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Kinh gi:ri: 	Uy ban chirng khoán Nhà nixrc 
Qu c6 dông và các Nhà dâu tu 

- Ten giao djch: Tng cong ty Tu van thit kê Giao thông vn tãi-CTCP 

- Dja chi lien ltc: 278 Ton Dirc Thing, phu?mg Hang Bet, qun Dng Da, TP Ha Ni 

- Diên thoai: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.  

- Website: www.tedi.vn  

- NgIRTri th?c hin cOng bo^ thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chirc vii: Trithng phông T6 chirc can b - Lao dng. 

- Loii thông tin cong bô: LI 24h; LI 72h; LI Yêu câu; 111 Bat thrning; LI Dinh kS' 

Ni dung cong bô thông tin: 

- Báo cáo tài chInh Qu I, näm 2020 (Bao gm BCTC riêng và BCTC hcip nhAt); 

ChUng tôi xin cam k& các thông tin cong b0^ trên day là dung sr thirc và hoàn toàn 
chju trách nhim truâc pháp lutt ye ni dung các thông tin dä cong bô./. 

No'i nhân: 
- Nhutrén; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
- Li.ru To CBTT./. 
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TON(; CONC iy T1 VAN i'IIIEF K 
	

\IaU B 	DN 

GIA() THONG VAN TAI - ci'cP 	 Ban hành kern theo Thông tu sO 200/201 4111 BTC 

ngCv 22/1212014 c 6 Bô Tai chInh 

BANG CAN DO! KE TOAN GIC'A NIEN DO 
(1)ng (,Iy du) 

Ti ngày 31 tháng 03 närn 2020 
Duji vi thu,. Dong 

Thuyt S 	cu[i k' S6 thiu nam 
IAI SAN Ma so 

rninh (31/03/2020) (01/01/2020) 

1 2 3 4 5 

A- TA! sAx NGAN IRN 	- 	- 100 335.009.857.335 331.316.882.024 

1- Tkn vã các khoin tuong duang tin 110 34.169.213.816 24.565.091.87() 

1. Tin 111 -- 	18.469.213.816 24.265.091.870 

2. Các khontungdungtin 112 15.700.000.000 300.000.000 - -- 

11- Du tu tài chInh ngn hn 120 30.500.000.000 30.000.000.000 

1. Dãu tu nãm giü' den ngày dáo hin 123 30.500.000.000 30.000.000.000 

III- C á khoán phãi thu ngn han 130 128.974.969.491 125.656.980.329 

1. Phái thu ngän han cüa khách hang 131 80.803.610.749 86.329.115.990 

2. Trá truOc cho nguôi ban ngãn han 132 22.086.821.772 26.029.824.472 

3. Phái thu ngãn han khác 136 32.549.536.970 19.763.039.867 

4. Dir phông phái thu ngãn htn khó dôi (*) 137 

----- 
(6.465.000.000) (6.465.000.000) 

IV- Hang tn kho 140 141.270.838.382 151.094.809.825 

1. Ilàngtónkho 141 141.270.838.382 151.094.809.825 

V- Tài sn ngn han khác 150 - 94.835.646 - 	- 	- 
1- Thud' giá tri gia tang dIrckhâ'utnr 152 94.835.646 - - - 
B- TI SAN DI HAN 200 112.541.417.728 114.599.406.358 
I- Tui sn có dinh 220 49.476.453.393 50.791.194.071 

1- Tài san cdinh hthi hInh 221 48.379.477.3 15 49.521.642.888 

222 - Nguvn giá  130.400.276.201 130.400.276.201 - (i/a fri Iwo mon 111 	k'(*)  223 (82.020.798.886) (80.878.633.313) 

2. Tài san c 	dinh vO hInh 227 1.096.976.078 1.269 .55 1.183 

Nguyen giá 228 6.181.869.327 6.181.869.327 - (jl(i fri h(10111611 /it

-  N

-,  229 (5.084.893.249) (4.912.3/8.144) 

II. 1)ãu tu' tãi chInh dãi han 250 56.929.043.495 56.929.043.495 
1. Wu ILr vào cOng ly con 251 56.929.043.495 56.929.043.495 

III. TM san dài han khac  260 6.135.920.840 6.879.168.792 

1. Chi phI ti- Li trudc dài han 261 - 	6.119.418.428 6.862.666.380 

2. Tin sn thu 	thu nhap hoãn lai 262  16.502.412 16.502.412 

TNG CONG TAI SAN 270  447.551.275.063 445.916.288.382 

1' 



NGUON y(y 
Ma SO 

'1'huyt 

minh 

St cu(i k' 

(31/03/2020) 

S6 thiu nm 

(01/01/2020) 

A- NO PI1AI TRA 300 294.052.779.645 297.035.555.416 

I- Ni ngn han  310 - 292.845.658.368 295.808.434.138 

1. Phi Ira ngi.thi ban 311 16.328.170.609 26.483.454.825 

2. Ngui mua Ira tin tri.rc 312 2 16.864.893.299 186.649.065.432 

3. Thu evacackhoanphainopnhanuic 313 1301 275 	67 2.895.632.678 

314 4. Phái trângui laodOng 8.043.115.806 16.830.829.617 

5. Chi phi phái trã ngãn han 315 32.691.661.608 35.565.482.176 

6.Cáckhoinpháitrá. pháinpkhác 319 6.208.558.910 10.703.605.916 

7. Vay và ng thuê tài chInh ngãn han 320 10.130.721.794 15.310.689.719 

8. Qu'khen thuâng, phiic 1i 322 1.277.260.775 1.369.673.775 

II- Nudãi han 330 1.207.121.277 1.227.121.278 

1. Phái tra dài han khác 337 - 1.156.454.628 1.156.454.628 

4. Qu 	phat trin khoa hoc và Cong ngh 

B- VON CIIU SO 11L1 (400 = 410 + 430) 
343 
400 

50.666.649 
153.498.495.418 

70.666.650 
148.880.732.966 

I- V'n chü só'hUu  410 153.498.495.418 148.880.732.966 

1. VO'n dau tu ciia chñ s6 htu 411 
412 

125.000.000.000 
815.232.000 

125 .000.000.000 
- 	815.232.000 2.Th.ngduv6ncphan 

27.683.263.418 3. Li nhun sau thuêchira phan 	h6i 421 23.065.500.966 
- LNST c/iti'a p/lan p/iói lüv kê den cuói kit' 

tru6,c 421a - 23.065.500.966 1.012.033.811 

- LNST c/nra plithi p/iói 	nay 421b  4.617.762.452 22.053.467.155 

i6NG CONG NGUON VON 440  447.551.275.063 445.916.288.382 

NGUOI LAP BIEU 
HA N61, ngày 20 tháng 04 nAm 2020 
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ONG CONG TY TV VAN THIET KE 	 Mu so-'B 02a -DN 

GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 Ban hành kern theo TT so 200/2014/TT--BTC 
ngày 22/12/2014 cüa BO tru&ng BTC) 

BAO CÁO KET QUA HOIST DQNG KINH DOANH GIU'A NIEN 09 
(Dng dÀy dU) 

Qu 1 Nãm 2020 

Don vi tInh: DÔng 

Chi tiêu Ma so" Thuyt minh 

Näm nay (tfr 
01/01/2020- 
31/03/2020) 

Näm nay (tfr 
01/01/2019- 
31/03/2019) 

1 2 3 6 7 

1. Doanh thu bánhàngvà cung capdch 01 VT.25 72.453.411.116 72.610.069.656 

2. Các khoán giãm trcr doanh thu 02 - - 

 -Hàngbánbitrãlai - - 
3. Doanh thu thun ve^ ban hang và cung 
cpdichvu(10=01 -02) 10 - 	72.453.411.116 72.610.069.656 

4. Giá v6n hang ban 11 VI.27 58.059.089.683 59.237.210.810 
5. Lai nhun gp ve ban hang và cung 
cap dich vu (20 =10 -11) 20 14.394.321.433 13.372.858.846 

6. Doanh thu hoat dQng tài chInh 	- 21 VI.26 - 	3.389.375.941 3.300.241.669 

7. Chi phi tài chInh 	- 	- - 	22 VI.28 23.224.743 560.000 

 -Trongdó:ChiphIlãivay 23 - 560.000 

9. Chi phi quãn 1 	doanh nghiep 26 12.694.174.232 11.303.730.605 

10. LVi  nhun thun tr hot dQng kinh 
doanh (30 = 20 + (21-22) - (25+26)) 30 - 	- 5.066.298.399 5.368.809.9 10 

11. Thu nhapkhác 31 1.284.682 5.190.090 

12. Chi phi khác - 	32 36.581081 - 
13. Lai nhuân khác (40 = 31 -32) 40 (35.298.399) 5.190.090 

14. T6ng hi nhuân kê toán truâc thud (50 50 5.031.000.000 5.374.000.000 

15. Chi phi thuTNDNhienhành 51 V1.30 413.237.548 464.588.782 

16. Chi phi thuê'TNDN hoãn lai 52 VL30 - 

17. Lii nhuãn sau thud thu nhap doanh 
nghiêp (60= 50 -51-52) 	 1 60 	1  4.617.762.452 4.909.411.218 

Lap ngày 20 tháng 04 nãm 2020 
NGUfl LAP  BIEU 
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TONG CONG TY TU' VAN THIET Kt 	 Mu s6 B 03a -DN 
GIAO THONG VAN TA! - CTCP 	 (Ban hành theo Thông Ri s6 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cila BO Tài ChInh) 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE 
(Theo phiscng pháp trirc tip) (*) 

Tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/03/2020 

CIII TIEU Ma A 

Lfiy kekirdA u nAm dn cui gu 	nay 
Näm nay (01/01- 

31/03/2020) 
Näm nay (01/01- 

31/03/2019) 
1 2 3 4 

I. Liru chuyén tin tr hoot Ong kinh doanh  
1. Tiên thu tr ban hang, cung cp djch vu và doanh thu 

khác 01 115.387.296.896 134.197.749.920 
2. Tin chi trá cho ngrii cung cap hang hoá vâ djch vu 02 (38.036.243.581) (41.085.854.698) 
3. Tin chi trã cho ngI1ii lao dng 03 (28.876.596.012) (27.649.902.720) 
4.Tin Iai vay dtrá 04 - - 

5. Tin thud thu nhp doanh nghip dà np 05 (1.000.896.822) (137.355.803) 
6. Tin thu khác tiir hot dng kinh doanh 06 2.253.543.739 1.747.195.301 
7. Tin chi khãc cho hot dng kinh doanh 07 (35.050.657.413) (38.335.749.035) 

Lu'u chuy&n lien thun là' hoqi d3ng kinh doanh 20 14.676.446.807 28.736.082.965 
II. Liru chuyn tin tfr hoyt dng du ttr  
1. Tin chi d 	mua sm, xây dirng TSCD và các tài san dài 

han khác 21 - - 

2. Tin thu tr thanh l, nhuvng ban TSCD Va các tài san 
dài han khác 22 - - 

3. Tin chi cho vay, mua các cong cy nç cüa dun vi khác 23 (500.000.000) - 

4. Tin thu hi cho vay, ban Iai các cong cu nçi cCia dun vi 
khác 24 - - 

5. Tien_ chi dAu tu gop von vào don vi khác 25 - - 

6. Tin thu hi du tir gop vn vào dun vi khác 26 - 1.863.810.000 
7. Tin thu lãi cho vay, co^ tirc và lçii nhun duçic chia 27 607.643.064 894.823.466 

Lu'u chuj4n licn thun tà' hoil d9ng diu tu' 30 1 	107.643.064 2.758.633.466 

III. Urn chu?iên tin tfr hot dng tài chmnh  
1. Tiên thu tir phát hành cô phiêu, nhn von gOp cOa chü 
shau 31 - - 

2. Tin chi trã von gop cho các chi sO' hCru, mua Iai cô 
phiu cia doanh nghip dã phát hành 32 - - 

3. Tin thu tr di vay 33 21.526.937.359 53.039.600 
4. Tin trã nu gc vay 34 (26.706.905.284) (12.042.795.869) 
5. Tin chi trã ncy thuê tài chInh 35 - - 

