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KInh glri:
- B Thông tin và Truyn thông
- Bô K hoach và Dtu tu
Thirc hin Nghj djnh s 81/2015/ND-CP ngày 18/9/2015 cüa Thu tuOng
ChInh phü quy djnh v vic cong b thông tin cüa Doanh nghip Nhà nuóc.
Tng cong ty Buu din Vit Nam xin gCri báo cáo cong b thông tin theo
quy ctjnh ti Diu 18 cüa Nghj djnh 81/20151ND-CP, cii th nhu sau:
- Báo cáo tInh hInh thirc hin sp xp, di mói doanh nghip nàm 2018 (Theo
phy lye so VII, Nghj djnh 81/2015/CT,)
- Báo cáo ch d tin luang, tin thu&ng cüa doanh nghip näm 2018 ('Theo
phy lye sO X Nghj djnh 81/2015/CT,)

- Báo cáo tài chInh cüa doanh nghip näm 2018 Theo phy lye s IX Nghj
djnh 81/2015/CP)

Trân trçng./.
Noi nhân:
- Nhu trén;
- VvQLDN;
- HDTV;
- Ban TGD;
- KSVTCT;
- Cng TTDT TCT;
- LtruVT,VP.
AIS:
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TONG GIAM DOC

PHV LVC VII
TINH HiNH THU'C HIEN SAP xEP, DOI MO'I DOANH NGHIP NAM 2018
(Ban hành kern theo Nghi djnh s6 81/2015/ND-CP ngày 18 thang 9 nãm 2015 cUa ChInh pht,)
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BAO CÁO CHE DO, TIEN LU'aNG, TIEN THU'&NG CUA DOANH NGHIP
(Ban hành kern theo Ngh/ dinh s6 81/2015/ND-CP ngày 18 thang 9 nãm 2015 cOa Chmnh phü)
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Ha Nôi, ngày 4L tháng . .4... nám 2019

1. ChInh sách tin ltrong, tin thu&ng cüa doanh nghip
a) Nguyen t.c xac djnh trâ hro'ng, thuâng, thu lao cUa doanh nghip
- Nguyen tc xác djnh trã luung, thix&ng d6i vâi ngui lao dQng
- Nguyen t&c xác djnh trâ lucmg, thtr&ng, thu lao di vâi ngixôi quãn l' doanh nghip
b) Qu5 tin lisGng k hoch
- Qu5 tin hrang k hoch cüa lao dng
- Qu tin krang k hoach cüa ngtii quân l doanh nghip
c) ChInh sách phân phi tin hrcrng, tin thurng, thu lao cüa doanh nghip
- Chmnh sách phân phi tin krcrng, tin thu&ng di vth ngrri lao dOng
- ChInh sách phân phi tin hxcrng, tin thu&ng, thu lao di vth ngri quân l doanh nghip
2. Báo cáo qu tin hro'ng, thu lao, tin thtrô'ng cüa doanh nghip
BIEU BAO CÁO QU'' TIEN LUOG, THU LAO, TIEN TH1S1NG CUA DOANH NGHIP NAM 2018
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T6NG CONG TV U'U mEN viçi NAM

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOc
Ban Tang Giám dc ng Cong ty Buu din Vit Nam (sau dày gci tt là "Tng Cong ty") trInh bay
báo cáo cUa minh cii g vâi Báo cáo tâi chmnh hçip nMt cho näm tài chlnh k& thüc ngày 31 thâng 12
nAm 2018 bao gm áo cáo tài chInh tng hçip cüa Tng Cong ty và các cong ty con (gui chung là
"Buu din Vit Nam' ).
A
I Ong ty
Khai quát yeI Tong
A

A
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T6ng Cong ty Btru d çn Viçt Nam tien than Ia Tong Cong ty Buu chlnh Viçt Nam, truOc day là Tong
Cong ty Nhà nuâc
h Ip theo Quyt djnh s 16/2007/QD-BBCVT ngày 15 tháng 6 nAm 2007 cüa
B Btru chinh Vin ông, dA dtrcrc chuyn d& sang hlnh thüc Cong ty trách nhim hthi hn mt thành
viôn do Nhà nuôc 1 chU so hIku theo Quyt djnh So 928/QD-B ITfI ngày 28 tháng 6 nám 2010 cUa
Bç trthng B Thôn. tin và Truyn thông. Theo Quyt djnh sO 1746/QD-TTg ngày 16 thang 11 nm
2012 ciia Thu tithng hInh phU, TOng COng ty Bi.ru chInh Vit Nam di.rcic chuyM quyèn dai din vOn
chii si hiu Nhà mrs tir Btru din Vit Nam Buu chinh Vin thông Vit Nam v B4) Thông tin và
Truyn thong, d6ng t ii dOi tOn thành TOng Cong ty Buu din Vit Nam theo Quyét dlnh sO 2596/QTB fliT ngày 28 than 12 nAm 2012.
VJn diu l: 8.122.0 0.000.000 VN.D
Trj sâ hoat dng
-Djachi

:S 05 du&ng Phm Hung, phuing M Dlnh 2, qun Nam Tir LiOm, thành ph6 Ha
N i, Vit Nam

- Din thoai

(

4)3 7689346

- Fax

(

4)3 7689433

Hoat dng kinh doan cUa TOng COng ty theo Giy chfrng nhn dAng k' doanh nghip thay dOi l.n thu
3 ngày 22 thang 4 n. 2015 là:
Buu chinh. C I tiOt: Kinh doanh cáo djch vi buu chinh, phát hành báo chi trong và ngoài nuOc;
thiOt lip, qua I, khai thác và phát triOn mng buu chInh cOng cong, cung cp các djch vi btru
chinh cOng I h theo chiOn hrçic, quy hoach, kO hoach do ca quan nhà nuOc có thm quyOn phO
duyt; cung p cáo djch v cong Ich khác theo yêu cu cCrn ca quan Nhà nuOc cO thm quyOn;
kinh doanh c o djch vi btru chmnh dành riOng theo quy djnh ciia c quan Nhà ntrOc có tMm
A
quyen;
ChuyOn phát. Chi tiOt: Kinh doanh các djch vii chuyn phát trong va ngoài nuOc;
Hoat dng vi 'n thông khác. Chi tiOt: Kinh doanh cáo djch viii trOn môi tnthng mang theo quy
djnh pháp lu.
Hoat dng dj h viii tài chlnh khác chira duçic phân vào dâu (trir bào hiOm Va báo him xA hi).
Chi tiOt: Ki doanh djch vi tài chinh, ngân hang theo quy djnh ciia pháp 14t, cáo djch vi tài
chlnh bi.ru c 'nh,bán 10 trOn mang buu chinh (chi hoat dng sau khi cO giy phdp cüa Ngân
hang Nba nu 0 cap);
Hoat dng c' dai l và môi giOi báo him. Chi tiát: Kinh doanh cac djch vi báo him theo quy
djnh ciia phá 1ut (chi hoat dng sau khi cO giy phOp do B Tài chinh cp);
S

S

Vn tái hang óa b&ng thrOng bO;
Vn tài hang óa thrOng thiiy ni dja;
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Vn tài hành khách diz&ng b khác;
Vn tài hành khách dixing thüy nOi dja;
Kho bAi và hru gi hang hóa;
Kinh doanh It dng san, quyn sC diving dAt thue ohü s& hüu, chü sü ding hoc di thuê. Chi
tit: Kinh doa nh bAt dng san, cho thuô vAn phOng;
Dai 1, môi giài, dAu giá. Chi ti&: Mua, ban, dai 1 mua, dai 1 ban cáo loai hang hóa và djch vi
cüa các t6 cli Ire, cá nhân trong và ngoài nuâc theo quy djnh cCrn pháp lust; mua, ban, dai l'
mua, dai l bn các loai thit bj và djch vt vin thông — cong ngh thông tin, truyn hInh; ban
quâng cáo cho các t chIrc, cá nhân trén các An phAm cUa buu din, ti cáo dim giao djch cüa
btru din; dai 1 ban v6 may bay; bàn v tàu hôa, ban ye xe khách; ban cáo loai sách, vAn phOng
phAni, các 1oi hang tiêu dung theo quy djnh cüa pháp 1ut; xuAt khAu, nhap khu vt ttr, thi& bj
biru chinh vin thông, cong ngh thông tin, thit bj vAn phOng và các loai hang hOa djch vi
khác;
Hoat dng tu vAn quan 1. Chi ti&: Tu vAn, thit k& xây di,rng cong trinh, hang mie cong trmnh
trong lTnh vr buu chinh vin thông; nghiên e(ru thj truông; xây d!rng, lilti trü và khai thác ca
sr dtt lieu theo quy djnh cOa pháp 1ut; ttr vAn, nghiOn cIru, dào tao, day ngh vi 1mg di,ing tin
b khoa hçc, cong ngh trong linh v,rc buu chInh;
Djch vi bin trlt ngAn ngiy. Chi ti&: Kinh doanh khách san, nhi nghl kinh doanh djch vi luu tth
ngAn ngiy;
Nhi hang và cáo djch viii An u6ng phiio v%1 hru dng. Chi tit: Kinh doanh nhà hing (khong bao
g6m kinh doanh quán bar, phOng hat karaoke, vu tnthng);
Djch vi lien quan dn in. Chi tit: In, sao bàn ghi cáo loai; kinh doanh xuAt bàn phAm;
Cho thuO may moe, thit bj và d dung hüti hinh khác. Chi tit: Cho thuô may mOe thit bj,
phwing tin 4n tãi theo quy djnh cüa pháp lut;
Bàn duong, tha chCia ô to và xe cO dng Ca khác. Chi tit: Mua, ban, slra chfta xc vi 4t tu,
thit bj Xe, may;
Djch vi,i h trçl lien quan dn quàng bá và t chlrc tour du ljch. Chi tit: Djch vi du ljch, quing
cáo;
San xuAt bt giAy, giAy và bia. Clii tit: San xuAt giAy và các sin phAm v giAy theo quy djnh
pháp lut;
Di vâi ngành ngh kinh doanh có diu kin; Doanh nghip chi kinh doanh khi cO dU diu kin
theo quy djnh cüa pháp lust).
Hi ding thành viên và Ban diu hành, quin l
Các thành viên Hi dng thành viOn vi Ban diu hinh, quin l' cüa Tng Cong ty trong nAm va cho dn
thmi dim 1p báo cáo nay bao gm:
H3i&ingthành viên
HQ và ten

ChIme viii

Ngiy b nhimIMin nhim

Ong Pham Anh ThAn
Ong Chu Quang ho
Ong Nguyn hi Thanh
Ong Nguyn Quo Vinh

Chñ tjch
Thãnh viên
Thinh viên
Thinh viên

B nhim ngiy 01 tháng 01 nAm 2018
Bnhimngiy01 tháng0l nAm 2018
B nhim ngiy 27 thãng 02 nAm 2015
Bt nhim ngiy 27 tháng 02 nAm 2015
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Ban diu hank, qudn lj
Hç và ton

Ch(zc vi

Ngày b nhim

Ong Chu Quang Hào
Ong Dinh Nhii Hanh
Ong Nguyn Minh Do

T6ng Giám d6
Phó T6ng Giám c1c
Phó Tng Giám d6c

Ngày 25 tháng 12 nAm 2017
Ngày 04 tháng 4 nAm 2015
Ngày 04 tháng 4 näm 2015

Ba Chu Thj Lan Huar.g

Pho Tong Giám doc

Ngày 04 tháng 4 nAm 2015

Ba T Thj Mai Anh

K toán tru?Yng

Ngày 04 tháng 4 nAm 2015

Dai diu theo pháp 1t
Ngtr&i di din theo pháp 14t cüa Tng Cong ty trong näm và cho dn thii dim 1p báo cáo nay là
Ong Chu Quang Hào (Tang Giám dc — b nhim ngày 25 thang 12 nAm 2017).
Ong Chu Quang Hào d üy quyn cho Ong Nguyn Minh DCrc — Phó Tng Giátn dc k5 Báo cáo tài
chinh hcip nht cho näm tài chInh kt thIio ngày 31 tháng 12 nAm 2018.
Kim toán viêu
Cong ty TNHH Ki&n1 toan và Ttr v&i A&C dA duçio chi djnh kiém toán Báo cáo tâi chinh hcip nht cho
nm tài chinh kt thü ngày 31 tháng 12 näm 2018 cüa Bi.ru din Vit Nam.
Trách nhim cüa Ban Tang Giám d6c
Ban Tng Giám d6c T6ng Cong ty chju trách nhim 1p Báo cáo tài chinh hçip nht phán ánh trung thrc
va hcrp ly" tlnh hlnh tà chlnh hqp nht, két qua hoat dOng kinh doanh hcrp nht và liru chuyén tin t hçrp
nht cüa BLru din Vit Nam trong nAm. Trong vic 1p Báo cáo tAl chinh hcip nht nay, Ban Téng
Giám dec phai:
•

ChQn l%ra các chIr.h sách ké toán thich hçip và áp di,zng cáo chinh sách nay mt cách nht quán;

•

Thrc hin các xél doán và cáo uâc tmnh mt cách hcrp l và thin tr9ng;

•

Nêu rO cáo chuân inrc ke toán áp ding cho Btru din Vit Nam cO duçic tuân thi hay không và tt
cà cáo sal lch trçng yéu dà di.rc trmnh bay và giài thIch trong Báo cáo tài chinh hcp nMt;

•

Lp Báo cáo tài ±Inh hcrp nht trOn c sr hoot dng liOn tic trr tru&ng hp không th cho r&ng
Btru din Vit Nam së tiép tic hoat ding liOn tl,ic;

•

Thiét Ip và thc hin h théng kiém soát ni bO mt cách h0u hiu nh.m han oh rüi ro cO sal sot
trQng yéu do gian ln hoc nhm 1n trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh hcip nht.

Ban Téng Giám dec dam bão cac s6 ké toán thich hqp duçic luu gi dy dü dé phán ánh tinh hlnh tài
chinh cüa Buu din Vit Nam vâi m(rc d chinh xác hqp 1' ti bt k' th&i diem nào và cáo sé sách ké
toán tuân thu ché d ké toán ap dmg. Ban Teng Giám d6 cüng chju trách nhim bão v an toàn tâi san
cüa Biru din Vit Nam và do do dA thrc hin các bin pháp thlch hçip dé ngãn chn và phát hin cáo
hành vi gian 1n và các vi phm khác.
Ban Téng Giáin dec cain két dA tuãn thu cáo yOu cu nêu trOn trong vic 1p Báo cáo tài chInh hcip nht.

T5NG CONG TV' BU'U DIN VIT NAM
BAO cÁo CUA BAN TONG GIAM DOC (tip theo)

PhC duyt Báo cáo tãi chfnh
Ban Tng Giám d6c Tng Cong ty ph duyt Báo cáo tài chinh hçp nht dInh kern. Báo cáo tài chmnh
hqp nht dA phân árh trung thc vâ hcip 1 tlnh hInh tài chInh cüa Buu din Vit Nam tai thai diem
ngày 31 tháng 12 näin 2018 cüng nhu ket qua hoat dng kinh doanh và tinh hInh luu chuyen tin t cho
nàrn tâi chInh ket thüc cizng ngày, phi hcip vài các Chu.n mrc Ké toán Vit Nam, Che d Ke toán
doanh nghip Vit Narn và cáo quy djnh pháp ly" có lien quan den vic 1p vã trinh bay Báo cáo tâi
chinh hcip nht.4
Thay mt Ban Tang Giám d6c,
Thfra Cy quyn Teng Giám dec
iámde

Nguyen Minh Düc
Ngày 23 tháng 3 nãm 2019
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ChCing tôi dA kii toán Báo cáo tài chmnh hçip nht kern theo cia Ting Cong ty Buu din Vit Narn
(sau day gi tAt là "Tng Cong ty") và cáo Cong ty con (g9i chung là "Buu din Vi@ Nam"), dtrçc 1p
ngày 23 thing 3 rm 2019, tr trang 08 dEn trang 49, bao gm Bang can di kE toán hqp nht tai ngày
31 thang 12 nàm O18, Báo cáo kEt qua hoat dsng kinh doanh hqp nht, Báo cáo liru chuyEn tin t hqp
nh&t cho nàxn tài ctimnh kEt thiic ci'lng ngày và Ban thuyEt minh Báo cáo tài chInh hcip nhk
Trách nhini cüa Ban Tng Giám dc
Ban T6ng Giãm d& Tang Cong ty chju trách nhim v vic Ip và trmnh bay trung thi,rc và hcip 19 Báo
cáo tài chmnh hçip tih&t cüa Tng Cong ty theo các Chukn mvc KE toán, ChE dO KE toáa doanh nghip
ti Thng cong ty tru din Vit Nam (VNPost) ban hành kern theo QuyEt dlnh so 323/QD-BDVNJ-IDTV ngày 29/1/20 15 cüa HOi ding Thành viOn dirçic BO Tài chinh chip thun tai COng van sO
184161BTC-CDKT ngày 10/12/2015 cong cáo quy djnh pháp 19 có liOn quan dEn vic 1p Va Irinh bay
Báo cáo tài chinh hçip nhEt và chju trách nhim yE kiEm soát nOi bO ma Ban TOng Giárn dEc xác djnh là
cn thiEt dO dam báo cho vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh hcTp nhát không có sal sot tr9ng yOu do
gian ln hoc nhm 1k.
Trich nhim cüa }Um toán viên
Trách nhiOm cia chüng tOi là dira ra 9 kiEn yE Báo cáo tài chInh hcip nMt dtra trOn kEt qua cüa cuOc
kiOm toán. Ch(ing tôi dA tiOn hãnh kiOrn toán theo các Chuk mvo KiOm toán Vit Nam. Các chuk mrc
nay yOu ck chán tôi tuãn thu chuO.n mrc va cáo quy dlnh yE dao dfrc ngh& nghip, 1p kO hoach và
thrc hin cuOc kiem toán dO dat dtrçic sr dam báo hçip 19 V0 vic lieu Báo cáo tâi chInh hqp nht cüa
Bru din Vit Nani có cOn sai sot tr9ng yOu hay khOng.

a

U
U
U
a

U
U
a

Cong vic kiEm toán bao gEm thc hin cáo thu tic nh6 thu thp các bang chfrng kiêm toán yE cáo sO
lieu và thuyEt mirth trOn Báo cáo tài chinh hcip nht. Các thu tlic kiOm toán diiçxc lra ch9n da irOn x&
doán cüa kiEm toán viOn, bao gEm dánh giá rài ro có sal sot trQng yOu trong Báo cáo tài chInli hqp nhEt
do gian 1n hoc nhm Ian. Khi thc hin dánh giá cáo rüi ro nay, kiEm toán viOn dA xem xót kiOm soát
n0i bO cüa Btru din Vit Nam liOn quan dOn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh hcrp nht trung
thrc, hqp 19 nhàm thiEt kE cáo thu tzc kiErn toán phà hcip vOi tlnh hmnh thirc tO, tuy nhiOn khôn nhAm
rnic dIch dua ra 9 kiEn yE hiu qua cüa kiEm soát nOi bO cUa Biru din Vit Nam. Cong vic kiOrn toán
cüng bao gEm dánh giá tInh thich hqp cUa các chinh sách kO toán dtrçxc áp ding và tinh hqp 19 cüa các
r&c tinh kO toán cCia Ban Tong Giám dEc cilng nhtr dánh giá vic trinh bay tOng thE Báo cáo tâi chInh
hqp nht.
Chu9 tOi tin ttr&ng rang cáo bang ch(mg kiOm toán ma chUng tOi dA thu thp dixcrc là dy dü và thich
hqp de lam oa st cho 9 kiOn kiOrn toán cüa chüng

a
a
a

S
I

1

An Independent Member of
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

BAO CÁO KIEM T AN (tip theo)

Y kin cüa Kim oán viên
Theo ' kin cüa c1 üng tôi, Báo cáo tài chInh hp nht dä phân ánh trung thrc và hp 1, trên các khia
canh trng yêu tmn hInh tài chinh cüa Tng Cong ty Buu din Vit Nam tai ngày tai ngày 31 tháng 12
nãm 2018, ctingnh Lt két qua hot dng kinh doanh và tinh hInh liru chuyn tin t cho näm tài chInh kêt
thüc cüng ngày, ph ü hçrp vài các Chuân mrc Kê toán, Ché d K toán doanh nghip tai Tong cOng ty
Bru din Vit N im (VNPost) ban hành kern theo Quyot djnh s 323/QD-BDVN-HDTV ngày
29/12/2015 cüa H i ding Thành viên &rçlc B Tài chmnh chap thun tai Cong van so 184 16/BTCCDKT ngày 10/12 '2015 và các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo tài
chInh hçip nht.
A

A

Van de kbác
Nhti dà trinh bay a Thuy& rninh VII.2 cüa Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hcip nht, näm nay Tng
Cong ty dã diéu c inh S6 1iu so sánh cüa mt so khoãn mic trên Báo cáo tài chinh hçp nhât cho näm
tài chInh k& thüc gay 31 tháng 12 närn 2018 theo Báo cáo KiOm toán Nhà nu6c ngày 07 tháng 8 nám
2018.
A

C

S..

em toan va Tir,van A&C
/

CONG TV
TRACH NHIEM H
KIEMIOAHVA

A&
Nguyn Van Kiên — Phó T6ng Giám d6c
sá Gidy CNDKHN kiim toán: 0192-2018-008-1

Vu Tun Nghia - Kim toán vên
So Giáy CNDKilN 1dm toán: 4028-2017-008-1

Ha Nii, ngày 23 tháng 3 nm 2019
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TANG CONG TY BU'U DIN viEi NAM
Dja chi: S6 5 Pham Hing, M Dlnh, Nain Tir Lim, Ha Ni
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT
Cho näm tái chfnh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018

BANG CAN DOI ICE TOAN HQP NHAT
Tai ngày 31 thIng 12 näm 2018

Dcn vi t[nh: VND
TAI SAN

M Thuy4t
Se
minh

Se cuéi näm

Se du nàm

13.543.436.656.345

12.184.381.636.035

7.319.749.016.965

6.862.464.651.211

111
112

7.070.698.534.878
249.050.482.087

6.682.722.603.559
179.742.047.652

3.442.556.510.848

3.356.020.060.000

A- TAI SAN NGAN HN

100

I. Tin và dc khoIa tucrng throiig tin
1. Tin

110

I
I

2. Cáo khoán tuang tizang tièn

a

II. Du tu tài chlnh ugn han

120

I

1. ChCrng khoán kinh doanh
2. Dir phông giam gia chCmg khoán kinh doanh
3. Du tu n.m gift dér ngày dáo han

121
122
123

III. CIc khoIn phIi thu ngn hn
1. Phài thu ngn hn cüa khách hang

130

a

I
I
a

I
a
a

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

131
Trâ trwc cho ngtr1i bIn ng.n han
132
Phâi thu ni bO ngn han
133
PhIi thu theo tién c1 ké hoach hcvp dng xIy drng 134
Phãi thu ye cho va' ngân han
135
Phái thu ngn han 'chIc
136
Dir phóng phái thu ng.n hn khó dôi
137
Tài sIn thiéu ch, xCr 1
139

V.1

V.2a

3.442.556.510.848

3.356.020.060.000

2.462.324.255.125

1.624.177.053.522

V.3a
V.4a

1.383.219.093.461
85.557.292.406

1.073.828.133.027
60.245.637.175

V.5a
V.6

1.030.618.068.973
(37.803.671.239)
733.471.524

531.426.080.749
(41.898.584.634)
575.787.205

V.7

2 19.433.156.942

207.588.260.855

a

IV. llIng ten kho

140

a

1. HIngténkho
2. D phông giIm gi hang thn kho

141
149

219.712.018.016
(278.861.074)

208.458.504.184
(870.243.329)

a

V. TILsInngnhn khác

150

99.373.716.465

134.131.610.447

I

1. ChiphItrãtruâcni n han
2. Thuégiatrjgiatng duçic khu trtr
3. Thué và các khoIn khIc phIi thu NhI nuâc
4. Giao djch mua bIn Iai trái phiéu Chlnh phI
5 Tài sIn ngn han khIc

151
152
153
154
155

43.012.553.482
45.730.347.363
10.630.815.620

54.733.352.148
35.509.940.163
43.888.318136
-

a
a

V.8a
V.15

V.

a
a
a
a
a
a
a
Bdo cáo nay phái dwqc d9c ciirg vái Bñn thuye'I minh Báo cáo thi chlnh hyp nhit
a

8
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DIN VIET NAM
TNG CONG TY B
Dja chi: S 5 Pham Hü g, M5 Dlnh, Nam Tir Liôm, 1-là Ni
HOP NHAT
BAO cÁo TAT CHf
Cho nãm tài chinh k& t ücngày3l tháng 12 näm 2018
Bang can d& k toán çrp nht (tip thea)
MA Thuyet
mlnh
S6

SO cuOi nAm

SOdunm

5.636.352.989.210

5.285.384.552.923

210
211 V.3b
212 V.4b
213
214
215
216 V.5b
219

60.267.504.796
25.999.850.959
5.841.041.795

213.114.222.432
182.750.796.393
6.987.584.902

28.426.612.042

23.375.841.137

H. Tat san c dlnh
1. Tài san c8 djnh h hlnh
Nguyen giá
Giá frj hao mon lü IcE
2. Tài san c6 djnh thu tài chinh
Nguyen giá
Giá frj hao mOn 1' IcE
3. Tài san c djnh vô Inh
Nguyen giá
GM frj hao mOn 1 IcE

220
221
V.9
222
223
224
225
226
227 V.10
228
229

3.259.788.671.335
3.039.571.716.083
7.210.398.923.4 72
(4.170.827.207.389)

2.874.982.374.038
2.655.618.545.319
6.649.368.651.190
(3.993.750.105.871)

220.216.955.252
324.535.667.062
(104.318.711.810)

219.363.828.719
311.730.259.833
(92.366.431.114)

Ill. Bt dng san du it
Nguyen giá
Giá fri hao mon lii k

230 V.11
231
232

31.217.833.539
67.805.431.639
(36.587.598.100)

32.248.379.307
67.805.431.639
(35.557.052.332)

IV. TàisãndOdangd i han
1. Chiph1sãnxut,k h doanh di dang dài han
2. Chi phi xây drng c ban d& dang

240
241
242

341.252.046.613

298.009.311.847

341.252.046.613

298.009.311.847

V. Dutirtàichfnhd I han
1. Dutuvàoc6ngty con
2. DuttrvàocOngty lien doanh, lien kOt
3. Du ttr gop von và dan vj khác
4. Dr phOng du tu tâ chlnh dài han
5. Dâuttrn&ngilrdO ngày dáo han

250
251
252
253
254
255

1.384.916.500.267

1.397.718.260.155

V.2b
V.2c

515.828.819.196
812.387.681.071

516.430.579.084
812.387.681.071

V.2a

56.700.000.000

68.900.000.000

VI.
1.
2.
3.
4.
5.

TàisãndAihnkb ale
ChiphItràtrir&cdà i han
Tài san thu thu nh p hoAn lai
Thiét bj, 4t tu, ph tüng thay the dài han
Tài san dài han kha
Lçii th thuang mai

260
261
262
263
268
269

558.910.432.660
558.021.417.154
100. 135.506
788.880.000

469.312.005.144
469.312.005.144

TONG CQNG TA! SAN

270

19.179.789.645.555

17.469.766.188.958

Ai SAN
B- TAISANDA!
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Các khoãn phãi t udàihan
Phàithudãihnc khách hang
Trà trtrâc cho ngu i ban dài hn
V6n kinh doanh a an vj tivc thuc
Phãi thu ni b dài han
Phài thu v cho va dài hn
Phái thu dài han ác
Dir phông phai thu dài han khó dôi

200

Báo cáo nàyphai dwçrc dpc cui, vol Ban ihu4t minh Báo cáo là, chlnh hcip nhth

V.12

V.8b

9

Tc5NG CONG TV B DIN vth NAM
Da chi: s6 5 Pham Hü g, M DInh, Nam Ti'r Liêm, Ha Ni
13A0 CÁO TAI CMI HQP NHAT
Cho nàm tài chInh két t üc ngày 31 thang 12 näm 2018
Bang cAn di k toán qp nht tip theo)

NIUON VON

MA Thuyt
sO minh

sO cuOi nAm

SOdunm

C- NVPHAITRA

300

10.566.688.075.626

8.870.958.986.100

I. Nçrngnhn
1. Phãi trã ngirii ban ngn han
2. Ngtthi mua trâ ti trtràc ngän han
3. Thuévàcáckho phãi np Nhà rnrâc
4. Phãi trâ ngu1i Lao ng
5. Chiphfphãitràn
han
6. Phãi trâ ni b n
han
7. Phài trã theo tin kO hoach hcip dOng xay drng
8. Doanh thu chira th c hin ngn han
9. Phãi tra ngn han ác
10. VayvànçrthutAi chlnh ngn hn
11. Dphóngphãitrã ng.n hn
12. Qu$' khen thu&ng, hüc lçii
13. Qu'b1nh6ngia
14. Giao djch mua b 'ai trái phiOu Chinh phU

310
311 V. 13a
312 V.14
313 V.15
314
315 V.16
316
317
318 V.17a
319 V.18a
320 V.19a
321
322
323
324

10.487.086.623.624
1.781.924.108.758
81.886.760.587
52.565.719.213
998.289.354.042
457.805.382.337

8.455.193.333.254
1.204.581.069.310
78.228.744.656
29.223.937.222
874.263.565.559
307.159.442.466

18.945.076.294
6.621.934.736.930
756.055.000
590.909.091
472.388.521.372

17.098.050.012
5.573.387.802.903
4.506.055.000
6.180.000.000
360.564.666.126

II. Nc' dài hn
1. Phãi trã ngu&i ban dài hn
2. Ngtr?ii mua trà ti trLrâc dài han
3. Chi phi phài trã
han
4. Phãi trã ni b ye On kinh doanh
5. Phãitrãnibdài han
6. Doanh thu chira th c hin dài han
7. Phãi trã dài hn C
8. Vay và nc thud tài chfnh dài han
9. Trái phiéu chuyn d61
10. CO phiu uu dAi
11. Thuthunhpho lai phãi trã
12. D%rphôngphàitra dài hn
13. QuphattriOnkh a h90 vã cong ngh

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

79.601.452.002
57.159.983.566
11.275.291
83.904.298

415.765.652.846
392.096.950.985
550.457.186
38.984.973

22.341.528.847

555.068.170
21.023.516.942

Bdo cáo nay phd! ditçic dQc

g vdl B4n thuyll minh Bdo c4o Là! ch(nh hçip nht41

V.13b

V.17b
V.18b
V.19b

1.495.914.590
4.760.000

4.760.000

10

N
N
N
I
I
N
I
I
I
N
a
a
a

a

a

a
a

a
a

a

a

TANG CONG TV BUU DIN VIT NAM
Dja chi: S 5 Pham Hiing, M5 Dlnh, Nam Tr Liêm, Ha Ni
BAO CÁO TA! CHtNH HQP NHAT
Cho nàm tài chfnh két thiic ngày 31 tháng 12 näm 2018
Bang can d6i ké toán hp nht (tiép theo)
Ma Thuyet
minh
S6

NGUON VON
D - NGUON VON CHUSOHOIJ
1.

Vn chü sfr huu

I. V6ngopcUachüsâhthi
Cdphiluphd thông có quyen bilu quy&
- Cdphiiu zru di
2. Thng dtr yen c6 ph.n
3. Quyn chçn chuyén dôi trái phiéu
4. V6n khác cüa chü sc& hfku
5. C6 phiéu qu5'
6. Cbênh 1ch dánh giá Iai tài san
7. Chênh 1ch t giá Mi doái
8.

Qu5' d&u ttr phát trién

9.

Qu M trçl sp xép doanh nghip

10. Qu$ khác thuc v6n chO sà h0u
11. Lcii nhun sau thué chtra phán pMi
- LWST chita phán phdi lIy id dEn cudi kj' trxthc
- LNST chira phdn phEi Jc$' nay
12. Ngun yen dâu ttrxây dmg Ca bàn
13. Lqi Ich c dông lthông kiém soát

S6cu6inäm

S6dunm

400

8.613.101.569.929

8.598.807.202.858

410

8.6 13.084.708.072

8.598.272.956.339

411 V.20
411a
411b
412 V.20
413
414 V.20
415
416
417
418 V.20
419
420 V.20
421 V.20
421a
421b
422 V.20
429 V.21

8.122.000.000.000
8.122.000.000.000
173.068.560.096

8.122.000.000.000
8.122.000.000.000
173.068.560.096

23.027.886.912

20.789.176.184

89.781.237.438

85.130.838.544

11.308.839.146
140.793.064.183
107.046.079.796
33.746.984.387
118.150.720
52.986.969.577

11.100.869.101
134.470.785.878
134.470.785.878

16.861.857

534.246.519

118.150.720
51.594.575.816

II. Ngun kinh phi v iqu5khác

430

1. Ngun kinh phi
2. Ngun kinh phi d hmnh.thãnh tài san ce cljnh

431
432

16.861.857

517.384.662
16.861.857

440

19.179.789.645.555

17.469.766.188.958

a
a

TONG CQNG N UON VON

a

L4p, ngày 23 tháng 3 n.m 2019
Thira

a

uy

quy6n T6ng Giám dec

Ngu*i Ip biéu

Ké twIn trirông

T6ng Giám dec

Trn Khánh Van

TThMaiAnh

Nguyn Minh Due

a
a
a
a
a
a
a
a
a

Báo cáo nàyphá! dttqc dQc ci

vá! Bàn ihuyJt minh Bdo cáo là! cMnh hçvp nha'i
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DIN VIET NAM
TÔNGCÔNGTYB
Dja chit S6 S Ph?m Hun M5' Dinh, Nam Ti'r Liém, Ha Ni
BAO cÁo TA! CHINH HQP NHAT
Cho näm tài chinh két th cngãy31 tháng12näm2018

BAO AO KET QUA HOAT DQNG KINII DOANH HqP NHAT
Näm 2018
Ekin vj tinh: VND
Ma Thuyt
S6 minh

HiTIEU

Nàm nay

Näm triróc

1. Doanh thu ban ha g và cung cp djch vy

01

VI.1

20.669.610.738.650

16.259.327.728.889

2. Các khoãn giàin t

doanh thu

02

VI.2

71.049.784.694

90.020.659.426

3. Doanh thu thuAn

bánhAngvà cungcpdjchvy

10

20.598.560.953.956

16.169.307.069.463

18.513.747.314.821

14.362.726.358.559

2.084.813.639.135

1.806.580.710.904

11

4.

Giávnhangbán

5.

Iinh4ngpv

6.

Doanh thu hot d gtãichinh

an hang và cung cp djch vy

7. Chi phi tài chinh
Trong do: chi phi 1 vay
8.

Phãn !ai hoc ! tr ng cong ty lien doanh, lien kt

VL3

20
21

VI.4

272.729.054.414

340.041.009.194

22
23

VI.5

6.154.740.706

271.5 17.532

22.302.496.090
708.008.433

673.064.978

23.178.841.911

24

9. Chi phi ban hang

25

VI.6

106.815.625.269

102.102.245.533

10. Chi phi quin l do nh nghip

26

VI.7

1.835.649.175.303

1.699.723.067.683

409.596.217.249

345.672.752.703

1

11. Lçrinhunthuant hot dng kinh doanh

30

12. Thu nhpkhác

31

VI.8

28.307.174.796

41.116.837.299

13. Chi phi khác

32

VI.9

7.853.366.114

5.443.555.574

14. Lçri nhun khác

40

20.453.808.682

35.673.281.725

15. TngIçriuhunk oán tnthc thus

50

430.050.025.931

381.346.034.428

16. Chi phi thud thu n p doanh nghip hin hãnh

51

83.780.438.340

30.465.205.803

17. Chi phi thud thu n p doanh nghip hon I0i

52

(1.596.050.096)

1.495.914.590

18. Lçri nhun sau thu thu nhp doanh nghip

60

347.865.637.687

349.384.914.035

19. Lçri nhun snu thu cüa cOng ty

61

340.323.441.484

340.795.795.129

62

7.542.196.203

8.589.118.906

mc

20. Lçri nhun sau thu cüa c dông khOng kim soát

V.15

Lap, ngày 23 tháng 3 näm 2019
Th
Ngirri 1p bi

Ke'C toãn trirOng

üy quyn T6ng Giám d6c
..,6ngGiam if

'S

Trn Khánh Van

T Thj Mai Anh

Bdo cáo nay phá/ dwqc dQc c' vái Ban thuydt minh Báo cáo à chin/i hcip n/id:
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T6NG CONG TV BUU DIEN VIET NAM

I
I
1
I
I
I

Oja chi: s6 05 Pham Hmg, XA M Dlnh, Huyn Tz Liém, Ha Ni
BAO cÁo TAL CHfNH HQF NHAT

a

I.
A.
1.
2.
-

p
a

I
I
p
a

BAO CÁO L!flJ CHUYEN TIEN T HçP NHAT
(Theo phirong pháp gián tip)
Näm 2018
Dan vj tfnh: VND
CHI TIEU

3.

a
a

I
a
a
a
a
a

S
a
a
a
a

S
a
a
a

Mu so B03 - DNIHN

Cho nam tài chlnh két thüc ngay 31 thãng 12 nAm 2018

B.
1.
2.
3.

Luu chuyn tiOn tir hot dng kinh doanh
Dông tln Ut hot dng kinh doanh
LØ nhu2n lruác thul
Diiu chlnh cho cdc khoin:
KMu hao tâi san CO djnh và bt dng são dâu ttr
Các khoãn dir phóng
LAi, l chênh 1ch t' giá hOl doái do dánh giá Iai
các khoãn mve tin t cá gOc ngoi t
Lài, 1 tir hoat dng d&u Lu
Chi phi lãi vay
Các khoàn di&u chinh kháo
LvI nhu2n tfr hog! d5ng klnh doanh
truöc thay aJi von Iuu dng
Tang, giãm các khoàn phãi thu
Tang, giãm hang tOn kho
TAng, giãm các khoân phãi trã
TAng, giãm cM phi trã truâc
TAng, giãm chüng khoár kinh doanh
TiOn lAi vay dA trá
ThuO thu nhp doanh ng iip dA np
TiOn thu khác tir boat dng kinh doanh
TiOn chi khác cho hot tng kinh doanh
Dbng lln thuOn Itt hogr a'ng klnh doanh
Dông tin Ut hot dQng thu h, chi h (*)
Luu chuyn tin thun ti, hot dng Tit kim Buu din
Luu chuyOn tiOn thukn tx hoat dng tãi chInh Buu chInh
Lan chuyOn tiOn thuân tr boat dng thu hO khác
Bong Iien thun itt hog! d3ng thu hi, cM h
Luri chuyOn iidn Ihudn itt hog! dng klnh doanh

MA ThuyOt
sO minh

NAm nay

NAm trjthc

01

43 0.050.025.931

381.346.034.428

02
03

306.684.635.644
(10.275.386.559)

260.730.639.619
(1.575.828.239)

04
05
06
07

(680.023.995)
(313.146.080.999)
271.517.532

9.461.332.903
(303.531.467.365)
708.008.433

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

412.904.687.554
263.405.370.691
(12.042.393.832)
(288.092.568.587)
(77.088.748.850)

347.138.719.779
3.916.426.585.894
(37.413.882.423)
(3.811395.936.991)
(191.215.015.547)

(271.517.532)
(47.035.421.386)
146.682.899.019
(15.573.739.461)
382.888.567.616

(708.008.433)
(34.787.255.021)
102.165.090.018
(121.808.468.436)
168.401.828.840

19.1
19.2
19.3
19

(2.257.259.176)
1.344.776.962.691
(787.134.388.638)
555.385.314.877

24.466.079.481
441.273.274.412
(4.107.691.215.520)
(3.641.951.861.627)

20

938.2 73.882.493

(3.473.550.032.787)

21

(860.711.513.854)

(823.865.505.291)

22

1.752.319.028

7.169.648.686

H. Lan chuyn tin tü hoat dng du hr
1. TiOn chi dO mua s&m, xay drng tãi san cO djnh và
các tài san dãi han khãc
2. TiOn thu tr thanh Iy, nhiscing ban tài san cO djnh và
các tãi san dài han khác
3. TiOn chi cho vay, mua các cong cy nçi cüa
danvj khác
4. TiOn thu hOi cho vay, ban Iai các cong cy ncr cüa
dan vj khác
5. TiM chi dAu tu gOp vOn vào dan vj khác
6. liOn thu hOl dOu tu gOp vOn vão don vj khác
7. TiM thu IAi cho vay, CO tOe vã lçii nhun ducic chia
Lwu chuye2n tin thuan Itt hog! dng d4u 1w

0

23

(3.340.210.600.000)

(4,198.260.949.418)

24
25
26
27

3.412.582.767.807

4.208.648.009.079

308.303.986.965

297.015.354.978

30

(4 78.283.040.054)

(509.2 93.441.966)

a
a
Báo cáo nàvphái dwpv a'Qc can; vái Ban thuyil minh Báo cáo tài chmnh hcip n/id:

a
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a
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TNG CONG TY BLJ'IJ oxeN VIeT NAM
Dja chi: S 05 Phçm Hung, X M5 Dlnh, Huyn Tr Lim, Ha Ni
- BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT
Cho nan-i tài chlnh k& th(ic ngy 31 tháng 12 nAm 2018
Báo cáo Iwu chuyn tin t hçrp nhAt (tip theo)

a
M
s6

CH TIEU

•

Nm

Näm nay

•

Ill. Lu'u chuyn tin lit hot dung tài

•

1. Tiàn thu tr phát hânh c phiu, nhn v6n gop
chüsihiu

31

a

2. Tièn trá 1i vn gOp cho cáo chü s& hlu, mua 1i
c6 phiéu cüa doanh nghip d phát hành
3. Tin thu lit di vay
4. Tin trá nctg60 vay
5. Tin trá nçi gc thuê tài c ilnh
6. C6tCrc, lçii nhun d trà cho chü sâhIlu

32
33
34
35
36

Lwu chuyEn gil,, ghuàn t'rhog1 d3ng là! ch(nh

40

•

Luu chuyn tin thun rong näm

50

454.146.103.262

•

Tin vi twang duang tin dAu nAm

60

6.862.464.651.211

10.858.856.521.021

•

Anh hizâng cüa thay d8i l giá Mi doii quy d& ngoi t

61

3.138.262.492

673.774.905

•

Tin vi twang duong tin cui aim

70

7.319.749.016.965

6.862.464.651.211

I
a
•
•

•

I

10.828.267.839
(14.578.267.839)

13.526.255.061
(18.096.255.061)

(2.094.739.177)

(9.652.169.962)

(5.844.739.177)

(14.222.169.962)

() Phãn inh dóng tin lu5' ká cüa hot dung thu h, clii h gicla Tang Cong ty Buu din Vit Nam vài cáo di tao ye dich vti

ti& kim btru din, các djch vi tài chlnh biru chlnh, dich vi thu h, chi hG cho d6i tao, vfsi dc diem phát sinh IOn, th&i
gian Iuãn chuyn ngn. ong tièn nay bj hn 0hé sr ding theo quy djnh cC1a pháp luat.

a
a

(3.997.065.644.715)

Lp,ngày21 thang3 nam 2018
NgirOi Ip bieu

Thira üy quyen Teng Clam dôc
Giám d6c

ICe tom trufrng

•

a

/

a

6

TO4GCON Y\
BtftJ
N :zl
\Q VIE NAM/

a
Trn Khinh Via

T Th Mai Anh

— guyn Minh Dire

a
a
a
a
a
a
a
a

I

Báo cáo nàyphái dwqc dpc dingvol Ban thiyEt minh Bdo cáo ài chInh hcip nhdt
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T5NG CONG TV B LJ'U DIEN viE NAM

DIa chi: S 5 Pham HUr g, M Dlnh, Nam Tr Lim, Ha NOI
BAO cÁo TAT CHINE HOP NHAT
Cho nAm tài chfnh kt ti ücngày3l thAng 12näm2018

BANT [UYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HVP NHAT
Cho nàm tài chlnh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018

I.

