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CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TV CUA 
UY BAN CHUNG KHOAN NHA NIXOC VA CUA DOANH NGHIP 

V/v: Báo cáo tài chInh Qu I, näm 2020 

	

Kinh gi:ri: 	Uy ban chirng khoán Nhà nuOc 
Qu cô dong và các Nhà dâu tu 

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

- Dja chi lien lc: 278 Ton Due Thing, phithng Hang Bet, qun Dông Da, TP Ha Ni 

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

- Website: www.tedi.vn  

- Ngi.thi th?c hin cong bo^ thông tin: Ong Nguyn Cong Tam. 

- Chirc vii: Tru&ig phông T6 chüc can b - Lao dng. 

- Loii thông tin cong b: LI 24h; LI 72h; LI Wu câu; FIB aft thung; LI Dinh k' 

Ni dung cong bô thông tin: 

- Báo cáo tài chInh Qu I, nãm 2020 (Bao gm BCTC riêng và BCTC ho çip nht); 

Ching tôi xin cam kêt các thông tin cong bo^ trên day là dung sir thirc và hoàn toàn 
chju trách nhim trithc phãp lutt ye ni dung các thông tin dä cong bô./. 

Nii nhân: 
- Nhutrên; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
- Lau To CBTT./. 
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TONG CONG TY TIf VAN THIET KE 
GIAO THONG VAN TAI - CTCP 

-I- 

BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 
GIIrA MEN DO 

1: 
(Tir ngày /1/2020 den 31/03/2020) 

Ha Ni, thing 04 nãm 2020 



TONG CONG TV TVTK GTVT -CTCP 
	

Mu so B Ola -DNfI-fl 

Dja chi: 278 Ton D(rc Thang-Dong Da-Hà Ni 
	

Ban hành kern theo Thông t.r sô 202/2014/TT'-BTC 
ngày 22/12/2014 cüa BO Tài ChInh 

BANG CAN DOI ICE TOAN HOP NHAT GIU'A NIEN DO 
(Dng dÀy d:) 

Tai ngày 31 tháng 03 näm 2020 

Dan vi tInh: Dông 

TAI SAN Ma s6 
Thuyt 

minh 
so' cu6i k)' 

(31/03/2020) 
s6 dãu näm 
(01/01/2020) 

1 2 3 4 5 

A- TA! SAN NGAN HAN 100  769.867.875.484 804.845.309.723 

I- Tien và các khoãn tuong dwrng tin 110  131.740.760.986 121.169.671.002 

1. Tien 111  75.029.760.986 - 	91.358.671.002 

2. Các khoãn tI.rcYng thrcngtin 112  56.711.000.000 29.811.000.000 

II- Bu tu tãi chInh ngn han 120  40.093.000.000 44.333.413.973 

1. DÀu ttsnm gifk dn ngày dao han 123  40.093.000.000 44.333.413,973 

III- Các khoãn phãi thu ngn han 130  355.308.066.797 361.896.291.337 

1. Phái thu ngan han  cüakhách hang 131  284.051.663.540 309.591.512.302 

2. Trá tnrOc cho ngu?i ban ngAn han 132  36.325.203.838 39.981.928.057 

3-Các khoãn phãi thu khác 136  65.251.773.820 41.782.337.592 

4- Dr phông các khoàn phái thu khó dôi(*) 137  (30.320.574.401) (29.459.486.6 14) 

IV- Hang tn kho 140  242.456.447.978 275.948.857.190 

1. Hàngtn kho 141  243.743.270.844 277.235.680.056 

2. Dr phOng giãm giá hang tn kho(*) 149  (1.286.822.866) (1.286.822.866) 

V- Tài sin ngn han  khác 150  269.599.723 1.497.076.221 

I. Chi phi trã trirOc ngn han 151  44.009.922 71.130.819 

2- Thue^ giá tri gia tang di.rçic khAu tr& 152  94.835.646 43.515.318 

3. Thue^ và các khoãn phãi thu Nba ni.râc 153  130.754.155 1.382.430.084 

B- TA! SAN DAI HAN 200  80.568.836.257 83.770.595.388 

I. Cäc khoän phãi thu dài han 210  809.860.000 809.860.000 

1. Phãi thu dài han khác 216  809.860.000 809.860.000 

II- TM sin c6  dinh 220  71.203.996.951 73.615.914.205 

1- Tài san cé dinh hQu hInh 221 V.08 68.214.547.367 70.282.710.551 

- Nguyen giá 222  223.683.291.599 223.794.083.327 

- Gla tri hao mon 1u9 ke (*) 223  (155.468.744.232) (153.511.3 72. 776) 

3. Tài san co^ dinh vô hinh 227 v.10 2.989.449.584 3.333.203.654 

- Nguyen giO 228  15.223.835.225 15.223.835.225 

- GiO tri hao mOn luy'Y k (*) 229  (12.234.385.641) (11.890.631.571) 

V. Tài san dài han khác 260  8.554.979.306 9.344.821.183 

1. Chi phi trã tnrórc dài han 261  7.884.294.3 12 8.674.136.189 

2. Tài san thu6 thu nhp hoãn lai 262 V.21 16.502.412 16.502.412 

3. L?ithÀthuangmai 269  654.182.582 654.182.582 

TONG CONG  TA! SAN 270 ______ 850.436.711.741 888.615.905.111 



NGUON VON  

1 2 3 4 5 

C- No PHAI TRA 300  612.739.421.564 646.234.123.927 

I- Ncr ngän han 310 0 608.182.721.497 641.661.123.860 

1. Phãi trángui ban ngn han 311  34.513.600.654 41.886.914.316 

2. NgLr6i mua trà tin tnrc ngn han 312  428.5 13.215.960 388.995.341.390 

3. Thue^ và các khoàn phái np nhà nuàc 313  7.722.849.246 16.963.577.720 

4. Pháitrãngui lao dng 314  30.887.564.240 77.366.589.117 

5. Chi phi phai trà ngn han 315  35.723.019.023 43.206.143.991 

6. Phãi trá ngAn han  khác 319  33.184.690.243 29.719.586,774 

7. Vay và ncr thuê tài chInh ngAn han 320  16.072.996.794 22.191.604.032 

8. Du phang phai trâ ngn han 321  4.950.000.000 4.950.000.000 

9. Qu5 khen thuâng va phiac lçri 322  16.614.785.337 16.381.366.520 

II- Ncr  dãi  han 330  4.556.700.067 4.573.000.067 

1. Doanh thu chuathi.rc hiên dài han 336  1.373.045.454 1.264.545.454 

2. Phái trá dài han khác 337  1.3 16.454.628 1.3 16.454.628 

3. Vayvàngthuêtãi chInh dài han 338  1.816.533.336 1.921.333.335 

5. Quy phát trin khoa hoc vã cong ngh 343  50.666.649 70.666.650 

D- VON CHU sO HCrU 400  237.697.290.177 242.381.781.184 

I- Von chCi srhUu 410 V.22 237.697.290.177 242.381.781.184 

1. Von du ti,r cCia chia sO hüu 411  125.000.000.000 125.000.000.000 

2. Th4ng dLr v6n c6 phn 412  815.232.000 815.232.000 

3. Von khác cfia chCi sO hcru 414  17.972.670.000 17.972.670.000 

4. C6 phiu guy (*) 415  (1.224.000) (1.224.000) 

5. Chênh 1ch dánh giá Lai tài san 416  (10.408.709.675) (10.408.709.675) 

6. Quy dAu tu phát trin 418  112.290.029 42.290.029 

7. Lori nhuãn sau thue^ chua phân phi 421  39.536.017.392 40.139.565.347 

- LNSTchu-a PP liiy këdn cuói kj) trtthc 421a 

421b 

 35.452.656.059 7.662.597.626 

- LNST chita phdn phi Ic)) nay  4.083.361.333 32.476.967.721 

13. Li Ich cia c6 Ong khong kim soát 422  64.671.014.431 68.821.957.483 

TONG CQNG NGUON VON 440  850.436.711.741 888.615.905.111 

Ha Ni, ngà 	áng 04 näm 2020 
Ngu'ô'i 1p biêu 	 Ké toán trtrO'ng 	 'tg 4i  dôc 

(1 	 ( 1VNTE E 
*GOTjjONGV T 

hiV 
Tang Thj Thu Hin 	 Trtro'ng Minh San 	 Pham Hun Son 



Mu s6^ B 02a -DN/HN 

TONG CONG TY TVTK GTVT-CTCP 	 Ban hàrth kern theo Thông tu s 0^ 20212014/TT- 

BTC ngay22/12/2014 c6a B6 Tài Chinh 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH HOP NHAT GIU'A NIEN 09 
(Ding dy dü) 

Cho k kê toán tfr 01/01/2019 dn 31/03/2020 
Dan vi tInh: Dn 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuy& 
minh 

Lily ktfr 
01/01/2020- 
31/03/2020 

Luyktfr 
01/01/2019- 
31/03/2019 

1 2 3 4 5 

1. Doanh thu ban hang và cung c.p djch vi 01 VI.25 190.075.636.808 178.633.827.893 

2. Các khoán giàm trr doanh thu 	- 02 1 406.23 5.414 274.0 14.927 

3. Doanh thu thun ve ban hang và cung cp dch 
vu 10  189.669.401.394 178.359.812.966 

4. Giávnhàngbán 11 VI.27 152.500.687.303 144.091.491.408 

5. Loi nhuân gp v ban hang và cung cp dlch  vu 20  37.168.714.091 34.268.321.558 

6. Doanh thu hoat dngtãi chInh 21 VI.26 1.156.942.301 929.900.113 

7. Chi phi tài chInh 22 VI.28 119.078.564 244.800.139 

- Trong do: Chi phi Ii vay 23  95.533.821 243.971. 784 

8. Chi phi quán 1' doanh nghip 25  28.721.961.432 25.182.458.019 

9. Loi nhuân thun tir hot dng kinh doanh 30  9.484.616.396 9.770.963.5 13 

10. Thu nhpkhác 31  25.733.963 31.280.090 

11.Chi phi khác 32 1 101.748.514 19.827.387 

12. Lori nhuân khác 40  (76.014.551) 11.452.703 

13. Tong lçi nhun tru*c thuc^ 50  9.408.601.845 9.782.416.216 

14. Chi phi thuTNDNhinhành 51 VI.30 1.914.815.452 1.913.636.774 

15. Chi phi thue^ TNDN hoãn 1ii 52 VI.30 - - 
16. Loi nhun sau thuc^ thu nhp doanh nghip 60  7.493.786.393 7.868.779.442 

17. Lçii nhuân sau thue^ dia co^ dông cong tymç 61  4.854.458.320 5.312.634.703 

18. Lai Ich cüa c6 dongthiu s6 62  2.639.328.073 2.556.144.739 

19. Lãi cor ban trên cô  phiu 70  291 362 

NGUOI LISP BIEU 
(Kg, h9 ten) 

KE TOAN TRIJaNG 
(Kg, hQ ten) 

( 

Ha Nôi, ngày 27 tháng 04 nãm 2020 
TONG GIAM DOC 

/ 	(K32, ho 0p, dóng du) 

o ThO 

Tang Thi Thu Hin Trtro'ng Minh Soii Pham H&u Son 



BAO CÁO TINH HINH THIXC HI1N NGHIA VU Vc%I NSNN 

Qu' I Näm 2020 

Don vi tInh: dng 

CHI TIEU ma S6 
So cOn phal nQp 

näm truOc 

SO phát sinh trong k)' 
So con phat nQp 

cui i So phãi np So dã np 

I - Thuê 10 15.526.670.660 18.403.100.317 26.367.447.349 7.562.323.628 
- Phãi thu cOa Nhà nuàc (1.382.430.084)  (130.754.155) 

- Phài trã Nhà niràc 16.909.100. 744  7.693.077. 783 

1. Thuê GTGT hang ban nôi dia 11 8.563.517.059 14.671.402.579 18.571.867.583 4.663.052.055 
- Phái thu cCia NM n.râc (1.381.832.584)  (130.656.655) 
- Phái trá Nhà nuâc 9.945.349.643  4.793.708.710 
2. Thue^ GTGT hang nhOp khu 12 - - - - 
3. Thud tiéu thu däc biët 13 - - - - 
4. The xut, nhap  khu 14 - - - - 
5. Thud thu nhp DN 15 5.050.958.403 1.914.815.453 4.881.273.135 2.084.500.721 
- Phãi thu cOa Nhà nuàc - (97.500)  (97.500) 
- Phãi tràNhànuOc 5.051.055.903  2.084.598.221 
6. Thu6 thu nhâp cô nhOri 16 1.912.695.198 1.773.798.041 2.873.222.387 813.270.852 
 -PhithuctaNhànu'&c - - 