6. Co tüc, lcii nhun dã trá cho chCi sO' hthi 36 - (2.806.006.674) 
Lwu chuyên lien thun là' hoit dng là! chinh 40 (5.179.967.925) (14.795.762.943) 
Liru chuyn tin thun trong k' (50=20+30+40) 50 9.604.121.946 16.698.953.488 

Tien vã ttro'ng dtrang tin dãu k' 60 24.565.091.870 48.704.940.463 
Anh hixO'ng cüa thay di t 	giá h 	doái quy di ngoi te 61 - - 

I Tien va twang dirong tin cu6i k)' (70:=50+60+61) 70 34.169.213.816 65.403.893.951 

NgtrOi lp biéu 

Tang Thj Thu Hin 

Ke toán trtr&ng 

~r 

Trwoiig Mink Saw 

Hà/Ni4gày20'háng 04 nãm 2020 
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Ngu'ôi Ip biêu 
	

Kê toán truôlig 

BAO CÁO T'INI1 I1IN1I 1'LIU'C thEN NGIIIA VU V(Jl NSNN 

Nãrn 2020 

(T ngày 01/01/2020 de-'n ngày 31/03/2020)  

Thuê và các khoãn phái n(p nhà nuóc 
Don \' tInh: dOng 

ST 
T Chi tiêu 

Al 

s6 

S6 con phái 
nOp nam trtc 

chuyn sang 

So phát sinh 
phái nOp trong 

ki 
S6 da nOp 
trong k 

So con phai 
nOp chuyn 
sang k 	sau 

A B C 1 2 3 4=(1+2-3) 

I Thue 10 2.895.632.678 5.982.961.755 7.577.318.866 1.301.275.567 

- Ph1i thu ci.ia Nhà nu'c - - 
- Phil tri Nhà nuc - 2.895.632.678  1.301.275.567 

1 
Thu' GTGT hang ban 
nOi dia 11 1.207.381.627 4.834.717.143 5.256.260.751 785.838.019 

- Phái thu cña Nhà nuc - - 
- IThái trà Nhà nuóc - 1.207.381.627  785.838.019 - 

5 Thuë'thu nhâp DN 15 1.000.896.822 413.237.548 1.000.896.822 413.237.548 

- Phái thu ciia Nhà nuóc - - 
- Phii trá Nhà nuót - 1.000.896.822  413.237.548 - 

6 Thu6 thu nhap Ca nhän 16 687.354.229 720.922.820 1.306.077.049 102.200.000 
- Phái thu ciiia Nhà nuóc - - - 
- Phái trâ Nhà nuóc - 687.354.229  102.200.000 - 

7 Thuë' tài nguyen 17 - - - - 
8 Thuë'nhàdã't 18 - - - - 

- Phti thu ciiia Nhà nuc  

- Phai Ira Nhà nuc  
9 Tin thuê da't 19 - - - - 

- Phai thu cia NU nucic - - 
- Phai Ira Nhà nuóc - - 

10 Thuë' mOn bài 20 - 5.000.000 5.000.000 - 
- Phái thu cña Nhà nuc - - 
- Phái tth Nhà nuc - - 

11 Các loai thue'khác 20 - 9.084.244 9.084.244 - 
- Phái thu ciiia Nhà nt.rc - - 
- Phái trá Nhà nuác - - 

II. 
11-Các khoán phai flOp 

khäc (30=31+32+33) 30 - 1.583.023 1.583.023 - 
1 Các khoan phu thu 31 - 1.583.023 1.583.023 - 
- Tng cOng (40=10+30) 40 2.895.632.678 5.984.544.778 7.578.901.889 1.301.275.567 

14p ngày 20 tháng 04 nãm 2020 
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I O'\G ( 0m; I I It VAN THE JIll 1 K} (11A0 I !!O\G VAN TAI 	I ( ( P 
Báo cáo tái chinh Qu9 näm 2020 

'riiuyE'i' iiixn iAo CÁO TAI (;1lixII 	 Mãu B09-1)N 

1. 	THONG TIN KIIAI QUA!' 
Lich sü' phát trin 
lông Cong ty Tu van l'hiêt ké Giao thông Vn tái - C'i'CP tiên than là TOng COng ty Nhà nudc, 
duc thành lp theo Quyêt dnh so 4898/QD-TCCB-IJ) ngày 27/11/1995 cda 13) trudng B6 Giao 
thông V.n tá1, hoat dng vdi tan gi Tong COng ty Tu van Thiêt k Giao thông Vn tái. 

Thco Quyt dinh sO 782/QD-13G'I'VT ngày 09/04/2007 cOa B6 tnrdng B6 Giao thông Vn tái, 
lông Cong ty Tu van Thiêt kê Giao thông Vn tâi duc chuyên dOi thành Cong ty me trén Cu sO to 
chdc lai bao gOm Cu quan Van phông và các dun vi hch toán phu thuc là COng ty 'l'u van Thiêt 
kê Kiên trOc Xãy dung và Chi nhánh Thành phô 110 Chi Minh. 

Tong COng ty hoat dng theo mô hinh COng ty TN111I Mt thành viôn theo Quyt dnh sO 
1765/Qi) - 13GJ'Vl' cüa Bô Giao thông Vn tái ngày 25/06/2010, giãy chdng nh.n dãng k' kinh 

doanh so: 0100107839 do SO Kê hoch và Dâu tu Thành phô ha Ni cap ngày 28 tháng 09 nãm 
2010. 

Trong nãm 2014, Tong COng ty Tu van Thit kê Giao thông Van tài dá hoàn thành cô phân hóa, 
chInh thdc chuyên thành Cong ty co phan vOi tan giao dch mdi là Tong Cong ty 'I'u van Thiêt ké 
Giao thông Vn tâi - CTCP theo Giây Chdng nh.n dãng k9 Doanh ng1iip Cong ty cô phân vi ma 
so doanh nghip 0100107839 dãng k' Ian dâu ngày 28 tháng 09 nãm 2010, dàng k9 thay dôi Ian 
thu hai ngày 02 tháng 10 nàm 2017, dãng k9 thay dOi lan thd ha ngày 14 tháng 03 nãm 2018. 

Ten giao djch bang tiêng Vit: Tong cong ty Ttr van thick kê Giao thông vin tái - CTCP 

Ten giao djch quc t: TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INCORPORATED 

Ten giao djch viêt tat: TED! 

Tri sO dãng k' cOa lông Cong ty: 

DIa chi: So^ 278 pho^ TOn Dirc Thng, Phu'Ong hang Bet, Quan Dng Da, Thành ph 0^ ha NOi 

Diên thoai: (84-4)38514431 

Fax: (84-4)38514980 

E-mail: tediâtedi.com.vn  

Website: www.tedi.com.vn  

NguOi dal diên theo pháp luât : lông Giárn dOc là di diçn theo pháp 1u.t cOa lông Cong ty. 

VOn diu lé Va hlnh thü'c sO hüu vtn 
VOn diCu l cüa lông cong ty Tu van thiCt kC GTVT - CTCP là 125 t dOng, trong do: 

Co dông là tO chdc hao gm: 

• CO dông trong nudc, Cong ty CO phn xd 1' nên và xãy drng FECON nãm giu 
9,35%; 

• CO dOng nudc ngoài, COng ty Oriental Consultants Global Co., näm gi 20,262%; 

• CO dOng nude ngoài Trans Across VP Inc. nàm giO' 0,26% 

• COng doàn lông cOng ty 'l'V'I'K (iTV'I' - CTCP nãm gi 0,28%; 

- Ong Phm 11ru Sun näm gi€ 8,5% 

- Ong Pharn Trung Thành nãm gict 20,762%; 

- CO dOng khác nãm giü 40,59% von diu lê. 



TONG ( O'\(1 I\ IL VA\ [liii I KF GI AO IlIUM1 VA\ FAt CTCP 
I3ao Cao tai ehjnh Qu' 1 Nam 2020 

TIItJYET MINI! BM) CA() TA! CII1N1I (tiêp thco) 
	

Mãu 1309-l)N 

Bao cáo tài chInh nay drc tong hp tr các 13áo cáo tài chInh kt thôc ngáy 31 03 2020 cüa 03 
don vi sau: 

- Van phOng lông Cong ty 
- Cong ty Ti.r van Thiêt ké Kiên trOc My drng; 
- Chi nhánh Tong Cong ty To van 'I'hiôt ké Giao thông V.n tái (Chi nhánh TP. 116 (ThI 

Minh). 
Nganh nghê kinh doanh vã hoit dng chInh 

Tr ngây 03 tháng 06 narn 2014, sau khi hoàn thành cO ph.n hóa Tong COng ty I'u v.n Thiêt ké 
Giao thông Van tái chuyên dôi thành Tong Cong ty To van 1'hiêt kê Giao thông Van tái - CTCP, 
thco Giáy chrng nhn dãng k' kinh doanh thay dOi lan thir hai ngày 02 tháng 10 nãrn 2017 thI 
ngành, nghê kinh doanh cüa Tong Cong ty Tu van Thiêt ké Giao thông Vn tái - CTCP bao gôrn: 

Va,, phàng Tong COizg ty vii Chi n/ian/s Than/i p/is HO ('hI Mini, 
Kiêrn tra và phân tIch k thut. 	(Thi tiêt: 
- Thi nghiërn vOt 1iu xáy thrng vâ các chi tiu v dia chat, thOy van, rnôi tnrOng Va cong 

trinh giao thông, dan dung, cong nghip. 
- Kim djnh cht lung, thu' tâi các cong trinh giao thông dan ding và cong nghip. 

11o.t dng chuyën môn, khoa hoc và cong ngh khác chi.ra d'Lrc phán vào dâu. Chi tiêt: 
- Khâo sat giao thông, phân tIch và lp h6 so dix háo giao thông vn tai; khâo sat, l.p hè 

so dánh giá tác dng rnOi tnthng vá cong trinh giao thOng, dan dung, cong nghip. 
- Nghiên ciru lrng dung, xây dirng thtrc nghim và dào to chuyên giao cong ngh& rni 

các cong trinh giao thOng, dan dung, cong nghip. 
I 1ot th)ng kin triic và tix van k thu.t có lien quan. Chi tit: 
- Thkt kc^ xây dirng cong trinh c.u, hrn, di.rmg b. 
- Thiêt kê cOng trinh cáng - dung thüy. 
- Thict ke^ cong trinh thrO'ng sat, dLthng bO. 
- Thit ke^ kt cu cong trinh hi t.ng k thut. 
- Thit ke^ quy hoch xãy dung, Thit k kin tnc cOng trinh. 
- 'I'hit ke^ kt cu cong trinh dan dung, cong nghiêp. 
- Kháo sat dia hInh, Kháo sat dia cht cong trinh. 
- Thkt kC dia k thut cong trinh xây dixng. 
- Kháo sat thOy van môi tnthng. 
- Thiêt k 1.p d.t thiêt bj din chiu sang cong trinh giao thông. 
- Thit k 1p d.t h thông rning thông tin lien 1c trong cong trinh xáy dung. 
- 'I'hit k c.p thoát nuc cOng trinh xây dung. 
- 	'I'hit ké phi.rcing tiên vOn tái thrOng sat. 
- Giárn sat thi cong xây dtrng  và hoân thin cOng trinh dan ding, cOng nghip, hi tang k 

thuát. 
- Giárn sat xãy dirng và hoàn thiên cOng trinh cáu, ham, dung hO. 
- Giárn sat cOng tác kháo sat dia chit cOng trinh xãy dimg. 
- 1)âu to, quán 1', kinh doanh khai thác các dci an giao thOng, dan ding vá cOng nghip. 
- 'Iii van du Ox, xây thmg vá quain l' dii' an du Ox xüy dung cOng trinh giao thOng, dan 

dung, cOng nghip. 
- 

	

	lix van lOp háo cáo kinh te k thuOt, báo cáo dâu to các dci an dáu to xây drng vã dánh 
giá ddu to các cOng trinh giao thOng, dan dung, cOng nghip. 