DC DIEM H 3T DQNG

1.

van
lllnh thüc sO
Tang Cong ty uu din Vit Nam (sau day gçi tt là "Tang COng ty" hay "Cong ty me") là cong ty
Nhà nuâc do a ntràc lam chü sO hüu.

2.

Linh virc kinh doanh
Linh vijc kinh oanh cüa Tang Cong ty là kinh doanh thrcmg mai và djch vii.

3.

Ngành ngh nh doanh
Hot dng kin doanh chfnh cüa Tang Cong ty là:
Thiet lap, an i, khai thác và phat trin many bixu chInh cong cong, cung cap cáo djch vi1i bi.ru
chfnh con Ich theo chian lucic, quy hoach, ke hoach do ca quan nhà nuâc có thAm quyn ph
duyt;
Cung cap ác djch vii cong Ich khác theo you cu cüa ci quan nhà nuâc có tham quyM;
Kinhdo. cãc djch vi,i biru chinh dành riOng theo quy djnh cña ccr quan nhà nuâc cO thAm quyn;
Kinh doan các djch vii buu chlnh, phát hành báo chi trong và ngoài nuc;
.
.
Tham gia ác hoat dcng cung cap djch vii buu chinh
quoc te và các djch vi khác trong khuon
kh các D u uâc quac t trong linh we buu chInh ma Vit Nam k kat, gia nhp theo quy
djnh cüa p i áp lut;
Di l djc vi vin thong, ban lai djch vi vin thông;
Ttr van, n iOn cfru, dào tao, dy ngha va tng ding tian b khoa h9c, cong ngh trong linh virc
buu chInh;
Kinh do. các djch vi,i trOn môi trixng mang theo quy djnh cüa pháp 1ut;
Kinh doan vn tái hành khách, 4n tâi hang hóa theo quy djnh cüa pháp lust;
Kinh doan các djch vii logistics;
Mua ban, Cra chüa xe và 4t tu, thiat bj xe may;
Mua ban, i l mua, dai ly ban các ba1 hang hóa vA djch vi cüa các ta chCrc, cá nhân trong Va
ngoài nuc5 theo quy djnh cCia pháp lut;
Xuat khAu nhp khu 4t tix, thit bj vin thOng, cong ngh thông tin, thiat bj vAn phOng và cáo
Ioai hang óa, djch vii khác;
Cho thuO áy móc, thit bj, phuong tin vOn tâi theo quy djnh cüa pháp luOt;
In sao bàn ghi các Ioai; kinh doanh, xuat nhp khau báo chI và xuat bàn pham;
Kinh doan bat dng san, cho thuO vAn phOng;
Kinh doa h khách san, nhà hang (khOng bao g6m kinh doanh bar, phOng hat Karaoke, vu.J,
truäng), d h vii du Ijch, quáng cáo;
San xuat g ay và các san pham v giay theo quy djnh cüa pháp luOt;
Nghin c' thj tru&ng: Xây drng, luu tr và khai thác ca sO dit lieu theo quy djnh cüa pháp
lut;
Tu van, iat ka, xay dirng cong trInh, hang miie cong trinh trong linh virc buu chInh, vin
thông.

4.

Chuk'sãnx At, kinh doanh thông thirOng
Chu k' san xu t kinh doanh thông thung cüa Tang Cong ty khOng qua i 2 tháng.

Bàn thuye: m!nh nay ta mat aph2n hqp thành và phál ditqc dQc ding vat Báo cáo tat chin!, hcip nha't
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I
1
I

TNG CONG TV UU DIEN VIET NAM
Oja chi: S6 5 Phm Hông, M DInh, Narn Tr Lim, Ha Ni
BAO cÁo TAI CH(NH HQP NHAT
Cho nam tãi chfnh k& tUc ngày 31 thang 12 narn 2018
Bàn thuyt minh Báo áo tàl chtnh hqp nhAt (tip theo)

I
a

5.

Cttu trüc Biru din Vit Nam
BLru din Vit Nam bao gm Cong ty mc và 05 cong ty con chju sr kim soát cüa Cong ty mc.
ToAn b cáo cOng ty con thrcrc hcip nht trong Báo cáo tài chinh hcip nht nay.

Sa.

Dan/s sdch cdc Cong ty con dwpc hpp n/sit

I
a

a

a

a

Ton cOng ty

Oja chi tri,i sO chfnh

COng ty TNHH MTV
TeinBtruchfnh

S6 14 Tr&i Hung Do,
Hoàn Kim, Ha Ni

a

a

Hoat dung kinli
doanh chfnh
Kinh doanh tern,
các djch v' tu vk,
thiét k các san
pMm vn hOa
phám

COng ty TNHH MTV In S 270 L Thung Ki't,
Tern Btru din
Phumg 14, Qun 10, TP
H Chi Minh
Djch vi,i in n

a

U

COng ty c6 phâh Du ljch Tang 2, TOa nhà
Buu din
OPinvest, 170 Dirmg La
Thành, Phumg O Chq
Dira, Qun D6ng Da, Ha
Ni

a

a

Djch vi chuyn
phat nhanh trong
nuOc và qu6c té;
djch vi vn
chuyén, giao nhn
hang hóa kho vn
Djch vi en phém
COng ty c6 phAn Truyèn S6 5, duông Phm Hông,
khOng
ghi dja chi;
M Dmnh, Tr LiOm, Ha
thông Quãng cáo Buu
tu
yen
nghip v,i
chfnh
Ni
marketing và thiét
ké san phérn

COng ty C8 ph Chuyén S6 I Tan Xuân, Xuan
phát nhanh Buu din
Dlnh, Huyn Tr LiOm,
Ha NOi

a

a

a

a

U

T' 1 quyén biEu
quyét
s6 cuói S du
nm
nam

T' l Içii ich
só cuói só dâu
nam
nam

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90,22% 90,22%

90,22% 90,22%

84,13% 84,13%

84,13% 84,13%

54,44% 54,44%

54,44% 54,44%

a

Sb.
a

Danh
các Cong ty lien kit dwYc phãn an/s trong Báo cáo Mi c/sin/s kip
pháp viii cM ö'h(Iu
sac/s

a

TOn cOng ty

a

Ho$ dung kinh
doanh chfnh

Téng 8, tOa nhà sO 4A,
Bão hiérn phi nhân
Tong COng ty CO phn
Lang Ha, qun Ba Dlnh, th9
Bão hiém Btru din (PTI)
thành phO Ha NOi

a

a

COng ty TN}IH ChuyOn
phát nhanh DHL-VNPT

a

a

a

Dja chi tri sO chfnh

6.

n/sit

t/:eo phuong

T' 1
phén sO hftu
SOcuOi S6dâu
nAm
nam
22,67%

22,67%

49%

49%

T' 1 quyOn biéu
quyét
sO cuOi sO u
n.ni
nAm
22,67% 22,67%

sO 4, dung Phan Thüc

Duyn, phuOng 4, qun Djch v!1i chuyên
phat nhanh
Tao Blnh, thành ph6 HO
ChI Minh, Vit Nam

49%

Tuyên bO ye khã näng so sánh thông tin trên Báo cáo tii chInh hçp nht
Các sO 1iu tuang (mg cüa näin truOc so sánh dLrcvc vOi sO 1iu cüa nám nay.

a

a

a

Bàn 1hu41 minii nay là m(51 bc5ph4n hqp thành và phái dc dpc cüng vat Báo cáo tat chlnh hcip nha't
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49%

I

I

a

T5NG CONG TV U'U DIEN V]T NAM
DIa chi: soS Phm H' ng, M Dlnh, Nam Tr Lim, Ha Ni
BAO cÁo TA! CHIN HOP NHAT
Cho näm tài chfnh két hUcngãy3l tháng 12nàm2018
Ban thuyét minh Báo cáo tat chinh hçrp nht (tiOp theo)

I
a

IL NAMTAIC. .,D€%NYITIENTS1YDT)NGTRONGKETOAN

I

1.

Näm tài chin
Näm tai chmnh üa Buu din Vit Nam bat du tfr ngày 01 tháng 01 và kOt thCic vào ngày 31 thãng 12
hang n.m.

2.

Don vl tin t sfr ding trong ké toán
Dan vi tiM t sCr diving trong kO toán là DMg Vit Nam (VND) do phAn ion cáo nghip vi dixçic
thrc hin bAn &Yn vi tièn t VND.

I

a
a
I

a

m. cmJAN MV

a

Chédkétoá áp dyng
Ban din Vit am áp ding ché dO ké toán doanh nghip duçic BO Tài chinh ban hành theo Thông
tir 200/2014 -BTC ngày 22/12/2014 và cáo quy djnh ci the áp d%Ing ché dO ké toán doanh
nghip ti TM Cong ty Biru din Vit Nam (VNPosO ban hành km theo Quyét djnh s6 323/QDvAn s 18416 ngày 29/12/2015 cüa HOi d6n Thành viên dtrcic BO Tài chInh chAp thuan ti Cong
BDVN-HD
TC-CDKT ngày 10/12/2015 ye vic chAp thuan ché dO ké toán.

I
I

a

o tài ohInh nAm 2018 con thrc hin theo vAn ban s 5095/BDVN-TCKT v/v htrOng
Vio
1p báo
dan lap
Báoccquyét toán nAm 2018 ban hành ngày 24 tháng 12 näm 2018 cüa T6ng cOng ty Biru
din Vit Nam

a
I

a

vA cHE Ix) ICE TOAN Ar D1JNG

2.

I

a

Tuyênb6v
c tuân thu chuM misc ké toán và ché dO ké toán
Ban TMg Giá ae0 dam bão Báo cáo tài chInh cüa Ban din Vit Nam dtrçic 1p tuãn thu dCing
mQi quy djnh a Luat ké toán, các chuM mirc ké toán Vit Nam, cáo thông tu huOng dan thc
hin chuM m và ché dO kO toán hin hành.
Ci the, cong t c kO toán tai Ban din Vit Nam bao gem vic ghi chép, phân ánh các giao djch, sr
kiin kinh t p at sinh, ghi nhan và xác djnh giá trj các del tircmg ké toán dA 4n ding dAy dü cáo
các chuM mr ké toán Vit Nam do BO Tài chinh ban hành theo các QuyOt djnh s6 149/2001/QDdjnhs6:
BTC ngày
100/2
3 /12/2001, Quyét djnh s6 165/2002/QD-BTC ngày 3 1/12/2002, quyét djnh s6
234/2003/QD- TC ngày 30/12/2003, quyOt djnh s& 12/2005/QD-BTC ngày 15/02/2005, quyét
05/QD-BTC ngày 28/12/2005 và cáo thông ttr huOng dan thrc hin cáo chuM mrc.

a
a
a
I

a
a

lv. CAC clilNu ACH KE TOAN Ar DI,JNG
1.

Co s& Jp Báo cáo tat chinh hçrp nhAt
Báo cáo tài chi h hcrp nhAt duccc 1p trén ca sO ké toán den tIch (trr các thông tin lien quan den các
iueng tien).

2.

Cosrhçpuht
Báo cáo tài chi h hcrp nhAt bao g6m Báo cáo tài chinh cüa Cong ty mc và Báo cáo tài chinh cüa các
cOng ty con. Cng ty con là dan vj chju sr kiOm soát cüa Cong ty mc. Si,r kiém soát tAn ti khi
Cong ty mc có khá nAng trrc tiép hay gián tiep chi phei các chInh sách tài chfnh và hoat dng cOa
cong ty con dé hu duçc cáo lçii Ich kinh té tr cáo hoat dOng nay. Khi xáo djnh quyàn kiém soát có
tInh den quyén 'iéu quyét tiAm nAng phát sinh tü cáo quyAn ch9n mua hoc cáo cOng ci nçv và cOng
ci yen có the c uyén dAi thành cA phiéu phA thông tai ngày két thUc nAm tài chinh.

a
a
a
a
a
a
a

Ban lhuyetf minh n4y là mt b. ph4n hcip thành và phál dziqc dQc thng vái Báo cáo là! c/itnh hqp nhdi
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TONG cONG TY B ifiEN Vth NAM
Dja clii: s8 5 Ph.m H g, M' Dinh, Narn Tr Liëm, H NOi
BAO cÁo TA! CHIN HQP NHAT
Chonmtàichfnhkét ücngày3l tháng 12nam2018
Ban thuyt mfnh Báo 10 tài chlnh hyp nht (tiép theo)
Kt qua hoat d ng kinh doanh cüa the Cong ty con duçic mua lai hoc ban di trong näm duc trinh
bay trong Báo áo k& qua hoat dng kinh doanh hcip nht tr ngày mua hoc cho dn ngày ban
,
khoandautiri ongtycondó.
Báo cáo tài chi h cüa cong ty mc và các cOng ty con sir diving d hçcp nht ducic lap cho cüng mt
kS' k toln và p dzng các chfnh sáeh ké toán th6ng nht cho cáo giao djch và sr kin cüng ba1
trong nhung h an cânh tuang tsr. Trong tnthng hcrp chinh sách k toán cüa cOng ty con kháo vâi
ch1nh sách k t an áp ding thong nht trong Buu din Vit Nam thl Báo cáo tài chInh cüa cong ty
consëcónhlkri diu chinh thich hqp trtràc khi sfr diing cho vic lap Báo cáo tài chinh hcip nht.

*
*

Sódrcáctài olu trên Bang can di k toán gifa cáo cOng ty trong cüng BLru din Vit Nam, các
giao djch nQi b cáo khoán lAi ni b chua thc hin phát sinh t& các giao dlch nay phái di.rçic ba1
tth hoàn toân. ác khoân 10 chua thrc hin phát sinh tfr cáo giao djch ni b cüng ducic ba1 bO trfr
A.
khi chi phi to en
khoán bo do khong the thu hoi dtrcic
Li Ich cüa c .ông không kim soát the hin phn lab hoc 16 trong ket qua kinh doanh và tab san
thun cüa con ty con không duçic nAm gift b&i Buu din Vit Nam và dirçic trinh bay & khoán mic
riêng trn Báo cáo ket qua hoot dng kinh doanh hcip nhât và trOn Bang can dei ke toán hçip nht
(thuc phn ye chü s hthi). Lçii Ich cüa c6 doug khong kiem soát bao g6m giá trj cáo lçii ich cüa
c6 dong khOng kiem soát tai ngà' hcvp nh&t kinh doanh ban du và phn lcii Ich cüa c6 dong không
kiem soát front bien dng cüa von chü sà hfu ke tr ngày hcvp nht kinh doanh. Cáo khoãn to phát
sinh tai cOng ty con ducxc phân b6 ttrang (mg vâi ph.n so hitu cüa C6 dông không kiem soát, ke cã
trumg hcip se !6 dO iOn han ph.n sO hftu cüa C6 dong khOng kiem soát trong tâi san thu.n cüa cong
ty con.

*
*
*
*

W
*

*

*
a

3.

Các giao dlch bang ngoi t
Cáo giao djch phát sinh b&ng ngoai t dtrçic chuyen d6i theo t' giá tab ngày phát sinh iao djch. s6
dir the khoán mic tièn t cO góc ngoai t ti ngày ket thüc nAm tài chinh duqc quy doi theo t) giá
tab ngày nay.
Ti th&i diem c u61 nám cac khoãn m%lc tien t cO g6e ngoai t dtrçic quy d6i theo t' giá nhu sau:
D& vOi ti&i met, tien g(ri ngân hang và nçi phãi thu: t))' giá dtrcic áp ding khi dánh giá Iai là t)
giá mua chuyen khoãn cüa Ngãn hang TMCP Ngoai thimcing Vit Nam ti thi diem
31/12/2018.

D6i vOl cáo khoãn ncr phãi trã: t)" giá duccc áp ding khi dánh giá lai là t5 giá ban ra cüa Ngân
*

hang TMCP Ngoi thuang Vit Nam tab thOi diem 31/12/2018.

a

D6i vOl dông tien Western Union: t giá áp ding de thrc hin dánh giá 'ai cOng ncr phãi thu,

*

phái trà là t5 giá mua vào cüa Ngân hang TMCP Ngoai thuang Vit Nam t?i th&i diem
31/12/2018.

I
R

Chnh loch t giá phát sinh trong nám tr cáo giao djch bang ngoi t &rcic ghi nhan vào doanh thu
hoat dng tài chinh hoo chi phI tab chmnh. Chnh 1ch t' giá do dlnh giá Iai các khoán mac tien t
cO g6e ngoi t tab ngày ket thic näm tài chinh sau khi bi trr chénh 1ch tAng va chanh 1ch giãm
duçic ghi nhan vào doanh thu hoat dng tài chlnh hoc chi phi tab chInh.

a
a
a

a
a

I'

Bàn 1huye1 minh nay là m5t b5 phn hcip ihành và phd! ttqc dpc cirng vói Bdo cáo là! chlnh hQp nhdt
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T5NG CONG TV BU'U f)IEN VIET NAM
Dja chi: So 5 Phm Wing, M5 DInh, Nam Tfr Lim, Ha Ni
BAO cÁo 'rAi CHINH HQP NHAT
Cho n.m tài chfnh két thic ngày 31 thang 12 nam 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nhAt (tip theo)
4.

Tin vi các khoin tuong dirong tin
a. TIM bao gm tiM tai qu, tiM dane chuyM và các khoin tiM gcri không kS' han. Duçic ghi nh.n
theo nguyen tao giá göc theo thc te phát sinh.
b. yang tiM t là yang ducic liru q u5' vài miio dich ct tnt giá tn, không bao gm yang vâi vai trö là
nguyôn lieu cho sin xuát, hoc yang cho mic dich kinh doanh yang.
c. Các khoin tticlng duang tiM là cic khoán du to ngân han không qua 3 tháng có khi nang
chuyOn di d dàng thành mt hrcmg tiM xác djnh và không có nhiM rüi do trong chuyOn dôi
thành tièn k tr ngày mua khoãn dâu tu dO tai thai dim báo cáo.

5.

Các khoân dtu tir tii chInh
dc khodn dais 1w nlm giil din ngày dáo hçzn
Khoãn du tu ducic phân ba1 là nam girt dOn ngày dáo han khi Buu din Vit Nam cO djnh va
khi nàng gi On ngày dáo han. Cáo khoin du ttr nAm gi dOn ngày dáo han bao gm: cic khoãn
tiM gri ngân hang cO k' hn (bao gm ci cáo loai tin phiOu, k5' phiOu), trái phiOu, cO phiOu tru dii
bn phát hành bat buc phài mua lai tai mt th&i thOrn nht djnh trong tuang lai và các khoin cho
vay nãm gifi dOn ngày dáo han vài miio clIch thu lii hang k' vi cáo khoin d&u tu n&m gut dOn ngày
dáo han khác.
Các khoãn du to nam gilt dOn ngày dáo han dtrçic ghi nhn ban dâu theo giá gOc bao gm giá mua
và cáo chi phi lien quan dOn giao djch rnua cáo khoin du tu. Sau ghi nhn ban du, các khoin dAu
tir nay duçic grii nhn theo giá trj Co thO thu hi. Thu nh? lii tr các khoin du tu nam gilt dOn
ngày dáo han sau ngày rnua ducvc ghi nhn trén Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh trôn co s&
dr thu. Lii drnic hucing truâc khi Biru din Vit Nam nAm gilt duçic ghi gum tth vào giá gOc tai
thyi thOrn mua
Khi cO các bMg chüng chac chan cho thy mt phAn hoc toàn b khoin dAu tu cO thO khOng thu
hi ducic và sO tn tht duçic xác djnh mt each dáng tin cy thi tn that duqc ghi nh.n vào chi phi
tài chinh trong nim va gum trlr trrc tiOp giá trj du tLr.
Cdc k/zoán dau 1w vào cong ly lien doanli, lien kit
Ong ty lien kit
COng ty lien lt là doanh nghip mi Btru din Vit Nam cO inh hu&ng dáng kO nhixng khOng cO
quyOn kiOm soát d61 v&i cáo chfnh sách tii chInh vi hoat dng. Anh huông dáng kO thO hin t
quyOn tham gia vào vic thra ra cáo quyOt djnh vO chinh sách tii chinh vi hot dOng cüa doanh
nghip nhn du tu nhung không kiOm soát cac chinh sách nay.
Cáo khoin du fir vio các cong ty lien kOt ducic ghi nhn theo phuang pháp vn chU s& hitu. Theo
do, khoin du fir vio cong ty lion kOt dLrqc thO hin trOn Báo cáo tài chinh hçr nht theo chi phi
du ti.r ban dM vi thOu chinh cho cáo thay di trong phM lcii Ich trOn tii sin thuari cüa cOng ty lien
kOt sau ngày dAu tin. NOn lqi ich cüa Biru din Vit Nam trong khoin lô cüa cong ty liOn kOt lOn
han hoc bang giá frj ghi s6 cüa khoin du tir thI giá trj khoin du fir dtrqc tnmnh bay trOn Báo cáo
tii chlnh hcip nhOt là bang khOng trlr khi Biru din Vit Narn cO cáo nghia vi thc hin thanh toán
thay cho cong ly liOn kOt.
Báo cáo tii chinh cüa cOng ty lien kOt dtrqc 1p cling kS' kO toán vâi Báo cáo tài chInh hçip nhOt cüa
Biru din Vit Nam. Khi chinh sách kO toán cCrn cong ty lien kOt khác vâi chInh sách kO toán ap
dicing thOng nht trong Buu din Vit Nam thi Báo cáo tài chinh cüa cong ty lien kOt s cO nhltng
thOu chinh thich hp tnràc khi sIr ding cho vic 1p Báo cáo tài chlnh hqp nhOt.

I'
Các khoin lii, l chira thrc hin phát sinh tIn cáo giao djch v&i các cong ty liOn kOt duçc loai trlr
ttrcnng (mg vài phân thuc vO Biru din Vit Narn khi 1p Báo cáo tii chinh hçmp nhát.

Li
Bàn thuyéi minh n4y là mlt b5phn hqp lhanh Va

p/ia! dtfqc dpc cüng

vol Báo cáo là! chin/i hcip n/ia':
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TNG CONG TV BU'(J DXN VIT NAM
Dja chi: S 5 Pham Hung, M Dlnh, Nam Tr Lim, Ha NOi
BAO cÁo TA! CHINK HQP NHAT
Cho nam tái chinh két ñUc ngay 31 thang 12 näm 2018
Ban thuyét minh Báo cáo tAi chlnh hQp nht (tiép theo)
Cdc khodn dàu 1w väo cong cy van cãa dn vi khdc
Du tu vào cong c vn cüa dan vi khác bao gm cáo khoán du tu cong ci vn nhLrng Btru din
Vit Nam khôrg cO quyn kiém soát, ding kim soát hoc cO ãnh htrông dáng k div&i bOn dtrcic
dau ttr.

m

N
N

Cáo khoãn dAu Ut vào cong ci v6n cüa dan vi khác duçic ghi nhn ban du theo giá g6c, bao gm
giá mua hoc khoàn gop v6n cong cáo clii phi tri,rc tip lien quan den hot dng du Ut. C tue và
lçi nhun cüa cáo kS' trutc khi khoãn c1u ti.r duçic mua duçrc hach toán giám giá trj cüa chinh
khoán du lit 46. C t(rc va lçti nhun cüa các k' sau khi khoãn du tu duqc mua dtrçic ghi nhn
doanh thu. Ci tCrc duçic nhn bang C6 phiéu chi &rçlc theo dOl s6 hrcrng c6 phiu tAng them, không
ghi nhn giá trj C6 phiéu nhn dtrcrc.

N
N
I

Dij phông Mn tMt cho cáo khoan diu tir vào cOng c,i v6n cüa dan vj khác duc inch 1p nhu sau:
• D6i vâi khoân dâu lit vào c6 phiu niem yet hoc giá fri hçip l' khoán du Ut dtrqc xác djnh tin
cay, vic 1p dir phông dra trOn giá frj thj truàng cüa C6 phiéu.
• D6i vâi khoãn du lit khong xác djnh dircrc giá frj hçip I tii th?ii diem báo cáo, vic 1p di,r
phOng duçrc thi,rc hin cAn cCr vào khoán t6 cüa ben duçic du lit vi mire inch 1p bang chénh
1ch gifra v6n gOp thre té cüa các ben tai dan vj khác vI v6n chit s& hthi th%rc cO nhân vài t5 J
gOp v6n cita Buu din Vit Nam so vOl t6ng s6 v6n gOp th,rc té cüa cáo bOn tai don vj khác.

I
N
N
N

Tang, giám so dr phOng tOn thgt du Ut vào cong ci vOn cita don vj kháe cn phái inch 1p tai ngày
két thitc nAm tài chinh dwçrc ghi nhn vào chi phi tài chInh.

N
N
N

6.

Các khoãn pbái thu
Cáo khoãn nçi hãi thu dtrçc trinh bay theo giá trl ghi sO tnt di các khoãn dr phông phái thu khO
dài.

a

N
N
I
N
N
N
I
N
N
N
a

Vic phân loai các khoãn phãi thu là phãi thu khách hang và phái thu khác dtrçie th%rc hin theo
nguyen tAo sau
• Phái thu cita khách hang phán ánh cáo khoàn phài thu mang tInh chAt thtrang mai phát sinh lit
giao djch cO tinh chAt mua — bàn glia Buu din Vit Nam và ngtr?ii mua là don vj dc 1p vOl
Buu din Vit Nam.
• Phãi thu khác phân ánh cáo khoán phài thu không có tInh thtrang mgi, khOng lien quan den
giao djch mua — ban.
Dr phông phai thu khO dói dtrcic 1p cho tirng khoãn nq phãi thu khO dôi can cit vào tu6i nq qua
h cita cáo khoãn ncr hoc dr kien mite tOn thAt cO the xây ra, ci the nhir sau:
• DOi vOl nq phai thu qua han thanh bàn:
- 30% g a trj 46i vOl khoàn nq phãi thu qua han tit trên 6 tháng den di.nii I näm.
- 50% ga tij dOi vOi khoán ncr phãi thu qua han lit 1 näm den duOi 2 11Am.
- 70% g a trj 461 vOl khoãn ncr phâi thu qua han lit 2 näm den duOl 3 näm.
- 100% iá trj d6i vOi khoàn nç phãi thu qua han lit 3 nArn trO len.
• D6i vOl nç phài thu chita qua han thanh toán nhung khO cO khá nAng thu hOi: can cit vào dr
kién mire tOn thAt dé 1p dr phông.
Tang, giAm sO dtr dr phOng ncr phâi thu khO dôi cAn phãi trLch 1p ti ngày két thito nAm tái ohInh
duçic ghi nhn vào chi phi quán l doanh nghip.

N
N
N
N

Bàn ihzJt minh nay là mt ph4n hap thành và phà! duac dQc cüng vOl BOo cáo tài chlnh hçp nhdi
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TONG CONG TV BU'U oxeN viEi NAM
Dja chi: S6 5 Pham Hung, M' Dlnh, Nam Tr Liëm, Ha NOi
BAO cÁo TA! CH!NH HOP NHAT
Cho nàm tài chfnh k& thtc ngãy 31 tháng 12 nam 2018
Bàn thuy& minh Báo cáo tAl chfnh hçp nhAt (tip theo)
7.

Giá g6c hang tn kho dLrçlc xác dlnh nhu sau:
• Nguyen 4t 1iu, hang hóa: bao gm chi phi mua và các chi phi lien quan trtrc tip khác phát
sinh d có uçrc bang tn kho a dja dim và trng thai hin tai.
• Chi phi san xut kinh doanh di dang: bao gm chi phi nguyen 4t lieu chlnh, chi phi nhân cong
và các chi hi cé lien quan tnjc tip khác.
• Thành ph n: bao gm chi phi nguyen 4t 1iu, nhân cong tri,rc tip và chi phi san xuAt chung
cO lien quan trrc tip dirqc phân b6 dra trén m(rc d hoat dng binh thtthng.
Hang t6n kho duçic hach toãn theo phircing pháp ké khai thirông xuyên, giá v6n hang xut và giá trj
hang tn cCia h ng thn kho dtrçic tInh theo phucvng phap bInh quân gia quyèn.
Giá tn thuân c S th thrc hin duqo là giá ban uóc tinh cüa hang thn kho trong kS' san xut, kinh
doanh binh th S g trr chi phi ucc tlnh d hoàn thành và chi phi trâc tinh cAn thit cho vic tiêu th%1
chüng.
Dr phOng gi giá hang tn kho ducrc 1p cho trng mt hang thn kho có giá g6c lan hon giá frj
c hin dtrçic. Tang, giãm s6 dir dr phOng giãm giá hang t6n kho cAn phài inch 1p
thuAn có the
ngày
ket
th
c
nAm tài chinh dtrçc ghi nhn vào giá v6n hang ban.
Ia!
8.

Chiphitrãtr óc
Cáo khoán chi phi dixçic v6n hoá vào chi phi trã trurc de phân b6 dAn hang k' bao gem: Cong ci,
ding ci san x t, chi phi bâo hiem tâi san, chi phi sra ch1a tài san phát sinh Ian trong dieu kiin
doanh nghip Ong có läi, các chi phi hoat dng gAn vâi hcip d6ng cung cp san phAm, djch vi
lien quan den hieu k' k6 toán.
Chi phi trà tru' c ducic phân b6 vào chi phi san xuAt kinh doanh trong kj' thc hin th6ng nhAt theo
chInh sách cUa T6ng cOng ty.
• Phwxng p áp phân b6 theo dtrmg thâng hoc theo t5' 1 da trén doanh thu, ket qua kinh
doanh.
• Th&i gian phân b6 cüa các khoân oh! phi trã tnràc dtrçio xác djnh trén co sc ânh htr&ng cia no
d61 vâi lc Ich kinh t tao ra trong cáo kj' ke toán tiep theo và tlnh hlnh ket qua kinh doanh
tmg th&i 'nhirng không vuçxt qua thii gian quy djnh cüa Nhà Niràc.
Th&i gian phâ b6 t61 da Biru din Vit Nam áp ding theo quy djnh hin hành d6i vài mt s6
khoán chi phi a truâc nhtr sau:
• Phân bo ông qua 3 nAm d6i vâi Cong cxi, diving c%i;
• Phân be ông qua 3 nAm d61 vai oh! sCra chfa tài san có giá trj Ian;
• Phân b6 eo giá tn hcrp deng bâo hiem d61 vai cáo khoàn bào hiem tài san;
• Phanbot CO s6 nAm ma khoán chi phi phát huy Ich lqi d6i vài các hp deng cung cAp djch vi
1in quan hiàu k5' ké toán.

a

N
a

N
N
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N
N

Hang tn kho
Hang tn kho thrcic ghi nhn theo giá thp han gifa giá gc và giá trj thun có th thc hin dLrcrc.

9.

Tài san thuê ot dung
Thué tài san d qc phân ba! là thué hoat dtng néu phAn Ion rüi ro và lcii Ich gan han vOi quyan sO
hlhi tài san th c vA ngir&i cho thuê. Chi phi thué hot dng dtrcrc phãn ánh vào chi phi theo
phuon pháp i irrng thAng cho su6t th&i hn thuê tài san, khong phi thuc vào phuong thIrc thanh
toán tien thué,

Ban ihuyit rn/nh nay là rnt phi2n hqp than/i vàphà/ dwqc dQc c1ing vái Bdo cáo là/chin/i hçip nhdt
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T6NG CONG TV BUU DIN VIT NAM
Dja chi: s6 5 Pham HUng, Mj Dinh, Nam Tr Lim, Ha NOI
Mo cÁo TAI CHINH HQP NHAT
Cho nm tài chinh két thuic ngUy 31 tháng 12 nm 2018
Ban thuyt minh Bão cáo tài chfnh hçrp nhát (tip theo)
10. TàI san c djnh hu hinh
Tài san c6 djnh hu hinh dtrçic th hin theo nguyen giá ti* hao mon lUy k. Nuyth giá tài san c
djnh hthi hinh bao gm toàn b cáo chi phi ma Biru din Vit Nam phài bO ra do cO duçic tài san co
djnh tinh dn tlii dim dira tài san do vào trang thai sAn sang sir d%lng. Các chi phi phát sinh sau
ghi nhn ban dtu chi dUçJC ghi tAng nguyOn giá tài sin c djnh néu các chi phi nay chAc chAn lam
tang lçii Ich kinh t trong ttrang lai do sir ding tâi sin do. Cáo chi phi phit sinh không thOa mAn
dièu kin trin duqc ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong nAm.
Khi tâi sin c6 djnh hfku hlnh dtrçic ban hay thanh l, nguyOn giá và giá Ui hao mOn lüy k dircrc xóa
s6 và lAi, 1 phát sinh do thanh I' thrqc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nAm.
Tii sin c djnh h&u hinh dirçxc khu hao theo phucnig pháp du?ing thing dra trOn thai gian hitu
dvng uàc tinh. s6 nAm khu hao cüa các loai tài san c6 djnh hiru hlnh nhtr sau:
Loai tài sin C6 dinh
s6 nAm
Nhàcira,4tki&itthc
10-40
May mOo và thit bj
05— 15
Phrnmg tin vn tài, truyn dn
06 — 15
Thi& bj, ding ci quin l
03 —07
Tiisinc6djnhkháo
03-06
11. Tài san c6 dlnh v6 hinh
Tài sin C6 djnh vô hinh dtrcic th hin theo nguyOn giá trir hao mOn lily k&
Nguyen giá tii sin c6 djnli vô hlnh bao g6m toàn bO cáo chi phi ma Buu din Vit Nam phii bO ra
d icO
th dirçic
và lamtâisin c6 djnh tlnh den th&i diEm dua tii sin dO vào trang thai san sing sir dzng. Chi
phi lien quan. En tài sin c8 djnh vô hlnh phát sinh sau khi hi nhn ban du dIIçYC ghi nhn là chi
phI sin xut, k nh doanh trong k' tnt khi cáo chi phi nay gAn liEn vOl mt tii sin c6 djnh vô hinh
cii
g 1i Ich kinh tE tr các tài san nay.
Khi tii sin c6 a jnh vO hlnh dtrçrc ban hay thanh ly, nguyen giá và giá tn hao mOn lüy kE duc xOa
s và lAi, lE ph t sinh do thanh 1 dtrçic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nAm.

N
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Tài sin c6 djn vôhinh cira Buu din Vit Narn bao g6m:
Quy& s, drn ta1
QuyEn
gian sir sir
ding
din:
d dt là toàn b cáo chi phi th%rc tE Biru din Vit Nam dA chi ra cO liOn quan trrc tiEp
tOl d&t sir din bao g6m: tiEn chi ra 4E có quyEn sir dung dEt, chi phi cho dEn bi, giãi phOng mt ;
bang, san 1p t bAng, l phi trirOc ba... QuyEn sir dung dt cO thai han dtrçirc khu hao theo thai
quyEn sir dung dt không xác djnh th?yi han khOng dirçirc tlnh khEu hao.
P/ida mmm '1 t,'nh
Giá mua cia h.n mEm may tinh ma không phii là mtt bO phn gAn kEt vOl phn cirng cO liOn
quan thi ducic 6n hoá. Nguyen gii cia phAn mEm may tinh là toàn bO các chi phi ma Buii din
VietNam dAc i ra tInh dEn th&i diEm dira ph.n mEm vào sir dung. Ph.n mEm may tInh ducic khau
hao theo phtr g pháp dinig thAng trong 5 dEn 8 nAm.
N/ian h4u ha g hóa
Giá mua cia n An hiu hang hing bao gm các chi phi liOn quan trrc tiEp dEn vic mua nhAn hiu.
Chi phi nay d a e kh&u hao theo phtrcing pháp duang thAng trong 05 nAin.

N
N
N

Ban thz04t minh nay là m$I 'phdn hçrp th&,th và phdl dttçrc dpc cling vái Báo cáo

gal chlnh hqp nhdi
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TANG CONG TV' BLJ'U DIN VIT NAM
Dja chi: So 5 Pham Hurg, M Dinh, Nam Tr Liêm, Ha NOi
BAO cÁo TA! CHINH HQP NHAT
Cho nàm tài chfnh két thüc ngày 31 thang 12 näm 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçrp nhAt (tip theo)

Quyin song c/ia
Nguyôn giá cüa quyn sang ch mua Iai tr bn thir ba bao gm giá mua, thu6 mua hang khong
dtrçic hoàn lai và chi phi dang k2. Quyn sang ch dixcic khu hao theo phucrng pháp dumg th&ng
trong 05 nAm.

N
N

N
N

12.