- Phâi trà Nlia nu'àc 1.912.695.198  813.270.852 
7. Thud tài nguyen 17 - - - 
8.Thuënhàdt 18 - - - - 
9.Tinthuêdt 19 5.158.295 - - 5.158.295 
 -PhãithucOaNhànuàc - 

- Phài trã Nhà niiàc - - 
10. Thud mon hi 20 (500.000) 34.000.000 32.000.000 1.500.000 
- Phái thu cUa Nhà nu'àc (500 .000)  - 
- Phài trâ Nhà nuàc - - 1.500.000 
11. Cãc 14 thu 	khác 20 - 9.084.244 9.084.244 - 
- Phãi thu cUa Nha ni.ràc - - 
- Phãi trà Nhà nuàc - - 
II-Cãc khoán phãi np We  

(30=31+32+33) 30 54.476.976 1.597.498 26.303.011 29.771.463 
1. Cáckhoãnphu thu 31 54.476.976 1.597.498 26.303.011 29.771.463 
2. Các khoán phi, Iê phi 32 - - - - 
3.Cáckhoánphâin6pkhác 33 - - - 

Tng cong (40=10+30) 40 15.581.147.636 18.404.697.815 26.393.750.360 7.592.095.091 
- Phãi thu cüa Nhà ni.ràc (1 .382.43 0.084)  (130.754.155) 
- Phãi trã Nhà nuOc 16.963.577.720  7.722.849.246 

NGUOI LAP BIEU 
(Ks', ho ten) 

KE TOAN TRISaNG 
(K, ho ten) 

K 
Trinrng Minh So-n 

Ha Ni, ngày 27 thang 04 nãm 2020 
.- - iONGGIAM DOC 

(Kihçtêidong du) 
/;' 

/ hi 	THT 

VAN ) / 

ClIcl 

Pham Hüu So-n Tang Th! Thu Hien 



TONG CONG TY TVTK GTVT-CTCP 	 Mâu so B 03a -DN/HN 

Ban hánh kern theo Thông tir so^ 202/2014/TT-BTC 
ngày 22/12/2014 cüa BO Tài Chinh 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TE HP NHAT GIU'A NIEN DO 
(Ding dy dii) 

(Theo phirong pháp gián tip) 
Qu I Nãm 2020 

- 
TT CHf TIEU 

Ma 
so 

1/1/2020 den 
31/03/2020 

Luy ke tir 1/1/20 19 
den 31/03/2019 

I. Luu chuyn tin tu hott dng kinh doanh  

1. Loi n/zuân trithc 1/zuê 01 9.408.601.845 9.782.416.216 

2. Diu chin/i cho các k/ioán  

- - KhAu hao TSCD và BDSDT 02 2.767.415.526 2.862.407.473 

- - Các khoãn dg phèng 03 861.087.787 (517.728.452) 

- 
- Lãi/16 chênh 1ch tr giá hi doái do dánh giá 1i 
các khoãn miic tin t8 có gc ngoi t8 04 - - 
- Lãi/1 	trhoat dng dut.r 05 (1.169.669.574) (929.900.113) 

- Chi phi lãi vay 06 95.533.821 243.971.784 

- - Các khoán diu chinh khác 07 1 

3. 
L.ri nh tiçln là ho9t dng kinh doanh truóc 
nhfrng tliay dbi v6n Iwu d3ng 08 11.962.969.405 11.441.166.908 
- Täng,giámcáckhoànphãithu 09 6.927.492.354 7.038.722.089 

- - Tang, giãm hang ton kho 10 33.492.409.212 30.363.024.951 

- Tang, giãm các khoãn phãi trã 11 (33.905.797.095) (5.833.233.080) 

- - Tang, giãm chi phi trãtruâc 12 816.962.774 1.912.272.116 

- - Tang giám chimg khoán kinh doanh 13  

- - Tin lãi vay dätrâ 14 (76.884.381) (267.234.5 18) 

- - ThuTNDNdanp 15 1 	(4.881.273.135) (2.271.188.860) 

- - Tin thu khac cho hot dng kinh doanh 16  

- - Tin chi khác cho hoit dng kinh doanh 17 (1.921.801.782) (11.315.342.382) 

- 
Lwt, chuyn tkn thuin fIr hoit d5ng kinh 
doanh 20 32.332.273.852 31.068.187.224 

II. Liru chuyên tin tfr hot dng du tir  

1. 
Tin chi d mua sam, xây dirng TSCD va cac tài 
san dài han khác 21 (364.843.727) (1.541.330.727) 

2. 
Tin thu tr thanh 1, nhucmg ban TSCD và các 
TS dài han khác 22 1 	16.790.273 26.090.000 

3. 
Tin chi cho vay, mua các cong cu nç ciia các 
dan vi khác 23 (3.293.000.000) - 

4. 
Tin thu hi cho vay, ban 1i các cong c' ncr ciia 
các don vi khác 24 6.533.413.973 500.000.000 

5. Tin chi du tu, gop vein vao các don vi khác 25 - 
6. Tin thu hi du tu, gOp von vào các don vi khác 26 - 1.863.810.000 



- 
Ti' CHI TIEU 

Ma 
so 

1/1/2020 den 
31/03/2020 

Luy U tr 1/1/2019 
den 31/03/2019 

7. 
Tin thu läi cho vay, c 0^ tüc và lçii nhun duçc 
chia 27 1.202.643.625 1.272.981.271 

- Lwu chuyn tiin tJ,uimn tirhozt ding de:i tw 30 4.095.004.144 2.121.550.544 

HI. Liru chuyn tiên tir hott ding tài chInh  

1 Tin thu tr di vay 33 23.123.227.359 7.6 14.039.600 

2 Tin trã nçi gôc vay 34 (29.017.184.661) (21.635.445.854) 

3 CO tirc, loi nhuân dã trã cho chü s& hth.i 36 (44.034.2 10) (3.980.727.474) 

- Lwu chuyèn tin Iliulin Ut hoçit d3ng tài chmnh 40 (5.937.991.512) (18.002.133.728) 

- Liru chuyn tin thuân trong k 50 1 	30.489.286.484 15.187.604.040 

- Tin va twong duong tin du k' triróc 60 121.169.671.002 101.251.474.502 

- Anh huing cUa thay di t giá hi doái 61 - - 
- Tin và tirong throng tin cui k' 70 13 1.740.760.986 116.439.078.542 

Ha NOi, ngày27 tháng 04 nãm 2020 

Ke toán trirông 7.  Ting girn dôc 

7- 	 PA / 

Nguôi 1p biêu 

Tang Th1 Thu Hien Trirong Minh Son m HUn Son 



TONG CONG TY TU VAN THIET Kt GIAO THONG VAN TAI - CTCP 

Báo cáo tài chInh hrp nhât Qu 1 näm 2020 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 	 MAU B 09-DN/HN 

THONG TIN KHAI QUAT 

Lich sir phát triên 

Tong Cong ty Dr vAn ThiAt U Giao thông Vn tãi - CTCP tin than là Tng Cong ty Nhà nLrc, ducrc 
thành lp theo Quyt djnh s0^ 4898/QD-TCCB-LD ngày 27/11/1995 cUa Bô trirólig Bô Giao thông Vn 
tài, boat dong vó'i ten gçi TOng COng ty Dr van Thiêt kê Giao thông Vn tãi. 

Theo Quyt djnh s6 782/QD-BGTVT ngày 09/04/2007 c6a B6 truOng B6 Giao thông Vn tái, Tng 
COng ty Dr van Thiêt ké Giao thông Vn tãi dtrcic chuyên dôi thành Cong ty me trên ca sO to chrc l?i 
bao gm Co quan Van phOng và các dan vi bach  toán phii thuc là Cong ty Tir van Thiêt kê Kién trOc 
Xây drng va Chi nhánh Thành phO Ho Chi Minh. 

Tong Cong ty boat dng theo mO hinh Cong ty TNHH Mt thành viên theo QuyEt djnh s0̂ 1765/QD - 
BGTVT cüa Bô Giao thông Vn tãi ngày 25/06/2010, giây ch(rng nhn däng k' kinh doanh so: 
0100107839 do SO Kê hoach và Dâu ti.rThành phô HàNi cap ngày 28 tháng 09 näin 2010. 

Trong nàm 2014, Tng Cong ty Dr vAn Thi& ke^ Giao thông Vn tái dã hoàn tbãnh co^ phAn hóa, chinh 
thirc chuyn thành COng ty cô phân vOi ten giao djch mói là Tong Cong ty Tti van Thiêtkê Giao thông 
Vn tái - CTCP theo GiAy Ch(rng nhtn dang k' Doanli nghip Cong ty co phân vó'i ma so doanh nghip 
0100107839 dang k IAn dAu ngày 28 tháng 09 näm 2010, dang k' thay dôi Ian thr hai ngày 02 thang 10 
nãm 2017. 

Ten giao djch bang ting Vit: Tng cong ty Ttr van thit k Giao thông vin tãi - CTCP 

Ten giao djch quc t: TRANSPORT ENGINEERING DESIGN INCORPORATED 

Ten giao dlch  viêt tat: TEDI 

Trii sO dang k' ciia TOng Cong ty: 

Dja chi: So^ 278 pho^ Ton D(rc Thng, PhirOng Hang Bet, Qun Dng Da, Thành pho^ Ha Ni 

Diên thoai: 	(84-4).38514431 

Fax: 	(84-4)38514980 

E-mail: 	tedi@tedi.com.vn  

Website: 	www.tedi.com.vn  

NgirOi dai  din theo pháp liit : Tng Giám dc là dai  din theo pháp lut cia Tang COng ty. 

Von diu lê và hlnh thfrc s& hü'u von 

Von diu le cüa Tong cong ty Dr vAn thit k GTVT - CTCP là 125 t' dng, trong do: 

- Co^ dOng là t0^ clirc baa gm: 

• C0^ dông trong nirOc, COng ty C6^ phAn xr l' nn và xây drng FECON n.m gill 9,35%; 

• Co^ dOng chin lircic nuâc ngoài, Cong ty Oriental Consultants Global Company Limited 
(OCG) nm gill 20,262%; 

• Trans Across VP Inc. nm gill 0,26% 

• Cong doàn Tong cOng ty TVTK GTVT - CTCP nm gill 0,28%; 

- Ong Phm Hilu San nm gill 8,499% 

- Ong Pham Trung Thành nm gill 20,762%; 

- Co^ dOng khác nm gill 40,591% vn diu 1. 
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Ngành ngh kinh doanh và hot dng chInh 

Tr ngây 03 thang 6 nãm 2014, sau khi hoãn thành co^ phn hóa Tng Cong ty Tis vAn Thit ke^ Giao thông 
V1n tái chuyn di thành Ttng Cong ty Ti.r vAn Thit ke^ Giao thông Vn tãi - CTCP, theo GiAy chirng 
nhn dang k kinh doanh thay di IAn thr hai ngày 02 tháng 10 nãm 2017 thi nganh, nghe^ kinh doanh ciia 
Tng Cong ty Tr vAn Thit U Giao thông Vtn tái - CTCP bao gm: 

Kim tra va phân tIch k5 thut. Chi tit: 
- ThI nghim vat 1iu xay drng va cac chi tiêu ve^ dja chAt, thüy van, mOi trtxng Va cong trinh 

giao thong, dan dung, cong nghip. 
- Kim djnh chAt krcmg, thi:r tái các cong trinh giao thông dan dung va cong nghip. 

Float dng chuyên môn, khoa hoe và cong ngh khác chua thrçic phân vào dâu. Chi tit: 
- Kháo sat giao thông, phân tIch và Ip hô  so dir báo giao thông van tãi; kháo sat, !p h scr  

dánh giá tác dng mOi trI.rmg và cOng trinh giao thông, dan dung, cong nghip. 
- Nghiên cIru irng dung, xây dtrng thrc nghim và dào t?o  chuyn giao cOng ngh mài các 

cong trinh giao thOng, dan dung, cOng nghip. 