- Tix van du thu, lOp ho so' mcii thu, dánh giá h6 so do th.0 to van và xãy 1p, lOp tOng 
rnirc d.0 to, tOng dci  toán vá dci  toán chi tit cOng trinh giao thOng, dan dung, cOng 
nghiçp. 
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- Tu van l.p ho^ SO dánh giá môi tnrèmg chiên 1uc, dánh giá tác dông môi tru?rng, cam 
kt báo v rnôi tnrng, phLrong an tong the giäi phóng rnit bang vã tái dnh ci.r, k 
hoch quán I' môi tnrong, kC hoch hành dng tái dnh cu; háo cáo xã hôi, háo cáo dan 
tc thiCu sé cüa các cong trinh giao thOng, dan dung, cOng nghip. 

- Ti.r van thârn tra sr an dIu tu, do an quy hoach, thit U k thuát, thit kt ban ye thi 
cOng, tng dr toán các cOng trinh giao thOng,dân dung, cOng nghip. 

- To vn giám sat dOu to, to van giám sat nhà nin'Yc, to van giám sat Va quail trãc mOi 
truOig. 

- To vain dánh giá và chi.'rng nhán dü diu kiên darn báo an toàn chiu 1irc, chilrng nhn sir 
phili hçp ve^ cht li.rçrng cOng trinh xây dung các cOng trinh giao thông dan dung và cOng 
nghip. 

4. Kinh doanh bat dôn san, quyCn so dung dat thuôc chili sil' hO'u, chill silr dung ho.c di thuê. 
5. To van, rnOi giO, dâu giá bat dng san, dáu giá quyên sir dung dat. Chi tiêt: 

- Khai thác, quán 1', vn hành các djch vi phiic vu tOa nhà, khu chung co, cOng trinh 
cOng nghip, dan ding. 

6. In an. 
7. Djch vii dóng gOi: DOng gói h6 so tài lieu. 
8. Dch vi an uOng khác. 
9. Ban huOn may rnOc, thkt bi và phi tiling may khác 

Chi tiCt: 
- Ban buOn may móc, thiêt bi và phi tang may khác choa dooc phãn vào dâu: Kinh 

doanh thit bi may rnóc chuyCn ngành phic vi kháo sat thit kc. 
10. Float dng djch vii h6 trci kinh doanh khác cOn 1i chua duçic phán bo vOo däu 

Chi tiCt: 
- Kinh doanh xuât, nhp khâu các thiêt bi may moe chuyCn ngành phc vii kháo sat thiCt U. 
- Xu.t nhp khu các mt hang COng ty kinh doanh. 

11. Ban buOn 0 tO vá xc có dng co khác 
Chi tit: Ban buOn 0 tO và xc có th)ng co khác loi 1-n&l vO 1oi dã qua so ding 

12. Ban lé 0 tO con (1oi 12 chô trir xuOng) 
13. Dti 1l' 0 tO và xc có dng co khác 
14. Bao duO'ng, sira chira 0 tO và xc có dng co khác 

Chi tiCt: 
- Sira chira ph.n co, phn diCn, he thng dánh lira tir dng 
- Báo doing thông thiring 
- Sira chia than xe 
- Silta chin các b6 phn cilia ô tO 
- Rua xc, dánh bong, phun và son 
- Sin tarn chin và cira sO 
- Sira ghê, dCm và nôi tht 0 tO 
- Sira chin, born vá sam, Rp 0 tO, lap dit hoc thay th 
- Xi:rlchonggi 

15. Ban phii tiling và các b6 ph.n phii trçl cilia ô tO và xc có dçng co khác 
16. Vn tái hánh khách thrOng bç trong ni thánh, ngoai thành (trir van tãi hang xc bu9t) 
17. V.n tái hang hóa bing durng b 
18. Kho bãi vO lou triTr hang hóa 
19. Djch vi lou tnili ngãn ngày 
20. \hà hang và các dich vu an uOng phiic vu lou dçling 
21. Cho thué xc có dçling co 
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các hoat doug c/il,,!, Cong tv Tii' váii Thkt k Ki,z ti-tic XOy dyizg 

1. 	Hoit dng kin trôc VA tr vn k thut có lien quan 

Chi tiCt: 

- ThiCt ke^ xây dung cong trinh cu, hm, dung bô. 
- ThiCt kC cong trinh cáng - du'mg thüy. 
- Thit ke^ cong trinh hi tang k thuit. 
- 'FhiCt ke^ quy hoch xây dirng, Thit k kin trñc cOng trinh. 
- Thit kê kCt cu cOng trinh dan dung, cong nghip. 
- Khâo sat dia hmnh, Khâo sat dja cht cOng trinh. 
- 'I'hit k& dia k thu.t cong trinh xãy durng. 
- Kháo sat thüy van môi trung. 
- Thit ke^ 1p dat thiCt bi diên chiu sang cong trinh giao thông. 
- ThiCt k cOng trinh dung day và tram  bin áp dn 35KV, thit k& h& thng diên cong 

trinh dan during, cong nghip. 
- Thit U lap dit h& thong rn1ng thông tin lien 1c trong cong trinh xây drng. 
- ThiCt kê cap thoát nuc cong trinh xây durng. 
- Giám sat thi cOng xay dirng và hoàn thin cOng trinh dan ding, cong nghip, ha tang k 

thuât. 
- Giám sat xây drng va hoàn thin cOng trinh câu, h.m, di-6-frig b. 

Giám sat Cong tác kháo sat dia chat cOng trinh xây d'crng. 
- Tus van dau tu, xây drng và quán l' dr an dâu tu xây dung cong trinh giao thOng, dan 

dung, cong nghip. 
- Tu van lap báo cáo kinh te^ ky' thuOt, báo cáo dau tu các dLr an du tu xay drng và dánh 

giá du tu các cong trinh giao thông, dan ding, cong nghip. 
- Tu,r van dau th.u, 141p ho^ su mii thAu, dánh giá h6 so,  dv thau tu v.n và xãy lap; Lap 

tng mirc dau tu, tng dr toán va dr toán chi tit các cong trinh giao thông, dan dung, 
cong nghip. 

- Tu van th.m tra du an d.0 tu, dir an quy hoach, thit kc^ ky thuOt, thit ke^ bàn ye thi 
công, tOng dir toán các cong trinh giao thOng, dan dung, cong nghip. 

2. 	Kirn tra và phãn tIch k t1iut 

Chi tiCt: 
- ThI nghim v.t 1iu xây dung và các chi tiCu ye dia chat, thüy van, môi tnrng các cong 

trinh giao thông, di-in dung, cong nghip. 
- Kiêm tra chat 1ucng, th'à tái các cong trinh giao thông En dung và cong nghip. 
Ho0t dng chuyCn môn, khoa hoc vá cong ngh& khác nhau chua duqc phân vào dâu. Chi 
tiet: 

- NghiCn ciru urng dung, xãy dung thvc nghirn và dào t.o chuyCn giao cong ngh& mOi 
các cong trinh giao thông, dOn dung, cOng nghip. 

4. 	Doi vài nhmg ngOnh nghe^ kinh doanh có diu kin, chi nhánh chi hot dng khi áp dung 
dü diCu kiçn nOng Iurc thco quy dinh cüa pháp lu.t. 
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CIu trác doanh nghip 

Tai ngày 3 1/03/2020, Tong ('Ong ty có các cOng ty con vá dm vi trVc  thuc nhi,r sau: 

S UI vi 	 chinh Fy le SO So cô Do-n 	 Iloat dong • hiru Phan 

I Côngty con  

Cong ty CP TVTK Clu 'hr van xüy d'Lrng và kiêm dinh 
Du'cmg chat lup'ng cac cong trinh (Jlao 

50,96% 461 219 

2 
Cong ty CP TVTK Dung Tr van XI) các cOng trinh giao 000 51, 	/o 

13 6 thông 765000 

COng ty CP TVXD (Tang - Tu van xây drng các cong trinh 	
51,00% 548.059 Dithng thOy Cáng - Dirng thOy_-_____  

COng ty CP TVTK Kirn 'l'uvn xãy drng và kirn djnh 	
60,430`o  

djnh và Dja k 	thudt chat lung cac cong trinh Giao 

Cong ty CP TVTK Cãu 1n Tir van XD các cong trinh giao 
51,00% 765.000 H - Ham thông 

0 

6 
Côngty CP TVTK XD (iiao Tr van xãy drng các cong trinh 1 	51,60% 309.600 thong thuy giao thong 

Cong ty CP Tu vn XDCT Th vn xãy dng các cOng trinh 
51 ,00% 765.000 Giao thông 2 giao thông 

8 
Cong ty CP TVTK Giao Tu vn xây drng các con- trinh 

5100% 331.500 thong Vn tai 4 giao thong 

Cong ty CP Ti.x van XDCT Tix van xây drng các cOng trinh 
51,00% 765.000 Giao thông 5 giao thông 

Thuc hiên các dich vu tu vtn k 

10 COng ty APECO 
thuit cho các dr an giao thông, 

67,258% 
thuy 1p, xay d'rng dan dung va 

các dii an khác 

Cong ty TNII11 MTV Toàn Thit k& quán 1 	xäy drng và 
100,00% 

cáu TEDI các dch vii lien quan khác 

II Don vi true thuôc 

Cong ty TVTK Kin trdc Its van xây dirng các cong trinh 
Xây diing giao thông  

2 
Chi nhánh Thành phê 11 Tii vn xây drng các cong trinh 

Chi Minh giao thông 

2. 	KY KE lOAN, DON V! TIEN TI SU DUNG TRONG KE roAx 
K' kê toán 

KS' kê toán nãm cüa lông COng ty hat dâu tir ngày 01 tháng 01 và két thdc váo ngày 311  tháng 12 
hang nãm. 

Don vi tiCn tê siTr dung trong ke^ toán 

Báo cáo tài chInh kern thco diiçc trinh bay hang Dng Vit Nam (VND). 
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3. CIIUAN MCC vA CUE D() KI TOAN AP DUN(; 
CH do kê toán áp dung 
Tong COng ty áp dung Ché Q Kê bàn Doanh nghip Viêt Narn duçic ban hành kern thco 
Thông tu so 200/2014/1T13TC ngày 22 tháng 12 nãrn 2014 vàihông tu' so 53/20161UT-
BTC ngày 21/3/2016 sira dOi, bô sung rnt so diCu cda thông so 200/2014/TT- Ifl'C ngày 
22/12/2014 do Bô Tài chinh ban hành. 

Tuyên bo ve vic tuIn thu ChuIn mu'c kC toán và Chê d) k toán 
Ban Tong (iiárn dOc TOng Cong ty darn háo dá tuân thu dày du các Chuân muc kC toán 
Vit Narn va ChC Q kC toán doanh nghip Viêt Narn dã ducic ban hành và có hiu 1rc lien 
quan den vic lp và trinh bay Báo cáo tài chinh cho k kC toán kCt thñc ngày 3 1 thánz 03 
nárn 2020. 

4. CAC C1IINII SACII KE FOAN AP DUNG 
Co' so' lap Báo cáo tài chinh 
Báo cáo tài chinh kern theo duç5c trinh hay bang Dông Vit Narn (VND), thco nguyen tãc 
giá gOc và phii hçp v&i các Chuán rnrc kC toán Vit Narn, ChC Q kC toán doanh nghiôp 
Vit Narn hin hánh và các quy dnh pháp 1i có liCn quail dCn vic lap và trinh bay Báo cáo 
tài chinh. 
Báo cáo tài chinh kern thco khOng nhãrn phãn ánh tInh hinh tài chinh, ket qua hot dng 
kinh doanh và tInh hInh lu'u chuyCn tiCn t thco các nguyen tãc và thông 1 kC toán duoc 
chap nhn chung ti các nuc khác ngoài Vit Narn. 

Cie 1oii t giá hôi doái áp dyng trong kê toán 

Di vi các nghiCp vu phát sinh bang ngoai tC 

Các nghip vu phát sinh bang ngoi t di.rc quy dôi thco t' giá áp ding tai  thO dim phát 
sinh nghip vi, chCnh 1ch t giá phát sinh tir các nghip vu nay du'c ghi nhn là thu nhp 
và chi phi tài chinh trong Báo cáo kêt qua hot dng san xuât kinh doanh. 