Bt dng san du fir
Bt dng san dâu tir là quyn sir diing dat, nhà, mt phn cira nhà hoc ca si ha t&ng thuc s& htu
nhäm m1ic dich thu iqi ti'r vic cho thuô
cira Bu'u din Vit nam hay thud tài chmnh ducrc sir
hoc ch& tang giá. Bt dng san du tu cho thuô duçrc the hin theo nguyen giá tnt hao mon try k&
Bt dng san du tir chr tAng giá ducrc trinh bay theo nguyth giá tnir suy giàm giá trj. Nguyen giá
cira bt dng san du tn là toàn bO các chi phi ma Buu din Vit Nam phâi bO ra hoc giá trj hcrp Iy'
cira các khoán thra ra d trao dOi nhäm cé dtrçic b.t dng san du tn tlnh dn thii diOm mua hoc
xây drng hoàn thành.
Các chi phi lien quan dn bt dng san du tnt phat sinh sau ghi nhn ban du dtrçrc ghi nhO.n vào
chi phi, tnt khi chi phi nay có khà nang chAc chAn lam cho bAt dng san dAu tnt tao ra lçii Ich kinh t
trong tucmg lai nhièu hm m(rc hoat dng ducrc dánh giá ban dAu thi dtrcrc ghi tAng nguyen giá.
Khi bAt dng san dAu tnt duçic ban, nguyen giá và giâ tn hao mOn lüy ká duçc xóa s và lAi, 1 nào
phát sinh dirç'c hch toán vào thu nhp hay chi phi trong nAm.
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N
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Vic chuyn ti, bAt dng san chir s& htlu sir dung boc hang tn kho thành bAt dng san dAu tnt chi
khi chir sâ hthi chAm dirt sir diing tâi san do và bat du cho ben khác thue hoat dng hoc khi kOt
thirc giai doan xây drng, Vic chuyn tir bAt dng san dAu tnt sang bAt dn$ san chü s& hOir sir ding
hay hang tn kho chi khi chir sr hiru bat du sir dn tâi san nay hoc bat dAu tnin khai cho minc
dich ban. Vic chuyn tir bAt dng san dAu tnt sang bat dng san chir sâ hCtu sir ding hoc hang thn
kho khong lam thay di nguyen giá hay giá trj cOn iai cina bAt dng san tai ngày chuyén dOi.
BAt dng san 'Au tin sir drng dO cho thuê ducrc khAu hao theo phnrng pháp duäng thing dra tren
th&i gian htu dung nràc tInh. SO nAm khAu hao cira bAt dng san dAu tnt nhu sau:
Loai tài san cO dinh
SO nAm
QuyOn sir di,mg dAt
08
Nhà
25-50
Ccrsrht&ng
10
13. Chi phi xây dung co ban dfr dang
Chi phi xây d'ng cci bàn dei dang phán ánh các chi phi lion quan trrc tiOp (bao g6m cá chi phi lAi
vay cO lien quan phü hcip vài chinh sách kO toán cira Binu din Vit Nam) dOn cac tài san dang
trong qua trinh xây dirng, may mOe thiOt bl dang lap dt dO phic vi cho mic dich san xuAt, cho
thuO và quãn 1y cUng nhnr chi phi lien quan dOn vic sira cha tài san cO djnh dang thrc hin. Các
tat sAn nay duqc g1i nhGn theo giá gOc và khong dwqe tInh khAu hao.
14. Hçp nhAt kinh doanh và Içi the thirong mat
Vic hcip nhAt kinh doanh ducic k toán theo phwrng pháp mua. Giá phi hçp nhAt kinh doanh bao
gOm: giá trj hçrp l tai ngày diOn ra trao dOi cira các tài san dem trao dOi, các khoán ncr phái trà dA
phát sinh hoc da thfra nhn và các cong ci vOn do Buu din Vit Nam phát hành dO dOi lAy quyOn
kiOm soát ben bj mua và can chi phi lien quan trrc tiOp dOn vic hqp nMt kinh doanh. Tat san da
mua, ncr phai trâ cO thO xác djnh dircrc và nhing khoán nq tiOm tang phâi gánh chju trong hcrp nhAt
kinh doanh dnrçrc ghi nhn theo giá frj hçrp l ti ngày nAm gill quyOn kiOm soát.

Bàn ihuyJt mlnh nay ià m51 'P(3ph<in hçip than/i vàphál du-qc dcc cIrng vat Báo cáo gal chin), hçip nhdt

23

TONG CONG TY B DIN VIET NAM
Bja chi: S6 5 Pham H' ., M5 Dlnh, Nam Tir Liêm, Ha NGI
BAO cÁo iAi CHIN HOP NHAT
Cho nâm tat chlnh k& t üc ngay 31 thang 12 nm 2018
Ban thuyh minh Bâo áo tài chfnh hçp nhAt (tiép theo)

D6i vài giao dj h hçip nht kinh doanh qua nhiu giai cloan, giá phi hçrp nht kinh doanh dtrçic tInh
là tang cCza giá hi khoãn dâu tir ti ngày dt duqc quyn kim soát cong ty con v4ng vài giá phi
khoân dAu tr c' a nhltng IAn trao di trtràc dA dtrçic ctánh giá Iai theo giá frj hqp 1 tai ngày dat duçrc
quyn kim so t cOng ty con. Chênh Ich iDa giá dánh giá li và giá g6c khoãn dAu ttr duqc ghi
nhn vào k& q hoat dng kinh doanh neu truc ngày dat dtrçrc quyn kim soát Bwu din Vit
Nam khôn có ãnh hLrO'ng dáng k vài cong ty con và khoãn dAu ttr ducic trinh bay theo phucm
pháp giá goc. u tnrâc ngày dat duqc quyn kim soát, Buu din Vit Nam có ânh huemg dáng ke
và khoãn du t dLrçrc trinh bay theo phuang pháp vn chü sâ hiru thi phAn chênh 1ch gita giá
dánh giá lai Va giá trj khoàn dAu ttr theo phuc,ng pháp v6n chü s& hthi duçic ghi nhn vào kt qua
hoat dng kinh doanh và phAn chnh lch gia giá frI khoán dAu ttr theo phuang pháp v6n chC sà
htru và *iá g khoàn dAu tu dtrçrc ghi nhn trtrc tip van khoân mic "Lqi nhun sau thus chua
phAn phoi" tré Bang can d6i k toán hçip nht.
Phn chnh lc cao han cüa giá phi hcip nhAt kinh doanh so vài phAn so hüu cüa Buu din Vit
Nam trong giá hqp l thuAn cüa tài san, ncr phâi trá cO th xác djnh dLrçxc và cáo khoàn ncr tim
tang dA ghi nh tai ngày dt duçvc quyn kim soát cong ty con dtrçrc ghi nh.n là lçri the thuang
mai. Nu phn sO hUu cüa Vit Nam trong giá tij hçrp I' thuAn cüa tài san, ncr phái trã có the xác
djnh duçic và n tiem tang dtrçrc ghi nhn tai ngày dat dtrçvc quyen kiem soát cOng ty con vucrt qua
giá phi hçip nh kinh doanh thi phAn chnh 1ch duçrc ghi nhn vào ket qua hoot dng kinh doanh.
Lçii ich cüa c6 Ong không kiem soát tai ngày hçrp nht kinh doanh ban dAu dtrçrc xác djnh trOn ca
s?i t)) 1 cüa cá c dOng không kiem soát trong giá frj hqp l' cUa tài san, ncr phài trà và nq tièm
tang duçic ghi hen.
15.

Các khoãn ncr hãi trã và chi phi phãi trã
Nçi phãi trã x djnli nghia vi hin ti cüa doanh nghip khi doanh nghip nhn v mt tài san,
tham gia mt c ket hoc phát sinh các nghTa v,i pháp Iy'.
Nçi phãi trá ph t sinh tfr cáo giao djch và sçr kiin dft qua, nhu mua hang hOa chua trá tien, sCr ding
djch vi chua anh toán, vay ncr, cam ket ban hành hang hóa cam két nghia vi hçip ding, phái trà
nhân viên, thu phãi np, phãi trà khác.
Vic phân loal ghi nhn các khoãn nq phâi trã là phài trã ngu&i ban, chi phi phãi trá, phâi trá ni
bO và phài trà ác.
Nçi phãi trá d o phân bat theo tui nq theo kS' han gee và kS' han cOn 'ai tat thi diem báo cáo,
duqc theo döi hi tit cho trng d6i ti.rclng và trng ba1 nguyen t.
Cu6i nAm tAi c inh các khoán ncr phài.trá có gee ngoai t phãi &rçic dánh giá lai. Vic ghi nhn các
giao djch phát inh, thanh toán nq và dánh giá li cuói nAm tài chlnh các khoàn ncr phãi trà có góc
noai t thrc in theo quy djnh cüa chuAn mrc, Ché dO ICe toán Vit Nam ye xCr 1 các giao djch
bang ngoai t.
Tru&ng hçip th c hin dánh giá hoc irOc tinh ke toán lien quan den ncr phãi trá, vic uOc tInh phãi
dam bão nçi ph i trã dtrçrc ghi nhn không thp han nghTa vz phãi thanh toán.
Tai ngày kt (Ic kS' k toán näm, phái thro hiGn xác djnh cáo khoán ncr tièm tang xut phát tCr sr
kiin dà xây ra xác djnh các các nghia vi thanh toán trong ttrang Iai t(r mOt k hoch, phuang an,
hçp d6ng rüi r có the d den nhng dOt bién trong két qua san xuét kinh doanh lam ca sO d 1p
dir phông phái trá theo quy djnh.

Ban thuyil mini, nay ía ma: .ph4n hçvp ihành vàphâl lwqc dpc ding vái Edo cáo là! chInh Ii, n/ui!
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Cho nAm tài chfnh két Lhüc ngày 31 tháng 12 näm 2018
Bàn thuyét minh Báo cáo tàl chlnh h9p nht (tiép theo)
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16. Vn chü s& hü'u
Vñn gop câa há th hau
V6n gop cUa chñ sà hitti dtrcic ghi nhn theo s vn thrc t dà du tu cüa dai din chü sà hitu Nhà
ntthc là BO Th5ng tin Truyn thông.

va

Thng dwvón cdpIun
Thng du vn c ph.n duqc ghi nhn theo s6 chônh 1ch gitta giá phát hành và mnh giá c phi&i
khi phát hành 1.n d&u hoc phát hành b sung, chônh lch giita giá tái phát hành và giá frj so sách
càa c6 phiu qu$' và cu phAn yen cüa trái phieu chuyen del khi dáo hun. Chi phi trtrc tiép lien quan
den vic phát iành be sung ce phieu và tái phát hành c phieu qu5 d.rçc ghi giãm thing du yen c
phen.
V6n khdc cüa c/:ü s0 hfl'u
Ven khác ducio hlnh thãnh do be sung tr ket qua hoat dng kinh doanh, dánh giá lai tài san và giá
frI con lai gi. giá frj hcif l cüa cáo tài san duqe tng, bieu, tài trq sau khi tth các khoán thue phái
np (néu co) lien quan den cáo tài san nay.
Ngutn v6n d4u twxây dtng cc ban
Nguen yen du tu xây drng ca bàn phán ánh s6 hin cO và tinh hinh tAng, giàm nguen yen du tu
xay drng co t an cüa Btru din Vit Nam. Nguen yen du tu xây d%rng ca bàn cCta Btru din Vit
nam duçic hinh thânh do Ngân sách cp hoc dan vj cp trôn cAp. V6n du ttr xay drng co bàn cüa
Buu din Vit Nam dtrçic dung cho vic du tu xây dirng mài, cái tao, ma rQng ca sa san xuAt, kinh
doanh va mua sAm tâi san ce djnh de dei m&i cong ngh.
A.

.

17. Phan phol 1 nhuau
Lçii nhu.n sau thue thu nhp doanh nghip duqc phân ph6i cho chü so hilu sau khi dA frich 1p cáo
qu5' theo Dieu 1 Va Quy ché tâi chInh cüa Teng Cong ty cüng nhu cáo quy djnh cüa pháp lut và dA
duqo Hi deng thành viên phO duyt.
Vic phân ph i lqi nhun cho chü sO hitu ducic can nhc den các khoán mic phi tiM t nAm trong
iqi nhun sau thus chtra phân phei có th6 ành huOng den lueng tiM và khà nAng chi trâ lçii nhun
nhu lAi do dáith giá lai tài san mang di gOp yen, IAi do dánh giá lal cáo khoãn mic tiM t, cáo cong
ci tài chInh v các khoán miic phi tien t khac.
Lçii nhun diicic ghi nhn là nci phãi trá khi ducic Hi deng thành viên phe duyt.

k

L

18. Ghi nhn doanh thu và thu uMp
Doanh thu bdz hang hod, thành phãm
Doanh thu bázi hang hOa, thành phm duçic ghi nhn khi d6ng thii thOa mAn các dieu kiin sau:
• Btru din Vit Nam dA chuyén giao phn lOn rüi ro và iqi Ich gn lien vOi quyen sO hüu hang
hOa, san piiem cho ngLr&i mua.
• Buu din Vit Nam dA khong cOn nm gut quyen quãn l hàn hOa, san phAm nhu ngu&i sO
hftu hang bOa, san phem hoc quyen kiem soát hang hOa, san pham.
• Doanh thu dtrqc xác djnh tuang del chc chin. Khi hqp deng quy djnh ngu&i mua duqc quyèn
trà Iai hang hOa, sAn phem dA mua theo nhüng diM kiin ci th& doanh thu chi dtrqc ghi nhn
khi nhftng diéu kin ci the dO khong cOn ten ti và ngirOi mua không duqc quyen trâ lai hang
hOa, sAn phém (tth tnrOg hcip khách hang có quyén trA lai hang hOa, san phem duOi hInh thirc
dei lai dé lAy hAng hOa, djch vi khác).
• Buu din Vit Nam dA hoc se thu ducic Iqi ich kinh té tfr giao djch ban hang.
• Xác djnh ducic chi phi lien quan den giao djch ban hang.
Ban thuydi rn/nh nay là rnt b5phn hqp thành Va phdi dune dQc chng vá/ Bdo cáo tài chin/i hcip nhd:
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BAO cÁo TA! cH11H HQP NHAT
Cho nAm tài chfnh két thUc ngày 31 thang 12 nam 2018
Ban thuyt mmli Bác cáo tài chfnh hqp nht (tiép theo)
Doanli situ ciing cAp djch vc

Doanh thu cur g cp djch viii duqc ghi nhn khi ding thri thôa man cáo diu kiin sau:
• Doanh thu dtrcic xác djnh turang d& chic chin. Khi hçrp ding quy ctjnh ngu1i mua duxcic quyn
trã li djcii vi da mua theo nhtfng diu kin ci th, doanh thu chi duc ghi nhn khi nhng
diu kin ci th do không con tn tai va ngträi mua không duçxc quyM trâ 131 djch vigi d cung

cap.

•
•
•

m

Btru din Vit Nam dA hoc së thu dtrcco icr1 Ich kinh té tr giao djoh cung cp djch vi dO.
Xác djnh duçvc phn cong vic da hoàn thành vào thii diem báo cáo.
Xác dlnh duçrc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dé hoàn thành giao dlch cung cp dich
V!41 do.

Trumg hcrp djch yi dtrçic thc hin trong nhieu k' thi doanh thu dtrçrc ghi nhn trong k5' dtrcrc can
cCr vào két qua phn cong vio d hoàn thành vào ngày két thüc k5' ké toán.
Titn ltV

Tién 1Ai ducro ghi nhn trén ocr sà thii gian và Iäi suit thro té trng ks'.
Tien bàn quyén

Tiàn bàn quyen duçic ghi nhn trén ocr sâ dn tIch phü hçrp vài hçrp déng chuyén giao bàn quyen.

I

CA uk và 4ri nhu2n dirçtc chia
c6 t(ro và lçri nhun dtrcrc chia duçio ghi nhn khi Biru din Vit Nam dà thrçrc quyen nhn Ce t(rc
hoc lçri nhun tr vic gOp yen. c6 tCrc dtrçrc nhan bang cé phiéu chi durçc theo döi S6 1urcmg o6
phiéu thng them, không ghi nhn giá trj 06 phi&i nhn dirçvc.

I
I

Thu nhjip kiu$c

I

Thu nhp kha bao g6m cáo khoãn thu tr cáo hot dng xáy ra không thuOng xun, ngoài cáo h03t
dOng t3o ra doanh thu, g6m: thu v6 thanh i, nhuçmg bàn tài san c6 djnh; thu tien phat khách hang
do vi phm hçirp ding; thu tien bàn hiém dtrçrc bi thung; thu thrçro cáo khoàn ncr phái thu da xOa
S6 tinh vito ch phi k' trtrrc; khoán nq phãi tnt nay met ohü dtrcrc ghi tAng thu nhp; thu cáo khotn
thué duçio gitm, dtrçio hoitn I3i; cáo khotn thu khác.

I
I
I
I

19.

I
I

Trueing hcrp sAn phâm, hAng hoá, djch vu,z dâ tieu th tir cáo nAm tnrâc, den nAm nay mOi phát sinh
ohiét kheu thucrng mi, guam giá hang btn, tnt Ii thi durcic ghi giAm doanh thu theo nguyen tAo:
• Néu khotn gitm gia, chiét khAu thucmg mgi, tnt 13i phát sinh truàc th&i diem phát hành Báo
cáo titi chinh hcip nhet: ghi gitm doanh thu trên Báo cáo tài chlnh hcrp nhAt cUa nAm nay.
• Néu khoAn guam giá, chiét kMu thtrang mi, tnt 1i phát sinh sau th&i diem phát hành Bàn cáo
tAi chInh hqp nhét: ghi giãm doanh thu trên Báo cáo tti chInh hqp nhet cüa nArn sau.

I
I
1
1
I

Các khoan giâm trã doanh thu
Cáo khoitn gitrn trr doanh thu bao g6m chiét kheu thtrang mi, guam giá hang bàn, hang bàn bj trt
13i phát sinh cung k5' tiOu thi sAn phem, hAng hOa, djch vi ducjc dièu chinh giAm doanh thu oUa k5'
phát sinh.

20.

Chi phi di vay
Chi phi di vay bao g8m ii

je

vay và cáo chi phi khác phát sinh lien quan trro tiép den cáo khotn

vay.

I
I
I
I

Chi phi di vay duçrc ghi nhn vito ohi phi khi phát sinh. Truän hçp chi phi di vay lien quan trVc
tiép den vic du ttr xây dtrng hoc san xuet titi san d& dang can có mt thyi gian dü dAl (trên 12
Ban thuy: rn/nh nay ía m51 bphn hrp thành vàphài dwcic dQc cang vol Bdo cáo à/ chIn/i hc,p n/id:
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Ban thuy& minh Bao cáo tãi chinh h9'p nhát (tiép theo)

a

thang) d có th thra vào sCr diin theo mic dich djnh truôc hoc ban thi chi phi di vay nay duçvc
tinh vào giá tr cüa tài san do. Doi vài khoãn vay riêng phic vi vic xây drng tái san ct djnh, b&t
dng san du tr, lAi vay &rcic v6n hOa k cá khi th?ii gian xây drng dtrcci 12 tháng. Các khoãn thu
nhp phát sinl. tr vic du tu tam th&i cáo khoãn vay duçic ghi giâm nguyen giá tài san có lien
quan.

a
a

I

Di vti cáo kboàn vn vay chung trong dO cO sir diving cho mic dich du tu xây dirng hoc san xu&
tài san di dane thi chi phi di vay vn hOa dtrçic xác djnh theo t' 1 vn hOa d& vài chi phi lily k
binh quân gia kuyn phát sinh cho vic du ttr xây dirng c bàn hoc san xut tài san do. T l vn
hOa dtrçTc tinh theo t5' l lAi suAt binh quân gia quyn cCta cáo khoãn vay chira trã trong näm, ngoai
trr cáo khoãn vay riéng bit phic vi cho mtc dIch hInh thành mt tài san cii th&

a

a

I
a

21.

a

a

Các khoãn cM phi
Chi phi là nhlkng khoãn lam giâm Içii Ich kinh t dtrçic ghi nhn ti thri dim giao djch phát sinh
hoc khi cO kliâ nAng tuang di chAc chAn s phát sinh trong tuang lai không phân bit da chi tin
hay chua.
Cáo khoãn chi phi và khoãn doanh thu do nO tao ra phâi duçrc ghi nhn dng thii theo nguyen tc
phü hcip. Trong tnr&ng hcip nguyen tAo phü hçxp xung dt vài nguyen tAo then trçng, chi phi dtrçic
ghi nhn cAn cCr vào bàn chit và quy djnh cüa cáo chun mvc k toán d dam bào phàn ánh giao
djch mt each trung thc, hçip 1y.

a

a

a

a

22.

Thud thu nhp doanh nghip
Chi phi thud thu nhp doanh nghip bao gm thud thu nhp hin hành và thus thu nhp hoAn 1i.

a

a
a

Thuithu nhp h4n hành
Thué thu nhep hin hành là khoãn thus dirçic tInh da trên thu nhp tInh thud. Thu nhp tlnh thus
chénh loch so vài lcri nhun k toán là do diu chinh cáo khoãn chênh loch tam thri giita thus va kô
toán, cáo chi pii không duçic trr cilng nhu dièu chinh cáo khoân thu nhp khang phãi chju thud và
các khoán iô dtrçrc chuyn.

a

a

a

a

Thul Thu nhp hodn 4i
Thu thu nhp hoAn lai là khoán thus thu nhp doanh nghip s phài np hoc s dtrçrc hoàn lai do
chenh lch tani thii giOa giá frj ghi s cUa tài san và nq phài trã cho miic dIch 1p Báo cáo tài chinh
và ca sâ tInh tiu thu nhp. Thu thu nhp hoAn lai phâi trá duçrc ghi nhn cho tAt cã cáo khoán
chenh lch t?m th&i chju thu& Tài san thus thu nhp hoAn lai chi duçrc ghi nhn khi chAc chän
trong tucrng lai s cO Icri nhun tInh thué d sCr ding nhtng chenh ich tam th&i duçrc khAu tnt nay.

a

a
a

a
a
a
a

Giá trj ghi s uila tài san thuA thu nhp doanh nghip hoAn lai dtrçic xem xét Ii vào ngay k& thüc
nAm tài chlnh và së duqc ghi giám den mirc dam bão chAc chAn cO dü lçii nhun tInh thue cho ?hëp
[cxi ich cüa mt pitAn hoc toàn b tài san thue thu nhp hoAn iai dirçic sCr ding. Các tài san thue thu
nhp doanh nghip hoan Iai chua duçrc hi nhn truàc day dirge xem xét li vào ngày ket thüc nAm
tâi chinh va duçrc ghi nhan khi chAc chAn cO dü icr1 nh4n tinh thue de cO the sCr d%ing các tài san
thue thu nl4p hoAn 'ai chira ghi nhn nay.
Tài san thuA thu nhp hoAn li và thue thu nhp hoAn lai phai trà dirçrc xác djnh theo thue suAt dr
tmnh s áp drng cho nAm tài san dirge thu hi hay ng phài trâ dtrçxc thanh toán dra trên cac mfre
thué suAt cO hiiu liro tai ngày ket thcic nAm tài chInh. ThuA thu nhep hoAn lai &rqc ghi nhn vào
Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh v chi ghi trVc tiép vao yen chü sâ hftu khi khoãn thué dO
lien quan den các khoãn rnic dirge ghi thang vao yen chü sâ hihi.

a
a

Ban thz1 ni/nh nay là in$t &dphn hçip thank vàphál dt.'qc d,c chng vat Báo cáo tat chin/i hip nhdt
a
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T6NG CONG TY BUU DIN VIT NAM
Dja clii: só 5 Pham H ng, M5 Dmnh, Nam Tr Liêm, HA NO!
BAO cÁo TA! CHINE! HQP NHAT
Cho näm tài chInh k& hCic ngay 31 thang 12 nAm 2018
Bàn thuyk minh Báo cáo tài chInh hç'p nhát (tip theo)

I
Tài san thud thu nhp hon 1i và thué thu nhap hon Iai phài trâ ducic bü trir khi:
• Buu diOn Vit Nam có quyM hçTp pháp dtrçic bü trr glita tài san thué thu nhp hiOn hành vsi
thud thu nhp hiOn hành phãi np; và
• Cáo tài san thuá thu nhp hoàn lai và thud thu nhp hon Iai phâi trà nay Lien quan dn thus thu
nhp doanh nghip duçic quàn l bâi cüng mOt ca quan thu:
D6i vvi cUng mOt dan vj chju thu; hoc
Buu dn ViOt Nam d djnh thanh toán thug thu nhp hiOn hành phãi trá và tài san thué thu
nhp hiOn hành tren ca s& thu.n hoc thu hi tâi san ding th&i vâi viOo thanh toán nçi phãi
trá trong t&ng k5' ttrang lai khi cáo khoân tr9ng yu cüa thud thu nhp hoin La! phái trâ
hoc tài san thu thu nhp hothi lal dtrcic thanh toán hoc thu hi.

I
I

1
I
•
•

23.

I

Ben lien quan
Các ben duçic coi là lien quan nu mOt ben có khà nAng kim soát hoc cO ânh htrrng dáng kê dói
vài ben kia trong viOc ra quyét djnh các ohlnh sách tài chlnh và hoat dOng. Các ben c(ing duqe xem
là ben lien quan nu cüng chju sr kim soát chung hay chju ânh huâng dáng k chung.
Trong vic xem xét m6i quan hO cüa cáo ben lien quan, bàn oht cüa mi quan hO dtrçio chü trQflg
nhiu han hinh thCrc pháp l.

l
24.

I
I

Cong cy tài cbiuh
Tài san là! chijih
ViOc phân ba1 cáo tài san tài chinh nay phi thuOc vào ban eht Va mvo dich cüa tài san tài chiub va
thrçic quy& djnh tai thri dim ghi nhn ban dâu. Cáo tài san tài chInh cUa Biru diOn ViOt Nam gm
tin và cáo khoàn tuang duang tin, các khoãn phái thu khách hang, phãi thu khác, cáo cong cv tãi
ohInh ducio ni€m y& và khOng dtrcic niem y& và cáo khoãn du tir nAm gi1 dn ngày dáo han.

I

Ta! th&i dim ghi nh.n ban du, cáo tái san tài chinh duçirc ghi nhan theo giá g60 cong cáo oh! phi

•

•
•
•

$

I
•
$
•

giao djch cO liCn quan trro tip dn tài san tài chinh dO.

Ntphãi lTd lài chin!:
ViOc phân loal các khoàn nci phãi trà tài ohinh 1hv thuOc vào bàn chit và mvc dich cüa khoán ncr
phái trã tài chInh và duçic quy& djnh ti th?.ri diem gui nhn ban du. Ncr phãi trã tài chInh cUa Bini
diOn gm các khoãn phãi trà ngu&i bàn, vay và ncr và các khoãn phãi trà khác.

Tai th&i dim ghi nhn ban du, cáo khoàn ncr phái trá tài chinh duçrc ghi nhn ban du theo giá gc
trfr cáo chi phi giao djoh cO lien quan trrc tip den ncr phài trá tài chInh do.
,

S.

Bu lrfrcac cong cy tat chin!:
Cáo tAi san tài chInh va ncr phai trà tài chInh oh! dLrçrc bü tth vài nhau và trInh bay giá trj thu.n trên
Bang can d6i k toán khi và oh! khi Buu diOn ViOt Nam:
• CO quy&n hçip pháp de bü trir giá trj da duçrc ghi nhn; và
• Co dr djnh thanh toán trén ca sà thun hoac ghi nhn tài san và thanh toán ncr phãi trà oüng
mOtthiidem.

1
a

I
I
I
I

Ban :huyJt minh nàiy là m5i b$ ph2n hc,p ihành và phi duqc dçic cüng vol Bdo cáo àí ch(nh hçrp n/id:
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T 5NG CONG TV BUU DIEN VIT NAM
Dja chi: s6 5 Phm Wmg, M' DInh, Nam Tü Lim, Ha Ni
BAO cÁo TAI CH!NH HQP NHAT
Cho nm tài chfnh k& thCic ngay 31 tháng 12 nm 2018
Bàn thuyt mlnh Báo cáo tài chlnh hçrp nhAt (t14p theo)
V.

THÔNG TiN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUJC TRIM! BAY TRONG BANG cAN DO!
KETOANHPNHAT

1.

Tin và các khoãn tlro!ng dirong tin
Ti4n mt
Ti4n gCri ngân hang
Tin dang chuyn
Các khoãn tucmg di.rcing ti4n — TiM gcri có kS' han
gc không qua 3 tháng
CEng

2.

S cui näm
1.221.360.737.318
5.809.688.317.183
39.649.480.377

S du näm
1.066.205.574.285
5.565.829.646.413
50.687.382.861

249.050.482.087

179.742.047.652

7.319.749.016.965

6.862.464.651.211

Các khoãn du tw tài chInh
Các khoãn du tix tài chfnh cüaBuu din VietNam bao gm du ti.r näm gif dn ngày dáo han, dAu
tir vào cong ty lien kt và dAu tu gop v6n vào dan vj khác. Thông tin v4 cáo khoãn dAu tu tài chmnh
cüa Buu din Vit Nam nhu sau:

2a. llàu 1w nm ghi din ngày ddo hgn
SÔ cuói nAm
Giã góc
Cia trj ghi s4
Ngdn Iaçn
3.442.556.510.848 3.442.556.510.848
Ti4n gri cO k' hn
3.442.556.510.848 3.442.556.510.848
56.700.000.000
56.700.000.000
Ddi !:tzn
Tièn gui cO k' han
56.700.000.000
56.700.000.000
Cong
3.499.256.510.848 3.499.256.510.848

SdAunäm
Cia g6c
CIa tr ghi s6
3.356 020.060.000 3.356020.060.000
3.356.020.060.000 3.356.020.060.000
68.900.000.000
68.900.000.000
68.900.000.000
68.900.000.000
3.424.920.060.000 3.424.920.060.000

2b. Baa 1w vào cong ' lien kit

Iá góc

S cu61 nAm
Lçi nhun phát
slnh sau ngày
du tw

Cong

S dAu nm
Lq1 nhun phát
slnh sau ngAy du
CIa góc

tr

Cong

T6ng Cong tr c6
ph.n Bào hiem
Buu diGn
COng ty TNHH
Chuy4n phát
nhanh DHL-

VNPT
Cong

196.882.000.000

44444.443.410

214.575.652.506 411.457.652.506 196.882.000.000 233.873.269.784 430.755.269.784
59.726.723.280 104371.166.690

44.644.443.410

41.030.865.890

85.6 .309.300
'I
241.526.443.410 274.302.375.786 515.828.819.196 241.526.443.410 274.904.135.674 516.4LS79.O84

Giá fri phAn sâ h11u cüa Bim din Vit Nam tai các cong ty lien kt nhLr sau:
COng ty TNH}1
T4ng COng ty cô
Chuyn phát
phAn Bão him Biru

Giá frj phAn s& hthi du nAm
Ph&n li hoc l trong nAm
C tuc, lçii nhun dixçrc chia trong näm
Phân ph& các qu5' tai cong ty liOn kt
Giá trj phn s& hUn cu6i nAm

nhanh DHL-

din (PTI)
VNPT
Cong
430.755.269.784 85.675.309.300 516.430.579.084
3.847.435.188 18.695.857.390
22.543.292.578
(21.870.227.600)
(21.870.227.600)
(1.274.824.866)
(1.274.824.866)
411.457.652.506 104.371.166.690 515.828.819.196

Bàn ihuyAi minis nay ià m5i b.cphiJn hp thành vàphài dwçic dQc thng vál Báo cáo tài chfrth hpp nhdt
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TNG CONG TY BUD DIeN vth NAM
Dja chi: só 5 Pham Hing, M DInh, Nam Tr Liem, Ha Ni
BAO cÁo TAI CH!NH HQP NHAT
Cho nm tAi chinh két t'iüc ngày 31 tháng 12 n.m 2018
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht (tip theo)
Cáo cong ty lien kt dang hot dng kinh doanh binh thu&ng, không co thay di 1&n so vâi nàm truâc.
Giao djch vái các cong ty lien kit
Cáo giao djch trQng yu gifta Btru din Vit Nam vri các cong ty lith k& nhtr sau:
Nám trithc
Näm nay
Doanla thu hon hang hóa và cung dp djch vi
88.239.476.378
75.374.251.031
Cong ty TNHH Chuyn phát nhanh DHL-VNPT
• .2
2
Tong Cong ty Co2phan
Bao
hiem Bwu dicta
Nhn c t(rc
2

2c.

21.870.227.600

21.870.777.600

Ddu twgóp vita vào don vj khOc

S6 cui näm
S du näm
Drphông
Drphông
Giág6c
Giágc
810.000.000.000
Ngán hang TMCP Btru din Lien Vit 8 10.000.000.000
Cáo dcin vi khác
2.387.681.07 1
2.387.681.071
Cong
812.387.681.071
812.387.681.071
Giá trj hcip l
D6i vài cáo khoãn du tir có giá niêm y&, giá trj hcip 1 dtrçrc xác djnh theo giá niém yt tai ngày
k& th(ie näm ti chInh. Btru din VietNam chixa xác djnh giá trj hçp 1 cüa cáo khoãn du tu không
có giá niem y1 do chua cO huàng dn ci,i th v vic xác djnh giá trj hçp t7.
3.
3a.

Phãi thu ngn hn/dài hn cüa khách hang
Phdi thu ngn Iirn cüa khdch hang
Pith! thu cdc ên lien quan
Tng Cong ty C phn Bão him Buu din
Cong ty 1'NHH ChuyM phát nhanh DHL-VNPT
Pith! thu cdc lthdcii hang khdc
Cáo khách hàzl,g khác
Cong

3b.

S cui nAm
118.063.612.560
28.911.515.834
89.152.096.726
1.265.155.480.901
1.265.155.480.901
1.383.219.093.461

S6 du näin
110.829.083.764
30.066.896.157
80.762.187.607
962.999.049.263
962.999.049.263
1.073.828.133.027

S cui näm

s6 dâu nàm

25.999.850.959
25.999.850.959
25.999.850.959

182.750.796.393
182.750.796.393
182.750.796.393

P1thithu ddi 1,in cáa klzách hang
Pith! thu cOc Ben lien quan
F/ad! thu cdc khách hang khdc
Cáo kháoh hàg khác
Cong

Bàn thuyjg mtnh nay ía mOl baph,n hçip :hành vàphâ! dw-,c dcc ding vái Bdo cáo là! chlnh hçp nhdt
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ToNG CONG TV BU'U DIN VIT NAM
Dja chi: S 5 Phm Hang, M$ Dlnh, Nam TCr Liêm, Ha Ni
BAO cÁo TA! CI-ItNH HOP NHAT
Cho näm tài chfnh két thUc ngày 31 thang 12 nthn 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hçrp nhAt (tiép theo)
4.
4a.

Trã trirfrc cho ngirèi ban ngn han/dài hn
Trâ trtthc c/so ngw?ri ban ngdn !zsn
Tn! trwó'c cho cdc ben lien quan
Tng Cong ty C phn Bâo him Biru din
Trã trwóc cho ngith'i ban khdc
Các nhà cung cp khác
Cong

4b.

100.000.000
100.000.000
60.145.637.175
60.145.637.175
60.245.637.175

S cui nám

So dau nAm

5.841.041.795
5.841.041.795
5.841.041.795

6.987.584.902
6.987.584.902
6.987.584.902

Trá trwôc cho ngwôi bdn dài hgn
Trâ trwOc c/so cdc ben lien quasi
Trã trithc c/so cdc ngwô ban khdc
Các nhà cung cp khác
Cong
I

5.
5a.

--

£1

Phãi thu ngn hn/dài hn khác
thu ngin hgn khdc

P/sal

s6 cuói nm
Cia tn
PMI thu cdc bbs lien quasi

Dr phOng

53 9.215.499

T6ng COng ty C6 phn Bão
539.215.499
him Buu din
thu cdc tt c/uk và cd
1.030.0 7&853.4 74 (5.573.172.351)
nhân khdc
C tUc vá lçii nhun duçic chia
T.m ing cho can b cOng
39.731.425.906 (714.770.097)
nhân viên
Cáo khoân k' qu5, k ctrçic
6.621.498.929
ngan hn
Ui tin gCri cO k5' han
113.933.295.836
Phãi thu cuàc thanh toán qu&
103.213.015.636
t
Phái thu v BHXH, BHYT,
5.845.732.927
KPCD
Phâi thu chi h BHXH
469.346.024.382
Phãi thu các khoân thu h chi
87.689.898.895
h
Các khoãn phãi thu ng.n han
203.697.960.963 (4.858.402.254)
khác
Cong
1.030.618.068.973 (5.573.172.351)

P/sal

ye

5b.

S6 dAu nAm

S cui näm
116.958.300
116.958.300
85.440.334.106
85.440.334.106
85.557.292.406

Era

'

,

So dau nAm
Giá trl
Dr phOng
577.951.094
577.951.094
530.848.129.655 (5.614.922.68 7)
81.223.550.000
10.574.222.620 (739.799.987)
8.223.040.186
103.591.339. 108
68.350.426.528
13.040.928.964
4.571.486.855
107.365.237.491
133.907.897.903 (4.875.122.700)
531.426.080.749 (5.614.922.687)

Phdi thu dài hzn khdc
LA các khoãn k$ cuç1c, k qu5 dài hen.

Ban ihuyéi mink nay là mi b5ph4n hcip lhành và p/ia! dc d9c cling Va! Báo cáo là! chink hQp nhdi
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I

T6NG CONG TY BU'U DIN VIET NAM
Dja chi: s6 5 Phm Hung, M Dlnh, Nam hr Liêm, Ha NOI
BAO cÁo TAI CHIN H HQP NHAT

I

Cho nm tài chinh két thüc ngày 31 thang 12 näm 2018
Ban thuyt minh Baa cáo tài chInh hçrp nht (tiép theo)

a
a

6.

Nçrxu
S6dunäm

s6 cuói nam

I

ThOi gian
qua hn
Cdc bbs lien
quais
Cdc 16 chác
vâcdnhân
khdc
Phãi thu và
tin ban hang
và các khoán
phai thu khác
ngän hn
Phãi thu ye
tièn ban hang
và các khoãn
phãi thu khác
ngän han
Phái thu ye
tièn ban hang
vã các khoãn
phãi thu khác
ngän hin
Phãi thu ye
tièn ban hang
và các khoân
phai thu khác
ngän hn
Cong

a

I
I
I
I
a
a
a

I
a
a
a
a

I
I
a
a

I
a
a
a

7.

trj có
the thu hel
Cia

Giá g6c

ThOl gian
qua han

44.116.688.275 2.218.103.641

39.789.073.038 1.985.401.799
Tfr 6 tháng
dn duâi 01
näm

Cia g6c

1.796.867.354 1.263.842.344 T 6 tháng den 1.018.103.261
du,i01nAm

TirOl nm
den dtrâi 02
nm

719.413.401 359.706.700

Tr 02 nm
den dtn5ri 03
näm

1.206.175.850 361.852.755

Tfr 03 náin trâ
36.066.616.433
Ian

Giátrjco
the thu hel

Tr01 nAmdén
dual 02 nm

1.693.201.635 846.600.818

Tr 02 n.ni den
2.196.101.801
dtrài 03 nm

Tin 03 nAm tm
len

39.789.073.038 1.985.401.799

712.672283

658.830.540

39209.281.578
44.116.688.275 2.218.103.641

Hang tn kho
Sedunam
Scuinãm
Drphông
Dir phông
Gia gee
Giá gee
20.040.670
386.908.813
(1.275.267)
(7.448.700) 38.233.777.286
41.119.267.936
(2.173.011)
5.456.688.898
24.414.670.568

Hang mua darg di trOn duông
Nguyen 1iu, 4t 1iu
Cong cii, ding c1r
Chi phi san xu t, kinh doanh
1.649.423.819
3.091.028.604
dr dang
Thãnh phe.m
9.621.989.928
10.708.351.137
Hang hóa
135.474.259.859 (271.412.374) 147.539.427.127 (866.795.051)
Hang gin di ban
4.517.531.099
5.937.156.456
Cong
219.712.018.016 (278.861.074) 208.458.504.184 (870.243.329)

a
a

I
a
a
a
a

Bàn ihvyii mlnh nay ià n,1 b5phn hqp thank vàphdl du'qc dç'c ctsng vái Báo cáo lãl chink hpp nha't

32

a

T5NG CONG TY BU'U DIN VIT NAM
Dja chi: s6 5 Pham HOng, M Dlnh, Nam T Liêm, Ha Ni
BAO cÁo TAI CHhH HQP NHAT
Cho näm tài chfnh k& thüc ngày 31 thang 12 nAm 2018
Ban thuyt minh Bdo cáo tài chfnh hçp nht (tiép theo)

a

8.
8a.

Chi phi trã trw&c ngn han/dài han
Chiph(trd Irwóc iigiiz him
.c

a

Chi phi cong ci dmngcv
Chi phi thuê kho, thuô vn phóng
Chi phi mua bào him
Chi phi sCra ehi1a tài san
Chi phi in An Btru din
Các chi phi trá truàc ngân han khác
Cong

N
a
a
a

x.

So cuoi nam
24.642.427.825
7.013.194.025
2.304.983.528
298.421.735
8.753.526.369
43.012.553.482

S6 dAn näm
28.223.873.998
4.929.231.908
1.691.936.012
1.022.322.496
5.161.293.690
13.704.694.044
54.733.352.148

a

8b.