Hot dng kin tr(ic và tu vAn kq thut có lien quan. Chi tit: 
- Thit U xây dung cong trinh cAu, ham, dtrng b. 
- Thit ke^ cOng trinh câng - ththng thüy. 
- Thit ke^ cong trinh cuing st, dithng b. 
- Thit ke^ kAt cAu cong trinh ha tAng k thut. 
- Thit ke^ quy hoach xay drng, Thit U kin tric cOng trinh. 
- Thit ke^ kt cAu cong trinh dan dung, cOng nghip. 
- Kháo sat dja hInh, Kháo sat dja chit cong trinh. 
- Thit ke^ dja k5' thut cong trinh xây drng. 
- Kháo sat thüy van mOi truOiig. 
- 	Thit ke^ Ip dt thit bj din chiu sang cong trinh giao thông. 
- Thit k Ip dt h thng mang  thông tin lien lac  trong cong trinh xây drng. 
- Thit k cAp thoát nuâc Cong trinh xay dtrng. 
- Thit ke^ phiscmg tin 4n tãi &rOng sAt. 
- Giám sat thi cong xây drng và hoàn thin cong trinh dan dung, cong nghip, ha tAng k thut. 
- Giám sat xây dung và hoãn thin cOng trinh cAu, hAm, thrng b. 
- Giám sat cong tác khâo sat dja chAt cong trinh xây dijng. 
- DAu tu, quãn 1', kinh doanh khai thác các dir an giao thông, din ding va cong nghip. 
- Tu vAn dAu ti.r, xay di,rng vá quán 1' dg an dAu ti.r xây dirng cong trinh giao thông, din dung, 

cong nghip. 
- Tu vAn lp báo cáo kinh t k thut, báo cáo dAu tu cac dir an dAu ti.r xay dung và dánh giá 

dAu tu các cong trinh giao thông, dan dung, cOng nghip. 
- Tu vAn dAu thAu, lp h sa myi thAu, dánh giá h sa du thAu tu vAn va xay lAp, lp tng müc 

dAu ti.r, tng dLr toán và dr toán chi tit cOng trinh giao thông, dan dung,  cong nghip. 
- Tu vAn lip ho^ scr dánh giá mOi truOng chin krçc, dánh gia tác dng mOi tnthng, cam kêt bao 

v6 mOi trueing, phuung an tng the^ giái phóng mt bAng va tái djnh cii, U hoach quán l' mOi 
tnrOiig, U hoch hành dng tái djnh cii; báo cáo xã hi, báo cáo din tc thiu so^ cOa các cong 
trinh giao thông, dan dung, cOng nghip. 

- Tu vAn thAm tra si,r an dAu tu, dir an quy hoach, thit ke kS'  thut, thit ke^ ban ye thi công, 
tang dir toán các cOng trinh giao thOng,dân dung,  cOng nghip. 

- Tu vAn giám sat dAu tu, tu vAn giám sat nhá nuàc, tu vAn giám sat và quan trAc mOi tnung. 
- Tu vAn dánh giá va chcrng nhn dO diu kin dam bâo an toàn chju lijc, chthig nhn sir phO 

hçp ve^ chAt hucing cOng trinh xay dirng các cong trinh giao thông dan dung và cOng nghip. 
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4. Kinh doanh bAt dng san, quyn sir dung daft thuc chñ s6r hOu, chi sir dung hoe di thuê. 

5. Tu vAn, môi giOi, dAu giá bAt dng san, dAu giá quyAn sr ding Mt. Chi tiët: 
- Khai thác, quan I, vn hành các djch vii phvc vi tOa nhà, khu chung ci.r, cOng trInh cong 

nghip, dan dung. 
6. In an. 
7. Djch vii dóng gói: Doug gói hO^ so tài Iiu. 
8. Djch vu an u&lg khác. 

9. Ban buôn may mOe, thit bj và phii thng may khác 

Chi tiêt: 

- Ban buôn may moe, thit bi và phu thng may khác chua dtrçic phân vào dâu: Kinh doanh thit 

bj may moe chuyên nganh phvc vii kháo sat thit k. 

10. Hot dng djch vii h6 trçr kinh doanh khác cOn 'ai  chira ducrc phân b6 vào dâu 
Chi tit: 

- Kinh doaith xuAt, nIip khAu các thiAt bj may mOe chuyên ngành phvc viii kháo sat thiêt ké. 

- XuAt nhp khAu các mt hang Cong ty kinh doanh. 
ii. 	Ban buôn 0 to và xe có dng co khác 

Chi tit: Ban buôn o to và xe có dng co khác Ioai mri vã loi dã qua sir dung 

12. Ban lé 0 tO con (ba1 12 ch 6^ tth xung) 

13. Dai I'Otôvàxecódngcakhác 

14. Báo duOng, sira ch&a 0 to và xe có dng co khác 

Chi tit: 

- Sira cha ph An ca, phAn diên, hE thông dánh Ifra tij dng 
- 	Báo di.rOiig thông thtxng 

- 	Sira chia than xe 

- 
- Rra xe, dánh bong, phun và son 

- SatAmchnvàciras, 

- St'ra gh& dm vâ ni thAt o to 
- 	Sira chCra, barn vá sam, Ip 0 to, bp dt hoc thay th 

- 	XCr I' chng gi 
15. Ban phi tttng và các b6 phn phii trg ctia 0 tO va xe có dng ca khác 

16. Vn tái hành khách dirng b6 trong ni thành, ngoai thành (tth vn tái bang xe but) 

17. Vn tái hang hóa bng duO'ng b 
18. Kho bãi và kru trCr hang hóa 

19. DIch vu hru trO ngn ngày 

20. Nhà hang và các dch vii an ung phuc vu luu dng 

21. Cho thuê xe có dng ca 
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Can trác doanh nghip 

Ti ngày 31/03/2020, Tong Cong ty có các cong ty con và don vi trxc thuc nhix sau: 

STT Don vi Hot dng chInh T1ês& 
h&u 

Sob cob 

phân 

I C6ngtycon 

1 
COng ty CP TVTK Cu ru vAn xây dirng và kim djnh chAt 

50,96% 
Dithng lircing các cong trInh Giab thông  461.219 

2 Cong ty CP TVTK DuOng Bô Tu vAn XD các cOng trInh giao 
thén 

51,00%  765.000 

Cong ty CP TVXD Cáng - Tu vAn xây dung các cong trInh 
51,00% 548.059 Di.thng thOy Cáng - DuOng thOy 

Cong ty CP TVTK Kim djnh ru vAn xây dung Va kim djnh chAt 
60,43% 639.298 và Dja k thut 1ung các cong trInh Giao thông 

Cong ty CP TVTK Can lan - Ti.r vAn XD các cong trInh giao 
5 1,00% 

765.000 
HAm thông 

6 
Cong ty CP TVTK XD Giao Tu vAn xây dijng các cong trInh 

51,60% 309.600 thông thiiy giao thông 

Cong ty CP Tu vAn XDCT Tu vAn xây dirng các cong trinh 
5 1,00% 765.000 Giao thông 2 giao thông 

8 
Cong ty CP TVTK Giao thông Tu vAn xây dçrng các cong trInh 

51,00% 331.500 Vn tái 4 giao thông 

Cong ty CP Tu vAn XDCT Tu vAn xây dung các cong trInh 
51,00% 765.000 Giao thông 5 giao thông 

Thuc hén các dich vi tt.r van k 
10 Cong ty APECO thut cho các dtr an giao thông, 67,258% 

thus' 1i, xây dung dan dung và các 

Cong ty TNHH MTV Toàn Thieft k, quán I 	xây dung Va CC 
100,00% 

cAu TEDI djch vu lien quan khác 

II )o'n vi trtrc thuôc 

1 Cong ty TVTK Kin trOc Xây Tu vAn xây dung các cong trInh 
dirng giao thông  

2 
Chi nhánh Thành pho^ HO^ Chi Tis vAn xây dung các cong trInh 

Minh giao thông 
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2. NAM TA! CH!NH, DON V! TIEN Tt SI DVNG  TRONG ICE TOAN 

Nãm tài chinh 
Näm tài chinh cüa Tng Cong ty bt du ttr ngãy 01 thing 01 Va kt thjic vào ngày 31 thing 12 hang 
närn. 

Don vi tiên ti sir dung trong kê toán 
Báo cáo tài chinh hap nhtt kern theo di.rçc trInli bay bang Dng Vit Nam (VND). 

3. CHUAN MffC vA CHE DO KE TOAN AP DUNG 

Che d6 ke toán áp ding 

Tong Cong ty vâ cac Cong ty con áp dung Che d6 Ke^ toán Doanh nghip Vit Nam duc ban hành 
kèni theo Thông tr sO 200/2012/TT-BTC ngày 22 thing 12 närn 2014 và Thông ti.r so-  53/2016/TT-
BTC ngày 21/3/2016 si:ra dôi, bô sung môt sO diêu cüa thông so 200/2014/TT- BTC ngày 
22/12/2014 do Bô Tài chinh ban hành. 

Tuyên bô v vic tuân thu Chuãn mic ké toán và Ch ex d6 keA  toán 

Ban Tng Clam dc Tang Cong ty dam báo dã tuân thO dy dO các Chun mirc k6 toán Vit Narn 
và Ché do kê toán doanh nghip Vit Nam dã ducrc ban hành và có hiu 1rc lien quail den vic 1p 
va trInh bay Báo cáo tài chinh cho kS'  kê toán kCt thOc ngày 3 I thing 03 nãm 2020. 

4. CAC CH!NH SA-CH Kt TOAN AP DUNG 

Cor sO lp  Báo cáo tài chinh h9p nht 

Báo cáo tài chinh hap nht kern theo duçic trInh bay bng Dng Vit Nam (VND), theo nguyen tic 
giá gOc và phO hap vri các Chuân mirc kê toán Vit Nam, Thông tu so 202/2014/TT-BTC ngày 22 
thing 12 näm 2014 cOa Bô Tài chinh huàng dan phuang pháp lip và trInh bay Báo cáo tai chinh hap 
nhât và các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic lip và trinh bay Báo cáo tài chinh hap nhât. 

Cor s& hç'p nht Báo cáo tài chinh 

Báo cáo tài chinh hap nhAt cOa Tng COng ty du?c hap nht ttr Báo cáo tài chinh cOa TOng Cong ty 
và Báo cáo tãi chinh cOa cac Cong ty con, Cong ty lien két do Tong Cong ty kiêm soát duc lip den 
ngày 31 thing 03. Viêc kiêm soát nay d?t  dirge khi Tong Cong ty có khà náng kiêm soát các chinh 
sách tài chinh va hoat dng cOa các cong ty nhn dâu ti.r nhäm thu duc 19i Ich tir hoat dng cCia các 
cOngtynay. 

Kt qua hot dng kinh doanh cCia cac Cong ty con dirge mua Iai  hoc ban di trong nam dupe trinh 
bay trong Báo cáo tài chinh hap nhât tir ngày mua hoc cho den ngày ban khoán dâu Ui & Cong ty 
con do. 

Trong truOng hap can thiêt, Báo cáo tài chinh cCia các Cong ty con dirge diéu chinh dê các chinh 
sách ké toán dupe áp dung tai  TOng Cong ty và các Cong ty con là giông nhau. 

Tat cá các nghiêp vu và so dir gi&a các Cong ty trong cOng Tong Cong ty dirge loi bó khi hap nhât 
Báo cáo tài chinh. 

Lai Ich cOa co^ dOng khOng kim soát trong thu nhp thuAn cOa COng ty con hap nht trong nãm tái 
chinh dupe xác dnh va Ioai trir ra khOi thu nhp cOa tip doàn dê tInh lãi, hoc 10 thuân có the duvc 
xác djnh cho nhting dOi tu'çmg sr h&u Cong ty m; 

Lori Ich cOa CO dong khOng kiêm soát trong tài sin thuân cOa Cong ty con hap nhât dugc xác djnh là 
m,t chi tiêu trong phân vOn chO sO hau cOa Tong Cong ty. Lçii Ich cOa cO dOng khOng kiêm soát 
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bao gèm giá tri các igi Ich cüa co^ dông khong kim soát tai  ngày hqp nhit kinh doanh ban du và 
phân igi Ich ct:ia cô dông không kiêm soát trong sr biên dng cUa tong von chü s& hUu ké tir ngày 
hcTp nhât kinh doanh. Các khoãn 10 tirang lrng voi phân vOn ci:ia cô dong không kiêm soát vuçrt qua 
phân von cüa hQ trong tong von chü sâ hiru ci.1a Cong ty con thrcic tInh giãm vao phân lai Ich c0a 
Tong COng ty trtr khi cô dong khong kiêm soát có nghia vii rang buc vá có khã nãng bO dap khoán 
to do. 