Dánh giá lai các khoán muc tiCn té có gOc ngoai tC tai thyi diem lap Báo cáo tài chinh 

(i) Các khoán vOn bang tiCn cO gOc ngoui t6 duçc phãn 1oi là tài san (TiCn, Ncy phái 
thu,..): Dánh giá 1i thco t' giá rnua vào cda Ngân hang TMCP Dâu tu và Phát triCn 
Viêt Narn (BIDV) tai ngàv 31 03/2020. 

(ii) Các khoán vn h.ng tin có gôc ngoi t duc phãn loai là nç phái trá (Phái trá nguO'i 
ban, vay,..): Dánh giá 1ii theo t' giá ban ra ca Ngân hang TMCP Dáu tu và Phát triCn 
Viêt Narn tai nuñv 31 03/2020, 

ChCnh 1tch t' giá phát sinh tr vic dánh giá 1ii duçc kCt chuyên vào tài khoan ChCnh 1ch 
t' giá -TK 413, sO du tài khoán nay sC duyc kCt chuyCn vào Doanh thu hoic Chi phi tài 
chinh tai thy] diem lOp Báo cáo tài chinh. 

T giá sir dung d dánh giá lai các khoán rnuc có gc tin tC tai thO'i dirn lap Báo cáo tài 
chinh 

Thb'i diem 	Ngân hang 	T giá mua vào 	Tv giábán ra 
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Nguyen tc ghi nhn tiCn và các khoán trnYng ducng tiCn 

TiCn: Bao gôrn TiCn mat, TiCn gui ngân hang (khOn(,,,  ki han) và Tin dang chuyn 

Tin rnt, I'in giri ngãn hang duc ghi nhin trCn Co s thirc tC phát sinh thu-chi. 

Tin dang chuyCn: Dira vào các lnh chuyCn tin chua có giy báo No và giáy np tiCn 
chi.ra có giây báo Co 

Các khoán tucmg duong tiCn 

LA các khoán diu to ngn han, tin giri có k hn có thbi hmn thu hi hoQ.c dáo han khOng 
qua 3 tháng kC tr ngày dáu to, gri tiCn có khá nãng chuyên dôi dC dàng thành mt lupng 
tiCn xác djnh và khOng có rui ro trong chuyCn dôi thành tiCn tai thi diem báo cáo. 

Các khoán du to nm gift dn ngày dáo han 

Các khoán dâu to nãm gift den ngày dáo han bao gni cáckhoán tin gui ngân hang có k 
hn (bao gôrn Ca CC 1oii tin phiCu, k' phiCu), trái phiCu, Co phiCu uu dãi ben phát hành hat 
buc phái rnua li tii rnt thai diem nhãt dnh trong toong lai và các khoàn cho vay nãm 
gift den ngày dáo han vôi mic dich thu lãi hang 	và các khoán dáu to nam gift den ngày 
dáo han khác. 

Các khoán du to n.rn gift dn ngày dáo han duce ghi nhãnthco giá gc va dooc xác dinh 
theo giá trl hcp l' can cft vào khà nãng thu hOi cüa khoán dâu to. 

Tat cã các khoán dCu to doçc phân 1oi là các khoán inic tin tê cógêc ngooi  tê sC dooc 
dánh giá li thco t' giá giao dich thirc tC ti thii diem lp Báo cáo tài chInh. 

Các khoán cho vay 

LA các khoán cho vay theo flop dng, khe oóc gifta các ben nhung khOng dope giao dich 
mua, ban trCn thi tnrmg nho chirng khoán. 

Tat cá các khoán cho vay dope phân 1oi là các khoàn mpc tiCn t cOgc ngoii t së dooc 
dánh giá igi theo t' giá giao dich thi,rc tê ti thfii diem lp Báo cáo tài chInh. 
Dir phOng các khoán cho vay khó dôi docc lp cho tfmg khoán cho vay khó dôi can cir vào 
thai gian qua han trá no gOc theo cam kêt np ban dâu (khOng tInh den vic gia hn np gifta 
ac ben), hoãc can cir vào rnftc tOn that dp kien có the xáy ra. 

Các khoan du to vào cOnu tv con. cOnu tv lien doanh lien kt và du to khác 

• Du to vào cOng ty con: Các khoân dâu to vào các cOng ty con ma Tong COng ty nãrn 
quyen kiCm soát dugc trinh bay theo phoong pháp giá gOc trCn Báo cáo tài chinh. 

Các khoân phán phOi 1çi nhun ma Tong COng ty nh.n doçc tiir so 1çi nhu.n lüy kc^ cüa 
các cOng ty con sau ngày Tong COng ty nãm quyCn kiCm soát doçic ghi nhn vào ket qua 
hoat dng kinh doanh trong nãm cüa TOng COng ty. Các khoán phân phôi khác dope 
xem nhu phãn thu hOi các khoán dâu to và dooc trfr vào giá trj dáu to. 

Dãu to vào cOng ty lien ket, lien doanh: Các khoán dâu to vào cOng ty lien kCt, lien 
doanh ma trong do TOng COng ty có ánh hoang dáng kC dope trInh bay theo phoong 
pháp giá gOc. 

Các khoân phân phOi loi nhun ma TOng COng ty nhn ducic tfr sO ipi nhun lüy ke cüa 
các cOng ty lien ket sau ngày TOng COng ty nãm quyCn kiCm soát dopc ghi nhn vào kCt 
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qua hoit dông kinh doanh trong narn cüa Fông COng ty. Các khoàn phñn phOi khác duçc 
xcrn nhix phân thu hOi các khoân dau tLr và drc trr vào giá tri dâu tr. 

Các khoân du tu khác: Du'cic ghi nhân thco phung pháp giá gc. 

Dr phông tOn that các kho2in du tLr 
Du phông ton that cho các khoán dâu tisvào cOng ty con, cOng ty 1indoanh, lien ket diioc 
trIch 1p khi CC Cong ty nay bi lô dan dCn nhà dâu tir Co khâ nãng mat von hoãc khoan dçr 
phOng do suy giâm giá tri các khoán dâu tu vào CC Cong ty nay (trr trurng hyp 10 thco ke 
hoich dã duc xác dnh trong phuang an kinh doanh truuckhi dâu tu). MÜC trIch lp du 
phOng tucYng rng Vol t' 1 gop von cda COng ty trong các to chirc kinh tC thco huong dn 
tai Thông tu 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông to 89/20131F1'-I3TC ngày 
28/06/2013 sra dOi hO sung I'hông tu' 228/2009/TT-BTC. 

Di vi các khoàn dâu tu khác, vic trIch l.p dir phOng ton that Can ciLr vào giá trj hyp 1' 
cda khoán d'du to tai thi diem trIch lOp, trong tru'?ing hop khOng xác dtnh  dwyc giá tn hop 
l' vic lip dr phOng can cu vào khoân 16 cüa bon thrçc dàu to. 

Nguyen tc ke^ toán my phái thu 

Các khoán Nç phái thu ducc theo dOi Chi tit thco kSi han phài thu, di tirong phai thu, loai 
nguyen t phài thu và CaC yêu tO khác thco nhu câu quan 1' cOa TOng COng ty. 

Các khoân No phai thu hao gOm phái thu kháCh hang và phâi thu khác diroc ghi nhn thco 
nguyen tãc: 

• Phái thu cua kháCh hang gm các khoán phai thu mang tInh ch.t thirong moi  phát sinh tr 
giao djch CO tInh chat rnua - bàn giu'a TOng COng ty và ngcrYi mua (là don vi dC l.p vO'i 
ngoOi bàn, gOm ca các khoán phâi thu giO'a cOng ty mc và cOng ty con, liOn doanh, liOn 
kCt). Các khoán phài thu thuong rni du'çc ghi nhn phü hop vOi chuân mrc doanh thu 
ye thi diOm ghi nhn can cir thco hóa don, chrng tir phát sinh. 

• Phài thu kháC grn các khoan phái thu khOng mang tInh thuong mi. 

Các khoân phai thu dirge phân 1oi là Ngan han và Dài hn trOn Bang can di ke^ toán can 
co ki han con lai cua các khoàn phai thu ti ngày l.p Báo cáo TAI chinh. 

Do phông ni phái thu khO dôi: duçic lap cho tt.irngkhoán no phai thu khO dOi can cd vào 
thi gian qua hn trà ng gOc thco cam kêt ng ban dáu (khOng tInh den viêc gia han n giO'a 
các ben), hoOc dir kiOn mirc tOn that cO the xáy ra thco hung dan tii ThOng to 
228/2009iI'I'-13'I'C ngày 07/12/2009 và ThOng to 89/201 3/TT-BTC ngày 28/6/2013 soa d01 
bO sung I'hOng to 228/2009/TT-BTC. 

Nguyen täc kê toán hang ton kho 

Hang tn kho duçc xác dinh tren co so giá géc, trong tru'ng hop giá gOc hang tOn kho cao 
hon giá trj thuân cO the thuc hin dogc thi phdi tInh theo giá tri thuãn cO the thirc hiên 
duc. Giá gOc hang tOn kho bao gOm chi phi nguyen vt 1iu trgc tiOp, chi phi san xuàt 
chung phãn bO và chi phi khác (nOu cO), d cO diroc hang tOn kho o dia diOm và trang thai 
hiên tai. Giá tri thuán cO the thirc hiOn duogc dugc xác dinh bang giá bàn oOc tinh trix các 
chi phi dO hoàn thành cOng chi phi tiOp thi, bàn hang và phân ph ̂ 01 phát sinh. 

I)i.r phông giâm gia hang tèn kho: là dg phOng phmn giá tri bi tOn tht do giá vit to, thành 
phám, hang hOa ton kho bj giam. Do phOng I Tang tOn kho dugc trIch lp theo hong dn ti 
Thông to 228/2009/T1'-13TC ngày 07/12/2009 và ThOng to 89/2013/'l'l'-ft!'C ngày 
28/06/2013 sra d0i ho sung L'hOng to 228/2009/T'L'-13TC. 
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TtHJYET MINI1 BA() CA() TA! (;InNn (tiêp theo) 	 Mau B09-1)N 

Nguyen tãc kC toán Va khãu hao Tài san cô dinh h&u hinh và vô hinh 

ng Cong ty quân 1', sir dung Va trIch khüu hao TSCD thco ht.rng dn ti thông tir 
45/2013/1T-I3TC ban hành ngày 25 tháng 04 nãrn 2013 và Thông tu 147/2016/TT-13TC 
ngày 13/10/2016 s'ra dôi, bô sung Thông tu' 45/2013/TT-13TC ngày 25/4/2013 quy dinh ye 
quãn 1' tài san cô dinh. 

a. Nguyen tàc kê toán 

I'ài san co dinh hfru hinh 

TAI san co^ dinh hOu hinh duc phán ánh thco giá gc, trinh bay theo nguyen giá tnr giá tn 
hao mon luykC. NguyCn giá tài san cô dinh bao gôrn toàn ho các chi phi ma Tong Côngty 
phái bO ra de có di.ric tài san cô dinh tinh den thO'i diem dua tài san do vào trmg thai san 
sOng sr dung. 

Nguyen giá vO khiu hao Tài sOn cô dinh hru hinh cda Tong Cong ty dO duc diu chinh 
theo kCt quO dOnh giO 1i dO duyc 136 (iiao thông Vn tOi phC duyt thco QuyCt dinh 
3 63/QD-BGTVT ngày 10 thOng 10 nOm 2013. 

Khi tOi sOn co^ dinh du'c ban hay thanh 19, nguyen giO vii kh.0 hao lOy ke^ duoc xóa so vO 
bat kS'  khoOn IOi, 16 nOo phát sinh do vic thanh 19 dCu duçc tinh vào thu nh.p khOc hay chi 
phi khác trong 
k9. 