Cliiphltrd Irwóc dài hmn

a
a
a
a
a
a

Chi phi trá truâc v thus hoat dng TSCD
Chi phi thuô At tai huyn Dông Anh
Chi phi mua bâo him
ChiphisüacFftatài san
Cong ci di,ing cii chi phan bt
Chi phi cho giai doan triM khai khong dO tiOu
chuAn là tài san c djnh vô hInh
Cáo chi phi trá truâc dài hn khác
Cong

S cui näm
71.132.211.619
87.856.196
5.325.072.979
305.928.396.931

S dAn nám
73.268.417.930
182.461.000
178.0 13.022
35.718.114.439
201.948.571.870

62.5 15.087
175.485.364.342
558.021.417.154

65.548.400
157.950.878.483
469.312.005.144

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Bôn ihuyet rn/nb nay ia rnç5l bp/i<n hpp thành và phài dc dpc thng vái Báo cáo iai chmnh hç/p nhdt
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T6NG CONG TV' BU'LJ OXEN viEi NAM
Dja chi: S 5 Pham Hung, M Dlnh, Nam Tr Lim, Ha NOi
BAO cÁo TA! CH11H HQP NHAT
Cho nãm tài chlnh két thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2018
Bàn thuy& minh Bâo cão thi chfnh hqp nht (tip theo)

9.

Tài san c djnh hthi hinh
NhI cira, vt ki&i
May moe và thit bi
trüc
Nguyen giá
So dâu nAni
4.131.594.783.029
Mua trong nAni
tu XDCB hoãn thành
385.928.274.607
Thanh 1, nhtrçng ban
(21.189.627.305)
Tang, giám khác
1.960.195.794
c.
So cuoi
nam
4.498.293.626.125
Trong do:
Dä kh&z hao hat nhung vn con scr dting
Chr thanh 1
Cia tij hao mOn
S ctu näm
Kh&i hao trong nàm
Thanh 1, nhtrcrng ban
Tàng/(giàni) khác
X.
SoL cuoi
nam
Giá frj cOn 1i
S du nm
s6 cu& nàm
Trong dO:
Tm thvi chza sfr ding
Dang ch& thanh 1

Phirong tin vn
tãi, truyn dn

921.096.375.467 1.296.826324.700
63.040.777.436
10.447.270.874
73.528.464.770
134.709.527.121
(41.217.332.352) (36.320.438.305)
(988376.576)
(1.116.892.246)
1.024.047.464.534 1.395.958.236.355

Thit bj, dyng cy
quãn 1
286.374.724.212
3.448.987.849
6.744.936.023
(15.350.082.949)
69.244.742
281.287.809.877

Tài san c djnh
khIc
13.476.443.782
144.159.468
(2.987.280.740)
178.464.071
10.811.786.581

Cong
6.649.368.651.190
76.937.036.159
601.055.361.989
(117.064.761.651)
102.635.785
7.210.398.923.472
1.901.499.665.880
32.815.944.644

2.459.325.685.531
123.378.320.041
(20.129.624.174)
86.994.729
2.562.661.376.127

742.009.730.974
48.606.758.673
(41.217332.352)
(481.296.678)
748.917.860.617

589.361.043.007
95.429.724.753
(36.273.107.760)
(1.559.541.597)
646.958.118.403

190.488.180.307
27.233.540.602
(15.350.082.949)
(145.367.409)
202.226.270.551

12.565.466.052
306.932.308
(2.987.280.740)
178.464.071
10.063.581.691

3.993.750.105.871
294.955.276.377
(115.957.427.975)
(1.920.746.884)
4.170.827.207.389

1.672.269.097.498
1.935.632.249.998

179.086.644.493
275.129.603.917

707.465.281.693
749.000.117.952

95.886.543.905
79.061.539.326

910.977.730
748.204.890

2.655.618.545.319
3.039.571.716.083

Ban thuy& minh nay là m3t bphn hqp thành vàphái dc d9c cling vái Báo cáo tài chlnh hQp nha't
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T6NG CONG TY BLJ'U DIEN VIT NAM
Dja chi: S 5 Ph?m HUng, M9 Dinh, Nam T& LiUm, Ha N0i
BAO CÁO TA! CHINI-! HOP NHAT
Cho nm tài chinhkétthUc ngày 31 tháng 12 näm 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçrp nht (tip theo)
10.

Tii sin c dinh vô hInh

Quyn sfr dyng dt

Bin quyn, bang
sang ch

Phn mm may tmnh

Tài sin c djnh vô
hlnh khác

Cong

Nu'ên gii

So dâu nAm
Mua trong nAm
Thanh 1)', nhuçing ban
Tang, giãm khác
S cui iiim
Trong do:
BA ht khu hao con sfr diing

216.303.000.189

5.475.903.425

218.559.091
216.521.559.280

5.475.903.425

82.361334.240
13.335.579.631
(876.445.129)
(107.650.000)
94.712.818.742

7.590.021.979
388.000.000
(41.727.273)
(110.909.091)
7.825.385.615

311.730.259.833
13.723.579.631
(918.172.402)
324.535.667.062
38.876.889.627

Giá frj hao mon

S du nAm
Tang do khu hao trong näm
Thanh 1), nhtrcnig ban
Tang, giãm khác
S cui nim

27.017.769.198
1.789.797.997

3.959.472.033
1.010.954.304

218.559.091
29.026.126.286

189.285.230.991
187.495.432.994

92.366.431.114
12.870.453.098
(918.172.402)

4.970.426337

55.277.487.866
9.125.931.931
(876.445.129)
(1.71.816.665)
63355.158.003

6.111.702.017
943.768.866
(41.727.273)
(46.742.426)
6.967.001.184

104.318.711.810

1.5 16.43 1.392
505.477.088

27.083.846.374
31.357.660.739

1.478.319.962
858.384.431

219.363.828.719
220.216.955.252

Giá tij cOn 1i

So du nAm
S cui nim
Trong do:
Tm thñ không sr drng
Bang chi thanh 1

Bàn thuyil minh nay ia mt baph(2n hcip thànli vàphai duic dQc thng WA Bdo cáo Ia! chinh hçip n/id:
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

T5NG CONG TY 3Ltu DIN vth NAM
Dja chi: só 5 Pham Hi ing, M Dinh, Nam Tir Liëm, HA NOI
BAO cÁo TA! CHft H HQP NHAT
Cho nàm tãi chfnh k& thücngAy3l tháng 12 nâm 2018
Bàn thuyt minh Bá cáo tAi chlnh hqp nht (tiép theo)
11.

Bt dng san dAu tir
Quyn sfrdyng
dat
Nguyen giá
S du nAm
S cui nAm
Trong do:
BA khau hao bet
nhLrngvn chothuO

2.460.087.86 1
2.460.087.861

12.

Co sv ha tang

64.560.466.197
64.560.466.197

450.526.085

Giá tij hao mon
S du nAm
Kháu hao trong nAm
S cui nAm
Giá trj con Ii
s6 du nAm
S6 cui nAm

Nhà

2.460.087.861
2.460.087.861

Cong

784.877.581 67.805.431.639
784.877.581 67.805.431.639

784.877.581

1.235.403.666

34.772.174.751
1.030.545.768
35.802.720.519

784.877.581 35.557.052.332
1.030.545.768
784.877.581 36.587.598.100

29.788.291.446
28.757.745.678

32.248.379.307
31.217.833.539

Chi phi xây dyng co ban d& dang
Mua se,n là! san có djnh
Hin dai hóa H th6ng Cong ngh thông tin Buu
chinh Vit Nam giai doan 1- MPits
Các cong trinh khác
Xây d(rng co bàn d0 dang
Khu cong ngh cao, trung tam diu hành và VAn
phóng Tng c ng ty Buu din Vit Nam
Trung tam di u hành khai thác djch v,i chuyn phát
nhanh ti huy n Bong Anh
Cong trinh cá tao, sira chfla toà nhà chlnh Biru din
Trung tam SAi GOn
XAy dmg T g tam khai thác 4n ehuyn Bc min
Trung
Trung tam kh. i thác Bi.ru din tinh Quâng Ninh
XAy di,rng T ng tam khai thác van chuyn khu vrc
Bong BAc BO
Câi tao nâng f Btru cic San bay Ni Bài - Buu din
Thành ph Ha Ni
XAy di,rng tru g tam Khai thác 4n chuyn khu vrc
phia nam Th. h ph H Chi Minh
Xây drng tru g tam Khai thác van chuyn khu vrc
Ba NAng
Các cong fri khác
. A
Süa chfra íó* aisan
cod/nh

Cong

S6 cu6i nAm

s6 du nAm

157.118.363.427

158.485.213.992

153.144.752.636
3.973.610.791

169.471.097.619

153.030.762.636
5.454.451.356
133.315.876.863

5.462.417.275

5.462.417.275

4.865.979.295

4.702.053.840

491.558.320

2.928.478.831

2.804.929.636
6.088.189.091

879.830.454

2.666.424.776

863.574.776
1.045.314.595
74.223.290.999

91.207.575.952
55.884.023.274
14.662.585.567
341.252.046.613

Ban thuydl minh nay là ,ni1 5ph(2n hçip than/i yap/id! dc dpc thng vol Bdo cdo là! chin/i hcp nlzdt

4.387.658.684
38.823.257.409
6.208.220.992
298.009.311.847
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T 6NG CONG TV' BU'U DIEN VIET NAM
Dja chi: só 5 Pham Hung, M5 Dlnh, Nam Tir Li8m, Ha Ni
BAO cÁo TA! CHINH HOP NHAT
Cho näm tài chfnh két thác ngày 31 thang 12 nàm 2018
Bàn thuyét minh Báo cáo tài chfnh hçp nhAt (tiép theo)

I

I
N

13. Phãi trá ngrài ban ngn hn/dài hn
13a. Phdi Ira ngwôi ban ngn hgn

Phãi Ira cdc ben lien quan

N

Tng Cong ty C phAn Bào hi&n Buu din
Cong ty 'FNHE DHL - VNPT
P/ia! Ird cdc nhà cung cdp k/sac
Các nhã cung cp khác
Cong

U
N
I

S cui nAm

S du nAm

5.609.922.009

2.743.627.203

629.642.649
4.980.279.360
1.776.314.186.749
1.776.314.186.749
1.781.924.108.758

603 .416.587
2.140.210.616
1.201.837.442.107
1.201.837.442.107
1.204.581.069.310

S cu6i nAm

S dAu nAm

57.159.983.566
57.159.983.566
57.159.983.566

392.096.950.985
392.096.950.985
392.096.950.985

13b. Phd! Ird ngwifi bdn ddi

N
I
U

P/id! Ird cdc ben lien quan
Phd! Ira cdc n/sd cung c4p khdc
Cáo nhà cung op khác
Cong

*

Btru din Vit Nam không có nçs phãi trá ngträi ban qua han chua thanh toán.
14.

U
N

N
$

Ngirôi mua tn tin trtróc ngn h3n
Trd Irwóc cda cdc ben lien quan
Tang Cong ty C phn Bâo hiém Buu din
Trd trithc cda cdc khdch hang k/sdc
Các khách hân khác
Cong

ScuinAm

SédAunAm

81.886.760.587
8 1.886.760.587
8 1.886.760.587

78.228.744.656
78.228.744.656
78.228.744.656

U
N
a

a

a

a
a

U
a

I
N
U
I
Bàn thuyii minh nay ià mt bc5phn hqp than/i vàphái dttqc dQc càng vol Báo cáo Sal chin/s hctp nhd:
*
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RU$RRRRRIRR1URI RRRRI RRRRIRRRWW
TNG CONG TY BUU OXEN VIET NAM
Da chi: S6 5 Phm Hung, M Dlnh, Nam Tfr Liém, Ha Ni
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT
Cho näxn tài chInh k6t thic ngày 31 thng 12 nm 2018
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh hçrp nht (tip theo)
15.

Thu6 vi the khoãn phil np Nhi nirórc
S4 dAu nim
Phãi thu
Phil np
18.589.715.520
15 914 039.954
613.031.870
16.622.702.652
6.719.153.324
1.552.029.195

Thu6 GTGT hang ban ni dia
Thu6 thu nhp doanh nghip
Thu6 thu nhp cá nhàn
Thu6 tài nguyen
1.285.455
Thué nhã d4t, tin thus dAt
Tièn thué dAt
5.776.197.431
139.688.765
Các loai thuA khác
Phi, 1 phi và các khoàn phãi np
khác
60.540.423
Cong
29.223.937.222

4.602.970
7.117.267.799
2.000.000
43.888.318.136

S6 phát sinh trong nim
TAng/(Giim)
S4phiinp
S6dãthijcnp
idiác
¶6L4J4 386.004 (545.329.241.966)
83.780.438.341
(47.035.421.386)
52.690.400.722
(52.090.722378)
4.888.800
(4.888.800)
9.250.199.712
(9.234.800.087)
107.103359.312 (103.444.468.467) (411.438.412)
4.038.479.190
(4.071.345.655)
599.184268
818.881.336.349

(659.724.691)
(761.870.613.430)

(411.438.412)

S6 cu6i nim
Phii thu
Phil np
20 25 400 218

6845911 766

20.940255.108
8.250.530.491

204.908.935
2.483.728.018

18.233.490
2.982.349.380
118.950.506

6. 15 1.380
1.075.967.315
14.128.206

52.565.719.213

10.630.815.620

ThaI gid trj gia thng
Các cong ty trong Buu din Vit Nani np thuA giá fri gia thng theo phuong pháp khu trfr. Thu6 suAt thu6 giá fri gia thng niur sau:
Djch btru chInh cong Ich, phát hành báo cM và các djch vi cong ich khác
Không chju thuA
Phát hành tap chi, An phAm sách có thuA
5%
Các djch viii btru chinh, djch vi chuy4n phât nhanh, djch vi thanh toãn, djch
vtl chuyAn tin; d.i 1y sim, th viên thông và các djch vii khác
10%
Thuixuit, nhp khãu
Buu din Vit Nam kO khai va np theo thông báo cUa Hal quan.

Bàn :huyit moth nay iâ mt b5ph4n hctp thành và phái ditqc d9c cling vOl Bdo cáo àí chhth hçrp nhdt
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T6NG CONG TV' BU'U D4N VIT NAM
Dja chi: s6 5 Phm HUng, M$' Dlnh, Nam Tr Lim, Ha Ni
BAO cÁo TAI CHINH HQP NHAT
Cho näm tAi chfnh kt thc ngày 31 thang 12 nàm 2018
Bàn thuy& minh Báo cáo tài chlnh hqp nht (tiép theo)
Thul thu n!:2p doanh ngh4p
Các Cong ty trong Buu din Vit Nam phài np thus thu nhp doanh nghip cho các khoàn thu
nhp tlnh thué v&i thus suit 20% (cüng kS' nAm trtràc thus suit là 20%).

I'
11

Vic xác djnh thud thu nhp doanh nhip phái nOp cüa các cong ty trong Biru din Vit Nam duçic
cAn cCr vào cáo quy djnh hin hành ye thus. Tuy nhiên, nhithg quy djnh nay thay d6i theo trng th&i
kS' và các quy jnh v thué d61 vti nhiu ba1 giao djch khác nhau cO th dtrçrc iái thlch theo nhiu
each kháe nhai. Do 4y s thus duc trInh bay trn Báo cá. tài chinh hçip nhat cO th s thay di
khi cr quan thus kim tra.
ThuEnhà ddt
Thus nhà dt thrcic np theo thông báo cüa ca quan thus.
Cdc logi thul khdc
Buu din Vit Nam k khai và np theo quy djnh.

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
11
S
S
S
S
S
S
I'

16.

Chi phi phái trâ ngn hn
Phãi Ira cdc ben lien quan
Pith! trá các tJ chác và cd nhân khdc
Chi phi lAi vay phái trA
Chi phi sCra ch0a lan tài san c djnh
Chi phi phai trá khác
- Cong phat EMS qudc ti
- C'hi phi vçn chuyin qude ti
- hi phi vn chuyln hang khOng ni a'ja
- chi phi chàm sOc khách hang lan tgi Ha Ni và
Ho ChIMinh
- Chi phi kk4n toán
- Chi phi thanh toán qu6c ti djch vy BPBK
- Chi phi phâi Ira khác
Cong

S6 cui nAm

S du nAm

457.805.382.337
4.73 1.349.162
453.074.033.175
20.803.655.476
2.478.948.490
18.747.096.171

307.159.442.466
5.206.250
112.075.095
307.042.161.121
22.381.635.720
5.584.888.994
21.206.681.014

3.257.980.537

4.623.663.332

7.582.650.364
273.715.379.163
126.488.322.974
457.805.382.337

7.536.864.158
158.434.834.015
87.2 73.593.888
307.159.442.466

S cu6i nAm

s6 du nAm

18.945.076.294

17.098.050.012

792.916.661
18.049.676.009

624.250.000
15.942.480.891

102.483.624

53 1.3 19. 121

18.945.076.294

17.098.050.012

17. Doanh thu chira thyc hin ngn hn/dài hin
17a. Doank thu chwa th(rc h4!n ngln hzn
Doanh thu chwa thzc hin lien quan din cdc
ben lien quan
Doanh thu chta th(rc b4n lien quan din các td
chfrc vd cd nithn khdc
Doanh thu cho thuê tài san
Doanh thu cho thuê dja dim, mt bing
Các khoãn doanh thu chLra thc hin ngn hn
khác
CQng

Bàn ihayig minh nay là m51 bplz4n hcip lhành vàphài dwqc dQc cling vái Bdo cáo iài chlnh hçp nhd:
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TNG CONG TV BLrU DIN VIEr NAM
Dja chi: s6 5 Phm HUng, M5' DInh, Nam Tr Lim, Ha Ni
BAO cÁo TAL CHfNH HQP NHAT
Cho näm tài chfnh két thic ngUy 31 tháng 12 nam 2018
Ban thuyét minh Bâo cáo tai chInh hçrp nht (tiép theo)
17b. Doanh thu chwa thjrc h4n dài hgn
S cui nAm
Doani: thu chwu th(rc hin lien quan din cdc
ben lien quan
Doanh thu clura th(rc h4!n lien quan din cdc i6
chic và cd nhdrt khdc
Doanh thu cho hu dja dim, mt b&ng
Các khoãn doarh thu chua thc hin dài han khác
Cong
a

S du näm

555.068.170
503.068.170
52.000.000
555.068.170

18. Phãi trã ng&n Iun/dài hn khác
18a. Phdl Ira ng€fn hin khdc
Phd! Ird cdc don vj và cd n/ian khác
Tài san thra chi giái quyét
Kinh phi cong doàn
BFIXH, BHYT và BIITN
Nhan k qu, k cuçic ng&n han
Các khoán phâi trà ng&n hn khác
Trá lwiing hwu hç5 BHXH
P/ia! Ira Ngan hang Bwu din Lien V4t
Phái Ira v chuyln tiJn Bini din
P/ia! trá v hoQt dc$ng thu hç, chi h5
Phái Ira v chuyln tiJn qudc Ii
Phâi trá cho ccng ' UPS SCS ('Singapore,) PTE
Cd tiv, iqi nhun phái ira
Qu9 chlnh sac/i xâ h3i và qu9 h3 lrç.r khuyin khIch
Phái c/if Ira h5 bâo trqxã h5i
Phái Ira, phái nçp các khoán khác
Cong

S cu& näm
6.621.934.736.930
9.987.018
14.183.397.344
5.268.745.828
73.207.580.778
6.529.265.025.962
3.435.545.295.049
99.037.944.121
233.057.465.993
2.401.890.917.549
4.647.144.344
3.963.107.755
1.428.549.760
4.345.648.950
92.552.893.741
252.796.058.700
6.621.934.736.930

S du nAm
5.573.387.802.903
455.050.589
12.735.596.292
2.610.551.378
75.422.301.240
5.482.164.303.404
3.545.964.925.625
66.232.911.188
132.995.915.933
1.607.665.823.719
8.168.519.735
3.919.999.344
1.397.884.737
3.300.726.394
112.517.596.729
5.573387.802.903

18b. Phd! Ira ddi hm khdc
Là các khoãn nhn k cirçic, k qu5 dâi han.
18c. Nt qud hn c/nra thanb todn
Biru din Vit Nam khOng có nq phãi Ira kháo qua han chua thanh toán.

Ban ihuyJt m!nh nay à ml bphcn hap than/i vàphài dwqc dcc cling vol Bdo cáo là! chin/i hap n/u
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TANG CONG TV BUU DIN VIT NAM
Dja chi: S 5 Pham Hung, M Dlnh, Nam Tx Lim, H Ni
BAO cÁo TAI CH!NH HOP NHAT
Cho nm tài chfnh két thUc ngày 31 tháng 12 nin 2018
Ban thuyt minh Báo cio tãl chlnh hçp nhAt (tiép theo)

N
19. Vay và np thuê tãi chInh ngn han/dai han
19a. Vay và nithuê iài chinh ngln htin

N
-

N
N
N
N
I
N
N

N
N

N
N
N
N
N
N
N
I
S

Vay và nr thuê tài chinh ngn hrn phái Ira cdc
ben lien quan
Vay và np Ihuê lài chinh ngn hçzn phdi Ira các
to chwc va cd ithân khdc
Vay ngân han cáo cá nhân
VayBàNguyinThjPhurmgHoa
Vay Ba Nguyen Thj ThanhXuân
Vay ngJn hçin cc cá n/ian khác
Vay dài han d&t han trá (xem thuyét minh S6
V.19b)
Cong

S cu& näm

S du näm

75t 055.000

4.506.055.000

756.055.000
490.000.000
250.000.000
16.055.000

756.055.000
490.000.000
250.000.000
16.055.000
3 750 000 000

756.055.000

4.506.055.000

Biru in Vit Nam có khá nAng trá dtrçic các khoân vay và ncr thuê tài chInh ngAn han.
19b. Vay và n thuê Iâi chinh dâi hin

S6 cu6i näm
Vay và n tl:u tàl chin/i dài hzn phãi Ira cdc
ben lien quan
Vay và nr thut Iài ch(nh ddl /zin phãi Ira cdc tã
chfrcvàcdnhdnklujc
Vay dài hn nn hang
Vay Ngán hang TMCF Ngogi thuting Vit Nam
CQng

s6 du nAm

3.750.000.000
3.750.000.000
3.750.000.000
3.750.000.000

Buu din Vit Nam có khã näng trã duçrc các khoán vay dài han.
K' han thanh toán khoãn vay dài han nhtr sau:
So cu& näm
Tr 1 nAm tth xuOng
Trn I nAm dOn 5 nàm
Trn5nam
Cong

SO du nàm
3.750.000.000
•1

3.750.000.000

19c. Vay và ny thuê tài chinh qud hgn chwa thanis loan
Btru din Vit Nam không có các khoán vay qua han chira thanh toán.

a

N
N
N
I
N
Ban thuyil mlnh nay là mct phln hqp than/i yap/id! dc d9c cling vdl Bdo cáo tat chin/i hcip nha't
a
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T5NG CONG TY BU'U DIN VIT NAM
Dja chi: S 5 Phm Hung, M Dhth, Nam Tfr Liém, Ha Ni
BAO cÁo TA! CHINH HQP NHAT
Cho nm tài chirih kgtthac ngày 31 tháng 12 nin 2018
Bàn thuyt minh Bäo cáo tài chfnh hçrp nht (tip theo)
20.

Vn chil s& hüu

20a. Bang di chilu

bun

d5ng ciia van cM sô hIu

V6n du hr cüa
chàsOhfru

SdudAucu6inäxn
truàc
Tang v6n do nhn
bàn giao d an

8.122.000.000.000

Thing dir vgn cg

173.068.560.096

vn khác cüa Chênh Ich t
Qu du tir
chü s0 h&u
già hi 6oái __phát trin

570.400.000

9.417.256.011

Lqi nhun sau
thug chira phãn
pi6i
90.688.447.678

18.410.100.000

Lqi nhun nm
Diguchinhdohoan
nhp cAc khoãn dr
phOng cOaTng
Cong ty dôi vOi
khoãn du tu cOa
COng ty con
TrIch 1p qu khen
thirOng phüc lqi
Trich 1p các qu dâu
hr phát trin

291.445.042

8.122.000.000.000

173.068.560.096 20.789.176. 184

Bàn thuy: minh nàyla mt bphin htp thành vàph dui1cd9ccüngvá1 Bdo cáo tàichlnh hçp nhdt

C?n

118.150.720 8.477.236.108.424

336.183.253.899

336.183.253.899

(2.104.538.095)

(2.104.538.095)

(290.804.758.544)

(290.804.758.544)

(6.256.864.776)

(982.089.009)

1.808.676.184

Ngun 'v6n
dAu hr xAy
dngthàn

18.410.100.000

6.256.864.776

Trich 1p qu khác
Tách lqi Ich c dOug
khOng kim soát
Tách lqi fch ti cOng
ty lien k&
Chia c tirc trong
Thng/(Giâin) khác
S6 dir cugi nam
truóc

81.373.293.919

Qu? khIc
thucv6nchü
sô hOu

1.683.613.090

(1.808.676.184
85.130.838.544 11.100.869.101

(601.408.182)

(601.408.182)

(3.720.394.685)

(4.702.883.862)

20.000.068379

21.975.126.511

(10.388.013.653)

(10.388.013.653)

1.474.993.857

1.474.993.857

134.470.785.878

118.150.720 8.546.677.980.355
C
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IIR1RUaRURRNRURRRRRRRRRRRaR*SRWR
TNG CONG TV' BIJ'U DIçN VIET NAM
Dja chi: s6 5 Phm Hung, M Dlnh, Nam Tr Liêm, Ha Ni
BAO CÁO TA! CHh1H HQP NHAT
Cho näm tài chInh k& thüc ngay 31 tháng 12 nAm 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh hp nht tip theo)

V6n du hr cia
chü sO h0u

s6 dir du nam nay 8.122.000.000.000
Thng vn do nhn
bàn giao dir an
Lqi nhun nAm nay
Diu chinh do hoàn
nhp các khoàn dr
phông cia T6ng
COng ty dói vài
khoãn du tir cUa
Cong ty con
Trich 1p qu khen
thrOng phCic Icii
Trich 1p các quj dâu
tir phát trin
Trich 1p qu khác
Tách lçri Ich c6 dông
khOng kim soãt
Tâch lçri Ich ti cOng
ty liOn kt
Chia c8 tic trong
nâm
Giãm khác
S6 dir cu6i nAm nay 8.122.000.000.000

Thing dir v6n có
phAn

V6n khác cia Chênh Ich t5'
giá hi doái
chi sO hflu

Qu5 6u hr
phát trin

Qu khác
thuc v6n chü
sO' hOu

RS1O 818344 11100.869 101

173.068.560.096 20.789.176.184

Lqi nhun sau
thud chira phfln
ph61
134.470.785.878

118.150.720 8.546.677.980.355

(809.184.780)
359.392.544

-- --a

361.654.821.473

361.654.821.473

(4.758.614)

(4.758.614)

(330.933.960.168)

(330.933.960.168)

(5.100. 191. 130)

5.100.191.130

Ban thuy& minh nay m1 b(5ph(In hQp thành và phál duiic dQc cling vái Bdo cáo thE chlnh hqp nMt

Cong

2.238.710.728

2.238.710.728

173.068.560.096 23.027.886.912 a-

Ngun vn
dIAu tir xây
drng c0 bàn

207.970.045

89.781.237.438 11.308.839.146

(501.552.000)

(501.552.000)

(583.208.981)

(1.392.393.761)

(1.169.122.477)

(601.759.888)

(15.533.853.555)

(15.533.853.555)

(1.505.896.243)
140.793.064.183

(1.505.896.243)
118.150.720 8.560.097.338.327
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TANG CONG TY BLJ'U DIEN WET NAM
Dja chi: s8 5 Phm Hung, M5 Dinh, Nam T Liem, Ha Ni
BAO cÁo TA! CHINH HQP NHAT
Cho nm tài chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh hçrp nht (tiép theo)
21.

Lçi Ich Ca dông không kim soát
Lçii ich c dông không kim soát th hin ph.n quyn lçiri cüa các cS dông không kim soát trong
giá fri tài san thun cüa cac cong ty con. Tinh hinh bién dng lçii Ich cüa ct dOng khong kiém soát
nhtr sau:
Näm trtr&c
Näm nay
S du nAm
5 1.594.575.816
46.892.092.122
Lçi nhun sau thu cüa c6 dông không kim soát
7.542.196.203
8.589.118.906
Giâm do chia c tic, Içn nhun
(3.886.635.212)
(6.149.802.442)
S cu61 nám
51.594.575.816
52.986.969.577

VI. THONG TIN HO SUNG CHO cAc KHOAN MIJC TRINH BAY TRONG BAo cÁo KET
QUA HO3T DQNG KIM! DOANH HqP NHAT
1.
Doanh thu bá hang và cung cp djch vy
la. TJng doank thu
Doanh thu ban hang hóa, thành phAm
Doanh thu cung cp djch vi
Doanh thu kinh doanh bt dng san
Doanh thu khác
Cong

Nàm nay
10.134.787.713.793
10.530.397.636.8 15
4.284.332.965
141.055.077
20.669.610.738.650

Näm trw&c
7.307.899.248.612
8.946.944.025.463
4.398.010.274
86.444.540
16.259.327.728.889

lb. Dowih thu bdn hang và cung cap djch vy c/to eec ben hen quan
Ngoài iao djch ban hang và cung cp djch vi cho các cong ty lien k& duçrc trinh bay O thuyét
minh so V.2c, Btru din Vit Nam khong phát sinh giao djch ban hang và cung cp djch v',i cho các
ben lien quan lcfiông phâi là cong ty lien kk
2.

Cãc khoãn giãm trIr doanh thu
Chit khAu thuing mi
Hang ban bj trà lai
Giãm giá hang ban
Cong

3.

NAm nay
7.408.831.913
63.262.993.514
377.959.267
71.049.784.694

Näm trir&c
38.802.338.584
48.961.643.322
2.256.677.520
90.020.659.426

Näm nay
9.896.490.577.048
8.615.752.577.884
1.322.824.955

Näm trithc
7.048.905.735.152
7.312.813.037.654
1.033.059.293

Giav6nhàngbán
Giá von cia hang hóa, thành phm dA ban
Giâ vOn cüa djch vi dA cung cp
Giá vOn hoat dng khác
Dr phàng/(Hoàn nhap) di,r phOng giãm giá hang
181.334.934
tn kho
18.513.747.314.821
Cong

Bôit lhuyls rn/nh nay ià rnt 5phn hçp thành vàphal dwqc dpc cüng vol Bdo cáo 01 chlnh hcrp nl,dt

(25.473.540)
14.362.726.358.559
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TONG CONG TV BUU DIN VIT NAM
Dja chi: s6 5 Pham Hung, M Dlnh, Nam Tir Lim, Ha Ni
BAO cÁo TA! CHINH HQP NHAT
Cho näm tài chfnh két thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2018
Ban thuyét minh BIo cáo tài chfnh hqp nht (tiép theo)

4.

Doanh thu ho$ dung tài chinh
LAi tin gCri, cho vay
C tCrc, lçii nhun di.rqc chia
LAi chênh 1ch t) giá phát sinh
LAi chénh 1ch t$' giá do dánh giá lai các khoân
miic tiM t có g& ngoai t
LAi chuyM nhuçing quyM mua chi'rng khoán
Doanh thu hoat dng tài chinh khác
Cong

5.

682.976.737

1.206

2.499.805.269
272.729.054.414

6.602.207.000
1.913.107.471
340.041.009.194

Näm nay
271.517.532
5.785.768.792

Näm truàc
708.008.433
12.030.721.483

2.952.742

9.461.334.109

94.501.640
6.154.740.706

102.432.065
22.302.496.090

Näm nay
4.783.807.717
835.676.685
76.834.912
276.965.313
30.003.906.230
70.838.434.412
106.815.625.269

Näm triràc
3.822.424.398
454.699.319
77.608.581
266.010.471
24.333.196.264
73.148.306.500
102.102.245.533

Nm nay
1.004.868.842.477
67.104. 121.856
49.727.939.727
103.038.095.927
72.332.967.539
(1.583.348.892)
212.836.429.722
327.324.126.947
1.835.649.175.303

Nám trir&c
951.212.077.610
52.860.172.016
57.465.267.901
85.879.938.089
36.853.674352
2.263.447.928
210.731.323.170
302.457.166.617
1.699.723.067.683

Chi phi ban h ng
Chi phi cho nhán viên
Chi phi 4t 1iu, bao bI
Chi phi ding cii, d dung
Chi phi kMu hao tái san c djnh
Chi phi djch vp mua ngoài
Các chi phi bAng tiM khác
Cong

7.

Näm tru&c
226.066.008.014
100.076.560.742
5.383.124.761

Chi phi tài chInh
Chi phi lAi vay
L chênh Ich t3 giá phát sinh
L chnh 1ch t/ giá do dánh giá Iai các khoãn
mic tiM t có goc ngoai t
Chi phI tài chlnh khác
Cong

6.

NAm nay
239.781.542.947
21.870.227.600
7.894.501.861

CM phi quãn I doanh nghip
Chi phi cho nMn viên
Chi phi 4t Iiu quãn 1'
Chi phi d ding vAn phông
Chi phi kháu hio tal san co dinh
Thué, phi và 1 phi
Chi phi d%r phông
Chi phi djch vz mua ngoài
Các chi phi kMc
Cong

Bàn thuyJt mini, nay ià mat ba ph(2n hçlp thành vàphái du',c dQC cling vái Báo cáo tat chIn/i hçxp nhdi

45

-

T6NG CONG TV BU'U DIEN VIT NAM
Dia chi: so 5 Ph?m
M Dlnh, Nam Tfr Liém, Ha NOi
BAO
TA! CHINH HQP NF!AT
Cho nam tài chlnh k& thUc ngày 31 thang 12 nam 2018
Bàn thuyt mLnh Báo cáo tài chfnh hçrp nhát (tip theo)
Hung,

-

cÁo

N
8.

Thu nhâp khác

N

•

N
N
N

7.119.757.836
1.008.252.821
16.274.610.950
16.714.215.692
41.116.837.299
I

5.437.591.394
1.214.129.809
2 1.655.453.593
28.307.174.796

9. Chi phi khác

I
N

Giá frj con
TSCD và chi phi thanh l', nhucing
bàn TSCD
Cáo khoãn ph$
Chi phi tin din
Chi phi tiéu hCiy hang t&i kho
Các khoán chi phi kháo
Cong

Nâm nay

Näm trir&c

595.497.360
559.925.988
440.534.648
6.257.408.118
7.853366.114

603.645.449
1.162.148.442
653.489.747
145.666.531
2.878.605.405
5.443.555.574

NAm nay
1.127.224.879.427
3.997.911.985.434
306.684.635.644
4.119.262.900.778
1.155.209.472.492
10.706.293.873.775

NAm trrO'c
1.009.150.032.950
3.800.995.013.669
261.426.793.631
4.499.305.531.226
995.122.959.369
10.566.000.330.845

lal

N
N
N
N
I

Nàm trir&c

Nàm nay
LAi thanh I, r hugrng ban tài san cO djnh và cong
ci dingci
Tin din nir& t3i dja dim cho thuô
Thu tr tin dt ccc cCia khách hang bO hçip dng
Cáo khoãn thu nhp khác
Cong

10. Chi phi san xuAt kinh doanh theo yu tO
Chi phi nguyen 1iu, 4t lieu
Chi phi nhân cOng
Chi phi khu hao tài san cO djnh
Chi phi djch vi,i mua ngoài
Chi phi khác
Cong

•

N
N
N

VII. NHOG THONG TIN KHAC
1.

N
N
N
N

I
I
N
N
N

Giao dlch và s!.s dir vol các ben lien quan
Các ben lien quan vol Buu din Vit Nam bao gm: cáo thành vién quán ly chü chOt, các cá nhân
có lien quan v&i cáo thành vién quàn ly chO chOt và cáo ben lien quan khao.

1€z. Giao djch vâ :6 dw vói các than/i viên quãn Ij5 chü chót và cdc cd nhân có llên quan vtfl các
thank v/en qudn I c/ia ch61
Cáo thành vieri quãn l chü chOt gm: cáo thành vien HOi dng thành viOn và cáo thành vien Ban
diu hành (Ban TOng Giám d6, kO toán trirOrng). Các cá nhân cO lien quan vâi cáo thành vien quail
ly' chü chOt là cáo thành viôn mt thit trong gia dinh cáo thành vien quán 1' chü chOt.
Giao djch vái các thành viên quán /j chü chat và các cá nhán Co lien quan vol các tlthnh viên quán
l chü ch&

djch ban hang vá cung cp djch vi cLing nhu cáo giao
Butt din Viet Nam khOng phát sinh
cáo thành viên quàn
djch khác vài
thành viên quàn l ohü chOt và các cá nhân cO lien quan
l chü chOt.
vOl các thành viên quán
COng nq vOi cdc thành viên quán li
ch& và các cO n/ian có
l c/ia chat
giao

vol

các

c/ia

lien quan

N
Bàn thuyei minh nay là m:

S

ç phsin hçrp thành vàphál dwqc dcc thng vat Bdo cdo tal chInh hQp nha't
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TNG CONG TY BUU DIEN VIT NAM
Dja chi: s6 5 Pham Wi ig, M Dlnh, Nam Tir Liêm, Ha Ni
BAO cÁo TAI CHINH HQP NHAT
Cho nam tài chfnh k& thüc ngãy 31 thang 12 nAm 2018
Bàn thuyt minh Báo cáo tAi chInh hqp nht (tiép theo)
BLru din Vit Nam không có cong nq vói cáo thành viên quán Iy chü ch& và các cá nhân cO lien
quan vâi cäc thành viên quãn 1 chü chót.
Thu nhp cüa cac thành viên quán l chñ chdt

Nàm nay
6.046.859.178

Thu nhp
lb.

Näm trLróc
5.669.744.781

Giao djch và s6 dii vói các ben lien quan khdc

Cáo ben lien quan khác vâi Buu din Vit Nam gm:
Ben lien quan khác
T6ng Cong ty C phn Báo him Buu din
Cong ty TNHJI Chuyn phát nhanh DHL-VNPT

Mi quan h
Cong ty liOn kt
Cong ty liOn kt

Giao djch vái các ben lien quan khác
Ngoai cáo giac djch phát sinh vài cáo cong ty liOn két d duçic trInh bay a thuyt minh sã V.2c,
Btru din Vit Nam khOng phát sinh giao djoh vâi cáo bOn liOn quan khác.
Cong nq vái ccc ben lien quan khác

Cong nci vâi cáo ben liOn quan kháo &rçlc trmnh bay ti cáo thuyt minh s V.3a, V.4a, V.5a, V.13a
và V.14a.
Cáo khoãn cong nci phâi thu cáo ben liOn quan kháo khOng có bâo dam và s dirqc thanh toán bang
tièn. Khong có khoân dr phông phái thu khO dói nào duccc 1p cho cáo khoãn nq phãi thu cac bOn
liOn quan khác.
2.