Lai Ich cüa co^ dOng khong kim soát tai  ngày hop nht kinh doanh ban du thrçic xác djnh trén ca 
sc t 18 s& hthi cOa cO dOng không kiêm soát trong tOng giá trj hQp t' cüa tai san, cOng ng Va cOng 
nor tiêm tang dixçic ghi nhn. 

Các toi q giá hi doái áp ding trong U toán 

Di vái các nghiêp vu phát sinh bang ngoai té 

Các nghip viii phát sinh bang ngoai t6 dtrçrc quy dti theo t' giá áp dung tai th&i dim phát sinh 
nghip vi, chênh lch t giá phát sinh ttr các nghip vv nay thrcic ghi nh.n là doanh thu tài chinh và 
chi phi tài chinh trong Báo cáo két qua ho?t dng kinh doanh hçip nhât. 

Dánh giá lai các khoán muc tkn tê có gc ngoai té tai th&i dkm lap Báo cáo tai chinh hop nhàt 

(i) Các khoán vn bang tin co' gc ngoai t6 thrc phân loai là tài san (Tin, Nq phái thu,...): Dánh 
giá 1i theo t' giá mua vào cüa Ngân hang TMCP Dâu tir và Phát triên Viét Nam (BJDV) tai 
ngày 31/03/2020. 

(ii) Các khoán vn bAng tin co' gc ngoai t dirçrc phân Ioai là ncr phái trá (Phái trá ngirO'i ban, 
vay,..): Dánh giá lai  theo t giá ban ra cüa Ngân hang TMCP Dâu tir và Phát triên Vit Nam tai 
ngày 31/03/2020. 

Chênh 1ch t' gia phát sinh tr vic dánh giá tai  duc kt chuyn vào Tài khoãn 413 - Chênh lch t' 
giá hOi doái, so dir tài khoàn nay se duçic kêt chuyên vào Doanh thu tài chinh hoac  Chi phi tài chinh 
tai thii diem lp Báo cáo tài chinh hçrp nhât. 

Ti giá sr dung d dánh giá lai các khoán muc có gc tkn té tai thai dkm lap Baa cáo tài chinh 

ThOi dim 	Ngân hang 	T' giá mua vào 	T giá ban ra 

31/03/2020 	BIDV 

Nguyen tc ghi nhn tin và các khoãn ttrng thwng tin 

Tkn. Bao gám Tin mat, Tkn g&i ngán hang khong k' han) vii Tin dang chuyn 

Tin mat, Tin giri ngân hang dircrc ghi nhn trén ca sâ thirc th phát sinh thu-cu. 

Tin dang chuyn: Di.ra vào cac 1nh chuyn tin chi.ra có giy báo Ncr và giy np tin chira cO 
giaybaoCO 

Các khoán ttrung dirung tkn 

LA các khoân dAu ti.r ngAn han,  tin gth có k' han  cO thai han  thu hi hoac dáo han  khOng qua 3 
tháng U tr ngày dâu tu, giri ti ^n có khi näng chuyên dOi dé dàng thành mt lucrng tiên xác djnh và 
khOng có ri ro trong chuyén dOi thành tiên tai  th?i diem báo cáo. 
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Nguyen tc kê toán các khoân du fir tài chInh 

Các khoán dáu tic nm giir dn ngày dáo han 

Các khoán du tt.r nAm gill dn ngày dáo han  bao gm cac khoán tin giri ngân hang có k' han  (bao 
gôm cà các loai tin phiêu, k' phiêu), trái phiêu, cô phiêu in dãi ben phát hành bAt buc phái rnua 
lai tai mt thai dim nhât djnh trong tu'ong lai va các khoán cho vay nAm gill den ngày dáo han  vói 
mvc dIch thu lAi hang kS'  và cac khoán dâu tis nArn gill den ngày dáo han  khác. 

Các khoán dAu tix n.m gill dn ngàydáo han  &rçc ghi nlin theo giá gc va dirçic xác dnh theo giá 
trj hçrp l cAn c(r vào khà nAng thu hôi cia khoán dâu tir. 

Tt cá cáo khoán dAu ttr duçrc phân loai là cáo khoán mic tiii t6 có gc ngoi t6. se  dirp'c dánh giá 
lai theo t'' giá giao djch thrc tê tai  th?ri diem lip Báo cáo tài chInh. 	 - 

Các khoán cho vav 

LA các khoán cho vay theo Hop dông, khê irrc gilla các ben nhirng khOng dugc giao djch mua, ban 
trên thi trithng nhir cling khoán. 

Tat cá các khoán cho vay dirçrc phân loai là các khoán muc  tiên t có gôc ngoai té s dtxcrc dánh giá 
lai theo t' giá giao djch thrc t8 ti thO'i diem lp Báo cáo tài chInh. 

Dir phOng cáo khoán cho vay khó dOi dircrc lp cho tirng khoãn cho vay khó dOi cAn c(r vào thOi 
gian qua han  trá no gôc theo cam két nor ban dâu (khong tInh den vic gia han ncr gilla cáo ben), 
hoäc cAn c0 vao mrc tn tht dr kiên có the xày ra. 

Các khoán dái, tu vao Cong ty lien doanh lien kit và dOu tic khác 

• DAu tir vào cOng ty lien kt, lien doanh: Cáo khoân du tir vào cOng ty lien kt, lien doanh ma 
trong do Tong Cong ty có Anil ht.rong dáng kê dirgc trinh bay theo phuoig pháp On chO. 

Các khoán phân ph,i lçri nhun ma Tng Cong ty nhn thrcrc tir so^ Icri nhun My ke cOa cáo 
cOng ty lien kêt saii ngày Tong Cong ty nArn quyên kiêrn soát dirc ghi nhn vào kêt qua hoot 
dng kinh doanh trong nAm ciia Tong Cong ty. Cáo khoãn phân phôi khác ducrc xem nhir phân 
thu hôi cáo khoán dàu tir và dirgc trr vào giá trj dâu tir. 

Cáo khoán du tir khác: Dirac ghi nlin theo phirang pháp giá gc. 

Dir phOng tn thdt cOc khoán ad, tic 

Dir phOng tn tht cho cáo khoàn du tu vào cOng ty con, cOngty lien doanh, lien kt dirçrc trich lp 
khi cáo cOng ty nay bi lô dan den nhà dãu tir có khá nAng mat vOn hoc khoán dir phOng do suy 
giám giá trj cáo khoán dâu tu vào cáo cong ty nay (trr trithng hop 16 theo kê hoach dA dircrc xác 
djnh trong phi.rong an kinh doanh tri.râc khi dâu tir). M(rc trIch lp dir phOng tuong Lrng vol t' l 
gOp von cüa Cong ty trong cáo to chrc kinh te theo hirong dan tai  Thông tir 228/2009/TT-BTC 
ngày 07/12/2009 và Thông tir 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 sira dôi bO sung Thông tir 
228/2009/TT-BTC. 
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Nguyen tc kê  toán nu phãi thu 

Các khoàn Ncr phâi thu thrcic theo dOi chi tit theo kS'  han phái thu, di tuvng phái thu, loai nguyen 
t phài thu và cac yeu to khác theo nhu câu quãn l' cfia Tong Cong ty. 
Các khoãn Nq phái thu bao gôm phãi thu khách hang và phài thu khác thrqc ghi nhn theo nguyen 
tãc: 

• Phái thu cOa khách hang gm các khoãn phái thu mang tinh chit thucrng mai  phát sinh tir giao 
djch có tinh chat mua - ban giUa Tong Cong ty va ngithi mua (IA dan vi dc Id p vOi ngisi 
ban). Các khoàn phái thu thuang mai thx?c ghi nhn phti hop vâi chuân mirc doanh thu ye thOi 
diem ghi nhn can cir theo hOa &m, chrng tir phát sinh. 

• Phâi thu khác gm các khoán phãi thu khong mang tinh thtiang mai. 

Các khoãn phài thu dir?c phân loai là NgAn han  và Dài han  trén Bang can di ke^ toán can cr k' han 
con lii cOa các khoàn phái thu tai  ngày Up Báo cáo Tài chInh hcrp nhât. 

Dir yhông nor phái thu khó dôi: &rçrc lp cho ttrng khoãn nçi phái thu khó dOi can ctr vào thri gian 
qua han tra ncr gôc theo cam ket nor ban dãu (không tinh den viec gia han no giCra cac ben), hoác dg 
kiên mirc ton that có the xáy ra theo htróng dan tai  Thông tix 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 
và Thông tir 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 sira dôi bô sung Thông tu 228/2009/TT-BTC. 

Nguyen tc kê  toán hang ton kho 

Hang tn kho du?c xac djnh trên ca s& giá gc, trong tnrOng hqp giá gc hang tn kho cao han giá 
trj thuân có the thrc hin dir?c thI phài tinh theo giá trj thuân có the thirc hin duc. Giá gOc hang 
ton kho bao gôm chi phi nguyen vt lieu trirc tiêp, chi phi sin xuât chung phân bô và chi phi khác 
(neu có), dê có dIr?c hang ton kho a dja diem và trang thai hin tai.  Giá trj thuân có the thirc hin 
dlx?c xác dlnh  bang giá ban irac tinh trir các chi phi dé hoàn thành cüng chi phi tiêp thj, ban hang 
và phân phôi phát sinh. 

Dir phông giám giá hang tn kho: là dir phông phn giá trj bj tn tht do giá vt tir, thành phm, 
hang hóa ton kho bj giám. Dr phOng Hang ton kho &rccc trIch Ip  theo hrang dan tai  Thông tir 
228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và Thông tr 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 sra dôi bô 
sung Thông tir 228/2009/TT-BTC. 

Nguyen tc kê  toán vi khu hao Tài sin c0̂  dnh hü'u hinh vi vô hinh 

Tang Cong ty quán l, sir dung  và trIch khu hao TSCD theo huang dn tai  thông ni 45/2013/TT-
BT'C ban hành ngãy 25 tháng 04 nãm 2013 và Thông tir 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 saa 
dOi, bO sung Thông tir 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 quy djnh ye quàn I' tài san cO djnh. 

Tài s-dn-co^ a'inh hfu hinh 

Tài san co djnh hflu hinh dtrQ'c phán ánh theo gia gc, trinh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn 
my ké. Nguyen giá tài sin cô djnh bao gôm toàn b các chi phi ma Tong Cong ty phái bO ra d có 
dir?c tài sin cO djnh tinh den thai diem dim tài sin do vào trang  thai san sang sir dung.  Tài sin cô 
djnh hüu hinh di.r?c khâu hao theo phuang pháp dirang thang dira trén th&i gian hu dung uâc tinh. 
hi tài san cô djnh di.rgc ban hay thanh l, nguyen giá và khâu hao liy kê thrgc xOa sO và bat kS' 
khoán lãi, Jo nào phát sinh do vic thanh l déu dtrçc tinh vào thu nhp khác hay chi phi khác trong 
nam. 

Tài san cô dinh vô hinh 

Tài san c6 djnh vô hinh bao gm Phn mm k5 thu t, phn mm U toán, Quyn scr dung  dt. 

PhAn mm may tinh dirge ghi nhn theo giá mua va dirge khAu hao theo phirang pháp dirang thing 
dija trén thai gian hthi dung  iràc tinh cCia tài san. 
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Nguyen tc k toán chi phi xây dyng co bin d& dang 

Các tài san dang trong qua trInh xây dirng pliiic vii rniic dIch san xuât, cho thuê, quán trl hoac cho 
bat kS'  miic dIch nao khác dirge ghi nhn theo giá goc. Chi phi nay bao gôm chi phi djch vi và chi 
Phi lãi vay có lien quan phü hgp voi chinh sách ké toán cüa Tong COng ty. Vic tinh khâu hao cOa 
cac tài san nay dugc ap dung giOng nhir vo.i cac tài san khác, bat dâu tr khi tài san a vào trang thai 
sn sang str ding. 

Nguyen tc k toán chi phi trã trir&c 

Chi phi trà tnric phàn ánh các chi phi thirc t6 dã phát sinh nhuiig có lien quan dn kt qua hot 
dng san xuât kinh doanh cüa nhiêu k' ké toán và vic két chuyên cac khoãn chi phi nay vào chi 
phi san xuât kinh doanh ccia các kS'  kê toán sau. 