TOi sOn cô dinh vô hinh 

Phan mêrn may tinh di.rçc ghi nhn thco giO rnua và drn7c khu hao theo phuung pháp 
diRmg thOng dira trén thôi gian hO'u ding iroc tinh cda tOi san. 

b. 	Phirong p/zap khâu hao 

Sau khi cô phAn hóa, Tong Cong ty thrc hin dOng k9 1ii phircng phOp trIch khu hao Va 
khung thii gian khOu hao tOi sOn cô dinh theo cOng vOn so 300 1/TEDI-TCKT ngOy 
11/7/2014. 

TAI sOn co^ dinh di.rçc kh.0 hao thco phuung phOp dirng thing dira trCn thi gian hru dung 
irc tinh. ThOi gian khOu hao dôi vci cOc tai sOn mua mO: 

TOi san cô dinh hü'u hinh 	 ThOi gian khlu 	hao ( nOrn) 

NhO xuang và vt kiên trôc 	 5-50 

May rnOc và thiêt bi 	 3-20 

Phirung tin win tOi 	 6-30 

Thiét hj, ding cu quOn 19 	 3-10 

TOi sOn cS dinh hru hinh khOc 	 4-25 

TOi san co dinh vô hinh 
PhOn mCm tin hoc 	 3-8 

TAI sOn co dinh vô hinh khOc 	 2-20 

Di v&I nhQng tài sOn c6 dinh duc dOnh giO 1i khi chuyën tir cOng ty nhà nu'c sang cong 
ty cO phOn tai then diem 3 1/12/2012, Tong Cong ty áp dung theo cOngthirc: 

GiO tri ho'p 19 cua TSCD 
I'hOi gian trich 	-  -- --------------------------------------- x 	ThOi gian tnich khOu 

khOu hao cua 	GiO bOn cüa TSCD cOng 1oi 	hao 	cua TSCD mc'ii 

TSCD 	mói 100% (hoc cOa TSCD 	 cOng 1oi 
tu'ong dunng trén thi truOng 
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Nguyen the kC toãn thuC Thu nhp doanh nghip hoãn lai 

Tài san thuC thu nhàt, hoàn lai 

Tài san thuC thu nhp hoãn li là thuC thu nhâp doanh nghip s dugc hoàn lai trong tuong 
lai tInh trCn các khoãn chCnh lCch tarn thyi dLr(Yc khãu tnir. 

TAI san thus thu nhãp hoãn lai: DLrQc ghi nhn khi ch.c chin trong tuYng lai s CO 49 
nhuân tInh thuC dC sir cling nhrng chCnh lch t.rn thi giü'a thuC và kC toán. Giá tri ghi sO 
cüa tài san thuC thu nhp doanh nghip hoãn lii thrcic xern xét lai vào ngày kCt thOc nãrn tài 
chinh và së duçc ghi giàrn den rnrc darn bao chäc chãn có dO lyi nhun tInh thuC Cho phCp 
lçii ich cOa rnt phãn hoac toàn b) tài san thuC thu nh.p hoän 1i dupe su dung. 

Tài san thue^ thu nhp hoãn 1i dupe xác dnh theo thus suât d'tr  tInh sC áp ding Cho nãrn ma 
tài san duc thu hOi dpa trCn các rnirc thuê suât CO hiêu luc ti ngày kCt thOc nãrn tài chInh. 

Thuê thu nhOp hoãn lai phái trâ 

Thuc^ thu nh.p hoãn li phái trã là thuê thu nhp doanh nghip sC phái np trong tlJYng lai 
tmnh trCn các khoàn chCnh léch tarn thai chju thuC. ThuC thu nhãp hoàn lai phài trá dune ghi 
nhün cho tat ca các khoán chCnh tech tarn thOi chiu thuC. 

fhuC thu nh.p hoãn li phái trá dupe xác dnh thco thuê suit thuC thu nhIp hin hành. 

Nguyen täc kê toán chi phi trá triró'c 

Chi phi trã truic phãn ánh các chi phi thc tC dã phát sinh nhung có lien quan den ket qua 
hott dng san xuát kinh doanh cUa nhiêu kSi  ke toán và vic ket chuyCn eác khoân chi phi 
nay vào chi phi san xuât kinh doanh eOa các k' kC toán sau. 

Chi phi trà truóc duçc ghi nhn thco giá gôc và dupe phân 1oii thco ngãn hn và dài hn 
trCn Bang can dOi kê toán can cir vào thai gian trâ truc eOa tirng hpp dOng. 

Chi phi trO truc dài han khác bao gm cong cu, dung cu, linh kiên loal nhO duyc col là eO 
khã nãng dern lui lpi ich kinh te trong tunng lai Cho TOng COng ty vi thai gian tr 01 nãm 
tr& ten. Các chi phi nay duçc phân bO dan vào Báo cáo kCt qua hoit dng kinh doanh thco 
phucmg pháp di-6-mg thang trong vOng 02 nãrn. 

Nguyen the kê toán Nq phãi trá 

Các khoan np phái trá dupe thco döi chi ti& theo k' hn phâi trá, dôi tuçrng phái trá, loai 
nguyCn t& phái trá và các yéu tO khác thco nhu eâu quán l cOa TOng Cong ty. 

Các khoãn no phái tnã bao grn phái trâ nguai bàn và các khoán phãi trá khác là eàc khoán 
no phài trá dupe xáe djnh gàn nhu chãc chãn ye giá trj và thai gian và dupe ghi nh.n khong 
thâp hon nghia vu phái thanh toán, dupe phãn loi nhu sau: 

Phái trà nguai bàn gm các khoán phãi tná mang tinh cht thuo'ng rnai phát sinh tur giao 
dich rnua hang boa, dich vu, tài san githu TOng COng ty và nguai bàn (IA dun vi dOe  l.p 
vai Tong Cong ty, gOrn cà cáe khoán phai trá giO'a cOng ty me và cOng ty con, cOng ty 
lien doanh, lien ket). 
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THUYET MINI! BA() CAO TA! CIIINII (tip thco) 	 Miu B09-l)N 

• Phái trá khác gm các khoán phái trá khOng mang tInh thucmg rnii, khOng 1in quan dn 
giao dch rnua ban, cung cap hang hOa dch vii. 

Nguyen tãc ghi nhn vay và no, phái trá thuC tãi chInh 

Bao gôm các khoán tin vay, nq thuC tài chInh, khOng bao gni các khoán vay dui hinh 
thirc phát hành trái phiCu hoc CO phiCu uu dãi cO diCu khoán bat buc hen phát hành phái 
rnua lai tai mt thai diem nhât dnh trong tuung lai. 

ông COng ty thco dOi các khoãn vay Va nçi thuê tài chInh chi tit thco tirng di arcing no 
và phãn 1oi ngän hin và dài h?n  thco thOi gian trá nç. 

Chi phi lien quan true tiêp den khoán vay thrçic ghi nhân váo chi phi tài chInh, ngoai tiir 
các chi phi phát sinh tiir khoán vay riCng cho miic dich dâu tr, xây thing hoic san xuàt tái 
san di dang thI duçc On hOa thco Chuãn imrc KC toán Chi phi di vay. 

Nguyen täc ghi nhn Chi phi di vay 
Chi phi di vay duçc ghi nhãn vào chi phi san xuât, kinh doanh trong nãm tài chInh phát 
sinh, tiir khi du'ç c vOn hóa thco quy dnh cOa Chu-an mire kC toán Vit Nam sO 16 "Chi phi 
di vay'. Theo d, chi phi di vay lien quan true tiêp den viêc rnua, dâu trr xây dirng hoac  san 
xut nhng tài san can môt thôi gian tuclng dOi dài dê hoàn thành dtxa vào sir ding hoc 
kinh doanh dirçc cong vào nguyen giá tái san cho den khi tài san do dinc du'a vao sir dung 
hoc kinh doanh. Các khoán thu nhp phát sinh tr vic dâu tu tam thai các khoán vay dirc 

	

ti sn có lie quan. D 	âk 	in 	ighi giám nguyn gi 	 Oi 	i 	 i 	tc  xay drng 
tài san cO dinh, bat dng san dâu tu, lãi vay duoc vOn hóa kC cá khi thOi gian xây thrng 
dxOi 12 tháng. 

Nguyen täc ghi nhn chi phi phái trá 
Các khoán chi phi thirc te chua chi nhi.ing throc trich trithc vào chi phi san xuât. kinh doanh 
trong k' de dam báo khi chi phi phát sinh thirc tC khOng gay dt biCn cho chi phi san xuãt 
kinh doanh trCn cci s& dam báo nguyen tãc phñ hp gina doanh thu vá chi phi. 

Tong COng ty ghi nhn chi phi phái trá thco các nôi dung chi phi chInh sau: 
• Chi phi trich tmic tiCn Irimg nhân viCn 
• Chi phi thâu phii trich tnthc trCn Co sey các cong trmnh dã cO nghirn thu khOi hscmg và 

ghi nhn doanh thu dn ti ket chuyCn chi phi giá vOn tucing lrng. 

Nguyen tãc ghi nhmn doanh thu chu'a thtrc hin 
Doanh thu chua thrc hin gôm: doanh thu nh.n truc (nhu: sO tiCn thu truc cOa khách 
hang trong nhiêu kS'  kê toán ye cho thuC tai san, co s ha tang, khoán lãi nhân troc khi cho 
vay von hoc mua các cOng cu n(y); va các khoán doanh thu chi,ra thrc hin khác (nhu': 
khoán chCnh Iêch giQ'a giá ban hang trá châm, trá gop thco cam kCt VOi giá ban trá tiên 
ngay, khoán doanh thu toong Ling vO'igiá trj hang hOa, dich vu hoc sO phái chiCt khâu 
giâm giá cho khách hang trong choong trinh khách hang truyên thng... khOng bao gOm:O  
tiCn nhn truâc cOa ng'iräi mua ma TOng COng ty chua cung cap san phâm, hang hóa, djch 
v; doanh thu chua thu thrc tiCn cOa hot dng cho thuC tai san, cung cap djch vu nhiCu 
k5'. 

[)oanh thu nhân tnrâc thrçc phán ho theo phoong pháp du'rng thang can cir trCn so k' dã 
thu tiCn trrniic. 
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Nguyen täc ghi nhIn von chü so hü'u 

Von dâu tu cüa chO so hru dwc ghi nhn thco sO On thc gop cOa chü SO hru. 

Thng du' von cô phin du'oc ghi nhtn theo so chCnh 1çch IOn hon1hoic nhO hon gina giá 
thirc tC phát hành và rnnh giO co phiu khi phát hành CO phiu Ian dâu, phát hành hO sung 
hoc tái phát hành cO phiêu qu. 

QuyCn chon cO phiu cüa trái phiCu chuyCn dOi duc ghi nhin vào vn khác cda chO so 
hüu la phan LhLnh lLch gnra tOng so ticn thu vc to vic phat hanh trai phicu chuycn doi va 
câu phân no cda trái phiCu chuyCn dOi ti thOi diem phát hành. 

Von chO sO hü'u hin nay cüa Témg COng ty chi có cô phiCu ph thông có quyCn biu quyêt. 
ChCnh 1ch dánh giá lii tài san: Phán ánh sO chênh lch do dánh giá li tài san hin có và 
tInh hinh xu l' sO chCnh lçch Odoanh nghip. Tài san du'cc dánh giá lii chO yCu là TSCI), 
iiit sO tnrOng hçp có the và can thiCt dánh giá !i Vdt to, cOng cu, ding cu, san phârn dO 
dang. 

Lçi nhu.n clura phân phii xdc dinh trCn Co sO két qua kinh doanh sau thui thu nhãp doanh 
nghip và vic phân phOi igi nhuin hoàc xO l' 10^ cda TOng Cong ty. 

Lii nhuOn sau thue^ cda Tng COng ty du'çic trich chia cO tOe cho các cO dOng sau khi duçc 
phC duyt bOi Dii }Ii dOng co dOng thirOng niCn cOa Tong COng ty và sau khi dã trich 1p 
các qu theo Diêu 16 cüa lông Cong ty. 