S 1iu so sánh
Tai thii dim ngày 01 thang 01 näm 2018, Tng Cong ty có thrc hin diu chinh hi so mt sO cáo
chi tiOu ti thri dim 31 tháng 12 nAm 2017 trOn Báo cáo tài chInh hcip nhAt cho nm tài chinh kt
thic ngày 31 thang 12 nAm 2017 theo cáo kin nghj cüa Kim toán nhà nithc. Anh hu&ng cüa vic
diu chinh nay dOn sO 1iu so sánh trOn Báo cáo tài chinh hcip nht nhu sau:
SO 1iu triróc diu
SO 1iu sau diu
MA sO
chinh
Các diu chinh
chinh

Bang can 661 khoán hçp nhAt

Phái thu ngn han cia khách hang
Trá tnrào cho ngu1i án ngan han
Phâi thu ngn han kháo
Di,r phOng phai thu ngn han khó
dOi
Hang tn kho
D phong giám giá hang tn kho
Chi phi trâ trirâc ngâri han
ThuO giá tn gia tAng thrçic khu trr
ThuO vâ các khoãn khác phãi thu
Nhà rnrâc
Trã trtrao cho ngtr&i ban dAi han
Tài san cO djnh hitu hlnh
Nguyen giá
Giá trj hao mOn liiy ki

Chi phi trã tnrórc dài ban
Phãi trâ ngträi ban ngAn han

131
132
136

1.064.375.816.694
60.067.204.651
525.267.776.530

9.452.316.333
178.432.524
6.158.304.219

1.073.828.133.027
60.245.637.175
531.426.080.749

137

(43.193.525.024)

1.294.940.390

(41.898.584.634)

141
149
151
152

205.433.192.399
(1.048.675.853)
45.234.400.582
34.796.151.138

3.025.311.785
178.432.524
9.498.951.566
713.789.025

208.458.504.184
(870.243.329)
54.733.352.148
35.509.940.163

153

53.331.770.367

(9.443.452.231)

43.888.318.136

212
221
222
223
261
311

12.628.768.123
2.649.878.741.585
6.644.378.463.059
(3.994.499.721.474)
448.441.930.500
1.205.449.913.217

(5.641.183 .22 1)
6.987.584.902
5.739.803.734 2.655.618.545319
4.990.188.131 6.649.368.651.190
749.615.603 (3.993.750.105.871)
20.870.074.644
469.312.005.144
(868.843.907) 1.204.581.069.310

Bàn thuyét minh nay iã mlt bi5ph2n hcip thành vàphái du-qc dQc cling vá'i Báo cáo lài chIn/i hQp nhdt
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TANG CONG TV B DIN viEi NAM
Dja chi; s6 5 Phm Hü , M$' Dlnh, Nam Tir Lim, Ha Ni
BAO cÁo TA! CH HQP NUAT
Cho nam tài chinh két t (ic ngay 31 tháng 12 nAm 2018
Ban thuyét minh Báo áo tài chlnh hqp nht (tiép theo)

Chi phi phâi trá ngAn an
Doanh thu chua th c hin ngn
han
Phái trã ngAn han kh
D phông phâi trá ng han
Qu$ khen thuàng, ph o lçii
Lçii nhun sau thu6 c ua phân phOl
LNST chwaphdn pho knay
Lçiri ich c dông khôn kiOm soát
Baa

sO Iiu sau di6u

SO Jiu trirc diu
chinh
78.035.646.456

Các diu chinh
193.098.200

chinh
78.228.744.656

33.195.838.403

(3 .97 1.90 1.18 1)

29.223.937.222

315

311.631.300.710

(4.471.858.244)

307.159.442.466

318

16.980.844.533

117.205.479

17.098.050.012

319
321
322
421
421b
429

5.572.680.721.852
10.264.471.293
3 14. 130.791.215
128.001.480.168
57.456.963.185
50.092.345.250

707.081.051
(4.084.471.293)
46.433.874.911
6.469.305.710
6.469.305.710
1.502.230.566

5.573.387.802.903
6.180.000.000
360.564.666.126
134.470.785.878
63.926.268.895
5 1.594.575.816

01

16.246.449.681.405

12.878.047.484 16.259.327.728.889

10

16.156.429.021.979

12.878.047.484 16.169307.069.463

11

14.404.099.174.232

(41.372.815.673) 14.362.726.358.559

20

1.752.329.847.747

54.250.863.157

1.806.580.710.904

21
25
26

340.018.798.537
102.469.289.924
1.709.404.658.510

22.210.657
(367.044.391)
(9.681.590.827)

340.041.009.194
102.102.245.533
1.699.723.067.683

30

281.351.043.671

64.321.709.032

345.672.752.703

31
32
40
50

39.920.883.541
6.579.682.307
33.341.201.234
314.692.244.905

1.195.953.758
(1.136.126.733)
2.332.080.491
66.653.789.523

41.116.837.299
5.443.555.574
35.673.281.725
381.346.034.428

51

17.735.415.909

12.729.789.894

30.465.205.803

60

295.460.914.406

53.923.999.629

349.384.914.035

61

288.3 74.026.066

52.421.769.063

340.795.795.129

62

7.086.888.340

1.502.230.566

8.589.118.906

Ma sO
Ngtr&i mua trá tièn tr àc ngan han 312
Thué và các khoãn hal np Nhà
313
nrnvc

cáo K& qua ki I, doanh hip

nhil
Doanh thu ban hang Wi cung cp
djch vi,i
A
Doanh thu thuan
yeA ban hang vI
cung cp djch vi
Giá von hang ban
Lqi nhun gtp v an hang vâ
cung cp djch vii
Doanh thu hoat dng tài chinh
Chi phi ban hang
Chi phi quán 1 doan i nghip
Lçii nhuan thun tr h oat dng kinh
doanh
Thu nhp khãc
Chi phi khác
Lçiri nhuan khác
TOng lçii nhun k6 toAn trtn1c thu6
Chi phi thue thu nhp doanh
nghip hin hãnh
Lçii nhun sau thu6 thu nhp doanh
nghip
Lçri nhun sau thuO c Cia cong ty mc
Li nhun sau thu6 cüa cO dông
không kiOm soát

Ban lhiI minh nay ià rn5I cphn hç9 ihành và p/nil diiyc d9c thng v61 iláo cáo Ihi chin/i hcrp n/nit
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TANG CONG TY BLJb DIEN VIT NAM
Dja chi: s6 5 Phçm Hung, M Dlnh, Nain Tr Liêm, Ha NOi
BAO cÁo TAT CH!NH HQP NHAT
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T5NG CONG IY B
CONG 1Y Mc

DIEN viEr NAM

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOc
Ban Tng Giám d& ng Cong ty Bu'u din Vi@ Nam (sau day gçi tt là "Tng Cong ty") trinh bay
báo cáo cia minh c' g vôi Báo cáo tài chinh tng hcip cho nin tài chinh kt thüc ngày 31 thãng 12
nãm 2018.
Khái quát v Tang C ng ty Biru din Vit Nam
Tng Cong ty Buu di n Vit Nam tiM than là T&ig Cong ty Buu chinh Vit Nain, truâc day là TMg
Cong ty Nhà nirâc th
1p theo Quy& djnh s 16/2007/QD-BBCVT ngày 15 thãng 6 näm 2007 cüa
B Buu chinh Vin
ng, da di.rçic chuy&i di sang hInh thCTc Cong ty trách nhim hihi han mt thành
vién do Nba nuàe 1 chU sO' hthi theo Quyt djnh s 928/QD-BITiI ngày 28 tháng 6 nAm 2010 cüa
B tniâng B Thông in và Truyàn thong. Theo Quyt djnh s 1746/QD-Trg ngày 16 tháng 11 nAm
2012 cüa Thu tiiâng hlnh phü, TMg Cong ty Buu chInh Vit Nam duçic chuy&i quyM dai din von
chü sO' hthi Nhà nu&c tr Tp doàn Buu chfnh Vin thông Vit Nam và B Thông tin và TruyM thông,
A
• .. dong th&i doi ten th. T&ig Cong ty Buu din Vit Nain theo Quyt djnh s6 2596/QT-BTTTF ngày
28 tháng 12 nni 2012
Vn diàu l

: 8.1 2.000.000.000 YND

Tr sO' hoat dng
: So 5 duóng Pham Hung, phtr&ng M Dinh 2, qun Nam Tr Lim, thành ph Ha
Dia chi
Ni Vit Narn
Din thoai
: 024 37689346
Fax
:024 37689433
Hoat dng kinh do
ngây 22 tháng 4 nAm
Btru chInh. C
thit lap, qu
chinh cong Ic
duyt; cung c
kinh doanh c
quyn;

cüa TMg Cong ty theo Giy chung nhn Däng k kinh doanh thay d6i 1.n th 3
015:
i ti&: Kinh doanh các djch vi butt chinh, phát hành báo chi trong và ngoài nuàc;
1, khai thác và phát trién mang butt chinh cong cong, cung cp các djch vi buu
theo chi&i luqc, quy hoch, ké hoach do co quan nhâ ntrâc có th&tn quyM phê
p các djch vi,i Cong ich khác theo y&i cu cüa c quan Nhà nuàc có thâm quyM;
c djch vi biru chinh dãnh riêng theo quy dlnh cUa ca quan Nhà nuàc cO thAm

ChuyM phát. hi tit: Kinh doanh các djch vii chuyM phát trong và ngoài nuO'c;
Hoat dng vi n thông khác. Chi tMt: Kinh doanh các djch v1 trên mOi tru&ng mang theo quy
djnh pháp 1u
Hoat dng dl h vi' tài chinh khác chua dtrçic phân vào dâu (trr bâo him và bào hMm xA hi).
Chi tit: Ki doanh djch vii tài chinh, ngân hang theo quy djnh cUa pháp lut, các dlch vi,i tài
chinh b,ru ch rib, ban 1 trén mg buu chinh (chi hoat dng sau khi có giy phép cUa Ngân
hang Nhà nu c
Hoat dng cü dai l và môi giài Mo him. Chi tit: Kinli doanh các dlch vit báo him theo quy
dlnh cüa phá 1ut (chi hoat dng sau khi có giy phôp do B Tài chInh cap);
Vn tãi hang Oa bang direing b;
Vn tâi hang óa duO'ng thüy ni dja
Vn tái hânh

ách dubng b khác;

Vn tãi hãnh

ách duxng thuy ni dja;

Kho bAi và 1

gihànghOa;
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T5NG CONG TV' BU'U DIN VIT NAM
CONG TY M (tip theo)
Kinh doanh b&t dng san, quyn sCr di,tng dt thuc chU
tit: Kinh doanh bt dng san, cho thuô van phông;

so

hü'ti, chiX sCr di,ing hoc di thuê. Chi

Dai 1', môi giai, du giá. Chi tit: Mua, ban, ciai 1 mua, di 1 bàn các loai hang hóa và djch viii
cüa các t chic, cá nhân trong và ngoài nuOc theo quy djnh cüa pháp 1ut; mua, ban, dai 1
mua, dai 1 ban các loai thit bj và dch vi vién thông — cong ngh thông tin, truy&i hInh; bàn
quãng cáo cho các t6 chOc, cá nhán trOn các n phm cUa biru din, tai các dim giao djch cüa
bu'u din; dai I ban ye may bay; bàn ye tàu hôa, bàn ye xc khách; bàn các loai sách, vAn phOng
phm, cac ba1 hang tiêu dung theo quy dlnh cua pháp 1ut; xut khu, nhp khAu 4t tu, thit bj
,
btru chInh vii thong, cong ngh thông tin, thiet bj vAn phOng và các loai hang boa djch vt
khác;
Hoat dng tir vAn quãn l. Chi tit: Tir vAn, thiét k& xây di,rng cong trInh, hang mi,ic cong trInh
trong lTnh c biru chinh viên thông; nghién c(ru thi trtr0ng; xây drng, iftu tri và khai thác Co
sO dt 1iu theo quy djnh cüa pháp 1ut; tu vAn, nghiên cfru, dào tao, dy nghA và (rug di,mg tiAn
b khoa hçc, cong ngh trong lTnh vi,rc biru chInh;
Djch vii liru tnX ngAn ngày. Chi tiAt: Kinh doanh khách san, nhà nghl kinh doanh djch vi hru trC
ngAn ngày;
Nhà hang và các djch vi An ung phic vt liru &ng. Chi tiAt: Kinh doanh nhà hang (không bao
gm kinh doanh quán bar, phOng hat karaoke, viX trithng);
Djch vi lien quan dAn in. Chi tiAt: In, sao bàn ghi cáo loai; kinh doanh xuAt bàn phAm;
Cho thue may móc, thiAt bj và ds dung hftu hlnh khác. Chi tiAt: Cho thuO may moe thiAt bj,
phtrong tin vn tâi theo quy djnh cüa pháp 14t;
Bâo thrOng, s(ra chOa ôtô và xc cO dng ca khác. Chi tiAt: Mua, ban, siXa chOa xc và vt tu, thiAt
bj xc, may;
Djch viii h trçi lien quan dAn quàng bá và tA cht'rc tour du ljch. Chi tiAt: Djch vi,i du ljch, quàng cáo;
.A

• .(

A .A

A
.
•
A
SAn xuat
bçt giay,
giay và bia. Chi tiet: SAn xuat giay va cac san
pham
yeA giay theo quy dinh
pháp lust;

DAi vOi ngAnli ngh kinh doanh cO diAu kin; Doanh nghip clii kinh doanh khi có dü diu kin
theo quy djnh ciia pháp lut).
Hi dAng thành viên và Ban diu hành, quãn 1'
Cáo thAnh vien Hi dng thAnh viên và Ban TAng Giám dôc cüa Tong Cong ty trong nAm và cho dAn
thOi diAm 1p báo cáo nay bao gm:
Hf5i &ng thành viên
Chc v

Ngày bA nhim

ung Pham Anh Tuan

Chü tjch

BAnhimngày01 thángOl nAm 2018

Ong Chu Quang Hào
Ong Nguyn Hãi Thanh

ThAnh viOn

BA nhim ngày 01 tháng 01 nAm 2018

Thành vien
ThAnh vién

BA nhim ngày 27 tháng 02 nAm 2015
BA nhim ngày 27 tháng 02 nAm 2015

Hç và ten
A

A

Ong Nguyn QuAc Vinh
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TNG CONG TV BLrU DIEN VIT NAM
CONG TY M (t1p theo)
Ban dMu hành, quân lj
J1ç và tn

Chirc viii

Ngày b6 nhim

Ong Chu Quang Hào
Ong Dinh Nhtr Hanh
Ong Nguyn Minh DCc
Ba Chu Thj Lan Hucmg

Tng Giám dc
Phó T&ig Giám dc
PhO Tng Giám dc

Ngay25 tháng 12 nrn 2017
Ngày04tháng4nàm2015
Ngày 04 tháng 4 näm 2015

Phó Tng Giám d6c

Ngày 04 tháng 4 näm 2015

BàTamjMaiAnh

K toán trix&ng

NgàyO4tháng4näin2015

Di din theo pháp h4t
Nguxi 41 din theo pháp 1ut cüa Tang Cong ty trong nàm và cho dn th&i dim 1p báo cáo nay là
Ong Chu Quang Hào T6ng Giám d& — b nhim ngày 25 tháng 12 nàm 2017)
Ong Chu Quang Hào dA üy quyèn cho Ong Nguy&i Minh DIic — Phó Tng Giáin dc k Báo cáo tài
chInh t&ig hçip cho nàm tài chInh kt thác ngày 31 tháng 12 nAm 2018.
Kim toán viên
COng ty TNHH Kim toán và Tir v.n A&C dA duçrc chi djnh kim toán Báo cáo tài chinh thng hcrp cho
näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2018 cüa Tng Cong ty.
Trách nhim cüa Ban T&ig Giáni dc
Ban Tng Giám d6c c'iju trách nhim 1p Báo cáo tài chInh tng hqp phãn ãnh trung th%rc và hcip 1' tInh
hinh tài chinh, k& qu hoat dng kinh doanh và liru chuyM tin t cüa T6ng Cong ty trong nAni. Trong
vic 1p Báo cáo tài chinh t6ng hcip nay, Ban Tng Giám dc phãi:
•

Chçn 1a các chinh sách k toán thIch hqp và áp dmg các chlnh sách nay mt cách nht quán.

•

Thc hin các xét doán và các uâc tInh mt cch hcip 1 và than trQng.

•

Nêu rO các chun mvc ké toán áp ding cho T6ng Cong ty có dtrçrc tuân thu hay không và tt cà các
sal 1ch trQng yéu dA &rcic trinh bay và giâi thfch trong Báo cáo tài chInh thng hcip.

•

Lp Báo cáo tài chinh t&ig hçip trén ccr sâ hoat dtng lien tiic trtr tnrà'ng hçip không the cho r&ng
Téng COng ty s tiép tic hoat dng liOn t,ic.

•

Thiét 1áp và thc bin h thng kim soát ni b mt each hftu hiu nhm han ché rOi ro có sal sOt
trQng yeu do gian ln hoc nhm lan trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tai chInh tOng hçp.

Ban Téng Giám dec ãni bào cac se ké toán thich hp dixc luu giü d dO dé phãn ãnh tmnh hinh tâi
chinh cOa Téng Cong ty vi mc d chmnh xác hqp 11tai bt k5' thi diem nào và các se sách ké toán
tuân thO ché d ké toán ap dung. Ban Tong Giáin doc cOng chju trách nhim quãn I các tài san cOa
Téng Cong ty và do dO da thrc hin các bin pháp thich hçp dé ngän chn và phát hin các hãnh vi gian
1n và các vi pham khc.
Ban Töng Giám dec cam két dâ tuãn thO các yOu câu nOu trOn trong vic 1p Báo cáo tài chInh teng hqp.
Phê duyt Báo cáo tài chinh
Ban Téng Giám dec phe duyt Báo cáo tai chinh tng hcip dInh kern. Báo cáo tài chinh téng hçp da
phàn ónh trung thc vi hçip 1 tInh hlnh tii chfnh ciia Teng Cong ty tai th?ri diem ngay 31 thang 12 nin
2018, cOng nhu két qua hoat dng kinh doanh và tinh hInh liru chuyen tin t cho näm tài chmnh két thOc
cOng ngày, phO hqp vài các Chu.n mirc Ké toán Vit Nam, ChO d KO toán doanh nghip tai Tong
Cong ty Buu din Vit Nam ban hãnh kern theo Quyét djnh se 323/QD-BE)VN-HDTV ngày
29/12/2015 cüa HOi dông thành viOn di.rçic B Tài chmnh chAp thun ti Cong van s6
4

T6NG CONG TV' BUU D4N VIT NAM
CONG TY M (tip theo)

18416/BTC-CDKT ngày 10/12/2015, các quy djnh pháp 1' có lien quan dn vic 1p va trInh bay
Báo cáo tài chInh tng hcip cüng quy (tjnh ni b cüa Tng Cong ty Btru din Vit Nam v vic
"Huàng d&i 1p báo cáo quy& toán nm 2018"
Thay mt Ban T8ng Giám dc,
T&ig Giám d6c
:: is'mdoc
ToNGC;1 TY
BII
V
L!EM

NgMinh Dire
Ngày 23 tháng 3 näm 2019
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Head Office

02 Truong Son St., Ward 2, Tan Blnh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Fax: 028.3 5472 970
kttv@a-c.Com.vfl
Tel: 028.3.5472972

40 Giang Vo St., Dong Ca Dist. Ha Nol
Fax: 024. 3 736 7869
kttv.hn@a-c.com.vn
Tel: 024. 3 736 7879
Branch in Nha Trang Lot STH 06A.01, Le Hong Phong ii Urban Area, Phuoc Hal Ward, Nha Trang City
Fax: 0258.2465 806
kttv.nt@ac.corn.vn
Tel: 0258.2465 151
15-13 Vo Nguyen Clap St., Cal Rang Dist.. Can Tho City
Branch In Can Tho
Fax: 0292. 3 764 996
kttv.ct@a-c.com.vn
Tel: 0292.3 764 995
Branch in Hanoi

A&C AUDITING AND CONSULTING 0., LTD.

www.a-c.com.vn
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BAO CÁO KIEM TOAN DQC L3P
Kinh ii: HQ I BONG THANH VN VA BAN TONG GIAM oOc.
TO G CONG TY BUV DIN VIT NAM

Chüng tôi dä ki toãn Báo cáo tài chinli tng hçrp kern theo cüa T6ng Cong ty Biru din Vit NamCOng ty mc (sau ây g9i tat là "T&ig Cong ty"), drçic 1p ngày 23 tháng 3 nàni 2019, tü trang 08 d&i
trang48, baog Bin can di ké toán t&ig hç?p ti ngày 31 tháng 12 näm 2018, Báo cáo kt qua
hoat dng kinh d anh tong hcrp, Báo cáo Itru chuyn tin t tng hcip cho nAin tài chInh kt thi'ic cüng
ngày và Bàn thu & minh Báo cáo tài chfnh thng
Trách nhim cü Ban Tng Gum d&
Ban Tong Giáin 6c Tng Cong ty chlu trách nhim v vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh ting
hqp cia Tng C ng ty theo các Chun mvc Ké toán Vit Nam, Ché dO Ké toán doanh nghip tai
Tng Cong ty B din Vit Nam ban hành kern theo Quyét dnh s6 323/QD-BDVN-HDTV ngày
29/12/2015 cüa
i dng thành vien duçic BO Tai chinh chap thun tai Cong van s 184 161BTCCDKT ngày 10/ 2/2015, các quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo tai
chinh cüng quy jnh nOi bO cüa Teng Cong t,r Blru din Vit Nam v vic "Hixó'ng dan lap báo cáo
quyt toánnäni 018" và chju trách nhirn ye kiém soát nOi bO ma Ban T&ig Giám dec xác dinh là
can thiet de dam ao cho vic lap và trinh bay Báo cáo tai chinh teng hcip không cO sai sot trQng yéu
do gian ln hoc am lan.
Trách nhiem Cu
Trách nhim cüa
kiêm toán. Chiin
mrc nay yêu Ca
hoach và thc hi
t6ng hçrp cUa T6

Kiém toán viên
hung tOi là dim ra kién v Báo cáo tai chinh tcng hcfp da trén két qua cia cutc
tOi ciA tién hành kiém loan theo các Chu,n mrc Kiém toán Vit Nam. Các chuãn
ching tôi tuãn thi chuân mrc và các quy djnh v dao dtrc ngh nghip, lap ké
n cuOc kiém toán dé dt drçic sr dam bão hcip 1 ye vic lieu Báo cáo tài chinh
Cong ty có cOn sal sOt tr9ng yeu hay khOng.

Cong vic kim t an bao gm thirc hin các thlz ti,ic nh1in thu thp các bang chirng kiém toán ye cáo
s 1iu và thuyt inh trén Báo cáo tài chfnh t&lg hcrp. Các thi t%ic kiém toán duqc 1ra ch9n da trén
xét doán cCia ki toán vién, bao gem dánh giá ni ro có sal sOt trpng yéu frong Báo cáo tài chinh
Mng hcip do gian In hoc nhm lan. Khi thc hin dánh gia các ni ro nay, kiém toán viOn cia xem
xét kim soát n' bO cia Tong Côn ty lien quan den vic lap vâ trmnh bay Báo cáo tai chInh teng
hçip thing thc, h 1 nhAm thiét ke các thi tic kiém toán phi hçip vài tinh hmnh thc té, thy nhién
không nhAin nipc dIch dua ra kién ye hiu quA cia kiérn soát nOi bO cia T6ng Cong ty. Cong vic
gem dánh giá tInh thich hçip cia các chlnh sách ké toán ducc áp ding và tinh
kim toán cng
hçvp l cüa cac ir c tinh ké toán cia Ban T6ng Giám d6c cling nhi.r dánh giá vic tninh bay teng the
Báo cáo tài chirth teng hcip.
Ching tôi tin hi g rang các bing chCrng kiem toán ma chuing tOi cia thu thap ducic là day di và thIch
hçip lam ca sâ oh y" kién kiém toán cia chiing tôi.

/
An Independent Mem rof

BAKER TIL
JNTF.RNATLON

L
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BAO CÁO KIEM TOAN (tip theo)

Y kin cüa Kimi toán viên
Theo ' kin cüa chüng tôi, Báo cáo tài chinh tng h?p dã phãn ánh trung th%rc và hp 1, trén cac
khIa canh trQng yêu t'mh hInh tài chInh cüa Tong Cong ty Biru din Vit Nam tai ngày 31 thang 12
nAm 2018, cOng rthu kOt qua hoat dng kinh doanh và tinh hinh liru chuyen tién t cho nAm tài chInh
kt thüc cOng ngy, phO hcrp vi các Chuân mi,rc K toán Vit Nam, ChO d KO toán doanh nghip
tai Tng Cong ty Biru din Vit Nam ban hành kern theo Quyét djnh so 323/QD-BDVN-HDTV
ngày 29/12/2015 cOa Hi ding thãnh vién dtrçTc B) Tài chInh chap thun tai Cong vAn s
18416/BTC-CDKT ngày 10/12/2015, các quy djnh pháp 1y' Co lien quan den vic 1p và trInh bay
Báo cáo tài chIni cOng quy djnh ni b cOa Tong COng ty Biru din Vit Narn v vic "Hu&ng dn
1p báo cáo quyê; toán nAm 2018".
Vn d khác
Nhu dA trmnh bà' & Thuyt minh VII.2 cOa Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh tang hqp, nAm nay
Tng Cong ty d diu chinh so 1iu so sánh cOa mit so khoân mic trén Báo cáo tài chinh tng hçvp
cho nAm tài chin' kOt thüc ngày 31 thang 12 nAm 2018 theo Thông báo Két qua Kiém toán Nhà nir&c
ngày 24 tháng 9 -iAm 2018.
Cong ty TNIffl Kim toán và Tir vn A&C

O 4498 is.,
CÔNGTY
TRACH NHIEM HU'IJ

KIEMTOANVATLI

Nguyn VAn Kiên — PhO Tng GiAm dc
So' Gidy CNDKHN1dêm todn: 0192-2018-008-1

Vu Tun NghTa - Kirn toAn viên
Sd Gidy CNDKHNkiJm toOn: 4028-2017-008-1

Ha Ni, ngày 23 tháng 3 näm 2019
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Du t*r tài chfnh ngn hn
Chfrng khodn kinh doanh
Dr phông giàm giá chi'ng khoãn kinh doanh
Du Pr n&n git? den ngày dáo h

120
121
122
123

ti!. Cic khoãn phãi thu ngn hn
1. Phãi thu ng.n hn cia khách hang
2. Trã trtiâc cho nguii ban ngn hn
3. Phãi thu ni b ngn hn
4. Phài thu theo tién d ke hoch hçip d6ng xAy drng
5. PhãithuvchovayngLnhn
6. Phãi thu ng&i h?n khác
7. Drphông phâi thu ng.n hn khO dôi
8. Tâi san thieu ch, xCr ly

130
131
132
133
134
135
136
137
139

IV. Hang tn kho
1. Hangtnkho
2. Dirphông giãm giá hang t6n kho

140
141
149

V.
1.
2.
3.
4.

150
151
152
153
154
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I
I

Tà1 san ngn hn khác
Chiphthâcngn1n
Thuégiatrjgiatangdkhutrr
ThuC và các khoãn kháe phãi thu Nlià ntràc
Giao djch mua ban lai trái phieu Chlnh phü
Taisanngñnhnkhac

V.1

V.2a

s6 cu61 näm

S du näm

13.172.538.055.198

11.785.042311.596

7.227.435.632303
7.025.885.150.216
201.550.482.087

6.69 1.063.762.536
6.620.839.760.484
70.224.002.052

3.345.806.260.848

3318.842.410.000
3.318.842.410.000

3345.806.260.848
2325.450.794342
1.259.482.581.753
82.072.068.403
-

1.494.741.866.436
949.281.900.380
57.348.348.168

V.5a
V.6

1.013.329.936.499
(29.682.645.004)
248.852.691

52 1.052.498.454
(33.032.048.938)
91.168.372

V.7

189.434.924.437
189.713.785.511
(278.861.074)

182.149.985.831
183.020229.160
(870.243.329)

84.410.443.268
28.916.358.669
45.341.417.099
10.152.667.500

98.244.286.793
33.393.749.593
23.651.708.673
41.198.82S27

V3a
V.4a

V.8a
V.14

-

155

a
a
a
a
a

Bdo cáo nay phdi dzrçrc dQc cfw.g vál Bàn thuyEt mink Báo cáo ài chink 1o2nghqp
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TcSNG CONG TY BU'U DIEN VIET NAM
CONGTYME
Da clii: s6 05 dtring Phm Hung, Phu&ig M 0mb 2, Qun Naxn Tr Lim, Thânh pM HaNOi, Vit Nam
Cho nárn tài chlnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nxn 2018
Bang can dI k toán tang hp tiép theo)

I

S4 cu61 nm

S du näm

5.454.838.918.111

5.064.549.335.810

210
211 V.3b
212 V.4b
213
214
215
216 V.5b
219

42.704.548.436
25.999850.959
5.841.041.795
10.863.655.682
-

192.887.266.072
182.750.796.393
6.987.584.902

H. Di san c6 djnh
1. Tài san c6 djnh hOn hlrh
Nguyen gid
Giá lrj hao mon lily 1c
2. Tâi san c6 dnh thus tãi chfnh
Nguyen giá
GidfrjhaomOnl'k1
3. Tàisãnc6djnhvôhlnh
Nguyêngiá
Gid trj hao mOn lily ke'

220
221
V.9
222
223
224
225
226
227 V.10
228
229

3.179.478.655.555
2.971.910.058.221
7.008.127.132.746
(4.036.217.074.525)
-

2.796.379.867.150
2.589.828.156.909
6.460.377.935.976
(3.870.549.779.067)
-

207.568.597334
304.434.567.671
(96.865.970.337)

206.551.710.241
292.131.792.442
(85.580.082.201)

Ill. Bt dng san du tir
Nguyen giá
Giá tn hao mon lOy k

230
231
232

1V. Tãi san dO dang dId h*n
1. ChiphIsãnxut,kinhcoanhdidangdãihn
2. Chiphfxâyd%rngcabãnd!rdang

240
241
242 V.11

330.445.170.446

288.659.269.232

330.445.170.446

288.659.269.232

V. Du tirtàl chfnh dId hn
1. Du tu vào cOng ty con
2. DutrvàocongtyIiêndoanh, 1iênkt
3. DuttrgOpv&ivàodcmvjkhác
4. Dir phOng du tin tài chfrih dâi hn
5. Du tin nm giO dn ngày dáo hn

250
251 V.2b
252 V.2b
253 V.2b
254 V.2b
255 V.2a

1.351.617.506.615
243 .495.929.262
241.526.443.410
812.387.681.071
(1.292.547.128)
55.500.000.000

1.328.121.743.151
206.604.924.4 12
241.526.443.410
812.387.681.071
(1.297.305.742)
68.900.000.000

VI. Tài sin dii hn khic
I.Chi phi tritrtràc dài hn
2. Tài san thus thu nhp hon Iai
3. Thi& bj, 4t tin, phi tOng thay the dài hn
4. Tài sin dài hn khác

260
261 V.8b
262
263
268

550.593.037.059
549.704.021.553
100.135.506
788.880.000

458.501.190.205
458.501.190.205

18.627.376.973.309

16.849.591.647.406

TA! SAN
B - TAI SAN DAI HN

I. Các khoãn phãi thu dId hn
N
1. Phài thu dài hn cüa khách hang
2. Trâtnrâc cho ngu&i ban dId h?n
- 3. V6nkinhdoanhôdanVjtrcthuOc
N 4. PhaithunOibOdàihn
5. Phài thu v cho vay dài hn
I 6. Phãi thu dId hn khác
7. Dr phông phâi thu dài hn khô döi

N
I

•

N
N
•

•

N
I
N

I
•

M Thuyt
mlnh
s

TONG CQNG TA! SAN

200

270

3.148.884.777

-

U
a

I
I

Bdo cáo nàyphái dwçtc dQc ciing vôi Bàn ihuylt minh Báo cáo tài chtnh lông hclp
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T6NG CONG TV BUU DIEN VIET NAM
CONGTYMç
Dja clii: s6 05 dumg Pham Wing, Phtr&ng M5 Dinh 2, Qt4n Nam Tfr Liêm, Thành phó Ha Ni, Vit Nam
Cho nthntàichinhkétthic ngãy3l tháng 12 nãm2018
Bang dn d& k tom tang iQrp tip theo)

I
NGUON VON

Ma Thuyat
minh
s

S cuM näm

S du näm

300

10.457.618.750.020

8.681.554.750.183

V.15

10.383.993.309.447
1.911.109.814328
80.533.243.774
36.334.922.465
879.622.513368
415.100.944.896

8.271.525.107.444
1.205.320.006.713
78.521.787.483
25.961.742.111
790.733.483.415
260.730.511.348

V.16a
V.17a

17.624.163.560
6.604.797.595.123

15.959.585.608
5.557.134.842.201

438.870.111.933

337.163.148.565

73.625.440.573
57.159.983.566
11275.291
83.904.298

410.029.642.739
392.096.950.985
550.457.186
38.984.973

16.370.277.418

555.068.170
15.292.266.835

N

c

N

I. Nq ngn han
1. Phài trãngu&i bánngn han
2. Ngmuatratiêntrincng&ihn
3. Thué và cãc khoãn phà np Nhà. nuâc
4. Phãitrângithi1aodng
5. Clii phi phâi trá ng&1 han
6. Phn*ibng&ih
7. Phai Ira theo tian d Ice hoach hqp dang xây drng
8. Doanhthuchtrathchinngnhn
9. Phài trâ ng&i han khác
10. Vay và nq thuê tài chfnh ng&1 han
Drphôngphaitrang&,han
12. Qukhenthuâng,phà1çii
13. QubInh6ngiá
14. Giao djch mua ban lai lrái phieu Chfnh phU

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

H. Ncr dài han
1. Phâi Ira ngtrri ban dài hn
2. Ngi&imuatratièntrithcdaihn
3. Chiph1phâitrãdIihn
4. Phãnibtvèv6nkinhdoanh
5. PhàitrãnibOdàihan
6. Doanh thu chira thc hin dài han
7. Phãi trãdâi han khác
8. Vay và nq thus tài ch1n,i dài han
9. Trái phiu chuyen dai
10. C6 phieu uu dâi
11. Thué thu nhp hoan la.i phãi trã
12. Drphôngphãitrãdàihn
13. Qu5 phát trièn khoa hçc và cong ngh

330
331 V. 12b
332
333
334
335
336 V.16b
337 V.17b
338
339
340
341
342
343

N

I
N

N
I

N
N

N

N
N

I
I
N
N
N
N
I

Nç1 PHAI TRA

V.I2a
V.13
V.14

Báo cáo nâyphdi dwqc dQc ciing vOl Bàn lhuyli minh Bdo cáo àî chin/i ldng hç,p

1.495.914.590
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TC5NG CONG TY BU'U meN VIET NAM
CONG TY ME
Dja chi: sö 05 dtrmg Phm Hung, Phubng M Dlnh 2, Qun Nam Tfr Liém Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam
Cho nmtài chfnh két thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2018
Bang cn d6i k toán tang hqp (tip theo)
M
s

Thuyt
mlnh

S cui nAm

S du nAm

400

8.169.758.223.289

8.168.036.897.223

8.169.741.361.432
8.122.000.000.000

8.167.502.650.704
8.122.000.000.000

21.219.210.728

18.980.500.000

26.403.999.984

26.403.999.984

Lcrinh*sauthu0 chuaphanph6i
- LWSTchzsaphânpMi lily ki de'ii cudi kfr trwác
- NSTchuaphdnphóik3)này
12. NguOnvOndutrxâydrngcaban

410 V.18
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
421a
421b
422

118.150.720

118.150.720

II. NguOn kinh phi vA qu khAc
1. NguOn kinh phI
2. Ngu6n kinh phi dA hlnh thành tãi san cO ctjnh

430
431
432

16.861.857
16.861.857

534.246.519
517.384.662
16.861.857

440

18.627.376.973.309

16.849.591.647.406

NGUON VON
D - NGUON VON C}IU SeI HtU
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vn chü so' h&u
V6n gop cüa chCi so' hOti
Thng dtr von CO phn
QuyOnchçnchuyOnd&traiphiOu
V6nkháccüachüs&h&u
C6phiOuqu
Chênh 1ch dAnh giá 1 tâi san
ChOnh 1ch t5 giá h6i doái
Qu5 du ttr phát trién
QuhOtrqspx&pdoanhnghip
Qu5 khác thuOc vOn chi so' hUu

TONG CQNG NGUON VON

Lip, ngày 23 tháng 3 nm 2019
quyn TOng Giám dOe
NgtrOi Ip biu

K toán truO'ng

g Giám dOe

LêTh1Mai

T Thj Mai Anh

uyn Minh Dfrc

Báo cáo nàyphài du'çic dQc cng vat Bàn thzyit mink Bdo cáo iài chink tdng hçp
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TNG CONG TY BULl DIN VIT NAM
CONG TY ME
DIa chi: sã 05 dtring Phm HUng, Phuing M Dinh 2, Qun Naxn TCr Liém, Thàxth ph6 HaNOi, Vit Nam
BAO cÁo TAI CHINH TONG HQP

Mu so B02 - DN/TH

Cho nm tAi chlnhkét thCic ngày 31 tháng 12 nni 2018

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG JUN11 DOANII TONG H(P
Näm 2018
Dan vj tmnh: VND
M Thuyt
S6 minh

ci1TIEU

Näm trirOrc

Nãm nay

1.

Doanh thu ban hang và cung cp djch vy

01

VI.!

20.570.766.859.886

16.157.998.733.004

I

2.

Các khoän giãm trfr doanh thu

02 VI.2

70.419.839.357

88.965.919.163

I

3.

Doanh thu thun v ban hang Va cung cp djch vy 10

20.500.347.020.529

16.069.032.813.841

I

4.

GiávOnhàngbán

11 VI.3

18.708.878.708.124

14.518.004.892.200

I

5.

Lçri nhun gOp v b4n hang và cung cp djch vy

20

1.791.468.312.405

1.551.027.921.641

6.

Doanh thu hoyt dung tài chinh

21 VI.4

277.538.771.261

339.695.952.926

7.

Chi phi tài chInh

22
23

VI.5

3.689.271370

18.740.126.811

I
I

Trong do: chi phi 1i vay

I

8. Chi phi ban hang

25 VI.6

68.960.141.032

60.340.552.903

I

9. Chi phi quãn 1 doa h nghip

26

VI.7

1.643.337.167.019

1.552.538.995.631

10. Lçi nhuOn thun tfr hoyt dng kinh doanh

30

353.020.504.245

259.104.199.222

11. Thu nhp khic

31 V!.8

26.200.847.125

35.445.153.371

I

12. Chi phi khác

32

7.052.583.248

3.464.011.039

I

13. Lyi nhuOn khác

40

19.148.263.877

31.981.142.332

I

14. Tang Iqi nhun k tán trufrc thud

50

372.168.768.122

291.085.341.554

I

15. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành

51 V.14

68.899.946.620

16.496.713.259

16. ChI phi thud thu nhp doanh nghip hoãn lyi

52

(1.596.050.096)

1.495.914.590

17. Lçi nhun sau thud thu nhOp doanh nghip

60

I

I
I

304.864.871.598

273.092.713.705

L4p,ngày23 tháng3näni 2019
1
2
..

I
I

VL9

Ngirôi 1p biu

K toán trirông

Thfrau quyen Tong Giam doc
Giám dOe

L Thj Mai

Ty Thj Mal Anh

Nguyn Minh Dire

I
I
I
I
I
I
I
I

B4o cáo nâyphái dWc dpc cling vái Ban thuylt rn/nh Báo cáo à/ ch(nh tong hqp
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DIEN VIET NAM
ToNG CONG TY B
CÔNGTYME
Dja chi: s6 05 dtthng Ph Wing, Phung M' Dlnh 2, Qun Nam Tr Liëm, Thành ph6 Ha Ni, Vit Narn
BAO cÁo TAI CHfNH ONO HQP
Mu s6B03 -DNPfl{

Cho nArn tài chfnh két th cngày3l thãng12nAin2018

d
g

BAO

cÁo

LUll CIJUYEN TIEN T1 TONG HP
(Theo phirong pháp trc tiEp)
NAm 2018
DcinvjtInh: VND

I
I
I
I
I
I
I
1
I
I

111 TItU

NAm nay

NAm trir&c

20.474.732.204.967
(16.508.829.095.569)
(3.172.854.440.496)

16.000.889.937.771
(12.481.480.110.080)
(2.816.984.004.570)

(39.352.734.936)
274.453.340.431
(628.397.718.573)
399.751.555.824

(22.500.000.000)
231.374.729.750
(786.625.079.764)
124.675.473.107

(2.257.259.176)
1.344.776.962.691
(787.134.388.638)
555.385.314.877

24.466.079.481
441.273.274.412
(4.107.691.215.520)
(3.641.951.861.627)

20

955.136270.701

(3.517.276.388.520)

21

(840.032.875.504)

(788.056.814.355)

22

1.208.037.211

5.088.285.050

23

(3244.730.000.000)

(4.177.250.000.000)

24
25
26
27

3.377.280.000.000
(36.891.004.850)

4.157.322.207.000

321.401.090.364

291.379.289.430

30

(421.764.752.779)

(511.517.032.875)

I. Liru chuyh tin tir ot dng kinh doanh
A. Dong tiên tfr hot 6 ng kinh doanh
1. Tin thu ban hang, c g cp djch v,i và
01
doanh thu khác
02
2. Tin clii trã cho ngir cung cap hang hOa và djch vi,i
03
3. Tin chi trã cho ngu lao dung
04
4. Tiên chi trà IAI vay
anh
nghip
d
nOp
05
5. Tin thué thu nhp d •
06
6. Tin thu khác tir hoat ding kinh doanh
07
7. Tiên clii khác cho ho. dung kinh doanh
18
Dbng fun thudn tfr h gi dng klnh doanh
B. Dôngtin tfrhot di g thu h, chi h (*)
1. Liru chuyèn tièn thu. tr hot dng Tiét kim Buu dien 19.1
2. Liru chuyn tiên thu: tr hoat ding tai chlnh Buu chfnh 19.2
19.3
3. Lu'u chuyn tièn thu. tr hot dQng thu h khác
Dông din thuin 11€ h ztdngthuh, chih
19
Luu chuyin din thu ii ifs hogt dng !cinh doanh

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MA Thuyt
mlnh
s

II. Liru chuyn tLen tfr ot dng du tir

1. Tiên chi d mua s&n, ây drng tài san c djnh và
các tài san dài hn kh: C
2. Tièn thu tfr thanh l, ircrng ban tài san c djnh và
cáctàisândàihankh. C
3. Tièn chi cho vay, mu. các cOng ci ncr cüa
don vj khác
4. Tin thu hi cho vay, an li các cOng ci,i nq cOa
don vj khAc
5. Tin chi du tr, gop v n vào dcm vj khác
6. Tièn thu hi du tir, g p v6n vào don vj khâc
7. Tiên thu IAi cho vay, c i t(rc và lçri nhun dtrcrc chia
Luu chuyin din thud hr hogi dng ddu 1w

Bdo edo nàyphdi dwqc dQc cling 6! Bàn ihzryJt minh Bdo cdo La! chmnh tang hqp
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I
I
I

TONG CONG TY BLI'U DIN VIET NAM
CONGTYM
Dja chi: S6 05 du&ng Phim Hung, Phuing M Dlnh 2, Qun Nam Tr Liéin, Thành ph Ha Nti, Vit Nam
Cho nãm tâi chinh kétthuc ngay 31 tháng 12 nm 2018
Báo cáo kin chuyn tiii t tang hçrp (tiép theo)
M Thuy4t
s6 niinh

CIII TItU

Näm nay

Nm tru&c

533.372.117.922

(4.028.793.421.395)

6.691.063.762.536

10.719.208.410.490

2.999.751.845

648.773.441

7.227.435.632.303

6.691.063.762.536

III. Liru chuyn tih tfr host dng tài chlnh

I
•
.
.