Chi phi trà truOc dirge ghi nhn theo giá gc và dtxgc phân loai theo ngn han  và dài han  trén Bang 
can dôi kê toán hap nht can cr vào thOi gian trà triróc cüa ttrng hap dOng. 

Chi phi trà truóc dài han  khác bao gm cong cu, dung cu, linh kin loai nhO thrgc coi là có khà 
nãng dem II lgiich kinh té trong tirong lai cho Tong Cong ty vài thai gian trén 01. Các chi phi nay 
dirge phãn bô dan vào Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hgp nhât theo phirong pháp dithng 
thang trong vOng 02 nãni. 

L9i the thu'o'ng mai 

Lgi the^ thuong mai  trên Báo cáo tài chinh hgp nht là phAn phi tri giaa mrc phi hgp nht kinh 
doanh so vói ph-an lGi ich cOa Tong Cong ty trong tOng giá tri hap I' ciia tài san, cOng ng Va cong 
no tiém tang cOa COng ty con, cOng ty lien kêt, hoc don vi gop von lien doanh ti ngày thirc hin 
nghip vu du ti. Lgi the thirong mai  dirgc coi là mt loai tai san vO hInh, duc tinh khâu hao theo 
phucng pháp thrrng thang trên thai gian dánh giá bj On that uâc tinh. 

Nguyen tc k toán NY phãi trá 

Các khoàn ng phài trà dtrcrc theo dOi chi tiEt theo kS'  hn phâi trá, dôi ttxgng phái trà, loai nguyen t 
phai trà va các yeu to khác theo nhu câu quàn l' cüa Tong Cong ty. 

Các khoàn no phài trâ bao gni phài trá ngir&i bàn và các khoàn phài trã khác là các khoàn ng phãi 
trâ dirgc xác dinh gn nhir chAc chin ve giá trj và th?i gian và dugc ghi nhn khOng thâp Ilan nghia 
vii phài thanh toán, dirge phân loai nhir sail: 

• Phài trá ngrOi ban gm các khoân phài trà mang tinh cht thirong mai phát sinh tir giao djch 
mua hang hóa, dlch  viii, tài san gia Tong Cong ty và ngirai ban (IA don vi dc lp vâi Tong 
COng ty, gOm cà các khoãn phài trà giOa cOng ty me và cong ty con, cong ty lien doanh, lien 
két). 

• Phài trà khác gm cac khoàn phái trà khong mang tinh thuong mai,  khong lien quan den giao 
djch mua ban, cung cap hang hóa djch viii. 

Nguyen tc ghi nhn vay và nq phãi trã thuê tài chinh 

Bao gOm các khoán tiên vay, ng thuê tài chinh, không bao gOm các khoãn vay dirâi hInh thirc phát 
hành trái phiéu hoäc co-' phieu tru dãi cO diëu khoãn bat buc ben phát hành phãi mua lai tai  mt 
thai diem nhât djnh trong tirong lai. 

Cong ty theo dOi các khoán vay và ng thuê tài chinh chi tit theo tang di tirgng ng và phân loai 
ngan han  và dài han  theo thai gian trá ng. 
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Chi phi lien quan trre tip dn khoán vay ducic ghi nhn vào chi phi tài chInh, ngoai trir eáe chi phi 
phát sinh tir khoán vay riéng cho mie dIch dâu tir, xay dirng hoc san xuât tài san di dang thI dirge 
von hóa theo Chuân mrc Kê toán Chi phi di vay. 

Nguyen Vic ghi nhn Chi phi di vay 

Chi phi di vay dirge ghi nhn vao chi phi san xut, kinh doanh trong näm tài chInh phát sinh, trir 
khi dirge vn hóa theo quy djnh eOa Chun mre ke^ toán Vit Nam s6 16 "Chi phi di vay". Theo do, 
chi phi di vay lien quan trirc tip dn vice mua, du tt.r xay dung hoc san xut nhüng tài san cn 
mt thai gian tuang di dài de^ hoàn thành dira vào sir ding ho.c kinh doanh dirge cong vào nguyen 
giá tâi san cho dn khi tài san do dirge dira vào si:r dung hoe kinh doanh. Cáe khoân thu nhp phát 
sinh Ur vic du tir tam thin các khoãn vay dirge ghi giám nguyen giá tài san có lien quan. Di vó'i 
khoãn vay riêng phic vi vice xay dung tâi san c6 djnh, bt dng san du tir, lài vay dirge On hóa 
ke^ ca khi th6ri gian xay dirng diii 12 thang. 

Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

Các khoán chi phi thue t6 chtra chi nhirng dirge trich true vào chi phi san xutt, kinh doanh trong 
kS' dê dam báo khi chi phi phát sinh thrc tê khOng gay dt biên cho chi phi san xuât kinh doanh 
trên ea sir dam báo nguyen tãe phü hop giita doanh thu và chi phi. 

Tong Cong ty ghi nhtn chi phi phâi trá theo eác ni dung chi phi ehInh sau: 

• Chi phi trich trithe tin Iixang nhân vien. 

• Chi phi thu phv trich true trên ca sir các cong trinh dä Co nghim thu khi kropg và ghi nhn 
doanh thu dan tin kêt ehuyên chi phi giá von tuong Crng. 

Nguyen tc ghi nhn doanh thu chira thc hin 

Doanh thu chira thire hin gm: doanh thu nhn true (nhir: sô  tin thu true eüa kháeh hang trong 
nhiêu kS'  kê toán ye cho thuê tài san, ea sir ha tang, khoán lài nhn true khi cho vay vn hoc mua 
eáe cong eii nor); và eáe khoán doanh thu chira the hin kháe (nhu: khoãn ehênh leh giiia giá ban 
hang trá ehm, trá gop theo cam kêt vii giá ban trá tiCn ngay, khoán doanh thu tuGng ing vii giá 
tri hang hóa, djch vii hoe so phái ehiét khâu giam giá cho kháeh hang trong ehuang trInh kháeh 
hang truyen thông...); không bao gOm: tiên nhn truic eiia nguiri mua ma Tong Cong ty ehua cung 
cap san phâm, hang hóa, djeh vv;  doanh thu ehua thu dirge tiên ciia hoat dng cho thuê tan san, 
eung cap djeh vu nhiêu ks'. 

Doanh thu nhn tririe dirge phân bo^ theo phirong pháp duOng thng can e(r tren sé k' dà thu tin 
trithc. 

Nguyen tc ghi nhn von chü sir h&u 

Vn &u tu cza chi sà him duoc ghi nhdn theo soj vn thuv zóy cüa chr sà hiru. 

Thng du vn co^ phn dirge ghi nhn theo s0^ ehênh leh tin han/ho.c nhO hon giüa giá thire t 
phát hành và mnh giá eO phiéu khi phát hanh cô phiêu lan dâu, phát hành bô sung hoc tái phát 
hanh eô phieu qu. 

Von ehii sir hOn hin nay cUa Tng Cong ty chi eó co^ phiu pho^ thông eó quyn biu quyk 

Vn khác czachiisihIu 

Von kháe ciia cliii sir hun dirge ghi nhn khi Cong ty con sir dung thng dir vn c6 phAn, quy du tu 
phát trien hoc igi nhun sau thuê ehia phân phOi phát sinh sau ngay mua de tang von dâu tu ciia 
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chO s& hüu, khi loai trtr khoãn du t.r ciia cOng ty me vào cong ty con, cong ty me ghi nhn giá trj 
phân von dau tir cüa chô sO hUu (cila Cong ty con) tang them (tuong rng vi phân cong ty me dugc 
huOng) vào chi tiêu On khác cüa chü sO hOu. 

Co yhku gu9 

Các cong cu v&i chci si h&u dtrçc Tng Cong ty mua lai (cô  phiêu qu) thrgc ghi nhn theo nguyen 
giá va tth vao von chci sO' h&u. Tong Cong ty khong ghi nhn các khoàn läi (lô) khi mua, ban, phát 
hành hoc hüy các cong cu von chü sâ hOu cüa mInh. 

Chênh lêch dOnh giO lai tOi sOn: 

ChOnhlcli dánh giá lai tài sail phán ánh s6 chOiih lch do dánh gia lai giá trj doanh nghip khi thijc 
hin cô phân hóa Cong ty me va ghi nh.n vào chi tiêu Lçi the thtrang mai  trên Báo cáo tài chinh 
hçp nhât näm 2014. Chi tiêu nay thrçic phân loai sang chi tiêu Chênh Ich dánh giá lai  tài san trên 
Báo cáo tài chinh hap nhât näm 2015 theo htxó'ng dan tai  Thông tu 20212014/TT-BTC ngày 22 
thang 12 näm 2014 hróng dan lap và trinh By Báo cáo tài chinh hop nhât vi giá trl tang là 
10.021.589.335 dOng. 

Lcri nhudn chira yhOn phi 

Lai nhun chu'aphân phi xác djnh trên Ca sc kt qua kinh doanh sau thUe^ thu nhp doanh nghip 
và vic phân phOi lçii nhun hoàc xtr l' 10 cüa TOng Cong ty. 

Lçii nhun sau thuê ci:ia Tong Cong ty disqc trIch chia cO ttrc cho các cô dOng sau khi thrqc phO 
duyet b&i Dai Hôi dông cO dOng thi.r?yng nién cila Tong Cong ty và sau khi dä trIch lp các qUy dr 
trCr theo Diêu 16 ciia Tong Cong ty. 

Cot(rc duc cOng b05  va chi trã dira trên so^ Iqi nhun wrc tInh dat  dt.rgc. C0^ t(rc chinh thirc &rc 
cOng bO và chi trá trong niên do ké tiêp tir nguOn li nhun chua phân phOi can ctr vao sr phe duyt 
cüa Di Hi dông cô dOug thirOng niên ciia TOng Cong ty. 

Các qu thuc Vm chii s& liQu du'cic trIch Ip dira trên Diu 18 và Nghj quyêt Dai  Hi dong co 
dOng thu'ng niên hang nãm cüa Tong cOng ty. 

Nguyen tc và phuoiig pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp khác 

Doanh thu cung c.p djch vu dtIQ'c ghi nhn khi kt qua djch viii cung cap dirc xác dlnh  mot cách 
dáng tin cy và Tong Cong ty có khà näng thu dtiqc các lai Ich kinh tê t giao djch nay. 

Doanh thu cung cp djch viii dixçic ghi nhn khi có bngchüng ve t' IE djch vi cung cp hoàn thành 
tai ngày két thüc nien do kê toán. Doanh thu ci'ia hop dOng kháo sat, thiêt ké, tu van xây drng Cong 
trInh duçic ghi nhân trên ca sâ biên bàn nghim thu thanh toán hoc chap nhn thanh toán cia chi 
dâu tu và xuât hóa doll. 

Tnrng hgp giao djch ve^ cung cp djch vii lien quan dn nhi&u k' ke^ toán thi doanh thu diryc ghi 
nhn trong kS'  theo két qua phân cong vic dà hoàn thành tai  ngày ciia Bang can dOi kê toán ciia 
do. 
Nhu vy, kêt qua cüa giao djch cung cAp djch vu ducrc xác djnh khi thOa man tAt cá bn (4) diu 
kiên sau: 

(a) Doanh thu dirçrc xac dlnh  Wang d6i chAc chAn; 

(b) Co khá nàng thu dirçrc lçri Ich kinh tê  tr giao djch cung cap djch vu do; 

(c) Xác djnh dixçyc phn cong vic dã hoàn thành tai  ngày cOa Bang can dôi ké toán; và 

(d) Xác djnh dtrçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi de hoàn thành giao djch cung 
cap djch vu do. 
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Di vOi läi tin gCri, co^ tirc va lçi nhun dirqc chia Va thu nhtp khác: Doanh thu thrcc ghi nhn khi 
Tong Cong ty có khà näng thu dtrçic lçri Ich kinh tê tir hot dng trén và dirge xác djnh thong dOi 
chãc chãn. 
Chênh loch phát sinh tir giao djch mua ré do giá phi khoán dau tir vào cong ty con thâp han so vói 
phân s6r h&u cña cong ty me trong giá trj hop 1' cüa tài san thuân ti ngày mua cUa các cOng ty con 
dirge ghi nhn !ai trên Báo cáo két qua kinh doanh hop nhât. 

Nguyen tc ke^ toán các khoán giárn trir doanh thu 

Tnthng hçrp Doanh thu cung cp djch viii dã ghi nhn tir các kS'  tri.thc, den kS'  sau mdci phát sinh do 
giá trj quyêt toán clia chü dâu tir bj diêu chinh hoc do khôi lircng quyêt toán hoàn thành vói chO 
dau tir bj cat giám thI Tong Cong ty ghi giãm doanh thu cña k' phát sinh. 