Co tOe dugc cOng ho và chi trâ dim trCn s 0^ lçi nhu.n uOc tInh dt duçc. Co ti:rc chInh thO'c 
dugc cong bo^ và chi trà trong niCn d6 kê tiêp tr nguOn lçii nhun chua phân phôi can cO 
vào si,r phC duyt cüa Dii IIi dông cô dOng thu'O'ng niCn cda Tong Cong ty 

Các qu thuc VOn chd sO hQ'u dooc trich l.p dira trCn I)iu I& và Ngli quyt Di Hi dng 
cO dOng thuOng niCn hang näm cüa TOng cOng ty. 

CO phiCu qu 

Các cOng cu von chü sO hOu dugc lông COng ty mua lii (CO phiu qu) duoc ghi nhân then 
nguyCn giá và tiir vào von chO sO hOu. TOng COng ty khOng ghi nh'in các khoân läi (1) khi 
mua, ban, phát hành hoãc hOy các cOng cu vOn chO sO hcru cda rninh. 

Nguyen tãc Va phu'o'ng pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác 

Doanh thu cung cp dich vu 

Doanh thu cOa giao dich ve^ cung cap dich vii dirge ghi nhn khi kêt qua cda giao dich do 
dirge xác dinh môt cách dáng tin cOy. TruO'ng hop giao dich ye cung cap dich vi lien quan 
dCn nhiCu k thI doanh thu diroc ghi nh.n trong kt theo kCt qua phãn cOng vic dä hoàn 
thành ti ngày cda Bang can dOi kC toán cdak5' dO. Ket qua cüa giao dich cung cap dich vu 
dirge xác dinh khi thOa man tat ca bOn (4) diCu kiên sau: 

(a) Doanh thu duoc xác dinh tuong dOi chic chan; 

(b) Co kha nàng thu dugc igi Ich kinh t tiir giao dich cung cap dich vu dO; 

(c) Xác dinh ducic ph.n cOng vic da hoàn thành ti ngày cda Bang can di kc^ toán; và 

(d) Xác djnh du'gc chi phi phát sinh cho giao dich và chi phi d hoàn thành giao dich cung 
cap dich vi dO. 

Doi vOi tin Iài, c tOc va loi nhuOn duoc chia và thu nhp khác: Doanh thu duoc ghi nhn 
khi TOng COng ty c6 kha nàng thu diroc Ioi Icli kinh te tiir hoat dOng trCn và dugc xác dinh 
tucmg dOi chäc chãn. 
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Nguyen täc kC toán các khoán giám tth doanh thu 

(Tác khoán giárn trir doanh thu gôm: 

• ChiCt khu thoong rni: là khoán ban giám giá niCm yt cho khách hang mua vch khi 
lu'çmg kin, khong bao gôm khoan chiCt khàu thuong mi cho ngthi mua dã the hiên 
trong hóa don GTGI' ho.c boa thim bàn hang. 

• Giám giá hang ban: là khoán giám trr cho ngudi rnua do san phàm, hang hOa kern, mat 
phárn chat hay khOng dOng quy cách theo quy djnh trong hop dông kinh te; không hao 
gOm khoán giám giá hang bàn cho ngui mua dã the hin trong boa don GTG'I' hoc 
hOa thm ban hang. 

• Hang bàn bi trá li: do vi phçm cam kt, vi phm hqp dng kinh t hang bi kern, rnt 
phãrn chat, không ding chOng loai, quy cách. 

Trong kS,  Tang COng ty phat sinh khoán giárn tth doanh thu cOa mt so cOng trinh do cong 
trinh hi cat giárn giá tri dâu to sau kiCrn toán thco Thông báo cOa Chü dáu ti,r. 

Truing hçip doanh thu dã ghu nh.n tr các kS'  tnric, dn 	sau rnOi phát sinh các khoán 
giám tili doanh thu thI Tong Cong ty ghi nh.n theo nguyen tãc: 

• Nu phát sinh tru'ó'c thi diem phát hành 13áo cáo tài chInh: ghi giám doanh thu trên 
Báo cáo tài chInh cüa k' lap báo cáo, 

• Neu phát sinh sau tho'i diCi'n phát hành Báo cáo tài chInh: ghi giám doanh thu cda k 
phát sinh. 

Nguyen tic kê  toán giá von hang bàn 
Bao gOm giá On cOa san phàrn, djch vu bàn trong k duç'c ghi nhân phü hçip vii doanh thu 
dã ghi nhn trong k. 

Di vO'i chi phi nguyen vat lieu tr'rc tip tiCu hao vuçit rni:rc bInh th'LrO'ng, chi phi nhãn cOng, 
chi phi san xuãt chung cO djnh khOng phân bô vào giá trj san phàrn nhâp kho du'oc ghi 
nhân ngay vào giá vOn hang bàn (sau khi tth di các khoán bOi thung, nêu cO) ke cã khi san 
phàrn, hang hóa chu'a du'(yc xác dinh là tiCu thu. 

Nguyen täc và phtrong pháp ghi nhn chi phi tài chInh 

- Các khoán lc lien quan dn hoit dçng dâu to tài chinh: 

• 1,6 do gop vOn dOu tu ra ben ngoài: Duçic ghi nhn thco nguyCn tãc thuc te^ phát sinh, 

• L d.utu chtrng khoán : F)uoc lap cho tO'ng lo?i chirng khoàn duçc niCm yt và chu'a 
niCi'n yCt 
trén thi tnrO'ng và cO già thj tnrng giám so vii giá dang hich toán trCn sO sàch, 

- Chi phi gop von lien doanh lien kt, chuyCn nhuçmg chmg khoán: thco thrc te^ phàt sinh, 

- ,Chi phi l t' giá hi doái: F)uic ghi nh.n khi có sir chCnh léch giuu ty giá giao dich th'çrc 
te và t' giá ghi sO kC toán và khi cO phát sinh 10 khi dành giá 1i các khoán mic tien t có 
gOc ngoi té, 
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Nguyen tãc Va phuirng pháp ghi nhn chi phi thuC thu nhp doanh nghip hiCn hành, 
chi phi thuC thu nhip doanh nghip hoãn Ii 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip (hoic tài san thuC thu nhp doanh nghip): Là tong chi 
phi thuC thu nhp hiçn hành và chi phi thuC thu nh.p hoãn lii dr kin phâi nçp cho (hoãc 
du(yc thu hôi tü) Ca quan thuC khi xác dinh 1çi nhumn hoic lô cüa rnt k9. 

Chi phi thuc^ thu nhp doanh nghip hin hành: làsô thue^ thu nh.p doanh nghip phái npp 
tinh trCn thu nhp chu thuC trong nàrn và thuC suát thuC thu nhp doanh nghip hiên hành. 
ThuC thu nhIp phái np duc tinh dra trCn thu nhp chju thuC và thuê suát áp diing trong 
k9 tinh thuC. Khoân thu nhp chju thuC chCnh lêch so 01 lGi nhun kê loan là do diCu 
chinh cac khoán chCnh lêch gifa lqi nhun kC toán và thu nh.p chu thuC thco chinh sách 
thuê hiên hành. 

Chi phi thue^ thu nh.p doanh nghip hoãn li: là sô  thuê thu nh.p doanh nghip s phái np 
trong tuang Iai phát sinh tr vic: ghi nhn thuê thu nh.p hoãn li phái trã trong nãrn; hoàn 
nhâp tài san thuê thu nhp hoàn lii dâ dLric ghi nhn tir các nãm trac; không ghi nh.n tài 
san thu e^ thu nhp hoãn 10i ho.c thuê thu nhp hoãn li phái trã phát sinh tir các giao djch 
thric ghi nhân trirc tiCp vào von chü s6r hü'u. 

Tong Cong ty có nghia vi np thuc^ thu nhp doanh nghip vi thus su.t hiên hành là 20% 
trën thu nhp tinh thuê. 

Uó'c tinh kê toán 
Vic 1.p Báo cáo tài chinh tuãn thu theo các Chuân mac kê toán Viêt Narn, ChC do kê toán 
doanh nghip Vit Nam và các quy dinh pháp 19 có lion quan dOn vic lp và trinh bay Báo 
cáo tai chinh yOu câu Ban TOng giám dOc phâi có nhng aOc tinh và giá dinh ánh hung 
den so lieu báo cáo ye cOng n, tài san và vic trinh bay các khoàn cong n và tài san tiOm 
tang ti ngày l.p Báo cáo tài chinh cüng nhu các so 1iu báo cáo ye doanh thu và chi phi 
trong suôt nãm tài chinh. KOt qua hot dng kinh doanh thrc tO có thO khác vi các irc 
tinh, giá dinh dat ra. 

Lãi trCn cô phiêu 
Lãi co ban trOn cô phiOu dôi vOl các cô phiCu phô thông duc tinh bang cách chia li nhun 
hoc 16 thuc vO cô dông SG hu cô phiOu phô thông cho sO hrqng binh quân gia quyOn cô 
phiOu phô thông lau hành trong k9. 
Lãi suy giam trcn co phieu dLrac xac dinh hang vicc dicu chinh l(yi nhuan hoãc 16 thuoc vc 
co dông sO hthi cô phiCu phO thông vàsô lixçmg bInh quán gia quyOn cô phiOu phô thông 
dang Iuu hành do ánh haOng cOa các cô phiOu phô thông cO tiOrn nãng suy giárn bao gOm 
trái phiCu chuyOn dôi và quyOn chQn cô phiCu. 

Các hen liOn quan 
I)irc col là các hOn liOn quan là các Cong ty con cOa Tong Cong ty, các cá nhãn trirc tiOp 
hay gián tiOp qua rnt ho.c nhiOu trung gian có quyên kiOm soát TOng COng ty hoäc chiu 
six kiCm soat chung vai Tong Cong ty. Cac hen lien kt cac ca nhan nao tnrc tiep hoäc gian 
tiOp nãm quyOn hiêu quyOt cOn TOng COng ty ma có ánh huOng dáng kO dôi vOl Tong COng 
ty. Nhng chOc trách quan 19 chO chôt nhu các Thành viOn 1161 dông quán tr, Ban Tong 
Giám dôc, Ngui quan 19 cOa TOng Cong ty, nhng thành viOn than cn trong gia dinh cOa 
nh0ng cá nhãn hoic các hOn liOn kOt nay ho.c nhmg COng ty liOn kOt vOl các cá nhán nay 
ding daçc col là hOn liOn quan. 
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THONG TIN HO SLMI CU() (1111 IFL IR!\11 BAY IR}\ BA\G CAN 1)0! KI IOA\ 

5.01 Tien và các khoán tuinig du'ffng tiên 

Ni dung 31/03/2020 

VNI) 

01/01/2020 

VNI) 

Tin 18.469.213.816 24.265.091.870 

- Tin mat 

- 

7.016.154.394 3,027,783,327 

Tien mat VND 6.969.333.534 2.980.962.467 

- Tien mçt ngoqi íê 46.820.860 46.820.860 

Tin gri ngãn hang 11.453.059.422 21.237.308.543 

- Tien vii VND 11.368.202.368 21.218.919. 799 

Ngãn hang D.0 ti.r và Phát triên Vit Narn 9.227.277.282 14.724.238.472 

Ngün hang TMCP Ngoii thi.rong Vit Nam 875.336 40.944.497 

Ngãn hang TMCP Cong throg - CN Dng Da 21.908.755 22.016.612 

Ngãn hang BIDV 13n Thành 2.598.826 2.861.470 

Ngân hang Lien Viêt Thãng Long 26.3 14.678 26.981.550 

Ngân hang TMCP Quãn di 2.079.492.071 6.392.151.962 

Ngãn hang TMCP Phát trin TP f  o^ Chi Minh 1.348.076 1.347.098 

Ngân hang TMCP Sài GOn ha Ni 4.496.996 4.493.605 

Ngan hang TMCP Vit A 

- 

3.890.348 3.884.533 

Tien gui 1lgoli t 84.857.054 18.388. 744 

Ngân hang Lien Vit Thãng Long 7.164 7.164 

Ngãn hang Dãu ti..r và Phát triên Vit Nam 3.694.133 3.694.133 

NgânhàngTMCP Quãn di 81.155.757 12.020.898 

Ngân hang TMCP Quân di (JPY) - 2.666.549 

Các khoãn tu'o'ng duong tiên 15.700.000.000 300.000.000 

Tin gri cO ki han dui 3 tháng  
15.700.000.000 

300.000.000 

Cong 34.169.213.816 24.565.091.870 

5.02 Dãu tu' näm gi& den ngày dáo hin 

31/03/2020 VNI) 01/01/2020VNI) 