1. Tin thu tfr phát hành c phik, nhn gop v6n cüa
chOsrh0u
2. Tièn chi trã gOp v6n cho các chü sâ hOu, mua Iai
c*i phiu cüa doanh nghip da phát hành
3. Tinthu&divay
4. Tintranqg6cvay
5. Tiên trã nq g6c thue tãi chlnh
6. c6 tCrc, içii nhun dA trâ cho chü sâ hUu

31
32
33
34
35
36

Lwu chuyln tiJn lhun & hogi d3ng MI ch(nh

40

Liru chuyin tin thuIn trong nAm

50

Tin vA tuung duun' tin dIu nAm

60 V.1

I
I

Anh huung cüa thay dM t' gia h6i doái quy (Mi ngoi t 61
Tin và tuung duung tIn cu61 nm
•
•

70

() Phan ánh dong tiên 1u ké cOa ho3t dung thu h, chi hO gitla Tang COng ty Btru din Vit Nain vâi các (Mi tác ye djch v
tiét kim bixu dien, c&c djch vi,i tai chfnh buu chfnh, djch vi thu hO, chi hO cho (Mi tác, vâi dc diem phát sinh 1&n, th&i
gian luAn chuyen ngen. DOng tien nay bi hn chC s ding theo quy djnh cOa pháp

I
I

V.1

Lip, ngAy 23 tháng 3 nàni 2019
Thtraü quyen Teng Giám (Mc
Ngu*i ip biu

Ke toán tnrOrng

g Glâm d6c

U Th Mal

T ThI Mai Anh

Nguyen Mink Dirc

I
I
I
I
I
I
I
I
Báo cáo nàyphái duç dQc cog vol Ban thuybminh Báo cáo thi chInh A4nghqp

I
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TNG CONG TV BUU DIN VIET NAM
CONGTYME
Da chi: S6 05 dtrtvng Phm Hung, Phuing M DInh 2, Qun Nam Tr Liêm, Thành ph8 Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TAI CHINH TONG HQP
Chonmtàich1nhkétthüc ngày31 tháng l2nm2O18

N
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfN}I TONG H1P

N

Cho nAm tài chinh kt thüc ngIy 31 tháng 12 nAm 2018

N
N

I.

DALC

I

1.

lllnh thfrc sö hftu v6n
Tng Cong ty Buu din Vit Nam (sau day gci tat là "Tng Cong ty") là doanh nghip Nhà nuàc,
do Nha nuàc lam chii s& hflu.

2.

LTnh vi1rc kinh doanh
LTnh e kinh doanh cüa Tng Cong ty là djeh vi,i và kinh doanh thrcing mai.

3.

Nganh ngh kinh doanh
Hoat dng kinh doanh chinh cüa TMg Cong ty là:
- Thiét 1p, çuãn l', khai thác và phát trin mn buu chinh cong cong, cung cp các djch v',t buu
chInh cong Ich theo chin luçic, quy hoach, ke hoach do ci quan nhà rnrâc có thni quyèn phê
duyt
Cung cAp các djch vi cong Ich khác theo yOu cAu cüa Ca quan nhà nuâc cO thm quyn;
Kinh doanh the djch v,i btru chinh dành riêng theo quy dnh cUa ca quan nhà nuâe cO thm quyn;
- Kinh doanh các djch vi btru chInh, phát hành báo chI trong và ngoài rnthc;
- Tham gia các hoat dng cung cAp djch vii buu chInh qu6c t và các djch vi,i khác trong khuOn
kh6 các DLM trc qu6c t trong ltnh e bun chInh ma Vit Nam k) k&, gia nhp theo quy
djnh cüa p'iáp 1ut;
Dai ly djch vii vin thông, ban lai djeh i vin thông;
Tu vAn, nghiOn cüu, dao tao, dy ngh và 1mg dimg ti&n b khoa hQc, cong ngh trong linh c
btru chInh;
Kinh doaiu cáe djch vii trOn môi tnIing mang theo quy djnh cüa pháp lust;
Kinh doath 4n tãi hành khách, vn tái hang hóa theo quy djnh cüa pháp lust;
Kinh doanh các djeh vi' logistics;
Mua ban, sCra chüa xe và 4t ttr, thit bj xe may;
Mua ban, dai l mua, dai l' ban các loai hang hOa và djch vii cUa các t6 ch1mc, cá nhãn trong và
ngoài nuâc theo quy djnh cüa pháp 14t;
XuAt khAu, nhp khAu 4t tu, thit bj vin thông, Cong ngh thông tin, thi& bj van phOng va cae
loai hang hóa, dch vii khác;
Cho thuO may mOe, thit bj, phucmg tin vn tài theo quy djnh cüa pháp lut;
In sao ban ghi các loai; kinh doanh, xuAt nhp khAu báo chI và xuAt bàn phAm;
Kinh doanh bAt dng san, cho thuO van phông;
I
Kinh doanh khách s?n, nhà hang (khong bao gm kinh doanh bar, phông hat Karaoke, vaJJ
trithng, djch vii du ljch, quãng cáo;
San xuAt giAy và các san phAm v giAy theo quy djnh cüa pháp 1ut;
Nghiën cUu thj thImg: xây dmg, hru tnt và khai thác ca si dO lieu theo quy djnh cüa pháp
Iut;
Ttr vAn, thit ká, xây dimng cong trinh, hang m1c cong trinh trong lTnh vi,rc bun chInh, vin
thông.

4.

Chu k5r san xuAt, kinh doanh thông thirOng
Chu k' san xuAt kinh doanh thông thtrng cüa T6ng Cong ty không qua 12 tháng.

N
N
N
N
N
N
I
N
N

N
N
N
N
N
I
N
N
N
I
I
N
N
N

DIEM H04T DQNG

N
Ban thuyét rn/nh nay ia rn5t b5ph<2n hç/p thành và p/thE thrqc dcc c/mg vái Baa cáo tài chlnh zdng/zcip
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T6NG CONG TV BUU DIEN WET NAM
CONG TV
Bja clii: S OS drô'ng Pham Hi)ng, Phuvng M5 Duith 2, Qun Nam Tir Liêm, Thành ph Ha N.i, Vit Nain
nAo cÁo TAI CHINI TONG HQP
Cho nmtài chlnh kétthtc ngày 31 thang 12 närn 2018
Ban thuy4t minh Báo cáo tàl chinh tng hp tip theo)
5.

Cu tróc T6ng Cong ty
Cdc cong ly con
TOn cong ty
Cong ty TNH)-I MTV Tern Btru chinh
CongtyTNHiMTVInTemBtrudin
Cong ty C6 phn Du llch Bun din
Cong ty C plin Chuyn phát thanh
Buu din
x
Cong ty Co pLan Truyen
thong Quãng
cáo Bun chInli

Dja chi tru s& chlnh
HàNi
H ChI Minh
HàNi

T' 1 quyn
T' 1 v6n T' 1
lçTi ich bi&i quyét
gop
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90,22%
90,22% 90,22%

HàNi

84,13% 84,13%

84,13%

Ha Ni

54,44% 54,44%

54,44%

Cdc cOng ty hen kEt
TOn cOngty
Dja chi tri s& chmnh
Tang Cong ty C ph.n
HàNi
Bão him Buu din (PTI)
Cong ty TNHH Chuyn
Vit Nain
phát nhanh DHL-VNPT

T' l vn
gOp

Tl
phaii s& hftu

T' 1 quyn
biu quy&

22,67%

22,67%

22,67%

49,00%

49,00%

49,00%

Các doit vj trrc thu()c không có tw cdch pháp nhdn hgch todn ph(r thu(3c
- 63 Bun din tai cáo tlnh, thành pM;
- Cong ty Phál hành báo chi Trung wang;
- Trung tarn Dào tao và Bi dung nghip vii Bun din;
- Cong ty Vn chuy&t và Kho vn Bun din;
- Cong ty Datapost.
6.

TuyOn b6 v khá näng so sánh thông tin trOn Báo cáo tài chlnh
Cáo s 1iu tuang (rug cüa nArn truâc so sánh duçic vài s lieu cCrn nin nay

IL

NAM TAT CIIINH, DON Vj TIEN T SlY DIJNG TRONG xE TOAN

1

Näzn tài chInb
NArn tài chlnh cüa Tng COng ty bt dâu tir ngày 01 tháng 01 và két thic vào ngày 31 tháng 12
hang näm.

2.

Don v tin t fr dyng trong k toán
1km vj tiM t sfr diing trong k toán là. DMg Vit Nam (VND) do phM lan cáo nghip vi dtrçrc
thiro hin bang dan vj tiM t VND.

Bàn thuye't minh nay L& ,nt Lcph<n hcip thanh vaphái dwqc d9c civng vat Báo cáo tat clth7h tong /iQ
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T5NG CONG TV bUU DIN VIT NAM
CONG TY M
Dja chi: S 05 dung Phm Hong, Phtrng M Dlnh 2, Qun Nam Tr Liêm, Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TAI CHINH TONG HQP
Cho nâxn tài chinh két diic ngày 31 tháng 12 näm 2018
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chlnh t6ng hçrp (tip theo)

ilL CmJAN MTC vA Cat LX) KE TOAN AP D!)?4G
1.

Ch d k tom áp diing
Tang Cong ty áp ding ch d k toán doanh nghip tai Tng Cong ty Bun din Vit Nam
(\'NPost) ban hành kern theo Quyt djnh sö 323/QD-BDVN-HDTV ngày 29/12/20 15 cüa Hi don
Thành viên duqc B Tài chinh chip thun tai Cong vAn s 184 16/BTC-CDKT ngày 10/12/20 15 vô
vic chAp thun ch d k loan.

Vic 1p báo cáo tài chInh nAm 2018 cOn thc hin theo vAn bàn s 5895/BDVN-TCKT v/v buâng
dan 1p Báo cáo quy& toán nAm 2018 ban hành ngày 24 tháng 12 nAni 2018 cüa Tng cong ty Bun
din Vit Nam
2.

Tuyên b v v c titan thu chun myc k toán và chA d k toán
Ban T&ig Gián dc dam bâo Báo cáo tài chfnh cUa 1Mg Cong ty duçic 1p tuânthi diing mci quy
djnh ca Lut ké toán, các chuAn mrc ké toAn Vit Narn, các thông tir huong dan thirc hin chuAn
mrc và ché d ké toán hin hành.
C%I the, cong tLc ké toán ti Téng Cong ty bao gm vic ghi chép, phãn ánh các giao djch, sr kin
.
C
C
krnh te phát sinn, ghi nhn và xac dinh giá tn cac doi tuqng ke toAn da van diing day du các các
chu.n mrc kA toAn Vit Nam do B Tài chInh ban hành theo các Quyét djnh s 149/2001/QD-BTC
ngày 31/12/2001, Quyét dnh s 165/2002/QD-BTC ngày 31/12/2002, Quyét djnh sé
234/2003/QD-BTC ngày 3 0/12/2003, Quyét djnh sé: 12/2005/QD-BTC ngày 15/02/2005, Quyét
djnh s6: 100/2005/QD-BTC ngày 28/12/2005 và cáo thông tii huâng dn thrc hin cAc chu.n mijc.

3.

4.

Cong khai Báo cáo lii chinh
T&ig cong ty cong khai báo cáo tài chInh giüa then d, báo cáo tài chinh nAm theo quy djnh cüa
Lust, ché d ké toAn và quy djnh cüa chü s& hihi Nhà Nuâc di vài Téng cong ty Nhà Nuàc.
x £
HInh thirc SO
ke toán Ip dyng
Téng Cong ty áp ding hInh th(rc s ké toán là hmnh th(xc ch(rng tCr ghi s&

lv. cAc cnir,u SACH Kt TOAN A
1.

D1)NG

Co s& Ip Báo cáo tIi chInh
Báo cáo tài chnh duçic 1p trOn ca s& kA toán dM tIch (trr cáo thông tin lion quan dn cáo lueng
tien).
Cáo dan vj trrc thuc hInh thành b may ké toán riéng, hach toán phi thuc. Báo cáo tài chInh
thng hcip gita cUa toàn TMg COng ty duçc 1p trOn ca s& téng hçrp Báo cáo tài chmnh cUa cac don
vj trrc thuc. Doanh thu và s6 du gifla cáo don vj tri,rc thuc duçic l°a trr khi 1p Báo cáo tâi chinh
téng hcTp.

2.

Các giao djch bang ngoi t
Các giao djch phát sinh bAng ngoai t ducro chuyén del theo t' giá tai ngày phát sinh iao djch. S6
dtr cáo khoãn mic tien t cO géc ngoai t ti ngày két thüc nAm tài chInh duçic quy doi thea t' giá
tai ngày nay.
Tai thii diem cuéi nm các khoàn mi1ic tiM t có géc ngoi t duqc quy d6i theo t' giá nhu sau:

Bàn thit minh nay là mt

phe2n hcip ihành và phài dwçtc dpc thng vái Báo cáo tài chlnh ldng hqp
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TNG CONG TV BU'U DIEN VIET NAM
CONG TV ME
Dja clii: s6 05 &reing Phm Hung, Phu&ng M Enh 2, Qun Nain Tr Liëm, Thành pM HaNOi, Vit Nam
BAO cÁo TAI CHINH TONG HQP
Cho nãm tài chlnh kát thüc ngày 31 tháng 12 nm 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài ch(nh tang hçTp (tip theo)
-

D6i voi tin mt, tin gCri ngân hang và nq phãi thu: t) giá duqc áp di4ing khi dánh giá Iai làt'
giá mua chuyM khoãn cüa Ngan hang TMCP Ngoai thrng Vit Nam tai thai diem
3 1/12/2018.
D& v&i cáo khoãn nçi phâi trá: t) giá duçc áp dung khi dánh giá Iai là t5 giá ban ra cia Ngán
hang TMC? Ngoai thumig Vit Nam tai th&i dim 31/12/2018.
Di vài döng tin Western Union: t giá ap dvng d th,rc hin dánh giá 'ai cong nq phãi thu,
phãi trã là t giá mua vào cüa Ngan hang TMCP Ngoai thuing Vit Nam tai th&i dim
31/12/2018.

Chênh 1ch t$ giá phát sinh trong nAm ttr cáo giao djch b&ig ngoai t duçic ghi nhn vào doanh thu
hoat dng tài ciInh hoc chi phi tài chInh. Chenh loch t' giá do dánh giá lai cáo khoãn miic tiM t
cO g6c ngoai t ti ngày kt thüc nAm tài chInh sau khi bü trr chOnh 1ch tAng và chénh 1ch giãin
dtrqc ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài chinh hoc chi phi tài chfrih.
3.

TiM vi các kboin two'ng dirong tiM
a. TiM bao gm tiM tai qu5, tiM dang chuyM và cáo khoãn tiM gui khong k han. Duqc ghi
nhn theo nguyen tic giá g6c theo thi,rc t phát sinh.
b. Yang tiM i là yang dtrçrc hiu qu vâi mi,ic dich ct trO' giá trj, không bao gm yang vth vai trO
là nguyen lieu cho san xuAt, hoc yang cho mic dIch kinh doanh yang.
c. Các khoãn twang duang tiM là cáo khoãn du tu ng&n han không qua 3 tháng có khã fling
chuyM di do dãng thãnh mt lucing tiM xác djnh và không có nhi&i rUi do trong chuy&i di
thành tièn k tCr ngày mua khoãn du tir do tai thai dMm báo cáo.

4.

Các khoãn dAu hr tii chinh
Cóc khoán diu tu nim giü dn ngay ddo hçzn
Khoãn du tix duçrc phân ba1 là nâni giü dn ngày dáo han khi T&ig Cong ty có djnh va khá fling
giü dn ngày dáo han. Cáo khoãn du tu nim gli dn ngày dáo han bao gm: cáo khoãn tiàn gin
ngãn hang có k' hrn (bao gm cá cáo loai tin phi&i, k' phiM), trái phi&i, c phi&i tru dii ben phát
hành bit buc phii mua lai tai mOt th&i dim nht djnh trong twcYng lai và cáo khoãn cho vay nim
gilt dn ngày dáo han vài mic dIch thu lii hang k'5' và cáo khoãn dau tin nim gilt dn ngày dáo han
khác.

cáo khoãn du tin n&n gilt dn ngày dáo han dirçno ghi nhn ban du theo giá g& bao gm giá mua
và cáo chi phi dOn quan dn giao djoh mua cáo khoãn du tu. Sau ghi nhn ban dAu, các khoãn dâu
tin nay duçio ghi nhn theo gii trj cO tM thu Mi. Thu nhp lii tin cáo khoãn du tin nam gilt dn
ngày dáo hn sau ngày mua di.rçic ghi nhOn trOn Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh IrOn cci s&
d thu. Lii duic huO'ng tnthc khi T&ig Cong ty nim gilt duçio ghi giãin trir vào giá g& tai th&i
dim mua.
Khi có cáo bâr,g ching chic ch.n cho thAy mOt phM hoo toàn bO khoãn du tin có th không thu
Mi dtrçno va s t&i that duçic xác dnh mOt each dáng tin cy thi ton that dircrc ghi nhn vào ohi phi
tài chinh trong nim và giãm tri'i trVc tiép giá tn du tin.
Cdc khoãn thu tit vão cong ty con, cong 1)' lien kt
Cong ty con
Cong ty con Ia doanh nghip chju sr kim soát ea TMg Cong ty. Vic kim soát dat duço khi
T&ig Cong ty cO khà ning kim soát cáo ohfnh sách tài chInh và hoat dng cüa doanh nghip nhn
du tir nhim thu duçio lçii Ich kinh tá tin cáo hoat dng cita doanh nghip do.
Bàn thuyt minh nay là mt b5 ph<In hcip thành và phà! dwçtc d9c cling vol Bdo cáo àí chinh idng hQ7,

18

TNG CONG TY BUU DIEN VIET NAM
CONG TV ME

Dja clii: S6 05 dtrng Phm Hing, Phuing M Dlnh 2, Qun Nam Tfr Liém, Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TAT CHINH TONG HQP
Cho nAm tài chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh t6ng hp (tiép theo)
Cong ty lien ldt
Cong ty lien kt là doanh nghip ma Tng Cong ty cO ánh hu&ng dáng k nhirng khong cO quyn
kim soát di vâi các chInh sách tài chInh và hoat dng. Anh htr&ng dáng k th hin r quyn tham
gia vao vic &ra ra các quyt dnh v chinh sách tài chinh và hoat dng cüa doanh nghip nhn dAu
tu nlurng không ki6m soát các chInh sách nay.

Ghi nhn ban ddu
Các khoãn du tu vao côn ty con, cong ty lion k& duqc ghi nhn ban du theo giá gc, bao gm
giá mua hoc khoãn Op von cong các chi phi lien quan trirc tip dn vic du tu. Ththng hçip dâu
tu bang tài sM phi tien t, giá phi khoãn dAu ttr &rcvc ghi nhOn theo giá trj hcip 1' cüa tài san phi
tin t ti thOi dim phát sinh.
C t(rc và lcri nhun cüa cac kS' trixàc khi khoãn du tii duçrc mua dtrçic hach toãn giám giá frj cüa
chInh khoán du tu do. c6 tCrc và lçii nhun cüa các k5' sau khi khoãn du ttr duçic mua duqc ghi
nhãn doanh thu.
Drphông tdn tha't cho các khoán du tw vào cOng 4' con và cong 4' lien kit
Dr phOng t6n th&t cho các khoãn du ttr vào cong ty con, cong ty liOn k& dtrçc trIch 1p khi cong
ty con, cOng ty liOn kt bi 16 vài mtrc trIch 1p bang chOnh lch giüa v6n gOp thi,rc t ciza các ben tai
cOng ty con, cong ty liOn kt và v6n chü sâ hru th,rc çó nhân vi t' 1 gOp vn cüa T&ig Cong ty
so vâi t6ng s th gOp thc t cUa các bOn tai cong ty con, cOng ty liOn kit. Néu cong ty con, cOng
ty liOn kt là d& tirclng 1p Báo cáo tài chInh hqp nht thI can cr d6 xác djnh d phông ton that là
Báo cáo tài chirih hçrp nMt.
Tang, giãm s dv phOng t6n tht du ttr vào cong ty con, cOng ty liOn két cn phâi trIch 1p tai ngày
két th(ic nAm tâi chInh dtrçic ghi nhn vào chi phi tài chInh.
C'dc khodn da 1w vào cong cy vJn cüa doi vj khdc
Du tu vào côr g ci, yen cüa dan vj khác bao g6m các khoán du Pr côn ci,i yen nhung T6n Cong
ty không có quyén kiém soát, d6ng kiém soát hoc cO ãnh h.thng dáng ke dei vài ben dirçxc dau tir.
Các khoãn du tir vào cong ci,i yen cüa dan vi khác dtrqc ghi nhn ban du theo giá géc, bao gm
giá mua hoc khoán gop yen cong cáo chi phi trrc tiép liOn quan den boat dng du tu. Ce trc Va
lqi nhun cüa cac kS' truàc khi khoân du Pr duçic mua dirçic bach toán giáni giá Ui cUa chinh
khoãn du tu do. C6 t(rc và lçri nhun elm các kS' sau khi khoãn du Pr duçio mua duçic ghi nhn
doanh thu.
D phOng ten that cho cáo khoãn du ttr vào cong ciii v6n cüa dan vj khác dixçic trich 1p nhtr sau:
• Dej vói khoán du tix vào c6 phiéu niOm yet hoc giá trl hcip l' khoAn du Pr duçic xác djnh tin
cay, vic 1p dr phOng da trOn giá Ui thj trtrírng cüa cé phiéu.
• Dei v&i khoãn du Pr khOng xác dnh duçrc giá tn hqp l ti th&i diem báo cáo, vic Ip dir
phOng duc thrc hin cAn cIt vào khoân lô cIta bOn duçic du ti' vài mire trIch 1p bang chOnh
1ch gina vn gop thi,rc t cüa cáo liOn ti dan vj khác và vOn chA s httu thi,ro có nhân vài t 1
gOp vOn eUa TOng COng ty so vài tOng sO vOn gOp thc tO cüa các ben tai dan vj khác.
Tang, giãni sO d phOng tOn thAt du Pr vào cong ci vOn cüa don vj khác cn phãi trich 1p tai ngày
kOt thItc nAm tà.. chinh ducrc ghi nhn vào chi phi tâi chinh.

Bàn thuy& minh ,Øy là mç31 b ph4n hqp thank Va phái thzqc dpc cling vá! Bdo cáo là! chmnh rdng hcip
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T6NG CONG TV BU'U DIEN VIET NAM
CONG TV ME
Dja chi: só 05 dung Pbm Hing, Plurbng M5' Dthh 2, Qun Nani T'r Liém, Thanhpli6 Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TA! CH!NH TONG HOP
Cho nãm tài chinh kêt thic ngày 31 thang 12 nm 2018
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chlnh tang hçrp (tip theo)
5.

Các khoIn phãi thu
Cáo khoan nq phai thu dtrçic trinh bay theo giá tij ghi s6 lth di cáo khoán d phông phái thu khó
dói.
Vio phán loai cáo khoãn phái thu là phái thu khách hang, phãi thu ni b và phài thu khác duçic
thc hin theo nguyen tAo sau:
• Phâi thu cüa khách hang phán ánh cáo khoãn phãi thu mang tInh ch.t thuang mai phát sinh tr
giao djch ó tinh chAt mua ban gifa Tng Cong ty và ngu&i mua là dan vl dc 1p vâi T6ng
Cong ty, bao gm câ các khoãn phãi thu v tièn ban hang xuAt khAu y thác cho dan vj khác.
• Phái thu khác phãn ánh các khoán phãi thu không có tInh thirang mai, không lien quan dn
giao djch mua — ban.
Ncr phái thu duçic phãn Ioai theo tu& nq theo k5' hn g6c và kj' hn con lai ti th&i dim báo cáo,
dirçic theo dOi clii ti& cho tirng dM ttrçrng nq và tmg 1oi nguyen t.
Cu6i nAm tài chInh cáo khoãn nq phãi thu có g& ngoi t phãi ducrc dánh giá lai. Vic ghi nhn cáo
giao djch phát sinh, thanh toán nq và dánh giá li cu& kS' k toán các khoàn nq có g6c ngoai t
thrc hin theo quy djnh cüa chuAn mvc, ch d ké toán Vit Nam v xr 1 cáo giao djch bang
ngoi t.
TnrOng hçip thc hin dánh giá hoc irrc tInh k toán lien quan dn nq phâi thu, vic trâc tInh phài
darn an nq phài thu ducic ghi nhn không cao han giá tij 06 th thu hi.
D phOng phãi thu khO dOi duçic 1p cho timg khoãn nq phài thu khó dOi cAn Cu vào tu& ncr qua
h?n cüa cáo khoãn nq hoc dr kién mCro t.n thAt có th xây ra.
Tang, giãni s6 clu dir phOng ncr phãi thu kho dOi cAn phãi trich 1p ti ngày kt thüc nàm tài chInh
dtrçic ghi nhen vào chi phi quãn 1 doanh nghip.

6.

Hang tn kho
Hang tn kho duqc ghi nhn theo giá thAp horn giaa giá g& và giá i thuAn có th thc hin duc.
Giá g6c hang tn kho duçro xAo djnh nhu
• Nguyen 4t lieu, hang hóa: bao gm chi phi mua và cáo chi phi lien quan tWo tip khác phát
sinh d có dtrcrc hang tn kho r dia dim và trang thai hin ti.
• Thành phArn: bao gtm chi phi nguyen 4t 1iu, nhãn cOng trrc tip và chi phi san xuAt chung
có lion quan duqc phan b6 dra trOn mCrc dO hoat dOng binh thir&ng.
• Chi phi san xuAt kinh doanh dà dang: chi bao gm chi phi nguyen 4t lieu chinh, chi phi nhân
cong và các chi phi cO liOn quan trro tip kháo.
Hang tn kho dLrçrc hach toán theo phuang pháp kO khai thtrOng xuyOn, giá v6n hang xuAt và giá trj
hang tn cüa hang tn kho ducrc tinh theo phucing pháp binh quán gia quyn.
Giá txj thuAn cô th& thiro hin duçrc là giá ban uro tInh cUa hang thn kho trong k' san xuAt, kinh
doanh blnh thucrng trir chi phi LT&C tlnh d hoàn thàith và chi phi trâc tmnh cn thi& cho vic tiOu thi
chüng.

Ban thuye't minh nay ià ml b ph(2n hç'p ihành vàphd! dwqc dQc ding vol Báo cáo zà! chfrih ldng hqp
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Dr phOng iãm giá hang tn kho dtrqc 1p cho trng mt hang tn kho có giá gc Ian hcm giá frj
thuAn có the thqc hin duçic. Tang, giãni s di di1r phOng giãm giá hang tn kho cn phâi trich 1p
tai ngày kt th(ic nAm tài chInh dtrcic ghi nhn vào giá vn hang ban.
7.

Chi phi trã tru&c
Chi phi trã tnxàc là chi phi duçic v6n hoá xuAt phát tr yu cAu pha hcip gifa doanh thu, chi phi, bao
gm các chi phI thrc t dà phát sinh nhirng có 1in quan den ket qua hoat dng san xuAt kinh doanh
cüa nhiu k' ke toán sau.
Các khoãn chi phi duçic v&i hoá vào chi phi trã tnr&c de phãn b d&n hang kS' bao gm: Cong c'i,
dimg ci,i thn xuAt, clii phi bâo hiem tài san, chi phi süa chüa tài san phát sinh Ion trong diu kiin
doanh nghip không có lAi, các chi phi hot dng gait vài hçip d&ig cung cp san phin, djch vi
lien quan den nhieu k' ke toán.
Chi phi trà trithc ducic phân b vào chi phi san xuát khth doanh trong k5' thc hin th6ng nht theo
chInh sách cia Tng cong ty.
• Phtrmig pháp phãn b6 theo dumg thng hoc thea t9 l da trén doanh thu, k& qua kinh
doanh.
• Thii gian phân b6 cUa các khoãn chi phi tn trtrOc ducic xác djnh trên co sO ãnh huOng ca nO
dM vOi lçii ich kinh t to ra trong các k5' ke toán tiep theo và tInh hinh ket qua kinh doanh
tirng th&i kS' nhtrng khOng vtrqt qua thi gian quy djnh cfia Nba NtrOc.
Thai gian phan b tei cia Teng Cong ty áp ding theo quy djnh hin hành di vOi mt se khoãn chi
phi Ira truOC nhir sau:
• Phàn b không qua 3 nàin d& vOi Cong cii, di,rng ci,i;
• Phân be không qua 3 nAm d6i vOi Chi sfra cha tài san có giá tn iOn;
• Phãn b6 theo th&i hn hç?p deng bào hiem d6i vOl các khoân báo hiem tài san;
• Phân be theo s6 nAm ma khoãn chi phi phát huy Ich lçii ciM vOl các hcip deng cung cp djch viii
liOn quan r..hieu k' ké toán.

8.

Tài san thuê hot dng
ThuO tà.i san duçic phOn ioai là thuê hoat dng néu phn iOn ni ro và lcii ich g.n lien vOl quyen sO
hüu tài san thuc ye ngr&i cho thuO. Chi phi thuO hoat dng dtrqc phãn ánh vào chi phi thco
phtran pháp dthng thang cho suet thii hn thuO tài san, khOng phi thuc vào phucmg thirc thanh
toãn tien thuO.

9.

Tài san C6 djnh hfru hlnh
Tài san c6 djnh hftu hlnh ducic the hin theo nguyOn giá trir hao mOn lily ké. Nguyen giá tài san c6
djnh hthz hinh bao gem toàn b các chi phi ma T6ng COng ty phai bO ra dé cO duçic tài san c6 djnh
tInh den th&i diem dua tài san cio vào trng thai san sang sCr diing. Các chi phi phát sinh sau ghi
nhn ban dku chi duçic ghi tang nguyOn giá tài san c6 djnh néu các chi phi nay chAc chän lam tang
lçi ich kinh té trong tuo'ng lai do sCr dung tài san do. Các chi phi phát sinh không thOa man dieu
kiin IrOn duqc ghi nhn là chi phi san xut, kinh doanh trong kS'.
Khi tài san c6 cijnh hthi hlnh dtrcic bàn hay thanh 19, nguyOn giá và giá trj hao mOn lily Ice &rçic xOa
s6 và lii, 1 phát sinh do thanh 19 duqc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nAm.

Ban ihuyAt minh na.y là mt bph<2n hqp lhành vàphál dwqc dQc thng vái Báo cáo là! chlnh tdnghcip
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Tài san c6 dj s hitu hinh &rcic khAn hao theo phrang pháp dumg thAng di,ra trn thai gian hu
drng uàc tinh. So nàm kh&z hao cüa các 1oi tài san cO djnh hihi hlnh nhu sau:
Loal tài san cO dinh
SO nAm
10-40
Nhà cira, 4t k en trcic
Máymocvà ietbj
05-15
Phtwng tin V: tài, truyen dAn
06— 15
Tluet bi, d%Ing i quãn ly
03 —07
TàisãncOdj khác
03-06
10.

Tài san cO dIn' vô hlnh
Tài san cO dj vô hinh duçic the hin theo nguyen giá tth hao mon lily kO.
Nguyen giá tài san cO djnh vo hlnh bao gm toãn b các chi phi ma T8ng Cong ty phài bO ra de có
duqc tài san c djnh tinh den thai diem dua tai san do vào trang thai sAn sang s?r ding. Chi phi lien
quan den tài
cO djnh vo hlnh phát sinh sau khi ghi nhn ban dAn duçic ghi nhn là chi phi san
xuAt, kinh do: trong k' tnr khi cac chi phi nay gAn lien vài niOt tài san cO djnh vô hlnh ci the và
lam tAng lcii Ic kinh té tir các tài san nay.
Khi tài san cO jnh vo hmnh dtrqc ban hay thanh l, nguyen giá và giá fri hao mOn lily ké ducc xóa
sO và lAi, 10 ph. t sinh do thanh l &rçic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nAm.
Tài san cO dj vo hinh cüa TOng Cong ty bao gOm:
Quye%i sfr dtn d&
QuyOn sr diin dt là toàn b các chi phi th%ro té TOng Cong ty dA chi ra CO lien quan tlirc tiép tài
dt sC
b;o gOm: tiOn chi ra dé cO quyen sCr ding dAt, chi phi cho dOn bii, giâi phOng mt
bang, san lap t bang, 1 phi frurc ba.. QuyOn sir di,mg dAt cO thai hn dirqc kh&u hao theo thai
gian sfr di,rng d. t, quyOn sfr di,ing dAt khOng xac djnh thai han khong ducic tinh khAu hao.
PhJn mm me link
Giá mua cila p An mOm may tlnh ma khOng phâi là mOt bO phn g&1 ket vi phAn cimg cO lien
quan thi duçic On hoá. Nguyen giá cüa phAn mOm may tlnh là toàn bO các chi phi ma COng ty dA
chi ra tinh den thai dim dua phAn mOm vào sfr dung. PhAn mOm may tinh dirçic khAu hao theo
phucmg pháp d mg thang trong 5 dOn 8 nAin.
NIu1nh4uhà hóa
Giá mua cüa An hiu hang hang bao gOm cáo chi phi lien quan trrc tiOp dOn vic mua nhAn hiu.
Chi phi nay duc khAu hao theo phuang pháp &r1ng thAng trong 05 nAm.
Quynsdngch'
Nguyen giá Cil: quyOn sang chO mua 13i tir ben thu ba bao gOm giá mua, thuO mua hang không
duçirc hoân lai a chi phi dAng k. QuyOn sAng chO ducic khAu hao theo phuang pháp duOng thAng
trong 05 nAm.

11. Chiphixâyd gco bàn dfrdang
Clii phi xây d g ca bàn dâ dang phan ánh các chi phi lion quan trijc tiOp (bao gOm cã chi phi li
vay CO lien qu phü hçrp vài chInh sách kO toan cüa TOng Cong ty) den các tài san dang trong qua
trmnh xây di,rng, may moo thiOt bj dang lAp dt dé phuic vi cho m,ic dich san xuAt, cho thuO và quãn
l cUng nhu c phi lien quan den vic sua cha tài sAn cO dlnh dang thrc hin. Cáo tài san nay
dtrçic ghi nhn eo giá gOc và khOng dtrqc tinh khAu hao.

Ban thuyi: mm), nay là mt bt5 ph4n hap thbnh vàphd! dwqc dpc cing veil Bdo cáo thi chinh tdng hap
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12.

Các khoãn nc phãi trã và chi phi phãi trã
Nq phãi trã x. djnh nghta vi,i hin tai cüa doanh nghip khi doanh nghip nhn v mt tài san,
tham gia mt c kt hoc phát sinh các nghia vi pháp 1y.
Nq phãi trà ph t sinh tfr các giao djch vâ 5%f kiin d qua, nhir mua hang hóa chira trá ti&i, sir ding
djch vi,i chira anh toán, vay nçv, cam kt bão hành hang hóa cam k& nghTa vi,i hcrp ding. phái trá
nhân vien, thu phái np, phái trá khác.
Vic phân loai ghi nhn các khoãn ncr phài trá là phãi trã nguói ban, chi phi phâi trà, phãi trâ ni
b và phãi trA áç.
Nc7 phái trà dir c phãn loai theo tu& nq theo k' hn g& và kS' hn con lai tai thri dim báo cáo,
dtrcic theo dôi hi tit cho tüng d6i ttrçrng và trng loai nguyen t.
Cu& näm tài c Inh các khoãn ncr phãi trá cO gc ngoai t phài dtrcrc dánh giá lai. Vic ghi nhn các
giao djch phát inh, thanh toán ncr và dánh giá lai cu& nAm tài chInh các khoãn nq phãi trã cO gc
naoai t thrc n theo quy djnh cüa chu.n mlhrc, ché d ké toán Vit Nam v xCr ly các giao djch
bang ngoai t.
Tnr?mg hçrp th c hin dánh giá hoc irâc tlnh ké toán lien quan den ncr phái trá, vic irâc tinh phãi
dam báo ncr ph trá duçic ghi nhn không thp &m nghia vi phãi thanh toán.
T?i ngày két 'C k' ké toán nAm, phái thc hin xác djnh các khoãn nq tim tang xut phát tr sr
kiin dA xáy ra, xác dlnh các các nghTa vi thanh toán trong tirang lai tr mt ké hoach, phuan an,
hçrp ding rüi s cO the dan den nhihig dt bién trong két qua san xuAt kinh doanh lain ca sâ d 1p
dr phOng phái theo quy djnh.

13.

Doanh thu chira thirc hin
Doanh thu chi.ra thrc hin di.rçic ghi nhan trong trirOng hçrp da cung cp san phAm, djch vi,i cho
khách hang ma giao djch cung dp san phm, djch vi do lien quan quan den nhieu k5' ké toãn và
khách hang hin t?i thanh toán cho mt phn hoc toàn b san ph.m, djch vi da ducrc cung cép
lien quan den nhiCu k' ké toán do.
DM v&i dlch vi Biru chlnh, Tài chInh Buu chinh, xut phát tr dc thu chu k5' cung cAp djch vi,i
ng.n (tlnh theo ngày), san hrcmg djch vi lan và vic déi khàp gila tiép nhn - phát trâ dIch danh
rAt phic tip, d ch vi,i cung cAp dtrqc coi nhtr t(rc thri, khi hoàn thành th tic cung cAp djch vi tai
khâu tiép nhn, dircxc xac djnh là dA cung cAp djch vi,i hoãn thành và ghi nhn ngay vào doanh thu
trong kS'. Không ghi nhn doanh thu chira thi,rc hin d& vài các djch viii Biru chinh, Tâi chInh Buu
chinh, phát hành báo chi khi cung cAp và thu tién tr khách hang.
Doanh thu chua thrc hin gm doanh thu nhn tnthc nhir:
A
. •
.A • L
A.
L.A ,
.
,
• So tien cua khách hang dà tra tnwc cho m9t hoc nhieu ky ke toán ye cho thue tài san, ye dich
vi,i dào to (trâ hçc phi cho nhiu k5');
• Khoãn lAi ihn trithc khi cho vay yen hoc mua các cong ci ncr;
• Va các khoãn doanh thu chira th%rc hin khác nhtr: Khoãn chênh loch giiia giá ban hang fra
chm, trà gop theo cam két vài giá ban trã lien ngay, khoân lâi cho thuô tài chinh, khoãn
doanh thu ttrang üng vai giá tn hang hOa, djch vi,i hoc se phãi chiét khâu giãm giá cho khách
hang trong chtrcrng tnlnh khách hang truy&n th6ng...

Bàn ihuyAi mm!. nay là mçt b ph4z hçp than!. vàphdi dc dç'c &ng vol Báo cáo Mi chin!, :dng hcp
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Không ghi nhn là doanh thu chua thc hin các khoãn:
• Tian nhn tnrc cUa ngu&i mua ma chra cung cp san phzn, hang hoá, djch v,i;
• Doanh thu chua thu duçic tiM cUa hoat dng cho thu tài san, cung cp djch vi nhiau
(doanh thu chua thc hin chi dirçvc ghi nhn khi da thirc thu dircrc tien, không dtrçTc ghi doi
frng vói TK 131 — Phái thu cUa khách hang).
14.