TnrOng hçcp phát sinh giãm Doanh thu cOng k' báo cáo vi doanh thu dã ghi nhn thI ghi giám trrc 
tiêp doanh thu trén Báo cáo tài chinh hgp nhât cOa k' 1p báo cáo do. 

Nguyen thc ke^ toán giá vn hang ban 

Bao gm giá vn cOa san phm, djch vu ban trong kS'  dirge ghi nhn phO hop vri doanh thu dä ghi 
nhn trong ks'. 

Di vii chi phi nguyen vt lieu trirc tip tiêu hao vixçYt mrc bInh thi.r?.ing, chi phi nhân cOng, chi phi 
san xuât chung cÔ djnh khong phân b6 vào giá trj san phâm nhp kho dugc ghi nhan ngay vào giá 
von hang ban (sau khi trir di cac khoán bôi thu'Ong, nêu co) kê cá khi san phâm, hang hóa chua 
dime xáe dinh là tiêu thu. 

Nguyen Vic và phtrong pháp ghi nhn chi phi tài chinh 

Chi phi tài chinh phán ánh nhng khoãn chi phi liênquan dn boat dng tài chinh bao gm: các 
khoán chi phi hoãc lô, chi phi cho vay và di vay vOn, chi phi gop von lien doanh, lien kêt, 10 
chuyên nhugng chirng khoán ngän han,  chi phi giao djch ban chirng khoán, chi phi quán l cap 
trên, chi phi cung cap djch vu cho cOng ty con... Dir phOng giâm giá dâu tir chi'rng khoán, khoán to 
phát sinh khi ban ngoi t, 10 chênh lch t' giá hôi doái, ciii the: 

• L07  do gop vn d.0 tir ra ben ngoài: Dirge ghi nhn theo nguyen tc thrc t6' phát sinh. 

• L67  du tir chtrng khoán: Dirge Ip cho tirng 1oi ehCmg khoán dirge niêm yt và chu'a niêm yt 

• trên thj trirOng và có giá thj trirOng giám so vói giá dang hch toán trén so^ sách. 

• Chi phi gop On lien doanh lien kit, chuyn nhirgng chO'ng khoán: theo thrc te phát sinh. 

• Chi phi 10 t giá hi doái: Dirge ghi nhn khi có sr chênh leh gitta t giá giao djch thirc te và 
t' giá ghi sO^ kê toán và khi có phát sinh 10 khi dánh giá lui cáe khoán mue  tiên te có gOc ngo'1i 
t. 

Nguyen Vic và phtro'ng pháp ghi nhn chi phi thuE thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi 
thue thu nhp doanh nghip hoän li 

• Chi phi thud thu nhtp doanh nghip (hoac tài san thu thu nhtp doanh nghip): LA tng chi phi 
thud thu nhp hin hành và chi phi thud thu nhp hoãn 'ai dr kiên phài np cho (hoc dirge thu 
hOi t&) ea quan thuê khi xác djnh igi nhun hoc 10 eOa mt ks'. 

• Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành: là sO^ thue^ thu nhap doanh nghip phai np tinh 
trén thu nhâp chju thud trong näm và thud suât thud thu nhp doanh nghip hin hành. Thud 
thu nhp phái np dirge tInh da trên thu nhp chju thué vàthuê suât áp dung trong kS'  tInh 
thuê. Khoãn thu nhp chju thue chênh *h so vth Igi nhun kê toán là do diêu chinh eác khoán 
ehênh 1eh gitta Igi nhun k6 toán và thu nhp ehju thud theo chInh sách thud hin hành. 
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Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoãn lai:  là sô  thue^ thu nhp doanh nghip së phái np 
trong tuo'ng lai phat sinh tr vic: ghi nhn thuê thu nhp hoän Lai  phãi trá trong ham; hoàn 
nhp tài san thuê thu nhp hoãn Ii dã dircic ghi nhn tr các nàm tnróc; khong ghi nhn tãi san 
thuê thu nhâp hoan 1i hoc thuê thu nhp hoän lai phãi trà phát sinh tir các giao djch du9c ghi 
nhân trisc tiêp vào von chO s& hu. 

Tong Cong ty va các Cong ty con có nghia vi np thue^ thu nhp doanh nghip vi thLle^ suAt hin 
hành là 20% trên thu nhp tInh thuê. 

Vic xác djnh thug thu nhp ctia Tong Cong ty can ctr vào các quy djnh hin hành vOthuê. Tuy 
nhiên, nhuiig quy dinh nay thay dôi theo tirng thai k' và vic xác djnh sau cting ye thuê thu nhp 
doanh nghip tuS'  thuc vao kêt qua kiêm tra cfia ca quan thuê có thâm quyên. 

Các ba1  thuê khác thrçic ap dung theo các lut thuê hin hãnh tai Vit Nam. 

U?rc tInh kex  toán 

Viéc lap Báo cáo tài chInh hçp nhât tuãn thñ theo các Chuân mirc Ké toán Vit Nam yêu câu Ban 
Tong Giám dôc phái có nhü'ng uc tInh và già djnh ánh hrO'ng den so lieu báo cáo ye các cong no', 
tài san và vic trinh bay các khoàn cong nq va tài san tiêrn tang tai  ngày lp Báo cáo tàichInh hgp 
nhât cUng nhir các so lu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suôt näm tài chInh. Két qua hoat 
dng kinh doanh thtrc té có the khác vó.i các iróc tInh, giá djnh dt ra. 

LM co ban trCn c07' 

Lãi co bàn trOn co^ phi&i di vi cac c phiu pho^ thông dir'c tinh bang cách 1y Igi nhun thuAn 
san thuê TNDN hoc lô thuc ye cô dôngsa hu cô phiêu pho thông trir di các khoán trIch qu 
khen thirang pliUc lvi, c0^ trc phái trá cho cô dông iru dãi, chia cho so luvng bInh quân gia quyen co 
phiêu phô thông kin hành trong ks'. 

Lãi suy giám trén cô phieu dt.rc xác djnh bang vic diOu chinh li nhun hoc lô thuc ye cO dong 
sà hUu cO phiêu phô thông và so ltwng bInh quân gia quyên cô phieu phô thông dang liru hành do 
ánhhu&ng cüa các cô phiêu phô thông có tiOm nãng suy giàm bao gôm trái phiêu chuyên dôi và 
quyên ch9n cô phiêu. 

Các ben lien quan 

Dirçrc coi là các ben lien quan là các COngty con cUa Tong Cong ty, các cá nhán trrc tiêp hay gián 
tiep qua mot hoäc nhieu trung gian co quyen kiem soat Tong Cong ty hoäc chiu sir kiem soat chung 
vâi Tong Cong ty. Các ben lien kêt, các cá nhân nào trirc tiOp hoc gián tiêp näm quyOn biêu quyOt 
cUa Tong Cong ty ma có ánh hiró'ng dáng kê dOi vi Tong Cong ty. NhUng chirc trách quán l' chCi 
chôt nhir các Thành viên Hi dong quán tn, Ban Tong Giám dOc, Ngirai quán l' cUa Tong Cong ty, 
nhUng thành viOn than cn trong gia dInh cUa nhUng cá nhân hoc các ben lien ket nay hoc nh&ng 
Cong ty lien kêt vi các cá nhân nay cUng dtrc coi là ben lien quan. 
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THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KBOAN MUC TRINH BAY TREN BANG CAN DO! 
Kt TOAN HOP NIHA'r 

5.01 Tin và các khoãn tiro'ng dwong tin 
31/03/2020 01/01/2020 

Ni dung 
VND VND 

Tien 75.029.760.986 91.358.671.002 

- Tin mat 
27.312.742.923 9.636.192.114 

- Tin gi ngân hang 
47.717.018.063 81.722.478.888 

Các khoãn tirong throng tien 56.711.000.000 29.811.000.000 

Tin gui có k han dri 3 tháng 
56.711.000.000 29.811.000.000 

Cing 131.740.760.986 121.169.671.002 

5.02 Du fir tài chInh ngn hin 
Don vi tInh: VND 

31/03/2020 01/01/2020 
Ni dung A Cia gc Giá trj hcrp 1 Giá gc Giá trj hç'p 1 

Ngn hin 
40.093.000.000 40.093.000.000 44.333.413.973 44.333.413.973 

- Tin gri có k' han 
38.093.000.000 38.093.000.000 42.333.413.973 42.333.413.973 

- Gop von kinh 
doanh 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 

Cong 
40.093.000.000 40.093.000.000 44.333.413.973 44.333.413.973 

(*) Baogm các khoán tin gti ngán hang có /çi> han tir 3 dê'n 12 tháng. 

5.03 Phãi thu ngän han cüa khách hang 

N9i dung 
31/03/2020 

VND 

01/01/2020 

VND 

Phãi thu khãch hang ngän hn (diró'i 1 nAm)  
Phãi thu khãchhãngngnhan 284.051.663.540 309.591.512.302 

Cong 284.051.663.540 309.591.512.302 

5.04 Trã trtnrc cho ngtrôi ban ngän hn 

Nçi dung 
31/03/2020 

VND 
1/1/2020 

VND 
Trã triro'c ngirôi ban ngin han  
Trãtniâc ngirñ ban ngn han 36.325.203.838 39.981.928.057 

Cong 36.325.203.838 39.981.928.057 



TONG CONG TY TU VAN THIET Kt GIAO THÔNG VN TAI - CTCP 
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5. 	THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR!NH BAY TREN BANG CAN DO! 
Kt TON HQP NHAT (tip theo) 

5.05 Các khoãn Phãi thu khác 

Ni dung 
31/03/2020 VND 01/01/2020 VND 

Giá trj ghi so Dir phông Giá tri ghi so Dir phOng 

Phãi thu khác ngan 
han 

65.251.773.820 (854.044.800) 41.782.337.592 (854.044.800) 

Phãi thu Bãohim - 1.014.187.561 - 

Phãi thu tam irng 53.941.096.989 28.853.094.415 - 

K 	cixcic, k 	qu5 3.114.686.173 3.114.686.173 - 

ThuTNCN 2.065.958.447 - 

Phãi thu 1uing ngirOi lao 
dçng 

266.075.000 - 

Phái thu Cong ty TV 7 1.651.845.809 (845.000.000) 1.690.185.809 (845.000.000) 

Phãi thu khác ngAn hin 6.278.069.849 (9.044.800) 5.044.225.187 (9.044.800) 

Phãi thu khác dài han 809.860.000 809.860.000 

Cm c& k qu, k' crc 809.860.000 - 809.860.000 - 

Cng 66.061.633.820 (854.044.800) 42.592.197.592 (854.044.800) 

5.06 Hang tim kho 

31/03/2020 VND 01/01/2020 VND 
Ni dung 

Giá goc Dir phông Giá goc Dir phông 

Nguyen 1iu, vt lieu 
328.937.863 

- 
378.428.618 

- 

Công cu, dung ci 
104.574.078 - 113.699.078 - 

Chi phi SX KD DD 
243.309.758.903 (1.286.822.866) 276.743.552.360 (1.286.822.866) 

Cong 
243.743.270.844 

(1.286.822.866) 
 277.235.680.056 (1.286.822.866) 
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5. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TREN BANG CAN DO! 
Kt TOAN HOP NHAT (tip theo) 

5.07 Chi phi trã trtr&c 

NQ1 dung 
31/03/2020 

VND 
1/1/2020 

VND 

Chi phi trã trtro'c ngän h3n 44.009.922 71.130.819 

Chi phi trã trixâc 

Cong cu ding ciii xut dung 44.009.922 71.130.819 

Các khoãn trã tri.râc khác 

Chi phi trã trtwc dài hn 7.884.294.312 8.674.136.189 

Cong cu ding cu 2.823.261.391 3.205.959.592 

Chi phi ch61 kt chuyn 1.906.492.743 2.014.210.743 

Giátri lGi the^ kinh doanhcüaDN 2.955.456.915 3.132.784.331 

Chi phi süa chtra chi kt chuyn 199.083.263 321.18 1.523 

Cng 7.928.304.234 8.745.267.008 

5.10 Phãi trã ngirôi ban ngän hn 

31/03/2020 VND 01/01/2020 VND 
Ni dung .,  S có khã ., 	.  S có khã 

Gm tni ghi so 
nang tra no' 

Cia tnghi so ' nang tra 119' 