Cia gôc Giá tri hap ly Cia gc Cia trj hp 1 

Ngn han 30.500.000.000 30.500.000.000 30.000.000.000 30.000.000.00() 

- Tien gi cO k 
han 

30.500.000.000 30.500.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 

Cong 30.500.000.000 30.500.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 
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5. 	ThON(; TIN B() SUNG CIlO Clii TIEC TRIN1I BAY TREN BANG CAN 1)01 NE 
TOAN (tiêp thco) 

5.03 Phãi thu cIia khách hng ngän hin 

Nôi dun" 
31/03/2020 

VNI) 

1/1/2020 

VNI) 

Phái thu khách hang ngãn hn (du'ói I näm) 80.803.610.749 86.329.1 15.990 
- Van phOngTôngCOngty 76.476.288.779 81.659.108.737 

- COng ty TVTK Kin tric Xãy drng 4.151.393.720 4.011.348.603 

- Chi nhánh TP. Ho Chi Minh 3.078.775.250 870.108.650 

Dieu chinh các khoãn phãi thu trong ni b 
(2.902.847.000) (211.450.000) 

5.04 Trá tru'óc ngtrbi ban ngän hn 

31/03/2020 1/1/2020 
Vi dung 

VNI) VNI) 

Trá trithe ngu'ôi ban ngn hn 
22.086.821.772 26.029.824.472  

- Van phOng Tong COng ty 33.385.314.8 3 9 
25.708.030.639 

- Cong ty TVTK Kiên trc Xãy dirng 50.000.000 
50.000.000 

- Chi nhánh TP. iiè Chi Minh 563.500.000 
690.032.000 

Diu chinh các khoán trâ truc trong ni h 
(4.36 1.240.867) (7.968.990.367) 

5.05 Phái thu khác 

Nôi dun" 
31/03/2020 VNI) 01/01/2020 VNI) 

Cia trj ghi so Dir phOng Giá trl ghi sO 1)ir phOng 

Phai thu khác ngãn h,n 32.549.536.970 845.000.00() 19.763.039.867 845.000.000 

Phâi thu co tiirc 3.639.955.520 - 809.455.520 - 

Phái thu tarn irng 23.096.784.895 - 11.450.752.227 - 

K'c.roc,k'qu 31.600.000 - 31.600.000 - 

Phái thu Các ben lien quan 
5.781.196.555 845.000.000 7.471.232.120 845.000.000 
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5.06 hang tn kho 

MIu 1309-l)N 

Ni dung 31/03/2020 VNI) 01/01/2020 VNI) 

Giá gôc Dir phông Cia gôc Du,  phông 

Chi phi san xuât kinh 
doanh d 	dang 

141.270.838.382 - 151.094.809.825 - 

C(ng 141.270.838.382 - 151.094.809.825 - 

5.07 	Chi phi trá tru(rc 

N)i dung 
31/03/2020 1/1/2020 

VNI) VNI) 

Chi phi trã tru'óc dài hn 6.119.418.428 6.862.666.380 

COng cu dung cu chä phan bô 1.734.792.386 2.070.896.662 

Chi phi chi kêt chuyên 1.230.085.864 1.337.803.864 

Giátri1othêkinhdoanhcOaDN 2.955.456.915 3.132.784.33 1 

Chi phi sira chta ch 	kêt chuyên 199.083.263 321.181.523 

Cong 6.119.418.428 6.862.666.38() 

5.10 Phãi trã ngu*i ban ngãn hn 

31/03/2020 VND 01/01/2020 VNI) 

Nôi dung So có khá So có khá 
Cia tr! 	hi SO G' t 	h ia 	r g i so 

trá nãng tra my 

Phai trá ngtrôi ban 
ngänhn  

- Van phông long 
18.951.426.159 18.951.426.159 26.455.558.375 29.822.543.889 

COngty  

- COng ty TVTK Kin 
263 166.450 263.166.450 222.921.450 222.921.450 

tnicXD  

- Chi nhánh IP. Ho 
16.425.000 16.425.000 16.425.000 16.425.000 

Chi Minh  

Diu chinh các khoân 
thu, phái tra trong n6l 

(2.902.847.000) (2.902.847.000) - 	(211 .450.000) (211_.450.000) 

Cong 	 16.328.170.609 16.328.170.609 26.483.454.825 26.483.454.825 



5.08 Tang, gum tài san cô djnh hUu hInh 

Khoan miic 
"NU dra, vat 

kién true 
May móc thiet 

bj 

Phwing tiên 
van tãi, truyn 

din 

Thiet bi, 
dung cu quãn 

 TSCD khác Cong 
Nguyen giá TSCD 
hüu hInh  
S6dw ddu ndm 87.805.691.007 19.588.699.045 16.358.625.606 6.231.372.952 415.887.591 130.400.276.201 
Tang trong nà,n - - - - - - - 
- Mua trong näm - - - - - - 
- Dáu tu XDCB hoàn 
thành  - - - - - - 
 -Tangkhác - - - - - - 

Gidm trong ndm - - - - - - 
- Chuyn sang bat 
dong sin dáutu - - - - - - 
- Thanh 1, nhucmg - - - - - - 
 -Giãmkhác - - - - - - 

S6dig cu6i ndm 87.805.691.007 19.588.699.045 16.358.625.606 6.231372.952 415.887.591 130.400.276.201 
Giá tri hao mon 1u - - - - - - 
Sd dir ddu ndm 47.801.163.633 16.580.577.203 12.030.142.781 4.050.862.105 415.887.591 80.878.633.313 
fang trong ndm 481.555.163 197.386.758 239.570.578 223.653.074 - 1.142.165.573 
- KMu hao trong nãm 48 1.555.163 197.386.758 239.570.578 223.653.074 - 1.142.165.573 
 -Tangkhác - - - - 

Gidm trong ndm - - - - - - 
- Chuydn sang bat 

dOng sin dáutu - - - - - - 
- Thanh 1, nhucing - - - - - - 
 -Giâmkhác - - - - - - 

Sddw cuoi ndm 48.282.718.796 16.777.963.961 12.269.713.359 4.274.515.179 415.887.591 82.020.798.886 
GM tri cOn Iai cüa 
TSCD Urn hmnh - - - - - - 
- Tai ngày ddu ndm 40.004.527.374 3.008.121.842 4.328.482.825 2.180.510.847 - 49.521.642.888 

• Tai ngdy cudi ndm 39.522.972.211 1 	2.810.735.084 4.088.912.247 t 1,956,857,773 - 48.3 79.477.315 



5.09. Tang, giám tài sin co dlnh  vô hInh 

Khoãn muc 
Phan mm vi 

tInh TSCDVH khác Cong 

S6duddu ndm 	 - 
Tang trong nám 

Nguyen giá TSCD vo hInh  
5.088.486.416 1.093.382.911 6.181.869.327 

- - - 
- Mua trong ndm - - - 
- Diu flu XDCB hoàn thành - - - 
 -Tangkhác - - - 

Gidm trong ndm - - - 
- Chuyn sang bat dOng san du tit - - - 
- Thanh 1, nhuçing ban - - - 
-Giârnkhác - - - 
Sô'dwcu6i ndm 5.088.486.416 1.093.382.911 6.181.869.327 
Giá tri hao mon MY ke  
S6 du dat, ndm 3.889.601.883 1.022.716.261 4.912.318.1 44 
Tang trong ndm  152.575.104 20.000.001 172.575.105 
- Khâu hao trong nãm 152.575.104 20.000.001 172.575.105 
 -Tangkhác - - - 

Gidm trong ndm - - - 
- Chuyn sang bat dOng sin dáu tu - - - 
- Thanh 1, nhucing ban 
- Giâm khác 

So' ducuôi ndm 

- - - 
- - - 

 4.042.176.987 1.042.716.262 5.084.893.249 
Giá tri On Iai ella TSCD vo hInh -- 	- 	- 

1.198.884.533 
- 

70.666.650 
- 

- Tai ngày ddu ndm 
- Tai ngày cu6i nãm 	 _____ 

1 .269.551 .183 
1.046.309.429 50.666.649 1.096.976.078 



i'oN(; CONG TV TU' VAN T IIIEF iu; (;IAO THONG VAN [Al - CTCP 
l3ao Cao uii chinh Qu9 1 Nãrn 2020 

11IUYET VIINII BA() CA() i'AI ( UINII (tiêp thco) 
	

Mãu 1309-1)N 

5.11 Ngô mua tr tin truóc no-an hin  

Ngithi mua trá tin truó'c ngãn hn 31/03/2020 VND 01/01/2020 VND 

- Van phông Tong COng ty 214.155.306.399 184.039.478.532 

- COng ty TVTK Kiên trOc My drng 5.632.117.767 5614.117.767 

- Chi nhánh TP. FIO Chi Minh 1.43  ) 8.710. 000 4.964.459.500 

Dieu chinh các kho.in ngthi rnua tni truc trong ni b (4.361.240.867) (7.968.990.367) 

Cong 216.864.893.299 186.649.065.432 

5.12 Chi phi phái trá 

N{1 dung 31/03/2020 VND 1/1/2020 VND 

Chi phi phai trá ngn hin 

TrichtruGc chi phi theo doanh thu 32.691.661.608 35.565.482.176 

CO- 32.691.661.608 35.565.482.176 

5.13 Chi phi phái trá, phãi np khác 

Ni dung 31/03/2020 VND 1/1/2020 VNI) 

Ngãn hin 6.208.558.910 10.703.605.917 

Kinh phi cong doàn 7.857.000 6.850.001 

Bão hiêrn xii hôi, BIJYT, BI1TN - - 

Co ti'rc, loi nhuãn phOi trá 70.300.000 70.300.000 

COng ty CP 0 tO Thành An Long Biën 420.000.000 420.000.000 

Trung tam rnOi truOng 872.439.249 733.800.782 

Trung tarn S 0^ lieu ccr ban 1.206.569.799 

Trung tOrn TVTK kt cãu cOng trmnh 257.493.136 285.968.736 

Trung tOrn TVTK DuOng hç vO sOn bay 1.944.621.375 3.332.725.980 

TT sat bô 1.301.968.126 945.251.850 

Xuàng ho so.  215.293.704 380.015.364 

Trung tOrn tu' van quOc té 90.062.792 

Chi phi phOi trO sau 2.251.623.654 

PhOi trO, phái nôp khOc 1. 118.5 86.320 980.436.959 

Diii han 1.156.454.628 1.156.454.628 

Nh.n k' qu' k 	ci.rçc dOi hin 1.156.454.628 1 .156.454.628 

Cong 7.365.013.538 11.860.060.545 
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5.15 a -V6nchusàhthi: 
a- Rdnr doi chiéu biè'n d6ne cua vii,, chi, th huu 

Chi tiêu 
Von dáu hi cua 

CSH 

Thang du v 6n 
co' phán 

Quy khác 
thuoc von CSH 

Loi nhuàn sau thue 

chua PP Cong v 6n chü s1 hfiu 

Cho k3' hot dung kt thOc ngiy 31/12/2019 	 I  

S6 dLr ti 01/0112019 125.000.000A000 815.232.000 - 19.395.542.811 145.210.774.811 

- Tang v6n trong nam truóc - 

- 
• 150.000.000 22.203.467.155 22.353.467.155 

- Lãi trong näm truóc - - 22.203.467.155 22.203.467.155 

- Tang khic - - 150.000.000 - - 150.000.000 

- Giãm von trong nàm triwc - - 150.000.000 18.533.509.000 18.683.509.000 

- LO trong nàm truóc - - - - - 

-Giâmkhic - - - - - 

SO dir tai 31/12/2019 125.000.000.000 815.232.000 - 23.065.500.966 148.880.732.966 