Nguyen tc ghi nhn và vn hóa các khoãn chi phi di vay
Chi phi di vay là lAi tiM vay và cáo khoán chi phi khác ?hát sinh lien quan tiVc tiáp den cáo khoãn
vay. Chi phi di vay bao gam cáo khoán lAi tiM vay, phan phân b6 các khoãn chi& khu hoc phti
tri phát sinh lien quan den nhng khoán vay do phát hành trái phiéu, phn phán be cáo khoãn chi
phi ph1 phát sinh lien quan tri qua trinh lam thu ttic vay, chi phi tài chInh cUa tài san thue tài
chInh.
Clii phi di vay dtrçic ghi nhn vào chi phi san xut, kinh doanh trong k' khi phát sinh trir khi dtrçio
yen hoá. Chi phi di vay lien quan trrc tiép den vic du ttr xây dvng hoc san xut tài san dâ dang
disco tlnh vào iá trj cUa tài san do (dircic v&i hoá).
•
,
1
Truong hcip phat smh
các khoãn von vay chung, trong dO cO su ding cho mio dich
dau
tu xây
dmg hoc san xut mt tài san d& dang thi s6 chi phi di vay cO dü diM kiin yen hoá ducic xác djnh
theo t)' 1 v6n hoá.

Chi phi di vay duqc yen hoá trong k' khon dtrçic vucit qua teng s6 chi phi di vay phát sinh trong
k5'. Cáo khoán äi tian vay và khoãn phân bo chiét kheu hoo phi trOi disco v6n hoá trong tmg k5'
không dtrçic vuçrt qua se lAi vay th%rc té phát sinh và s6 phan be duet kMu hoc phi tri trong k'
do.
V6n hoá clii phi di vay vào giá trj tài san dà dang b& du khi: (1) các chi phi cho vic du tu xây
drng hoc san xuAt tài san dà dan bt dAu phát sinh; (2) các chi phi di vay phát sizth và (3) cáo
hoat dng cn thiét trong vic chuan bj disa tài san d& dang vào sr ding hoc ban dang dircic tién
hành. Vic v6n hoá chi phi di vay së dtrçic tm ngrng Iai trong cáo giai do?n ma qua trmnh du ttr
xay drng hoc .ãn xut tài san dâ dang bj gian doan, tnr khi sv gián do?n do là cAn thiét.
Vic yen hoá clii phi di vay s chém dCrt khi cáo hot dt)ng chCi yéu cAn thiét cho vio chuAn bi dua
tài san d& dang vào sfr di,ing hoc ban da hoãn thành. Chi phI di vay phát sinh sau dO Se dirçic ghi
nh&n là chi phi san xut, kinh doaxih trong k5r khi phát sinh.
Cáo khoãn thu nhp phát sinh do dAn tir tm thñ cáo khoãn vay rieng bit trong khi ch& st'r di,ing
vao mio dich có ducvc tài san dâ dang thi phái ghi giãm trr (-) vào chi phi di vay phát sinh khi yen
hoá.
T 1 yen hOa chi phi di vay disco sCr ding dé xáo dinh chi phi di vay disco v6n hOa:
• T' l yen hoá chi phi di vay là t' 1 lài suit binh quân gia quyen cüa các khoán vay chua trá
trong k5', a goi tn'r cáo khoán vay rieng bit phic vi cho mic dIch dAn ti.i, san xuAt tài san d&
dang.
• T 1 yen hoá disco xác djnh bang cách ly teng chi phi di vay phát sinh trong näm chia cho
so du binh quAn các khoân vay chua trá trong nAm. Chi phi di vay cO dü diM kiin von hoá
trong nAni disco xác djnh bang (=) t5 l v6n hoá nhân (x) vâi khoàn vay binh quán sCr diing
cho miic dch dAn tu trong nin.

Ban thu)t minh nay ia m<I b ph2n h9p thành vàplzái dwqc dQc cing vol Bdo c4o là! chinh idng hçip
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15.

CIc khoän di phông phãi trã
Cac khoán dr hông dtrçic ghi nhn khi don vj có nghia vi,i nçi hin tai (nghia vi pháp 1 hoc
nghia vi lien dôi) do kt qua tir mt sr kin, giao djch da xãy ra, vic thanh toán nghTa vi nci nay
có th s din dn sir giãm s(it v nhltng ic,1 Ich kinh th và giá trj cüa nghta vi nçv do cO th dtrçc
mt ithc tInh dáng tin cay. Vic xác djnh nghia v,i nci, u&c tInh giá frj thrçrc xem xét tren tAt cã các
chCrng cCr dA có, s' kin cüa chuyên gia cong nhu bAt Cu mt ch(rng cu, dAu hiu b sung nào xAy ra
sau ngày kt thic k5t k toân nAm, tnrâc ngày 1p báo cáo tài chInh. Giá frj dirçic ghi nh'n cüa mt
khoân d phông phâi trà là gia frj ducrc u&c tinh hçip ly' nhAt v khoãn tin s phài chi d thanh toán
nghia vii nçi hin tai tai ngày k& thüc k5' k toãn näm.
Mt khoãn dir phông phâi trà chi diiçic ghi nhn khi thôa mAn các diu kin sau:
•
Dan vj có nghTa vii nçi hin ti (nghTa vii pháp l hoc nghia vi,i lien d&i) do kt qua tir mt sir
kiin dA xày ra;
. R
A •
A . , A
. A .
Sr giam sut ye nhung lçn Ich kinh te cO the xay ra dan den vice yeu cau phat thanh toán nghia
•
v,inc,và
•
Dua ra dtrçrc mt ithc tInh dáng tin cy v giá frj cña nghia i nci do.
Dir phông phãi trâ dirçic 1p hang nm vào cu& niên d ké toán. Chi nMng khoãn chi phi lien quan
den khoãn dir phông phâi trà da 1p ban diu mài dtrçrc bü dap bAng khoãn dr phông phãi trã dO.
Néu s dir phông phái trà phài 1p nAm nay ion han sé dr phông phâi trã dA 1p nAm trii&c chua sfr
ding hét thi s chenh 1ch dr phèng phãi trã dtrçrc 1p b sung, hach toán vào chi phi san xuât kinh
doanh trong njn. Tnthng hçip sé dir phông phài trà phãi 1p näni nay nhO han sé dir phông phãi trà
da 1p näm trirac chtra sr dung hét thl sé chônh loch nhO han dtrçrc hoàn iihp ghi giãm chi phi san
xuAt, kinh doanh trong nm trir khoãn chênh 1ch 1&n han cña khoãn dir phông phài trã ye bão hãnh
cong trinh xây Ap dirçrc hoàn nhp vào thu nhp khác trong nAm.

16. Vén chü s& hIl'u
V6n chü sei hift. cüa T6ng cong ty duqc phan ânh trong Bang can déi ké toán, gm: von din tir cüa
clii'i sr hftu, vOn khác cüa thu sâ hthi, chénh 1ch dánh giá lai tài san, cac qu và lçii nh4n chtra
phân phM.
Von gop cáa ch, s0 hliu
VOn dAu tir cüa chCt so hihi thrcrc ghi nhn theo sO th1rc té dA diu tu cüa dai din chü sO hIhi Nhà
nirOc là B Thông tin và Truyén thông.
VOn khdc cáa châs4hfru
VOn khác cüa chü sO hftn duqc hInh thành do be sung tir két qua hot ctng kinh doanh, chenh 1ch
dánh giá lai tài ãn theo quy djnh cüa Nhà Nithc duçic ghi tang, giãm vOn, iá frj cOn lai iüa giá tn
hqp l cüa cac tâi san duqc tng, biOu, tâi trçl sau khi tth các khoân thue phãi np (neu có) lien
quan dOn các tài san nay tniOng hqp duc,c ghi tang, giãm vOn dAu tir cüa chü sO han.
Chênh lch ddnh gid 4zi tài
Chnh 1ch dánh giá 1i tài san phàn ánh giá tn chénh 1ch gitla giá tn ghi se cüa tài san vOi giá tij

dánh giá 'ai tài san elm TOng cong ty khi có quyOt djnh elm Nba nuOc. Vic dárth giá lai tai san chi
thirc hin khi dtrçic sir cho phép clia nhà nuOc bAng vAn bàn, vic dánh giá Lai tài san khOng phái là
ni dung thirc hin djnh ks', hang nAm trong chinh sách kO toán elm TOng cong ty Buu din Vit
Nan.

Id
Ban thuy& minh nay là mç3t bt ph2n hpp thành vàphái dwqc dQc ding vat Bdo cáo tat chIn/i t6ng hp
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TNG CONG
: u'u DIN VIT NAM
CONG TY M
Dja clii: S 05 dtring am Hung, Phtrmg M Dlnh 2, Qun Nam Tfr Liém, Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TAI C
TONG HOP
Cho näm tãi chfnh kt ücngày3l thang 12 nm 2018
Bàn thuyét minh Báo o tii chfnh tang hçp (tiép theo)
Phânphói lri humn
Lçii nhun sau u thu nhap doanh nghip duçrc phân phti cho chü s hu sau khi dà trIch 1p các
qu theo Diêu l cüa Tng Cong ty cüng nhtr cáo quy dnh cüa pháp lut và da ducic Hi dng
thành vi€n ph duyt.
Vic phãn ph6 lçri nhun cho chü s& hu duçrc can nh&c dn cáo khoãn mic phi tin t n.m trong
lqi nhun sau u chua phãn ph& cO th ãnh hung dn lung tièn và khã näng chi trã lqi nhun
nhu l.i do d
gia li tài san mang di gOp vn, lâi do dánh giá lai cáo khoãn mic tiàn t, các cOng
c,i tài chlnh và ác khoãn mic phi tièn t khác.
Lçri nhun duçi ghi nhn là nq phâi trã khi dtrçic Hi d&ig thành vin ph duyt.
Cdc qu khdc uc vñn c/Eu th hüu
A
Cáo qu cüa ng cong ty gm: qu5 dku tu phát trin, q u h trçr sp xp doanh nghip va qu
2
khác cüa chü s hiiu duçrc hinh thành tü Içri nhun sau thue,
kinh phi chci s& hllu cp hoc thu tir c
phAn hOa và d o si'r dining theo quy djrih, quyét djnh ccia chU sr hltu.
17.

Ghi nhn doa h thu và thu nhp
Doanh thu bd hang hoá, thank phlm
Doanh thu ban àng bOa, thãnh phm thrcrc ghi nhn khi ding thri thOa mn các diu kin sau:
• Tang Con ty dA chuyén giao phAn Ian rüi ro và lçri ich gn lin vài quyn sà hthi hang hóa,
san phni o ngu&i mua.
• TngCôn ty không con nm gii quyn quãn l hàn hcSa, san phm nhu ngu&i sr hitu hang
hóa, san p
hoc quyn kim soát hang hOa, san pham.
• Doanli thu uçrc xác djnh twang di chic chin. Khi hçvp dng quy djnh nguri mua duçrc quyn
trã lai san ham, hang hoá da mua theo nhltng diu kiin ci,z thà, doanh thu chi duçrc ghi nhn
khi nhftng ièu kiin ci th dO không cOn tn tai và ngir&i mua không dtrcic quyn trã lai hang
hoá, san p m (tth tnrYng hcrp khách hang cO quyn trà lai hang hOa, san phm duOi hlnh thCrc
A. • A
doi
la' de 1 y hang hOa, djch vi khac).
• Tng Cong ty dA hoc s thu duçrc iqi Ich kinh té tr giao djch ban hang.
• Xácdjnhd crc chi phi lien quan dn giao djch ban hang.
Doanh thu cu cap djch vy
Doanh thu cun cp djch vi dtrçrc ghi nhn khi dMg thri thOa mthi cáo diu kin sau:
• Doanh thu trqc xác djnh ttrong di chic chn. Khi hçip dng quy djnh ngu&i mua di.rçrc quyn
trã lai djch viii da mua theo nhttng diu kin ci,i th& doanh thu chi ducrc ghi nhn khi nhttng
diu kin c th dO không cOn tn tai va ngthi mua không ducrc quyn trá lai djch vi dA cung
cap.

•
•
•

Tng Cong ty dA hoc s thu duçro lçri Ich kinh t tCr giao djch cung cp dlch vz do.
Xácdjnhd crc ph.n cOng vic da hoãn thãnh van th&i dMm báo cao.
Xácdjnhd cc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thãnh giao djch cung cp djch
vi do.

Tnr&ng hcrp di vi dtrçrc thc hin trong nhiu k thI doanh thu duçrc ghi nhn trong k5' dtrçrc cAn
ocr vào kt qua han cOng vic da hoãn thAnh vao ngAy k& thUc k' k toAn.
Cuoi ky keA to.
nhn là doanh

cáo khoán doanh thu, thu nhp ccia san phAm, djch v,i dA tiéu thi dü diu kin ghi
u trong k5' nhung chua dü h scr ch(mg tcr, các diêu kin can thit d quyt toán,

Bàn thzét minh nay ià m: b phn hçp thành và plzái dwqc1Qc cIrngvái Bdo cáo àí chinh ldnghçtp
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TANG CONG TY bU'U DIEN VIET NAM
CONGTYME
Dja clii: S 05 du&ng Ph?.m Hing, Phtrông M Dlnh 2, Qun Nam Tfr Liém, Thành ph8 HaNOi, Vit Nam
BAO cÁo iAi CHINH TONG HQP
Cho nam tài chlnh két thic ngày 31 tháng 12 näm 2018
Ban thuy& minh Báo cáo tài chfnh t6ng hçp (tip theo)
phái diicic trâc tlnh xác dinh giá trj mOt cách dáng tin cy và hcip 1, ghi nhn và trInh bay trong kt
qua kinh doanh ciia k5' ké toán theo nguyen tAc phi hcip và thOn trQng.
Doanh thu hàsg hod nh2n ban dgi lj, kj gfri
Doanh thu d& vài hang hoá nhn ban di l, k girl theo phuang thirc ban dung giá hu&ng hoa
hong là ph.n hoa hong ban hang ma T6ng Cong ty duçic htrâng.
Doanh thu c/to thuê tài san hoØ d5ng
Doanh thu cho thue tài san hoat dng &rgc ghi nhOn theo phtwng pháp durng thang trong suét
gian cho thuê. Tién cho thue nhOn trirâc cüa nhiu k5i duçic phãn b6 vào doanh thu phü hçip viii thôi
gian cho thuô.
Titn Mi
Tin lAi diçic ghi nhOn trén ca sà thai gian và lAi suit thi,rc t tirng ks'.

I

I
I

1

I
I

•

I
I
•

I
•
•

N
•
•

•

Ca irk và 4ti nhumn duçlc chia
C tIrc và lçri nhun duçic chia dirçc ghi nhOn khi Téng Cong ty duçic quyn nhOn c tire hoc lçii
nhuOn tir viOc gop v6n. C tire dtrçic nhOn bang ct phiéu dtrqc ghi nhOn theo mOnh giá.

18. Các khoãn gum trfr doanh thu
Các khoãn giãm trir doanh thu chi có hang ban bl tra 'ai phát sinh cüng k' tiOu th%i hang hOa, djch
vii duqc diêu chinh giâm doanh thu cira k phát sinh.
Truang bcip hang hoá, djch viii da tiéu thii tir các näm tnthc, den nAm nay mâi phát sixth hang ban
bj trà lai thI duc ghi giãm doanh thu theo nguyen tAc:
• Néu khoán hang ban bj trà 'ai phát sinh trtrâc thai diem phát hành Báo cáo tài chInh téng hcip:
ghi giãm doanh thu trén Báo cáo tài chInh tong hcp cira näm nay.
• Néu khoãn hang ban bj trâ Iai phát sixth sau thai diem phát hành Báo cáo tài chlnh téng hqp
glia nién dO: ghi giãin doanh thu trén Báo cáo tài chftih téng hçip ciia nani sau.
19. Các khoàn chi phi
Chi phi là nhiing khoân lam giãm lcii ich kinh té duqc ghi nhn tai thai diem giao djch phát sinh
hoc khi có khà nAng tucrng déi chAc chän s phát sinh trong twmg lai khOng phãn biOt da chi tien
hay chira. Các khoãn chi phi phát sinh trong san xut kinh doanh tal Tng cong ty gm:
Chi phi dtrçic girl nhOn vào giá fri djch vii, thành phm, hang hóa;
Chi phi ghi nhn tlVc tiép vào giá yen hang ban;
Các khoãn clii phi th&i ks': chi phi ban hang, chi phi quãn l doanh nghiOp;
- Chi phi hoat dtng tài chInh, và
Các khoãn chi phi khác.
Các khoãn chi phi và khoán doanh thu do no tao ra phái dtrcic ghi nhOn dng thai theo nguyen tc
phü hç'p. Trong trithng hcrp nguyen tAc phü hçp xung (tOt v&i nguyen tAc then trcng, chi phi &rç?c
ghi nhOn cAn cir vào bAn chAt và qui djnh cüa các chuAn mirc ké toán dé dam an phán ánh giao
djch mOt each trung thrc, hcrp l.
Các chi phi dA phát sinh nhung tao ra lcri ich kinh té cho nhiàu k5' ké toán tiép theo dtrçc ké toán là
khoãn chi phi trâ tnrâc. MOt khoán chi phi &rçlc ghi nhén ngay vào Báo cáo két qua hoat (tOng kinh
doanh trong kS' khi chi phi dO không (tern Iai lcri Ich kinh té trong các k' sau và doanh thu tao ra

I
Ban thuydi minh nay 14 m3t bph4n hqp thành va phd! duac dQc cling vái Bdo cáo là! chlnh tong hp

27

TNG CONG TY BUU DIEN VIET NAM
CONG TY ME
Dja ch1: s6 05 &räng Phm Hlmg, Phtrông M Dlnh 2, Quan Nain Tfr Liérn, Thành ph HaNOi, Vit Nam
BAO cÁo TA! CHIN}1 TONG HOP
Cho nni tài chlnh k& thüc ngày 31 tháng 12 nm 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh tang hçp (tiép theo)
trong k' k toán có th chju dtrçic khoãn chi phi phát sinh d không to ra sr bin dng bt thu&ng
trong két qua kinh doanh cüa k5' ké toán.

Cu6i k5' ké toán, cac khoãn chi phi d phát sinh trong k5' nhtmg chtra dü h so chCrng ttr, các diu
kiin cAn thiét d quét toán, phâi ducic uàc tinh xác dinh gia tn mt cách dán tin cay và hçp b,
A
ghi nhan và trmnh bay trong két qua kinh doanh cüa k' ke toán theo nguyen tAc phi'i hqp và than
tr9ng.

Các khoán chi phi không thrçrc coi là chi phi tInh thué thu nhp doanli nghip theo quy djnh cüa
Luat thud, có du hóa don chIrngtir và dirçic hach toán theo dün ché d ké toán thi không dtrcxc ghi
giãm chi phi k toán ma chi dieu chinh khi T&ig cOng ty uyet toán thué thu nhap doanh nghiOp.
Tng cOng ty quyét djnh, quy djnh th6ng nht chinh sách doi vài loai chi phi nay, don vi trrc thuOc
Téng cong ty cO trách nhim tuân thà cáo quy djnh cüa Luat thué, ché dO ké toán và quyét djnh,
quy djnh cUa Tng cong ty.
20.

Thué thu nhap doanh nghip
Chi phi thué thi nhap doanh nhip là thué thu nhap doanh nghip hin hãnh, là khoãn thué ducic
tinh da tren th inhap tinh thue. Thu nhap tmnh thué chenh loch so vO'i lçti nhuan ké toán là do diu
chinh cáo khoà i chénh lch tim th&i gifta thué va ké toán, cáo chi phi không ducic trr oting nhtr
diu chinh cáo I hoãn thu nh3p không phâi chju thué vã cáo khoãn l duçrc chuyén.

21. IJ'O'ctinhkéto fl
Vic lap báo c Lo tài chInh tuán thu theo các chuAn m,rc ké toán Vit Nam, ché dO ké toán ViOt
Nam và các qu djnh hin hành khác v& ké toãn ViOt Nani yêu cAn phài có nhflng ithc tInh và già
djnh ãnh huôni den s6 lieu báo cáo ye cong nq, tài san và vic tnInh bay cáo khoãn cong n và tài
san tim tang t I ngày lap Báo cáo tài chlnh cang nhu cáo s lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi
trong suót nAni tài chInh. Két qua hoat dng kinh doanh thrc té có the khác vài cáo thc tinh, giã
djnh dat ra.
22.

Ben lien quan
Các ben dtrqo coi là lien quan néu mOt ben co khã näng kiém soát hoac có ãnh huâng dang ké déi
vâi ben kia frong vio ra quyét dlnh cáo chlnh sách tâi chinh và hot dng. Các ben cflng duc xem
là ben lion quan néu cing chju sr kiém soát chung hay chju ãnh hu&ng dáng ké chung.
Trong vic xem xOt mi quan hO cUa các ben liOn quan, bàn chat côa mi quan hO ducrc chü trQng
nhièu han hinh thCrc pháp l.

23.

Cong cy tài chinh
Tài san tài c/sink
ViOc phân loi các tài san tài chinh nay phi thuOc vào bàn chit và mi,ic dich cüa tài san tài chinh và
duçic quyét djnh tai th&i diem ghi nhan ban dAn. Cáo tài san tài chInh cüa Tang Cong ty gm tien
và các khoãn tuan duong tién, cáo khoãn phãi thu khách hàn, phài thu khác, cáo cOng ciii tài
chinh duçic niOm yet và khOng dtrçic niOm yet, các khoãn dAn ttr nAm giu den ngày dáo hen.
Tai th&i diem ghi nhan ban dAn, cáo tài san tài chInh dtrçrc ghi nhan theo giá góo cOng cáo chi phi
giao djch có lien quan tri,rc tiép den tài san tài chlnh do.

Ban thuye't minh nay Th m5g bphin hç,p thành vàphái duqc d9c cirng vót Báo cáo iàichlnh idnghqp
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TANG CONG TY BU1U DIEN IIET NAM
CONGTYME
Dja chi: s6 05 dträng Pbm Himg, Phuing M Dlnh 2, Qun Nam Tfr Liàm, ThAnh ph8 Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TAT CHINH TONG HQP
Cho näm tài chfnh kétthüc ngày 31 tháng 12 nAm 2018
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chlnh ding hqp (tiép theo)

I

Np pkái ira tai chink
Vic phân loai các khoãn nq hãi trã tài chinh phi thuc vào bàn cbt và mic dich cüa khoãn
phãi trã tài chmnfri và thrcic quyet djnh t4i thri dim ghi nhn ban dAu. Nçi phãi trà tài chinh cüa Tang
Cong ty gm cc khoãn phâi trà nguvi bàn, các khoãn phâi trá khác.

•

I
1

Ti th&i dim g1i nhn ban du, các khoân ncr phâi trâ tài chfnh thrçxc ghi nh.n ban du theo giá g&
trir các chi phi giao djch có 1in quan trrc tip dn ncr phâi trâ tài chInh do.
côngcivJn
Cong ci von chü hthi là hqp dMg chng tO dtrqc nhng 1i Ich cOn lai v tài san cUa TOng Cong
tysaukhitthdItoãnbnghTavw

•

so

•

I

Ba tnt cdc cong cy tài chinh
CaC tài san tà cthinh Va ncr phái trã tài chlnh chi &rçrc bü trir vOl nhau và trinh bay giá trj thuAn trén
Bang can dOi kê toán khi và clii khi TOng COng ty:
• CO quyn bçtp pháp dO bü tth giá tn da dirçrc ghi nhn;
• Co dr djnli thanh toán trOn ca sO thu.n hoc ghi nhn tài san và thanh toán ncr phâi trA cüng
mt th&i diOm.

rn
•

I
I
I

V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN M1JC TRINH BAY THONG BANG cAN oOI
KE TOAN TONG HP

1.

TiOn và các khoãn tirong throng tdin

•
TiOn mt

I

TiM gii ngàn hang không k' h

SO cuOi näm
1.218.513.915.719
5.767.795.569.727
39.575.664.770

TiM dang chuyOn
Các khoãn tucrng dtrcing tiM - TiM gfri cO k5' han
201.550.482.087
goc khong qua 3 tháng
7.227.435.632.303
Cong

•

I

sO du
1.060.773.549.151
5.509.371.152.791
50.695.058.542
70.224.002.052
6.69 1.063.762.536

4

-

SO dir khoãn mic "TiM" tai th&i diOm kOt thüc näm tài chInh cña TOng Cong ty bao gOm tiM cüa
bão hiOm xA hi chuyOn dO chi trã luang hiru trong nàm 2019.

R
a

I
I
I
a

a

I
I
I
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Tc5NG CONG TY BIJ'U DIEN VIET NAM
CONG TY ME
Dja cM: s6 05 dtring Phm Hung, Phurng M Dlnh 2, Qun Nam Tfr Liém, Thành phó Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TAI CH!NH TONG HQP
Cho näm tãi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2018
Ban thuyét minh Báo cáo tàl chfnh tong hçp (tip theo)
2.

Các khoin dAu tir tài chmnh
Các khoãn du tix tài chInh cüa Tang Cong ty bao
du tu nArn gifl dn ngày dáo han và du tir
gOp v6n vào don v khác. Thông tin vO eác khoãn thu tir tài chlnh cüa T6ng Cong ty nhu sau:

2a.

DAn 1w nint gita din ngày ddo hzn
S cui näm
Giá gc
Giá trj ghi s

S dAu näm
Giá gc
Giá tn ghi s

Ngin hgn
TiM gfri cO kS' han 3.345.806.260.848 3.345.806.260.848 3.318.842.410.000 3.318.842.410.000
Dàihgn
TiM gfri cO k5' hn
55.500.000.000 55.500.000.000 68.900.000.000 68.900.000.000
Cong
3.401.306.260.848 3.401.306.260.848 3.387.742.410.000 3.387.742.410.000
2b.

DAu tugóp von vào dtm vj k/sac
S6 cuOl nAm
Giá gOc
Di,r phông

sO u nAm
Giá gOc
Dkr phông

I)Au1w vào cong 1)? con
Cong ty TNHH MTV Tern Buu chlnh
Côngty TNHII MTV In tern Bun din
Cong ty C6 phM Du ljch Btru din
COng ty C6 phn Chuy&i phát nhanh
Buti din
Cong ty CO phM TruyM thông Quãng
cáo Btru chInh

243.495.929.262 (1.292.54 7.128) 206.604.924.412 (1.297.305.742)
18.270.144.836
18.270.144.836
48.191.323.816
11.300.318.966
87.969.869.009
87.969.869.009

L)Au 1w vâo cOng ty liE'n kit
TOng Cong ty CO phn Báo him Bun
din
COng ty TNHH DHL-VNPT

241.526.443.410

241.52 6.443.410

196.882.000.000

196.882.000.000

44.644.443.410

44.644.443.410

DAn lwgóp vOn vào &nz vj khdc

812.387.681.0 71

812.387.681.071

77.059.591.601

77.059.591.601

12.005.000.000 (1.292.547.128)

12.005.000.000 (1.297.305.742)

Ngãn hang TMCP Bun din Lien Vit 810.000.000.000
810.000.000.000
Các don vi khác
2.387.681.071
2.387.681.071
Cong
1.297.410.053.743 (1 .292.547.128) 1.260.519.048.893 (1.297.30742)
Thông tin chi tit vO các Cong ty con cüa TOng Cong ty tai ngày 31 tháng 12 näin 2018 nhu sau:
Noi thành 13p T 1 lç'i T5 1 biOu
Ten cong ty
và boat dng
ich
quyOt Giy phép thành lap

I I

I

100%

Giy ChCrng nhn DAng k kinh
100% doanh sO 0106000826 ngày 23
tháng 12 nAm 1996 do Sâ KO
hoach và Du tir TP.Hà NOi cp

Cong ty TNHH MTV HO ChI Minh 100%
In Tern Buu din

Giy ChCrng nhn Däng k kinh
100% doanh sO 0300441502 thay dOi 1.n
thCr 08 ngày 18 tháng 12 nrn 2017
do S& KO hoach và Du tu TP.H6

CôngtyTNHH MTV
Tern Buu chinli

HaNOi

Ban t/n4: mtnh nay là mt bph(in hqp thành Va phd! dztqc dcc cing vbl Báo cáo là! chmnh edng hc'p
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T6NG CONG TV B1JU DIN VIT NAM
CONG TV ME
Da chi: S 05 dubng Pharn Hung, Phirimg M' Dlnh 2, Qun Nam Tfr Liém, Thãnh ph6 HaNOi, Vit Nam
BAO cÁo TA! CHINH rONG HOP
Cho näm til chfnh két thuc ngày 31 tháng 12 näm 2018
Ban thuyt minh Báo cào tài chfnh tang hçrp (tiép theo)

Ten cong ty

Nyi thInh Ip T t lç'i T5 1 biu
quyt Giy phép thinh 1p
ich
và hoat dung
CM Minh cp

CongtyC6 phAnDu
llch Btru diOn

Hi NOi

Cong ty Co phan
Chuyn phát nlwih
Buu din

Hi NOi

COng ty C6 phn
TruyM thông Quang
cáo Btru chfnh

Hi Ni

Giy Chixng nhOn Dng k kinh
doanh s6 0103000509 thay di Ian
90,22% 90,22% thcr 10 niy 03 tháng 6 näm 2016
do Sv Ke hoach vi Du V.x TP.Hi
Ni cp
Giy Chirng nhn Dng k kinh
doanh s6 0103009824 thay di 1n
84,13% 84,13% thir 7 ngiy 09 thãng 11 näm 2017
do Si K hoach vi Du tu TP. Hi
NOi cap
Giay ching nhOn Du tu s
54,44%
54,44% 011032000102 ngiy 14 thang 8
nAin 2013 do Uy ban nhãn dan
Thánh ph6 Hi NOi cap

Thông tin chi tit v các Cong ty lien kt cüa Tng COng ty t?i ngiy 31 tháng 12 nm 2018 nhusau:
No'i thinh Ip T5 I hyi T5 I biu
vi hoat dng
ich
TOn cong ty
quyt Giay phép thinh 1p
Cong ty liOn kt
Giay phép diu chlnh s6
T&ig Cong ty C6 ph.n
41AJGPDDC8/KDBH ngày 06
22,67% 22,67%
Hi NOi
Bão him Buu in (PT!)
tháng 8 näm 2012 do BO Tii
chinh cap
I

Cong ty TNHH Chuyn
phát nhanh DHL-VNPT

ViOt Nam

Giay chtrng nh.n Dau tix so
49,00% 49,00% 411021000017 ngiy 27 tháng 9
nAm 2006 do Sâ Ke hoch vi
Du tu cap

D4-phông cho các khoán ddu tzgóp vdn vào don vi khác
Tinh hlnh bién dng dr phông cho các khoin dAu ttr gOp vn vio dcm vj khác nhu sau:
Nim nay
Nàm trirt?c
Sd&unäm
(1.297.305.742)
(3.401.843.837)
Trich 1p dir pLông b6 sung
Hoàn nhp d phông
4.758.614
2.104.538.095
S cu& näm
(1.292.547.128)
(1.297.305.742)

Giáfrjhçxpl
D6i vO'i các khoân diu tu gop v6n vào Tng COng ty C6 ph.n Bio him biru diOn có giá niOm yet,
giá trj hqp 1 dtrqc xác djnh theo giá niOm yet ti ngiy két thác näin tài chinh là 391.85 1.432.000
VND (s cui nàm trithc tilcing (rug là 433.770.422.400 VND VND). T6ng Cong ty chua xác djnh
giá fri hcrp 1 cOa các khoãn du tix không cO giá niOm yet do chira cO huâng dn ci,i the ye viOc xác
djnh giá fri hcip 13.

Ban ihvyéi mink nay ia mt bph4n hqp thank và phái dc dçc cing vol Báo cáo tat chink tdng hp
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TNG CONG TV B DIN VIET NAM
CONG TV ME

Dja chi: S 05 du&ig Ph; Hing, Phumg M Dinh 2, Qun Nam T1r Liêm, Thành ph8 Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TAI CH!NH TONG HQP
Cho nm tài chInh ktth'c ngày3l tháng 12 nm 2018
Ban thuyt minh Báo c o tài chInh tong hçp (tip theo)
TInh hInh hort çng cüa các cOng ty con và cOng ty lien doanh, lien kit
Các cong ty co và Cong ty lien kt dang hoat dng kinh doanh blnh thuing, không có thay d6i ion
so v&i näin fru&
Giao djch vái c c cOng ty con và cong ty lien kit
Các giao djch C ü yéu gitla TOng Cong ty vOi các cong ty con và cong ty lien doanh, lien k& nhir
sau:
NAm nay
Näm trirOc
Doanh thu ban ang hóa và cung cp djch vi,z cho:
Cong ty TNHH
Tern Bini chInh
2.787.956.435
4.796.590.949
COng ty TNHII
In Tern Bu-u din
94.138.310.415
384.314.155
Cong zy C'dp a huyn phát nhanh Bzru din
447.084.121.419
851.592.391.979
Ong ty TNHHGhuynphát nhanh DHL-VNPT
75.374.251.031
88.239.476.378
Cong ty cd p 1 Truyn thông QuOng cáo Bwu
16.147.863.329
9.707.340.196
chInh
Chi phi mua h
Cong ty TNH
Cong ty TNH
COngty dp
Cong ty Cdp
chInh
COngty Cd p

g hOa djch vi tr:
MTV Tern Bwu chInh
8.116.588.430
MTVIn Tern Bu-u c1in
82.885.751.270
n Chuyênphát nhanh Bzru din
1.025.519.704.662
dn Truyen thông Quáng cáo Bwu
15.421.741.657
Du ljch Bwu din
40.309.807.005

Nhn cO tCrc tr
Cong ty TNH MTV Tern Bwu chinh
COng ty TNH MTVIn Tern Bwu din
Cong ty C'dph n C'huylnphat nhanh Bu-u din
Cong ty dp 'n Du ljch Bwu din
Tdng COng ty dphdn Bâo hilrn Bitu din

629.340.694
1.062.203.896
9.247.150.800
3.518.794.760
21.870.227.600

1.412.170.511
616.375.626
356.776.189.993
16.054.044.801
44.126.330.628
166.684.520
7.705.959.000
21.870.777.600

3.
Phãi thu ngn n/dài hn cüa khách hang
3a. Pháithungn çsncüakhdchhàng
SO cuOi nAm
Phdi thu cdc b 'n lien quan
195.8 72.843.448
COng ty
I MTV Tern Bru chInh
1.3 14.019.954
CôngtyTN I MTVInTemBi.rudin
500.000
COng ty CO ph ChuyOn phát nhanh Buu din
75.992.660.865
Cong ty CO ph; Du ljch Bixu din
Cong ty CO p n TruyOn thông và quãng cáo Buu
865.048.623
chInh
28.548.517.280
TOng Cong ty 6 ph.n Báo hirn Btru din
89.152.096.726
Cong ty
I DHL-VNPT
1.063.609. 738.305
Phái thu các hack hang khdc
Cong
- 1.259.482.581.753

Bàn thvyt rn/nh nay ià rn151 Sph4n h,'p thành và phál dwxc d9c cIing vái Bdo cáo tài chbth lông hqp

sO du näm
153.306.399.43 6
9.560.479

38.083.062.944

5.156.589.503
29.294.998.903
80.762.187.607
795.975.500.944
949.281.900.380
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T5NG CONG TV B DIN VIT NAM
CONG TV ME
Dja clii: só 05 &räng P ' Hiing, PhtrO'ng M Dmnh 2, Qun Nam Tir Liém, Thành ph6 HaNOi, Viet Nam
BAO cÁo TAI CHINH TONG HQP

Cho nãm tãi chfnh két s 'c ngãy 31 thang 12 näm 2018
Bàn thuyét mlnh Báo c o tâi chfnh tang bçrp (tiép theo)
3b.

Phdi thu dài hi câa klidch hang
Phdi thu cdc b n lien quan
Phd! thu cdc k dch hang khdc
Các khách han khác
Cong

4.
4g.

S6 du nàm

25.999.850.959
25.999.850.959
25.999.850.959

182.750.796.393
182.750.796.393
182.750.796.393

S6 cu6i näm
151.801.699
159.500
34.683.899

S du näm
214.044.577

Trã trir&c cho girôi ban ngan hn/dài h3n
Trd triröc c/to gudi ban ngln htn
Trd trwöc cho
Cong ty
Cong ty C6 ph
Cong ty C6 ph
T6ng Cong ty
Trd truô'c c/to
Các nhà cung
Cong

4b.

s6 cu6i näm

dc ben lien quan
MTV In Tern Buu diOn
Chuyén phát nhanh Buu din
Du ljch Btru din
6 phAn Báo hiérn Brni diOn
gwôi bdn khdc
p khác

116.958.300
81.920.266704
81.920.266.704
82.072.068.403

a

5.020. 157
109.024.420
100.000.000
5 7.134.303.591
57.134.303.591
57.348.348.168

Ti-a truóc c/to gwèi bdn ddi hçrn
Trd truóc c/to dc ben lien quan
Trã trwöc c/to guôi ban khdc
Các nhà cung pkhác
Cong

5. Phãi thu ngn 3111dM h3n khác
5a. Phdithungln çznkhac
Phd! thu cdc b 'n lien quan
MTV Tern Biru chinh
Cong ty
MTV In Tern Biru diOn
COng ty
T6ng Cong ty 6 phAn Báo hiém Biru din
Fluff thu cdc t chác và cd nhân khdc
1
Phat thu ye co c lçi nhun dUcYC chia
Phâi thu ngtr lao dng (tam (mg và các khoàn
phãi thu khác)
K Ctrcic, k q y
Lâi d%r thu ti g(mi cO k5' hn
Phài thu ctthc aithtoán qu6cté
BHYT, KPCD
Phãi thu v B
Phãi thu v ch trã h BHXH
Phãi thu các oân thu hO, chi hO
Phãi thu khác
Cong

S6 cu6i närn

S6 dku nãm

5.841.041.795
5.841.041.795
5.841.041.795

6.987.584.902
6.987.584.902
6.987.584.902

L.
So. cuoi
nam
1.221.343.219
682.127.720

539.215.499
1.012.108.593.280

S6 du nàm
2.745.749.095
141.684.520
2.026.113.481
577.951.094
518.306.749.359
81.223.550.000

36.977.041.161

8.421.409367

2.446.347.929
108.437.561.911
103.213.015.636
5.845.732.927
469.346.024.382
87.689.898.895
198.152.970.439
1.013.329.936.499

3.176.089.186
102.567.951.389
68.350.426.528
13.007.790.039
4.571.486.855
107.365.237.491
129.622.808.504
521.052.498.454

Ban thuyt minh nay là m(51 iç3ph4n h9p thành vàphâi dtt'ic dcc thng vol Báo cáo àí china :ng hqp
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T5NG CONG TV B
DIN vth NAM
CONG TV ME
Hang, Phithng M5 DInh 2, Qun Nam Tfr Liêm, Thành ph Ha Ni,
Dja chi: S6 05 dumg P
BAO
TM cirfi TONG HQP
Cho nAm tãi chlnh k& cngày3l tháng 12 nAm 2018
Bàn thuyt minh Báo c o tàl ch(nh tang hçp
theo)

Vit

Nam

cÁo

(tiép

Sb. Phdithudàihg khdc
Là dc khoàn cuçvc, k qu dài han

6. Nçixu

so du nAm

S6 cu61 näm
T ôi gian
q

Cdc

a

han

Giá gc

Giá tr cô

ThM gian

th thu hài

qua hn

Giá g6c

CIA trj CO
the thu h6i

quan
Cdc ch*c vd cd
nhânkhdc
hen lien

in

Phäi thu v t1enT
thang
ban hang và các
dtrài
01
khoãn phâi thu11
khác ngAn hn
Phãi thu v tièflTa inAm
ban hAng vA cAc
dtrài02
khoAn phAi thu
khAc ngó.n hn
PhAi thu v
2nAm
bAn hang vA cAc
duaL
03
khoAn phAi thu
khác ngñn h?n
PhAi thu ye tie11
bAn hang vA các Tir 03 nAni
khoAn phai thu trà len
khác ngn hn
Cong
7.