Phãi trã ngirô'i ban 
ngänhn  

Phãi trã ngui ban ngän 
han 34.513.600.654 34.513.600.654 41.886.914.316 41.886.914.316 

Cong 34.513.600.654 34.513.600.654 41.886.914.316 41.886.914.316 

5.11 Ngtrbi mua trã tin trtro'c ngn hn 

Ngtrôi mua trã tin trithc ngän hn 31/03/2020 VND 01/01/2020 VND 

Ngu 	 tr iimuatrãtintrc ngAnhn 428.513.215.960 388.995.341.390 

Cong 428.513.215.960 388.995.341.390 



9. Tang, giám tãi sin c06  dinh hüu hInh 

- Khoán muc 
Nhà tha, vat 

kiin trüc 
May móc thit 

bi 

Phtnmg tiën 
van tai, truyn 

dan 
Thit hi, dung 

cu guán I TSCD khác COng 

A. Nguyen giá TSCD hfru hInh  

L So dir dáu nam 106.976.845.421 59.588.589.628 46.582.228.529 8.660.812.864 1.985.606.885 223.794.083.327 

a. Tang trong nam 35.551.000 84.500.000 - 235.447.272 - 355.498.272 

- - Mua trong nam 35.551.000 84.500.000 - 235.447.272 - 355.498.272 

- Du Eu XDCB hoàn thành - - - - - - 

— - Tang khác - - - - - - 

L Githn trong nOni - - 466.290.000 - - 466.290.000 

- - Chuyn sang Wt dOng san d - - - - - - 

— - Thanh l', nhucing ban - 281.808.182 1.242.806.364 - - 1.524.614.546 

- (Jiãm khic - - - - - - 

11. S6'du cu6i nOm 107.012.396.421 59.673.089.628 46.115.938.529 8.896.260.136 1.985.606.885 223.683.291.599 

B. (16 tri hao mOn Iu 	k6 - - - - - - 

I.  Sddzrddu nOw 63.351.571.272 50.425.178.878 32.020.305.137 5.728.710.604 1.985.606.885 153.511.372.776 

a. TOng trong n6n: 618.451.191 651.565.102 858.592.704 295.052.459 - 2.423.661.456 

- - Khu hao trong nam 618.451.191 651.565.102 858.592.704 295.052.459 - 2.423.661.456 

- -,rang khác - - - - - - 

1 Githn trong nan: - - 466.290.000 - - 466.290.000 

- - Chuyn sang bt dong san a - - - - - - 

- - Thanh l, nhuang ban - - 466.290.000 - - 466.290.000 

- Giâm khác - - - - 

II.  S6dw cuOi nãm 63.970.022.463 51.076.743.980 32.412.607.841 6.023.763.063 1.985.606.885 155.468.744.232 

C. GiA tri cOn Iai cOa TSCD ht - - - - - - 

1. Tai ngOy ddu nãm 43.625.274.149 9.163.410.750 14.561.923.392 2.932.102.260 - 70.282.710.551 

I! TwngaycuO'inarn 43.042.373.958 8.596.345.648 13.703.330.688 2.872.497.073 - 68.214.547.367 



5.09. Tang, giãm tài san co^ d!nh vô hInh 

Khoán nwc Ph An nrn vi tInh TSCDVH khác COng 

A. Nguyen giá TSCD vô hInh 

S6du ddu Mm 13.932.397.135 1.291.438.090 15.223.835.225 I.  

a. Tang trong nã,n  

- - Mua trong nkn  

II.  S6die cu6i ndm  13.932.397.135 

- 

1.291.438.090 

- 

1.140.771.436 

20.000.001 

15.223.835.225 

- 	- 

10.496.126.760 

343.754.070 

B. Gig tri hao man IUY ke 

I.  S6dirddu ná,n - 	-  9.355.355.324 

323.754.069 -- a. 

II.  

Tang irong narn 

KMu hao trongnãrn 

S6dii cu6i Mm 

323.754.069 

 10.993.614.200 

20.000.00I 

1.240.771.441 

4970  

12.234.385.641 

C. Gil tri On Iai cüa TSCD vo hInh . - - 

1. Tai ngày ddu Mm  3.262.537.004 70.666.650 3.333.203.654 

II. Tai ,zgày cu6i Mm 2.938.782.935 50.666.649 2.989.449.584 
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5. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TREN BANG CAN DO! 
KE TOAN HP NHAT (tief  theo) 

5.12 Chi phi phãi trã ngän hn 

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

Chi phi phãi trã ngn han 

TrIch truâc chi phi theo doanh thu 35.723.019.023 43.206.143.991 
Cong 35.723.019.023 43.206.143.991 

5.13 Cie khoãn phái trã, phái nçip khác 

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

Ngn han 33.184.690.243 29.719.586.774 

Kinh phi cong doàn 679.456.727 783.470.507 

Bão him xãhôi 973.935.880 132.548.199 

Bâo him y t  23.85 8.676 

Báo him thAt nghip  13.254.820 

Phái trá, phái nôp khác 26.939.482.046 12.715.808.979 

Phài trã CP san xuAt 4.591.815.590 16.050.645.593 

Dài han 1.316.454.628 1.316.454.628 

Nhnk qu5 k cucic dãi han 1.156.454.628 1.156.454.628 

Các khoãi phái trá dài han khác 160.000.000 160.000.000 

Cng 34.501.144.871 31.036.041.402 

5.14 Cie khoãn Vay vi nor thuê tài chInh 

31/03/2020 VND 01/01/2020 VND 
1'91 dung 

 Gia 
., 

tn
. So co kha nang 

trano 
. 

tn 
. Cia So co kha Wingng 

trano' 

Vay ngn han 16.072.996.794 16.072.996.794 
22.191.604.032 22.191.604.032 

- Ngân hang 12.692.996.794 12.692.996.794 14.930.329.032 14.930.329.032 

- Cánhân 
3.380.000.000 3.380.000.000 7.261.275.000 7.261.275.000 

- Vay to chüc 

Vay dài hn 1.816.533.336 1.816.533.336 1.921.333.335 1.921.333.335 

- Ngan hang 1.816.533.336 1.816.533.336 1.921.333.335 1.921.333.335 

Cong 24.114.737.367 24.114.737.367 75.941.284.323 1  75.941.284.323 
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THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH HP NHAT (tip theo) 	 MAU B 09-DNIHN 

5. THONG TIN BO SUNG CHO cAc IuWAN MUC TRINH BAY TREN BANG CAN DOI 
ICE TOAN HOP NUAT (tip theo) 

- 5.15 Von Chu so' hfru (tie. p theo) 

b. 	Chi tièt v6n du 1w cüa C/ia so hfru 

Chi tit vn du tir cüa chü s& hfru 

A So co phan 
s& hfru 

Ty lç 
s?r h&u 

So co phan 
so' hfru 

Ty lç 
so' hfru 

Cong ty C phAn FECON  2.264.050 18,11 

Cong ty C o^ phn xir l nn va xây dimg 
FECON  

1.168.750 
9,350 

Oriental Consultant Global Company 
2.532.750 20,262 2.468.750 19,75 

Oriental Consultant Company Ltd. 
64.000 

 0,51 

Trans Acc VP Inc 32.000 0,256 32.000 0,256 

Ong PhmHuuScm 1.062.350 8,499 1.062.350 8,499 

Ong PhmTrungThành 2.595.300 20,762 1.500.000 12,00 

C6 dông t6 chirc cong doàn 35.000 0,280 35.000 0,28 

C6 dông khác 5.073.850 40,591 5.073.850 40,59 

Cong 12.500.000 100 12.500.000 100 
c. Các giao dch  v vn vó'i các chü so' hfru và phân phi cô tfrc, chia Içri 
nhuân  

31/03/2020 
VND 

31/12/2019 
VND 

Von dãu tir cüa chü so' hfru 

Von gOp tai du nAm 37.676.250.000 243.526.250.000 

Von gop tang trong nãm 

Von gOp giãm trong k' 5.850.000.000 

Von gop ti cui nAm 237.676.250.000 237.676.250.000 

DAu tu vào Cong ty con (61.070.337.000) (61.070.337.000) 

Lçii Ich c0^ dông không kim soát (51.605.913.000) (51.605.913.000) 

Von du tir cüa Chü so' hfru ho'p 

nht 125.000.000.000 125.000.000.000 
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TONG CONG TY TU VAN THIET Kt GIAO THÔNG VAN TAI - CTCP 

Báo cáo tài chtnh hap nht Qu I näm 2020 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (tip theo) 	 MAU B 09-DN/HN 

5. THONG TIN BO SUNG CHO cAc IUIOAN MVC  TRINH BAY TREN BANG CAN DO! 
icE TOAN HQP NHAT (tip theo) 

d. Co phiu 
31/03/2020 31/12/2019 

Co phiu Co phiu 

So hrQng c6 phiu dang k phát hành 
12.500.000 

12.500.000 

So Iuçrng c6 phiu dã ban ra Cong chüng 12.500.000  
12.500.000 

C phiu phè thông 12.500.000 
12.500.000 

C6 phiu tru dãi - - 

So lu9'ng cô phiu dtrQc mua 1i  

Ci phiu ph6 thông  

C6 phiu iru dai - - 

S6 hrong c6 phiu dang liru hành 12.500.000 12.500.000 

Co phiu ph thông 12.500.000 12.500.000 

C6 phiu uu dãi - - 
Mnh giá coA  phiu dang luu hành (donglco 

phiêu) 10.000  
10.000 

5.16 Lqi Ich ci dông không kim soát 

Ni dung 31/03/2020 VND 01/01/2020 VND 

Von du tu ci:ia Chñ s& hthx 
5 1.605.913.000 

51.605.913.000 

C0 phiu qu 
(1.176.000) (1.176.000) 

Qu 	du tix phát triên 
417.625.040 

417.625.040 

Lcxi nhun sau thue^ chtraphânphi 
12.648.652.391 

16.799.595.443 

Cong 64.671.014.431 68.821.957.483 



TONG CONG TV TU' VAN THIET Kt GIAO THÔNG VN TA! - CTCP 

Báo cáo tài chInh hcip nhAt Quy' I näm 2020 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT (tiêp theo) 	 MAU B 09-DN/HN 

6. THÔNG TIN BO SUNG CHO CHI TIEU TRINH BAY TREN BAO CÁO KET QUA HOiT 
DQNGIuNHDOANHHcWNHAT 

6.01 Doanh thu 

Ni dung 31/03/2020 VND 31/03/2019 VND 

Doanh thu cung cp djch vii 190.075.636.808 178.633.827.893 

CIng 	 - 190.075.636.808 178.633.827.893 

6.02 Các khoãn giãm trir doanh thu 

Ni dung 31/03/2020 VND 31/03/2019 VND 

Khoãn giám trr doanh thu 
406.235.414 274.014.927 

Cong 
406.235.414 274.014.927 

6.03 Giá vn hang ban 

Ni dung 31/03/2020 VND 31/03/2019 VND 

Giávncüadjchvidacung cp 152.500.687.303 144.091.491.408 

Cong 152.500.687.303 144.091.491.408 

6.04 Doanh thu hoat dng tài chInh 

Ni dung 31/03/2020 VND 31/03/2019 VND 

Lãi tin gui, tin cho vay 736.942.301 509.900.113 

Lãi ban các khoãn du tu 

Cot(rc, liyi nhuãn ctuoc chia 420.000.000 420.000.000 

Lãi chênh 1ch t' giá 

Cong 1.156.942.301 929.900.113 



TONG CONG TV TU VAN THIET KE G!AO THÔNG VAN TAI - CTCP 

Báo cáo tài chinh hop nhAt Qu' I näm 2020 

THUVET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT (tip theo) 	 MAU B 09-DN/HN 