Cho k) hot dng kit thác ngIy 31/03/2020  

S6 dir t3i 01/01/2019 125.000.000.000 815.232.000 - 23.065.500.966 148.880.732.966 - 

- Tang v6n trong nAm nay - - - 4.617.762.452 4.617.762.452 - 

- Lài trong nàm nay - - - - 4.617.762.452 4.617.762.452 - 

- Tang khác  

- Gum v6n trong nam nay - - - 

- LAtrongnamnay - - - - 

-Giâmkhlc - - - - 

SO du cuOi ngày 31/1212019 125.000.000.000 815.232.000 - 27.683.263.418 153.498.495.418 
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5.15 Von chü sir hfru (tip theo) 

b. Chi tit vn chü sir hfru 

Mu B09-DN 

31/03/2020 01/01/2020 
T1 T1 

So cô phãn sir hfru So cô phân sir hfru 
Chi tiêt von dâu fir cüa chü sir hfru sir hfru % sir hfru % 
Cong ty Co phán xir l nen a xây 
dtmgFECON 1.168.750 

9,350 
1.168.750 9,350 

Oriental Consultant Company Global 
Ltd. 2.532.750 

20,262 
2.532.750 20,262 

Trans Across VP Inc 
32.000 

0,256 
32.000 0,256 

Ong Pham IIiru Son 
1.062.350 

8,499 
1.062.350 8,499 

Ong Ph?m Trung Thành 
2.595.300 

20,762 
2.595.300 20,762 

Co dong t6 chic cong doàn 
35.000 

0,280 
35.000 0,280 

Co dOng khác 
5.073.850 

40,591 
5.073.850 40,591 

Cong 12.500.000 100 12.500.000 100 

C 

Cie giao djch ve^ vn vó'i các chü sir hfru và phãn phi cô tt'rc, chia Içri nhumn 

31/03/2020 VND 31/12/2019 VND  

Von du tir cüa chü sir hfru   

Von gop tai dAu nãm 125.000.000.000 125.000.000.000 

Vn gop tang trong nam - - 

Vn gop giãm trong kS'  - - 

Von gop ti cu6i näm 125 .000.000.000 125.000.000.000 

_____ 
Ctrc, kn nhuân dA chia, trIch lp các 
quy 

- 18.533.509.000 
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Mu B09-DN 

d Co phiu  

Nôi dung 
31/03/2020 

VND 
01/01/2020 

VND 
Co phiu Co phiu 

S6 ltrçing c6 phiu ding k phát hành 
12.500.000 12.500.000  

S6 hrçrng c6 phiu dã ban ra cong chIing 2.600.300 2.600.300 

Cophiu ph thông 2.600.300 2.600.300 

Cophiu ru dãi - - 

S6 hrç'ng c6 phiu dang hru hInh 12.500.000 12.500.000 

Co phiu ph thông 12.500.000 12.500.000 

Cophiu uu dãi - - 

Mnh giá co^ phi&i dang luu hành (dng/c phiu) 10.000 1 	10.000 

5.16 Cie khoãn mic ngoIi Bang can di ke^ toán 

Chi tiêu 

31/03/2020 

VND 

01/01/2020 

VND 

Tài san thuê ngoài 

Vat tu, hang hóa nhn gift hO,  nhn gia cong 

Hang hóa nhn ban hO,  nhn k' gri, k' cuçyc 

I. No khó dOi dâ xü 1' (VND) 218394.400 218.794.400 

2..\goit-USD 5.732,01 15.184,32 



1O\G ( O\( 1' IL VA\ I lll1 - 'TKE GIAOTHONG, VAN TAI Al ( 1(1' 
}3ao c'io tài chnh Qu' I Nãm 2020 

TIIUYEi' MINII BA() CAO TAI CIIINII (tiêp thco) 	 Milu 1309-1)N 

6 	Il1Y\G FIN B() SUNG CIl() Clii IIFL IRINII BAY FRFN BA() CAO KF I QLA 
IIOAT D0NC; KINII l)OANII 

6.01 Doanh thu ban hang và Lung cap dich vi 

N(i dung 31/03/2020 VNI) 31/03/2019 VND 

Doanh thu cung cp dich vu 

Vdnphông Tong cOng ty 71.946.642.829 72.289.866.020 

COng tv TVJK KTXI) -185.8/3.742 788.567.394 

Chi n/iOn/i IpI1CM 8.859.133.182 -?37.945,454 

Dku chin/i doanh thu nOi bó (8.838.178.637) (806.309.2/2) 

Cong 72.453.411.116 72.610.069.656 

02 Cac khoán giám trw doanh thu 

31103/2020 VNI) 1 	31/03/2019VND 

Giárn trrdoanh thu cong trInh  

Côn2 

6.03 Giá von hang ban 

Nôi dung 31/03/2020 VNI) 31/03/2019 VNI) 

Giá von ci.ia dich vi dã cung cap 

JánphOng Tong cOngtv 58.835.146.922 
50.155.158.174 

COngtv TVTKKTXD 
52.o6o.1 19 581.572.636 

Chi nhOnh tp 11CM 
7,698.552.1$8 284.008.303 

Diu chin/i doanh liii, nói bö 
(8.827.260.546) (783.618.303) 

COng 	 58.059.089.683 59.237.210.810 

6.04 Doanh thu hoit dIng tài chInh 

Nii dung 31/03/2020 VNI) 31/03/2019 VND 

Lãi tin gri, tiên cho vay 138.875.941 126.241.669 

Lãi ban các khoân dâu t..r 

Co pLrc, loi nhuãn duoc chia 3.250.500.000 3.174.000.000 

Lãi chënh 1ch t_giá  

Cong 3.389.375.941 3.300.241.669 
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Mu B09-DN 

6.05 Chi phi tài chInh 

Nôi dung 31/03/2020 \'ND 31/03/2019 YND 

Lãi ti&n vay 560.000 

L chênh lêch t'giá 23 .224.743 

Chi phi dir phóng 

Cong 23.224.743 560.000 

6.06 Chi phi quãn 19 doanh nghip 

Nôi dung 31/03/2020 VND 31/03/2019 VND 

Chi phi nhân viên quãn 1' 6.125.901.667 4.472.096.188 

Chi phi vt 1iu quàn 1' 291.523.056 93.963.923 

Chi phi do diing van phông 147.543.397 130.385.605 

Chi phi khAu hao TSCD 776.906.823 857.414.430 

Chi phi du phông 

Thue^ phi và le phi 290.886.535 222.090.352 

Chi phi djch vi muangoài 1.106.877.493 1.152.798.738 

Chi phi bang tin khác 3.965.444.352 4.397.672.278 

Các khoãn ghi giãm chi phi quan I doanh 
nghip  

Diu chinh hp cong (10.909.091) (22.690.909) 

Cong 12.694.174.232 11.303.730.605 



O\C C O\G f I I VA\ I 1111 I KI (1A() UO\G VAN TAI AL (T( 11' 
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TIIUYET MINI! 1IAO CÁO TAI C1IINII (tip thco) 
	

Milu 1309-1)N 

6.07 Thu nhp kháclChi phi khác 

Ni dung 31/0312020 VNI) 31/03/2019 VNI) 

Thu nhp khãc 1.284.682 5.190.090 

Phi chuyên nhu'ng CO phn 1.250.000 

Thu nh.p khác 34.682 5.190.090 

Chi phi khác 36.583.081 

Chi phi pht 36.583.081 

Loi nhuãn/(l) khác (35.298.399) 5.190.090 

&08. Chi phi thuê thu nhip doanh nghip hin hành 

Ni dung 3 1/03/2020 VNI) 31/03/2019 VNI) 

Tong Iqi nhun k toán tru&c thuê 5.03 1.000.000 5.374.000.000 

Các AIioá,i ditu chinh giáin ti,,, n/iâp chili t/iué 3.250.500.000 3.174.000.000 

- Thu nhp khOng chju thuê TNDN 3.250.500.000 3.174.000.000 

(ác k/:oán diu chin/i tang thu nhz?Ip chili thug 285.687.740 122.943.908 

- Chi phi không thrqc trir khi tInh thus TNDN 285.687.740 122.943.908 

Tong thu nhp chju thuC 2.066.187.740 2.322.943.908 

Chi phi thu TNDN nãm hin hành (thuê sut 20%) 413.237.548 464.588.782 

Chi phi thuê TNDN hin hãnh 413.237.548 464.588.782 

6.09 Chi phi san xuât kinh doanh theo yu to 

Ni dung 31/03/2020 VNI) 31/03/2019 VNI) 

Chi phi nguyen 11u, vt 1iu 3.112.933.389 2.372.521.247 

Chi phi nhân cñng 22.774.063.178 20.705.827.727 

Chi phi B}IXH, BHYT, KPCD 1.424.167.752 1.261.619.502 

Chi phi kh.uhao tài san c6 dnh 1.294.740.677 1.5 10.261.393 

Chi phi djch vu mua ngoài 5.433.234.488 6.003.118.923 

Chi phi khác bang tiên 9.376.939.830 7.757.586.994 

Chi phi thuph9 17.513.213.158 33.380.839.090 

Cong 60.929.292.472] 72.99 1.774.876 
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7. 	THONG TIN KIIAC 

7.1 	Sir kiin phát sinh sau ngiy kt thüc k' ke^ toán nim 

Không có sr kin quan tr9ng nào xáy ra sau ngày kt thc niên Q kê  toán yeu cu phái 
diêu chinh hoc cong bb trong Báo cáo tài chinh cho näm tài chinh kêt thiic ngày 31 thán(, 
03 nàm 2020. 

7.4 	Thông tin ye quill I vi sir dyng dt 

Diên hCh Myc dIch 'I Ngiy 
Khu dit SoHi p ong Ni dung 

(u2) sudung quãn 1 thing 

Khu dt tai n278,ph6 Sâtàinguyêii Hcipdng thud dt 
Ton fXrc Thng. P Hang 5533 

Trii SY 
và môi tnthng 25/08/2016 (thôi 	an thud 50 nAm 

lam viêc 708/HDTD 
BOt, Q. D6ngDa HàNi tr 01/01/1996) 

Khu d.t ti s6 10 phSTrung Sâtài nguyen Hcip dngthuê dt 
Kinh, phuyngTrungHôa, 2581 

Tn s ,i 
vàmôi tru/lng S6 3014iDTE 294712015 (th/ii gian thud 50 näm 

club Cu Giy, TP I-là NOi HàNi tr 06/01/2014) 

Khu dt tai 237 Luong Th 
Sôtàinguyên Hçp dng thud dt (50 

Vinh, phumgTrung Van, 
1357 Trtisâ và môi tnthng 279/HDTI) 17/07/2015 nAm tfr ny 

qu n Nam Tr Liém, TP Ha lam vic 
HàNi 15/10/1993) 

NOi 

Khu dit s6 15 (ben phai) và 
7188/HD- Hcip dng thud dât 

9/4HoàngHoaThám,P6, 
322,9 

Trsà S/itâinguyên 
TNMT- 09/10/2014 (thñ gian thud 50 nãm 

Q. Birth Thanh, TP H 	Chi lam vic và MT 
QLSDI) tr 19/12/2008) 

MinE 

7.6 	Thông tin so sánh 

S6̂ 1iu so sánh cho Báo cáo tài chinh kt thüc ngày 31/03/2020 duçic ly tü Báo cáo tài chinh cho 
näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2019 dã dtrc kiêm toán bài COng ty TNHH Kiêm CPA 
VIETNAM - Thành viên Hang kiêm toán Quôc tê Moore Stephens. 

Ngày 20 tháng 04 ndm 2020 

Ngu'ôi Ip biêu Kê toán truong O1 	jam dôc 
..cl 

iÔNGCONTY. 
TU VAN THtETKE, 

* GIOTNONGVAN  
CTCP 

DA- 

 

Tang Thj Thu Hiën Triro'ng Minh So'n Phani Hu'u Soii 


		2020-04-29T11:57:03+0700
	TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP
	I am the author of this document