Tfr 6 thang
1.671.834.587 1.170.284.211 den duaL 01
nAin

872.599.718

610.819.803

618.355.424

Tir01näm
309.177.712 déndirài02
nAm

1.693.201.635

846.600.818

1.206.175.850

Tr02nAm
361.852.755 den dtrcS'i 03
nAm

893.720.944

268.116.283

Tr 03 nAm
len

28.027.593.821

tra

31.523.959.682 1.841.314.678

31.298.063.544
34.757.585.841 1.725.536.903

Hang tn kho
SO cuOi nàm
Gil gOc
Dikr phông
Hang mua d g di trén
386.908.813
dtrmg
Nguyen lieu, V t 1iu
36.937.691.359
Cong
ding 1
23.914.054.3 18
Thãnh phein
2.151.357.906
Hang hóa
123.428.644.448
Hãnggfridib
2.895.128.667
189.713.785.511
Cong
Chi phi trã t

8a

Chiph(trdtr

(7.448.700)

(271.412.374)
(278.861.074)

33.257.367.087
4.821.686.088
2.451.961.458
138.351.232.128
4.117.941.729
183.020.229.160

(1.275.267)
(2.173.011)
(866.795.051)
(870.243.329)

c ngn hn/dài h3n
c ngân hgn

Chi phi trl tru c v thuê hoat dng TSCD
COng cw dm ci,i xut dung
Chi phi mua b o hiOm
Các khoAn chi phi khác
CQng

Ban thz4t minh nay là m5t

Di phông

20.040.670

c 1j,

8.

SO du nAm

Gil gOc

SO cuOi nAm
4.316.726.033
14.756.269.373
2.304.983.528
7.538.379.735
28.916.358.669

ph4n h9p thành và phál dc dç'c ciing vá! Bdo coo là! chlnh king hçp

a

SO du nàm
2.431.797.755
17.115.353.424
1.683.836.012
12. 162.762.402
33.393.749.593
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TNG CONG TY BUU DIN VIT NAM
CONG TY
Dja clii: S 05 du?ing Ph?m HUng, Phu?ing M Dlnh 2, Qun Nam Tir Liém, Thành ph6 Ha N1, Vit Nani
BAO cÁo TAI CHINH TONG HOP
ChonämtAich1nhktthUcngày31 thang 12nm2018
Bàn thuyt mlnh Báo cáo tài chfnh tang hçp (tip theo)

8b.

Chiph(trd trwóc dài hqn
Chi phi tn tniróc v thué hoat dng TSCE)
Chi phi cho giai doan tnin khai không &i tiu
chun là TSCD vô hlnh
Chi phi mua bâo him
Cong ci,i, d%lng ci xu&t mt 1n v&i giá üj Ian,
phân b dn
Chi phi sCra chUa tài san phát sinh int ln có giá
frj l&n, phãn b ihiu näm
Các khoãn chi phi khác
Cong

S6 cui nAm
71.132.211.619

S dàu nám
73.268.417.930

62.515.087

65.548.400

87.856.196

178.013.022

299.950.441.053

194.769.893.914

4.353.282.382

34.534.905.929

174.117.715.216
549.704.021.553

155.684.411.010
458.501.190.205

Bdn thuyJt minh n' là m5l 5phç2n hQp ihành vàphdl duqc dcc càng vál Bdo cáo gal chinh Icing hçp
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TANG CONG TV' BLJU DIEN WET NAM
CÔNGTYME

Dja chi: S 05 dtr?mg Pham Hing, Phxng M Dlnh 2, Qun Nam Tr Lim, Thành ph6 Ha N0i, Vit Nam
BAO cÁo TA! CH!NH TONG HQP
Cho nm tAi chinh kt thiic ngày 31 thang 12 nin 2018
Ban thuyt minh BIo cáo tãi chfnh tang hçrp (tip theo)
9.

TIi sin c dinh hüu hlnh
Nhi cüa, vt kin
tric

Nguyen giã
So dau nAm
Mua sAm trong nAm
Du tu XDCB hoin thành
Thanh 19 nhucmg ban
Tngf(GiAin) khAc
S cui nAm
Trong do: i)ã khdu hao hEt
nhung van cOn thd4mg
Ch& thanh lj
Giá trihaomôn
s6 du nArn
Khu hao trong nAm
Thanh 19, nhirçmg ban
TAng/(Giãin) khic
S cui nAiit

Phiro'ng tin vn tii,
truyn dn
May móc vi thit hl

Thit b, ding cy
quin I

•

L

Tia san Co djnh
khIc

Cong

1.232.239.960.086
51.33 1.066.358
73.528.464.770

269.989.739.517
2399.931.576
6.744.936.023

13.413.378.173

385.822.196.586

869.359.628.203
5.126.725.601
134.709.527.121

144.159.468

6.460.377.935.976
58.857.723.535
600.949.283.968

(21.189.627.305)
2.173.250.147
4.442.181.049.425

(40.928.256.542)
(988.376.576)
967.279.247.807

(32.607.253.335)
(475.892.246)
1.324.016345.633

(15.302.082.949)
69.244.742
263.901.768.909

(2.987.280.740)
178.464.071
10.748.720.972

(113.014.500.871)
956.690.138
7.008.127.132.746

4.075.375.229.997

1.816.655.479.893
32.815.944.644

2.419.234.408.733
119.645.314.548
(20.129.624.174)
92.601.423
2.518.842.700.530

Giá trj con hii
1.656.140.821.264
S du nAni
1.923338.348.895
s cui nAni
Trong dO: Tern thM chua sfr diing
Dang ch& thanh 19

701.659.385.785
45.593.768.878
(40.928.256.542)
(481.296.678)
705.843.601.443

553.453.240.468
89.393.987.452
(32.559.922.790)
(918.541.597)
609.368.763.533

183.700.343.638
23.908.599.657
(15.302.082.949)
(145.367.409)
192.161.492.937

12.502.400.443
306.932.308
(2 .987 .280.740)
178.464.071
10.000.516.082

3.870.549.779.067
278.848.602.843
(111.907.167.195)
(1.274.140.190)
4.036.217.074.525

167.700.242.418
261.435.646.364

678.786.719.618
714.647.582.100

86.289.395.879
71.740.275.972

910.977.730
748.204.890

2.589.828.156.909
2.971.910.058.221

Ban lhuye't ,ninh nay là m1 bph2n hcxp thành và phái dtiqc d,c cling vái Báo cáo tai chInh tdng hc,p
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TONG CONG TV BIJU DIEN VIT NAM
CÔNG1YME
Dja chi: S 05 dumg Phm Hung, Phithng M Dlnh 2, Qun Nam Ttr Liêm, Thành ph HaNOi, Vit Nam
BAO cÁo TAI CHfNI! TONG HQP
Cho näm tài chfnh kt thüc ngay 31 tháng 12 nm 2018
Ban thuy& minh Báo cáo tài chfnh tng hçfp (tiép theo)

10.

Tài san c dlnh vô hmnh

Nguyen giâ
s6 dtr du näm
Mua sm miii trong näm
Thanh 19 nhucing ban
Táng/ (Giâm) khác
S cuM nám
Trong do:
BA khu hao ht nhtrng van con s(r
ding
Giá tij hao mOn
Si du du nm
Khu hao trong nm
Thanh 19, nhtrcing ban
TAng/ (Giãm) khác
S dui nám
Giá tn cOn Ji
S du nAm
S cu61 näm
Trong do: Tam thôi chira s'i drng
Dang chO thanh 19

Quyn sfr dung dt

Ban quyn bn
sang che

Phn mm may
tInh

TSCD vô hlnh
khác

205.07 1.675.706

5.475.903.425

218.559.091
205.290.234.797

5.475.903.425

74.244.085.877
12.832.947.631
(876.445.129)
(107.650.000)
86.092.938.379

7.340.127.434
388.000.000
(41.727.273)
(110.909.091)
7.575.491.070

Tang cong

292.131.792.442
13.220.947.631
(918.172.402)
304.434.567.671

8.123.401.950

5.861.807.472
943.768.866
(41.727.273)
(46.742.426)
6.717.106.639

85.580.082.201
12.204.060.538
(918.172.402)

4.970.426.337

48.769.179.724
8.477.136.675
(876.445.129)
(171.816.665)
56.198.054.605

1.516.431.392
505.477.088

25.474.906.153
29.894.883.774

1.478.319.962
858.384.431

206.551.710.241
207.568.597.334

26.989.622.972
1.772.200.693

3.959.472.033
1.010.954.304

218.559.091
28.980.382.756 —,
178.082.052.734
176.309.852.041

Ban thvjJt n,inh nay là mt bc5ph<n hcip thành và phâl du'qc dQc càng vál Báo cáo lài chinh tdng hcip

96.865.970.337
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TNG CONG TV BUU DIEN VIET NAM
CONG TV ME
Da chl: S 05 duing Pharn Hang, Phuông M DInh 2, Qun Nam Tfr Liém, Thành pM Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo iAi CHINH TONG HQP
Cho nm tai chfnh kt thüc ngay 31 tháng 12 nâm 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh tang hçrp (tip theo)

11. Chi phi xây d!plg co bàn dO dang
Mua s&n tài san c djnh
Hiçn dgi hOa H tMng Cong ngh thông tin Bwu
chmnh Vit Nam gia! dogn 1- MPits
Các cong trInh khac
Xây d%rng ca bin dr dang
Khu con ngh cao, Trung tam diu hank và Van
phOng Tong Cong ty Bun din Vit Nam
XOy dtng Irung Ia Khai thác v4n chuyn khu vyr
phIa nam Thành pM HO hi Minh
Cong trmnh cal rgo, sxa cha tOa nhà chInh Bztu din
trung tOrn Sal (JOn
Xáy dtng Trung tOrn khai thác vn chuyên Bcc min
Trung
Trung tOrn k/wi th4c Biru din tinh Quáng Nink
XOy dyn Trung tam khai thác v2n chuyén khu vvc
Bàc Bç
Cal tQo nOng cO'p Bun cc SOn bay Ni Bài - Bun
din Thànhphc' Ha N3i
XOy deng trung tOrn Khai thác v2n chuydn khu vyt
Là NOng
Các cong trinh khác
Sra chfta Ian tài san cö djnh
Cong
Dong

S cu6i nAm
157.118.363.427 1

S dAu näm
158.485.213.992 "

153.144.752.636
3.9 73.610. 791
158.664.221.452

153.030.762.636
5.454.451.356
123.965.834.248

5.462.417.2 75

5.462.417.275
74.223.290.999

491.558.320

2.928.478.831

2.804.929.636

879.830.454

6.088.189.091
2.666.424.776

863.5 74. 776
1.045.314.595

91.207.575.952

4.387.658.684

49.943.126.402
14.662.585.567
330.445.170.446

34.175.268.634
6.208.220.992
288.659.269.232

12. Phãi trã ngirôi ban ngn h3n/dIi h3n
12a. P1101 ira nguôi ban ngdn hrn
S cui nàm
PhOi fF0 cdc bêvt
quan
213.098.372.500
CôngtyTNHHMTVTemBuuchInh
2.129.378.690
CôngtyTNHHMTV1nTemBirudin
5.019.084.596
COng ty C6 ph.n Chuyan phát nhanh Buu din
195.083.207.105
Cong ty C ph.n Du ljch Btru din
2.208.510.700
COng ty Ca phn Truyèn thông Quàng cáo Btru chmnh 3.048.269.400
COng ty Ca phn Báo hiam Buu din
629.642.649
Cong ty TNHH DHL-VNPT
4.980.279.360
PhOi Ird cdc nhO cung cap khdc
1.698.011.441.828
Các nhà cung cp khác
1.698.011.441.828
Cong
1.911.109.814.328

Sa du näm
115.767.298.884
2.329.355.077
6.653.586.260
97.256.992.778
3.210.692.606
3.573.044.960
603.416.587
2.14O.210.616.
1.089.552. 707.829\\
1.089.552.707.829.!)
1.205.320.006.713'

lien

12b. P1101 ira ngzthi dn dài hgn
Phdi trO cOc bn lien quan
PhOi ITO cdc nhà cung c6p khdc
Các nhà cung cp khác
Cong

S cuai nàm

S t!âu näm

5 7.159.983.566
57.159.983.566
57.159.983.566

392.096.950.985
392.096.950.985
392.096.950.9854

Ban thu4t minh n',y là nØt bôphi1n hcip thành vàphdi dttcic dQc cling vat Bdo cáo là! chinh idng h9p

a
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TNG CONG TV BUU DIN VIT NAM
CONGTYMç
Dja chi: s6 05 dumg Phm Hung, Phuäng M DInh 2, Qun Nam Tfr Liém, Thãnh ph6 HaNOi, Vit Nani
BAO cÁo TAI CHtNH TONG HQP
Cho nàm tài chfnh két th(ic ngày 31 thang 12 näm 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh tong hçp (tiép theo)

I

12c. Ni qud kgn chira thanh loan
TOng Cong ty klaông có nçi phãi trã nguii ban qua h?n chua thanh toán.

1

13. Ngirô'i mua trã tiOn tnthc ngn h3n

N

u

N
N

Trá trwóc cüa dc ben lien quan
Trd trwác cáa dc khdch hang khdc

Các khách hang khac
Cong

SO cuOi näm

SO du näm

80.533.243.774
80.533 .243.774
80.533.243.774

78.521.787.483
78.521.787.483
78.521.787.483

N
N
N
I
N
I
N
N
N
N
N
N
I
N
I
N
N
a

N
N
N
I
N
N

Ban thuyett minh nay ià mat bophan hap thành vàphál duçrc dpc thng vat Báo cáo là! chmnh tdng hap
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TONG CONG TV BLJU DIEN VIET NAM
CONG TYME
Dja chi: S 05 dtrông Phm Hung, Phuàrng M' Dlnh 2, Qun Nam Tfr Liêm, Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam
BAo
TA! CHINH TONG HQP
ChonAm tãi chfnh k& thüc ngày3l thang 12 näm 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tAl ch(nh t6ng hçp (tip theo)
cÁo

14.

Thud và các khoin phãi nOp Nhà niróc
S du nàm
Phãi np
Phâi thu
1-Thul
25.901.201.688 41.198.828.527
1. Thus giá tn gia tang hang
13.790.297.237 18.564.935.625
ni dja
2. Thud giá fri gia tang hang
nhp khu
3. Thu ti6u th, dc bit
4. Thu xut, nhp khu
5. Thud thu nhp doanh
13.962.721.408
nghip
6.Thue thu nhap ca nhan
6.325.122.461
1.547.300.725
7.Thud tâi nguyen
8.Thus nhà dt
1.285.455
4.602.970
9.Tièn thuô dt
5.776.197.431
7.117.267.799
10.Các
thud khác
8.299.104
2.000.000
- Thus bào v môi tnrmg
- Thud mon bài
2.000.000
- Các
thu khác
8.299.104
fl-F/Il, lçphlvà cdc khodn
60.540.423
phdi njp khdc
1.Các khoãn phi thu
2.Các khoãn phi, 1 phi
3.Các khoãn phâi np khác
60.540.423
Cong
25.961.742.111 41.198.828.527

SS phát sinh trong nAm
S ph&i np
S dA thijc np
746.0 79.259.556 (704.599.377.752)

S cui nAm
PhAi thu
PhAi np
36.334.922.465
10.152.667.500
6.845.931.766

517.393.871.449

(509.615.114.553)

9.850.050.274

68.899.946.620

(39.352.734.936)

15.584.490.276

47.624.632.594
4.888.800
6.999.639282
102.411.077.356
2.745.203.455

(46.995.923.099)
(4. 888. 800)
(6.984.239.657)
(98.914.370.506)
(2.732.106.201)

7.871.359.369

2.464.828.138

18.233.490
2.982.349.380
28.439.676

6.151.380
826.712.898
9.043.318

1.641.128.000
1.104.075.455

(1.639.128.000)
(1.092.978.201)

28.439.676

9.043.318

599.184.268

(659.724.691)

106.675.400
492.508.868
746.678.443.824

(106.675.400)
(553.049.291)
(705.259.102.443)

36.334.922.465

10.152.667.500

ban

*

•

A

loai

loai

B&i thuyet mink nay ià m5t bcphin hqp thành và phái diicvc d,c thng vái Bdo cáo (a! chink tong hp
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T6NG CONG TV BUU DIEN vth NAM
CONG TV ME
Da clii: so 05 dunig Pm Hmg, Phumg M5' Dhih 2, Qun Nain Tfr Liëm, Thành ph6 Ha Ni, Viet Nam
BAo cÁo TAT CHINI-1 TONG HOP
Cho nAm tãi chlnh kOt thiic ngày 31 thang 12 nAm 2018
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh tang hqp (tiOp theo)
Thuigiá trj giti thng
TOng Cong ty np dm0 gia Iii gia tAng theo phixing pháp khu ith. Thu0 suit dm0 gia in gia tang nhtr sau:
Djch viii buu ch[nh cong ich, phát hành báo chi và các djch vi cong Ich khác
KhOng chju thuO
Phat hành tap cI, n phAm sách có thuO
5%
Các djch vi buu chinh, djch vi chuyOn phát nhanh, djch vit thanh toán, djch
vi chuyOn tiOn; dai Iy sim, the vin thông
10%
Thuithu nh1lp doanh ngh4p
TOng Cong ty phai np thuO thu nhp doanh nghip cho các khoãn thu nhp tinh thuO vOi thuO sut
20%.
ThuO thu nhp doanh nghip phãi np trong nAm ducic d%r tInh nhu sau:
NAm nay
TOng lcri nhun ice toán trtràc thuO
372.168.768.122
Các khoãn diau chinh tAng, giãm lçii nhun kO
toán dO xác djiih lçii nhun chju thuO thu nhp
8.658.682.728
doanh nghip:
- Các khoán diOu chinh tAng
9.211.360.292
- Các khoãn diOu chlnh giáni
(552.677.564)
Thu nhp chju thuO
3 80.827.450.850
Thu nhp duçTc miOn thuO
(36.327.717.750)
LO các nAm tnrâc duqc chuyOn
Thu nhp tinh thu0
344.499.733.100
Thu0 suit thu0 thu nhp doanh nghip
20%
TOng ThuO thu nhp doanh nghip cOn phãi
68.899.946.620
ncp

NAm tnr&c
291.085.341.554
(5.991.048.490)
1.728.631.854
(7.719.680.344)
285.094.293.064
(107.923.824.822)
(94.686.901.947)
82.483.566.295
20%
16.496.713.259

Vic xác djnh thu0 thu nhp doanh nghip phái np cüa TOnq COng ty duqc cAn cCr vao các quy
djnli hin hành vO thu0. Tuy nhiCn, nhOng quy djnh nay thay doi theo tfrng th&i k' và các quy djnh
ye thuO dOi vâi nhiOu loai giao djch khác nhau cO thO ducrc giái thich theo nhiOu cách khác nhau.
Do 4y sO thu0 duçic trinh bay trCn Báo cáo tài chInh tOng hcrp cO thO së thay dOi khi ca quan thu0
kiOm Ira.
Các logi thu1 khdc
TOng Cong ty kê khai và np theo quy djnh.
15.

Chi phi phãi tr ngn hn
Chi phi süa chila 1rn TSCD
Chi phi kiOm toán BCTC
Chi phi vn chuyOn quOc t
Chi phi thanh toán quOc tO djch vi BPBK
Chi phi chAin soc khách hAng tai Ha Ni và HO
Chi Minh
Chi phi phAi frA khác

Cong

SO cuOi nAm
4.73 1.349.162
7.582.650.364
2.478.948.490
273.715.379.163

SO du nam
112.075.095
7.536.864.158
5.584.888.994
158.434.834.015

3.123.610.537

4.623.663.332

123.469.007.180
415.100.944.896

84.438.185.754
260.730.511.348

Ban thzyEt minh thy là mçt b phtn hap thành và phái diicic 19c cling wit Báo cáo iai chlnh tong hcip

-
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T5NG CONG TY BU'U DIN VIET NAM
CONGTYME

N
N

Dja chi: S 05 dträng Phm Hing, Plurmg M DInh 2, Qun Nain Tfr Liém, Thành ph Ha Ni, Vi4t Nain
BAO cÁo TA! CHINH TONG HOP
Chonmàichnhk&thc ngãy3l tháng 12 nAm 2018
Ban thuyt ,ninh Báo cáo tM chink t6ng hgrp (tiép theo)

I

16. Doanh thu chua thijc hin ng&n hn/dà1 hn
16a. DoanbthuchwathchinngInhgn
Là khoân doanh thu cho thuê dla dim, mt bang có thei gian trã truàc ttr 01 nAm trâ xu&ig tinh tr
thai dim kt thc nAm tài chInh

I
N
N

N
N
N
N

N
I
N

N
N
N
N

16b. Doanhthuchwath(rchindàihgn
Là khoãn doanh thu cho thuô dja dim, mt b&ng có thai gian trã truâc trên 01 näm tinh tir thai
diem ket thuc nm tai chlnh
17. Phãi trà ngn h.n/dài h311 khác
17a. Phãitrdngnhinkhdc
Tàisthrachth1
Kinh phi cong tloãn
Bão him xA h, y t
Các khoân phài trâ phâi np khác
Trá lu!ong hwu h BHXH
Phái chi trá h báo txâ hi
Phái trá Ngdn hang TMCP Bu-u diçn Lien Vit
Phái trá v chuyin tin Thai din
Phái trá vJ hoQt dng thu h, chi h
Phái ira v chuyn tin quác d
Phái trá, phái n5j, ngJn hgn khac
Cong

S cui nAm
9.987.018
12.440.169.495
5.201.941.812
69.128.846.178
6.518.016.650.620
3.435.545.295.049
92.552.893.741
99.037.944.121
233.057.465.993
2.392.269.655.144
4.647.144.344
260.906.252.228
6.604.797.595.123

So dau näm
455.050.589
11.231.918.336
2.478.085.077
71.988.245.738
5.470.981.542.461
3.545.964.925.625

S cuM nAm
13.573.281.565
2.796.995.853
16.370.277.418

S du nAm
12.718.998.732
2.573.268.103

66.232.911.188
132.995.915.933
1.601.963.939.337
8.168.519.735
115.655.330.643
5.557.134.842.201

17b. PháifrãdàihirnklEgfc
N

N

Nhn k qu, k5' cuçic
Các khoãn phãi trà, phãi np khac
Cong

15.292.266.835

N
I

17c. Nr qué hm chwa thanh toán
Tang Cong ty khOng có nq phái trâ khác qua hn chua thanh toán.

N
N
N
N
N
N
I
N
Bàn ihuyit minh nay là m5t b)phn hQp thành vàphái dwqc dQc cimg vol Bdo cdo 101 chmnh tong hqp
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TONG CONG TV BUU DIEN VIET NAM
CONG TV ME
Bla chi: s8 05 dithng Phm Hung, Phirbng M Dlnh 2, Qun Nam Tir Liém, Thãnh ph8 Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TA! CHh1H TONG HQP
Cho nam tài chfnh kt thác ngày 31 thang 12 näin 2018
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh tang hçp (tip theo)

N N N V N V N N

18. '4nchüs&hIhi
Bang dJi chilu bun d3ng cña vin chü th hfru

Vn d&u hr cüa
chü s& hOn
8.122.000.000.000

,. .(
uh4n sai'
Qu3dutir thuchiraphân dAutirxây
Vn khác cüa
Cong
dirng c ban
phi
chü svhfhi
phIt trin
118.150.720 8.149.092.550.704
570.400.000 26.403.999.984

S dAu nám triràc
Tang do nhn bàn giao tr tài san d!,r
18.410.100.000
an duç!c thrc hin bang nguM ngán
sách nhà nirâc
Lqi nh4n trong näm
TrIch 1p các qu
8.122.000.000.000 18.980.500.000 26.403.999.984
S dir cui nàm trirórc

8.122.000.000.000 18.980.500.000 26.403.999.984
S dir dan näm nay
Tang do nhn bàn giao tr tài san dr
2.238.710.728
an duçrc thrc hin bang ngun ngân
sách nba ntrâc
Lçi nhun trong nãm
Trich 1p các qu5'
8.122.000.000.000 21.219.210.728 26.403.999.984
S dir cui näm nay

.
Ban thuyit ,ninh nay 1a'jn

iih'ành vàphái dj,ic dpc ding vá! Bdo cáo Là! china idng hcip

18.410.100.000
273.092.713.705
(273.092.713.705)

273.092.713.705
(273.092.713.705)
118.150.720 8.167.502.650.704
118.150.720 8.167.502.650.704
2.238.710.728

304.864.871.598
(304.864.871.598)

304.864.871.598
(304.864.871.598)
118.150.720 8.169.741.361.432
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TANG CONG TY BUU DIN IIET NAM
CONG TV' ME
Dja chl: só 05 duöng Ph.m Hing, Phuvng M Dlnh 2, Qun Nam Tfr Liêm, Thânh ph6 Ha N*i, Vit Nam
BAO cÁo TAI CHINH TONG HQP

M

Cho nni tài chfnh kétthic ngay 31 thãng 12 näin 2018
Ban thuyt mink Báo cáo tâl chink tang hqp (tiép theo)

N

VI. THÔNG TIN BC) SUNG cuo cAc KHOAN M1JC TRINIH BAY TRONG BAO CÁO KET
QUA HO*T DQNG KLNHDOANFITONGH1P

N

1. Doanh thu ban hang và cung cAp dlch vy
la. Tang doanh thu
Doanh thu ban hang
Doanh thu cung cAp djch vi
Cong

N
N

Doanh thu bdn hang và cung cap djch v cho cdc ben lien quan
Ngoãi giao djch ban hang và cung cAp djch vi cho các cong ty con và cong ty lien két dtrqc trinh
bay a thuy& minh s6 V.2c, T6ng Cong ty không phát sinh giao djch ban hang và cung cAp dlch vi
cho các ben lien quan không phâi là cong ty con và cong ty lien kAt.

2.

Các khoãn giãin trfr doanh thu

N

N
I'

ChiAt khAu thtwng mai
Giámgiáhàngbán
Hãngbánbjtrà1i
Cong
3.

Ii
N
N
N

Nãm nay
6.878.455.810
278.390.033
63.262.993.514
70.419.839.357

NAm trróc
38.453.812.564
1.550.463.277
48.961.643.322
88.965.919.163

NAm nay
9.862.554.018.272
37.119.130.053
8.809.024.224.865

NAm trtr&c
7.020.961.611.716
3 1.987.091.874
7.465.081.662.150

Giá vAn hang ban
Giá vAn cUa hang hóa dA ban
Giá vAn cüa thành phAm âä ban
Giá vAn cüa dIe Ii viii dA cung cAp
D phOng/(Hoàn nhp) dir phOng giám giá hang
18 1.334.934
tn kho
Cong
18.708.878.708.124

N

N

Nàm trir&c
7.290.314.952.400
8.867.683.780.604
16.157.998.733.004

lb.

N

N

Näm nay
10.110.917.922.011
10.459.848.937.875
20.570.766.859.886

.

(25.473.540)
14.518.004.892.200

Doanh thu hot dng tài chmnh
LJ tiAn gri, tiAn cho vay
Ui chuyAn nhircing quyn mua cA phAn
CA tCrc, lçii nhun duçic chia
LAi chênh 1ch t) giá d thc hien
Ui chenh 1ch t giá chua thc hin
Doanh thu hoat dng tai chfnh khác
Cong

Näm nay
232.186.001.930
36.327.717.750
5.855.615.826
682.976.737
2.486.459.018
277.538.771.26 1

NAm tnr&c
220.217.147.034
6.602.207.000
107.949.204.422
3.036.496.450
1.206
1.890.896.814
339.695.952.926

N

N
I
N
N

Ban thuye't minh nay là m51 bçph2,i hQp thành và phái dwqc dQc c11ng vol Báo cáo lài chlnh tdng hcip
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TNG CONG TY BU'U DIEN VIET NAM
CONG TY ME
Dja ch1: S6 05 dumg Pham HUng, PhuUng M Dlnh 2, Qun Nam Tfr Lim, Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TA! CHINH TONG HOP
Chonaintaichfnhkétthucngay31 thang 12 nAni 2018
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chfnh tang hçrp (tiép theo)

5.

Chi phi tài ch1ni
Näm nay
3.622.284.915
5.758

Näm tnr&c
11.309.919.897
9.461.304.624

(4.758.614)

(2.104.538.095)

71.739.311
3.689.271370

73.440.385
18.740.126.811

NAm nay
581.566.026
346.478.631
26.938.055.672
41.094.040.703
68.960.141.032

Nàm tnrfrc
771.243.561
316.580.382
20.857.637.668
38.395.091.292
60340.552.903

Näm nay
896.696.765.747
107.150.036.190
96.426.767.363
70.801.306.992
(837.839.431)
183.884.493.406
289.215.636.752
1.643.337.167.019

Näm tru6c
872.594.314.096
103.772.975.262
80.504.910.060
35.235.229.145
1.116.516.266
185.591.310.835
273.723.739.967
1.552.538.995.631

Näm nay

Mm trtr&c

4.981.954.478

5.713.755.660

21.218.892.647
26.200.847.125

16.274.610.950
13.456.786.761
35.445.153371

Näm nay

Näm triróc

595.497.360

603.645.449

309.818.577

408.144.147
2.452.221.443
3.464.011.039

L chênh 1ch t' giá dA thrc hin
L chénh 1ch t' giá chua thijc hin
Dir phóng/(hoàn nhp) dr phông giãm giá dAu tu
ngAn han, dài hn
Chi phi tài chlnh khác
Cong
6.

Chi phi ban hang
Chi phi cho nh&i viên
Chi phi nguyen Iiu, 4t 1iu, cong ci diving c%1
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi bang ti&i khác
Cong

7.

Chi phi quAn I doanh nghip
Chi phi cho nhãn viên
Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu
Chi phi kMu hao tài san c djrih
Thud phi, 1 phi
Chi phl/(hoàn nap) dr phông
Chi phi djch vi,i mua ngoài
Chi phi b&ng tin khác
Cong

8.

Thu nhp khác
Thu nhp tr thanh 1 tài san c dinh và Cong ci,i
d%Ing ci cii, hông
Thu tir tin dt cçc ciia khách hang bO hcip ding
Các khoãn thu nhp khác
Cong

9.

Chi phi khác
Giá frj con lai TSCD vâ chi phi thanh 1', nhucmg
ban TSCD
Các khoãn bj pht
Các khoán chi phi khác
Cong
--

6.147.267.311
1.052.583.2i

Bàn :hzyé mlnh nay là mt bcSphn hçip :hanh và phdi dwc dQc cimg vái Bdo cáo tài chinh tdng hço

a
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TONG CONG TV BUU DIN VIT NAM
CÔNGTYME
Dja chi: s6 05 dirng Phni HUng, Phumg M DInh 2, Qun Nani lit Lim, Thânh phó Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TAI CHNH TONG HQP
Cho nm tai chfnh kétthc ngày 31 tháng 12 näm 2018
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chfnh tang hçrp (tiép theo)

I
10.

Chi phi sin xut kinh doanh theo yu t
Chi phi nguyen lieu, 4t 1iu
Chi phi nhân cong
Chi phi khAu hao tii san c djnh
Chi phi djch vi mua ngoii
Chi phi khác
Cong

I
I

Nim nay
944.011.354.135
3.661.055.821.733
290.673.165.804
4.787.954.544.750
1.046.976.070.226
10.730.670.956.648

Nim trir&c
845.816.317.020
3.510.990.511.379
248.715.431.399
3.788.913.726.324
911.541.890.076
9.305.977.876.198

I'
VU. NHUNG THONG TIN KHAC
1.

Giao djch vi s6 dir vói các ben lien quan
Cáo ben lien qurn v&i Tang Cong ty bao g6m: các thành viên quãn l' chU ch&, các cá nhân cO lien
quan vài cac thUnh vién quãn 1 chU ch6t và các ben lien quan khác.

la,

Giao djch và st dir vol cdc thank viên qudn if cM chñt và cdc cd nhân có lien quan vOl cdc
thank viên quãn if cM chñt
Cáo thành viên quan 1y chü ch& grn: các thành viên Hi dng thành vien và cáo thành vién Ban
diu hành (Ban Tng Giám d&, K toán tnrrng). Cáo cá nhãn có lien quan viii các thành viên quãn
1 ohU ch6t là các thãnh vién mt thit trong gia dlnh cáo thành vien quãn l chü ch&.

I
U
U

Giao dIck vOl các thank viên quán if cM chat và các cá nhán cO lien quan vOl các thành viên quán
if chñch&
Tng COng ty không phát sinh giao djch ban hang vi cung cp djch vi cing nhix các giao djch
khác v&i cáo thinh viên quãn 1 chü ch6t và cáo cá nhân có lien quan vài các thinh vién quixi 1'
chü ch6t.

U
COng nq vái các thank viên quán if cM ch& và cac cO nhdn cO lien quan vOl các thành viên quán

I

if cM chót

T6ng Cong ty khOng cO cOng nci vâi các thãnh vién quin l chü cht vi các cá nhân cO lien quan
vâi các thinh vien quin l chCi ch&.
Thu nhip cza cdc thành viên quán if chz chót
Nim nay
Nim trir&c
Thu nhp
6.046.859.178
5.669.744.78 1
lb.

I
I

N

Giao dick và so dir vol cdc ben lien quan khdc
Các ben lien quan khác vôi Tang COng ty grn:
Ben lien quan khác
Cong ty TNHJI MW Tern Buu chinh
Cong ty TNHH MW In Tern Bru din
Cong iy C6 phn Du llch Btru din
Cong ty C phn Chuyn phát nhanh Btru din
Cong ty C6 phn Truyn thông Quãng cáo B.rn chinh
COng ty Ci phn Bio him Bru din
COng ty TNHH Chuyn phát nhanh DHL-VNPT

Mi quan h
Cong ty con
Cong ty con
COng ty con
COng ty con
COng ty con
Cong ty lien kt
COng ty lien két

N
N
N
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T6NG CONG TY BUU DIEN VIET NAM
CONG TY ME
Dja clii: S 05 duing PI m Wing, Phu&ng M7 DInh 2, Qun Nam Tir Liém, Thành ph6 Ha Ni, Vit Nam
BAO cÁo TAr CHIN}1 TONG HQP
Cho nâm tAi chfnh kt thüc ngay 31 thing 12 näm 2018
Bin thuyt minh BAo cáo tii chinh tang hqp (tip theo)

I

N
N
N
N
N
N
I'
N
11
N
N
N
I'
N
kg
I'

I
I
4

Giao djch vôi các ben lien quan khác
Ngoài các giao djch phát sinh vâi các cong ty con vi cong ty lien két dA dirge trinh bay a thuyét
minh s V.2c clIng nhtr các giao djch v bin hang và cung cp djch vi cho các bn lion quan khác
không phii là cong ty con vi cong ty liOn doanh, liOn kt dA duçrc trinh bay a thuyOt minh s VI.lb,
T6ng Cong ty không cOn phát sinh giao djch vâi các bOn liOn quan khác.
Cong nci vái các ben lien quan khác
Cong ncr v&i các bOn liOn quan khác dirge trinh bay tai các thuy& minh s6 V.3, V.4, V.12, V.13 và
V.17
Các khoin con nq phâi thu các ben liOn quan khác không có bio dim và së dirge thanh tom bang
tiM. Không cO khoin dv phOng phii thu khó dOi nio dirge 1p cho các khoin nq phil thu cic bOn
liOn quan khic.
2.

S lien so sánh
Tai th&i dim ngiy 01 thang 01 nAm 2018, Tng Cong ty có thrc hin diM chinh hM s6 mOt s các
chi tiOu tai th&i dim 31 tháng 12 nAm 2017 trên Báo cáo tii chlnh teng hçvp cho nim tii chinh k&
thüc ngày 31 thing 12 nän 2017 theo Thông báo K& qua Ki&n toán Nh ntrâc.
Anh hu&ng cüa vic diàu chinh nay d&i S6 1iu so sánh trOn Báo cáo tài ehinh t6ng hcrp nhu sau:
S6 lieu triróc diM
S6 1iu sau diM
chinh
Cic diM chinh
chinh
Ma S6
Bang can &i kIiodn tJng htp
Phii thu ngin hn c?ia khich
131
940.504.420.381
8.777.479.999
hang
949.281.900.380
Tn tniàc cho ngu&i ban ng.n 132
57.169.915.644
178.432.524
57.348.348.168
han
515.538.498.235
Phiithung&nhwikhác
136
5.514.000.219
521.052.498.454
Dr phOng phil thu ngän hn khó 137
(32.783.373.874)
(248.675.064)
(33.032.048.938)
dOi
141
179.994.917.375
3.025.311.785
Hang tM kho
183.020.229.160
(1.048.675.853)
178.432.524
Dr phOng gum giá hang tn kho 149
(870.243.329)
151
23.894.798.027
9.498.951.566
Chi phi tn tnrâ ngn h
33.393.749.593
Thus gii trj gia tang dirge khu 152
22.937.919.648
713.789.025
trr
23.651.708.673
Thus vi cic kh!in khác phil thu 153
52.624351.170 (11.425.522.643)
Nhinuàc
41.198.828.527
12.628.768.123
(5.641.183.221)
Tn tnràc cho nirOi bin dim han 212
6.987.584.902
221
2.584.088.353.175
5.739.803.734
Tim sin c6 djnh hftu hInh
2.589.828.156.909
222 6.455.387.747.845 4.990.188.131 6.460.377.935.976
Nguyen giá
223 (3.871.299.394.670)
Giá trj hao môr lay icE
749.615.603 (3.870.549.779.067)
261
437.631.115.561
20.870.074.644
Chi phi tth triràc dài hn
458.501.190.205
1.206.188.850.620
(868.843.907)
1.205.320.006.713
311
Phil tn ngr&i bin ngan h?n
Ngithi mua trã tin thiOe ngn 312
78.328.689.283
193.098.200
78.521.787.483
han
Thus và cic khoin phii np Nhi 313
28.799.404.151
(2.837.662.040)
niràc
25.961.742.111
263.720.706.429
(2.990.195.081)
315
Chi phi phii trá ngAn hn
260.730.511.348
Doanh thu chu thvc hin ngan 318
15.842.380. 129
117.205.479
15.959.585.608
han
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TNG CONG 1Y BU'U DIN VIT NAM
CONG TY Mc

Dja chi: só 05 dung Phain Hung, Phtrng M Dlnh 2, Qun Nam Tfr Liêm, Thành phó HaNOi, Viet Nam
BAO cÁo TA! CHIN}1 TONG HQP
Cho nni tâi chfnh két thUc ngày 31 tháng 12 nâm 2018
Ban thuyh minh Bão co tui chinh töng hQp (tiép theo)

Ma s
319
322

S6 lieu truóc dieu
chinh
5.557.489.965.046
293.240.733.279

Các dieu chinh
(355.122.845)
43.922.415.286

.
So hçu
sau dieu
chinh
5.557.134.842.201
337.163.148.565

51

5.143.978.323

11.352.734.936

16.496.713.259

60

229.170.298.419

43.922.415.286

273.092.713.705

Phâitrângânhn khác
Qu5 khen ththng, pht'ic lçii
Bdo cáo kit ud kinh doanh
tJng h
Doanh thu ban hang và cung cp 01 16.145.773.311.197 12.225.421.807 16.157.998.733.004
djch vi
Doanh thu thun ye ban hang và 10
12.225.421.807 16.069.032.813.841
16.056.807.392.034
cung cap djch v,i
14.557.251.740.710 (39.246.848.510) 14.518.004.892.200
11
Giá v6n hang b.n
Lcii nhun gp ye ban hang và
1.551.027.921.641
5 1.472.270.3 17
1.499.555.651.324
20
cung cap djch vii
60.340.552.903
(367.044.391)
Chi phi ban hang
60.707.597.294
25
1.552.538.995.631
(2.239.881.756)
1.554.778.877.387
Chi phi quAn 1 doanh nghip
26
Lqi nhun thun tir hoat dng
259.104.199.222
54.079.196.464
205.025.002.75 8
30
kinh doanh
35.445.153.371
Thu nhp khác
1.195.953.758
31
34.249.199.613
Lqinhunkhác
3 1.981.142.332
40
30.785.188.574
1.195.953.758
Tng lçii nhub k toãn trirâc
50
235.810.191.332
55.275.150.222
291.085.341.554
thus
Chi phi thus thu nhp doanh
nghip hin hànli
Lqi nhun sa thué thu nhp
doanh nghip
3.

Tâi san dam bao
Tng Cong ty không có tài sAn tài chinh the chap cho các dan vj khác cOng nhu n1in tài sAn the
chap tur các dan vj khác tai ngày 31 tháng 12 näm 2017 vA tai ngày 31 tháng 12 nAm 2018.

4.

Sy kiin phát sinh sau ngày ket thüc näm tAi chinh
Không có sr kin trçng yeu nao phAt sinh sau ngày ket thUc nãm tài chinh yu cu phAi diàu chinh
s6 liOu hoc côig b6 trên BAo cáo tAi chinh tng hcip.
HANOi, ngAy 23 thâng 3 näm 2019
Ngubi 13p biu

Ke toAn trir?tng

Thfra üy quyen T6ng GiAm dóc
6ngGiamdf
/'7To'NG C
BLJ'.DEN
VIETNPM

LêThjM

T3 Thj Mai Anh
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Nguyn Minh Dfrc
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