6. 	THONG TIN BO SUNG CHO CHI TIEU TRIMI BAY TREN BAO CÁO KET QUA 
HOAT DQNG KIN11 DOANH HOP NHAT (tip theo) 

6.05 Chi phi tài chInh 

Ni dung 31/03/2020 VND 31/03/2019 VND 

Läitinvay 95.533.821 243.971.784 

L6 chênh 1ch t 	giá 23.544.743 828.355 

Chi phi dir phOng 

Cong 119.078.564 244.800.139 

6.06 Thu nhp khác, chi phi khác, hyi nhuân khác 

Ni dung 31/03/2020 VND 31/03/2019 VND 

Thu nhp khác 25.733.963 31.280.090 

Thanh 1, nhucing ban TSCD 12.727.273 31.280.090 

Thanh I 	cong cu, ding cu 

De^ tài khoa hoc 

Phi chuyn nhuçmg c6̂ phn 1.284.682 

Thu nhp khác 11.722.008 

Chi phi khác 101.748.514 19.827.387 

GTCL TSCD thanh ! 19.827.387 

Dtàikhoa hoc 

Chi phi khác 65.165.433 

Chi phi phtt 36.583.081 

Lol nhuân/(1) khác (76.014.551) 11.452.703 



TONG CONG TY TIJ VAN THIET Kt GJAO THÔNG VAN TAI - cici 
Báo cáo tài chinh hçp nht Qu' 1 nãm 2020 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tip theo) 	 MAU B 09-DN/HN 

6. 	THONG TIN BO SUNG CHO CII! TIEU TRINH BAY TREN BAO CÁO KET QUA 
HOAT DQNG KINH DOANH HP NHAT (tiêp theo) 

6.07 Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 

Ni dung 31/03/2020 VND 31/03/2019 VND 

Tong lçri nhun ke^ toán trurc thu 9.408.601.845 9.782.416.216 

Các k/zoân ilk3  ii chinh giám thu n/ilp  chju thuê 

- Thu nhp không chju thue^ TNDN (420.000.000) (420.000.000) 

- Lçi nhun thu tir Cong ty lien kt 

Các klioán ditu chinh tang thu n/i ip chju thuE 

- Chi phi không duçvc trü khi tinh thu TNDN 585.475.415 205.767.654 

Tong thu nhp ch1u thud 9.574.077.260 9.568.183.870 

Chi phi thue^ TNDN näm hin hành (thus sut 20%) 1.914.815.452 1.913.636.774 

Bo sung thue^ TNDN näm truOc 

Cong chi phi thud TNDN 4.878.184.836 3.848.557.290 

6.08 Lâi co bãntrên c4 phiu 

Ni dung 31/03/2020 VND 31/03/2019 VND 

Lçri nhuân ke4  toán sau thu thu nhp doanh 
nghip cüa c dông Cong ty me (VND)  

4.854.458.320 5.312.634.703 

Các khoán diu chinh 

Các khoán dk3u chinh tang 

Các khoán dk3u chinh giám trIch lp  các gu9 1.213.614.580 789.305.870 

Lçn nhun hoc lox  phãn bo cho c6 dông s& hfl'u cô 
phiéu phô thông (VND)  

3.640.843.740 4.523.328.833 

Cophiu ph thông dang hru hành bInh quân trong 
12.500.000 12.500.000 

k' (co phiêu)  

Lãi ccr ban trên c6 phiu (VND/c phiu) 291 362 



TONG CONG TV TU VAN THIET Kt GIAO THONG VAN TAI - CTCP 

Báo cáo tài chInh hop nht Qu 1 nAm 2020 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH HQP NHAT (tip theo) 	 MAU B 09-DN/HN 

6.09 Chi phi sin xut kinh doanh theo yu to 

Ni dung 31/03/2020 VND 31/03/2019 VND 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 9.762.526.476 9.514.688.567 

Chi phi nhân cong 62.734.067.447 57.988.301.876 

Chi phi BHXH, BHYT, KPCD 5.288.995.498 5.252.114.860 

Chi phi khu hao tài san c ô dinh 2.964.467.775 2.878.962.872 

Chi phi djch vi mua ngoâi 20.685.398.364 20.230.596.629 

Chi phi khác bang tin 27.343.539.873 20.851.732.024 

Chi phi thAu phi 19.009.859.845 32.520.432.042 

Cong 147.788.855.278 149.236.828.870 



TONG CONG TV TU VAN THIET Kt GIAO THÔNG VAN TA! - CTCP 

Báo cáo tài chInh hop nhât Qu' 1 nAm 2020 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT (tiêp theo) 	 MAU B 09-DN/HN 

7. 	NHiThG THONG TIN iuiAc 
7.01 Thông tin vt quãn ly vi sr diing dat 

Phuong 
Tong thfrc,thôi 
din han thud 

Ten, dja chi Jo dt (ten tIch to dt 
Các vAn ban pháp I 	lien quan dn STT duông, xA/phu*ng, qun, quAn 

quan iy s& ding dat huyn, tinh/TP.. Ii', sü Thuê dat 
dyng trã tin 
(m2) hAng nAm 

lông cong ty Tu' van Thit k GTVT 

QD 470/QD-28/01/2016 cüa UBND HN 

278 Ton fXrc Thing, Dng 50 näm tir cho thud 0 nAm k 	tit 15/10/1993 

Da, 14N 
5,533 

15/10/1993 
HD 708/HDTD/STNMT-PC ngày 
25/08/2016 

783/QD-UBND ngày 12/02/2015 cho 

2 2 S6lOTrungKinh,CAu 
2,581 50 nAm t thud 50nAmktr06/01/2014 

Giy,HN 01/2014 
HDTD so 301/HDTD ngáy 29/7/20 15 
cüa Sâ TNMT 

QD 1176/QD-UBND ngày 18/3/2015 cOa 
UBND Ha Nôi vv diêu chinh QD 
846/QD-UBND 	ngày 	07/02/2014 	cho 

237 Lwmg Thd Vinh,Trung TEDI thud dt 50 nAm tlr 	15/10/1993 
3 3 Van, Qun Nam Tir Liëm, 1,357 x din tich 1357m2 

HN 

HDTD so^ 279/HDTD ngày 17/7/2015 
cüa Sâ TNMT 

QD 790/QD-UBND cüa UBND HCM 

15 Hoàng Hoa Thám , P6, 50 nãm tCr ngày 24/2/2014 
4 4 

Binh Thanh, TP HCM 
329 

19/12/2008 
HD thud dat 7188/HD-TNMT-QLSDD 
ngãy 09/10/2014 

II 
Cong ty CP TVXD Cãng Du'O'ng 
Thüy (TEDI-PORT) 

Ngách 136 ngO 117 PhücXá 
và nhà s05  B4, B5 tp th, t 

5 1 7 cum 2 phir&ng Phüc Xá, 234 x LAm thu ti,ic dé k' HD thud dat 
Ba Dinh, HN (Nd so'gdm 01 
ban kê khai) 

QD 457/QD-UBND ngAy 18/3/2009 cOa 
S6 2 Bn Binh, phiiô'ng UBND TP Hãi Phông cho thud 50 nAm tir 

6 2 
Minh Khai, TP HEPhOng 50 nAm (tr 

1,096  
15/10/1993 

(Hóso'gom 01 Quyétdjnh 15/10/1993) 
HD thud dt so 47/HD-TD ngAy cho thuê tht) 
13/5/2009 cüa UBND Hái phong 



TONG CONG TV TU VAN TM lET Kt GIAO THONG VN TAI - CTCP 
Báo cáo tài chInh hop nht Qu' I näm 2020 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT (tip theo) 	 MAU B 09-DN/HN 

Cong ty CP TVXD Giao thông thüy 
(WECO)  

HDTD S6 78-2007/HDTDTN ngày 
22/2/2007 

QD 3076/QD-UBND ngày 04/7/2006 cap 

S6 57 ngö 29 Khuang H, 
GCNQSD daft cho WECCO (thud dat trá 

7 1 Khuong Dinh, Thanh Xuân, 
30 nam den tin hang näm dn 0 1/0 1/2034) 

HN (Ho so gOm 04 vOn bán) 
2,569 01/01/2034 

Giây CN sCr dung dat so AB 180727 cap 
ngày 03/7/2006 

- 
QD 8409/QD-UB ngày 26/12/2005 cho 
thud 1993,40rn2 ti Thanh Ltzong 

QD cp GCN quyn sü dung dt tai 19 
Thanh Lrong (thud dt dn 15/10/2023) 

Giy CN sü dung daft s6 AB 082953 19B Thanh Luang, Hal BA 30 näm tt'r 
8 2 

Trung, HN 1,993 1993 UBND TP HN cap ngày 26/12/2005  

HD s6 02-2006/HDTDTN ngày 
19/01/2006 (cho thud 30 närn kd tir 
15/10/1993) 

, COng ty CP TVTK DuOng BO (TEDI- 
HECO)  

QD 6059/QD-UBND ngày 07/10/2013 
cCia UBND cho thud 50 näm ke Ur 

To 	 m 113 cum 20, phirg 
50 näm (t(r 

15/10/1993) 

9 1 Vinh Tuy, Hoang Mai, Ha 591.30 
15/10/1993) 

HD thud dt s6 602/HDTD ngày 

Ni 10/12/2013 

Giy CNQSD dt vá sâ hu nhà Va TS 
trén dt BS 888177 cap ngày 08/5/2014 

Cong ty CP TVTK Kiêm dnh & 
DKT (TEDI-GIC)  

10 1 
237 LrongTh Vinh, Trung 

1,962 
50 näm (W QD 3651/QD-UBND ngày 04/7/2016 cho 

Van, Nam T& Liêm, Ha Ni 15/10/1993) GIC thud 1962m2 daft 

13 Nguyen An Ninh, Trang 20 flärn tu 
HD thud dt 21-245-2002/DC-ND- 

11 2 
Mai, Hoáng Mai, Ha Ni 

511 
(1/1/1996) 

HDTD ngày 31/10/2002 

Ong ty CP TVXD CTGT 2 (TECCO2) 

12 1 
28 VTnh H6, qun D6 ng 

470 x 
Lam thu tuc de^ thic cp GCN Quyén sCr 

Da dngdât 

VII I Cong ty CP TVTK GTVT 4 
(TEDC04)  

HD thud dt s6 116/HD-TD ngày 

SO 02, thr&ng L8 Ninh, 
12/9/2007 (thud 40 näm tr 15/8/2007 dn 

13 1 Phisông Quán Bàu, TP 2,297.30 40 näm  
15/8/2047) 

Vinh, tinh Ngh8 An 
Giây CN si.'r dung dat so 00169 Sâ 
TNMT Nghd An cp ngày 20/9/2007 



TONG CONG TY T1Y VAN THIET Kt GlAD THÔNG VN TM - CTCP 

Báo co tãi chinh hcp nht Qu 	nm 2020 

THUYET IINH BAD CAD TAt CHINH HQP NHAT (tip theo) 
	 IAU B09DN:H\ 

Cong ty CF TVXD CTGT 5 Vill 
(TECCOS) 

I 
229 Trung Chinh. P An 

QD so 233 TC nàv 20 12 1975 cüa Ban 

Khé. 	un Thanh Khê. TP 
- 	. 	GTVT Trung Trung B 	và Q 	3914 QD- 

nm tU 14 	1 
Dá Nang (gOm 0' OD. yin ' 	- UBND ngàv 22 52012 cüa UBND TP 

112007 
hn 1inquan) 

Dà Nng: HTD 424'HD-TD ngày 
2092007: PLHD 206 2012 

I 
QD 1979'QD-U 	ngàv 22 72002 cüa 
tinh Phi Yen cho TECC05 thuC dat tai 

569 Nguy n Tt Thành, Xã Birth Kiên, TX Tuy Hôa 
P9. TP Tuy HOa, tinh Phü 

1520 15 mini 
Yen (ho scr gó!n 02 yin 

bàn) Giãy CNQSD[) tai throng Nguyen Tat 
Thành, P9, TP Tuy Hàa, tinh Phü Yen 
(BA 352397 cap ngày 04/6/2010 

SO 67 Thai Thjnh, s 	8C 
nO 433 ngách 224 to 14 

16 3 
thrOig Thy San, Phrôn 
Thjnh QuangQg 

40 
Lam thu tic de' dirc cap GCN Quyên sir 

gdng 	 diinat 
 

Da, HN 'Hd so gOni 02 
yin bàn)  

7.02 So lieu so sánh 

So 1iu so sánh ctAu k' duçic lAy t-ir Báo cáo tài chInh hçrp nhAt dA thrçic kim toán cho 
nãm tài chlnh kêt thüc ngày 31/12/2019 dã thrc kiêrn toán bâi Cong ty TNHH Kiêm 
toán CPA VIETNAM - Thánh vien hang kiêm toán Quoc tê Moore Stephens. 

Ngithi lp  biêu 

Tang Thl Thu Hin 

Ha Nôi, ngày, 	04 närn 2020 

'm 1Oc K ton tnthng 

TVAN THET KE \I PA 

/,f---- 

*jAO THONG VAN T  
CTCP 

Truong Minh Son 	 Titm H&u So'ri 
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