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CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA L4.0 

Khu CNC HOa Lac,  Km 29 Dai  l Thäng Long, xã Thch HOa, huyn Thach Tht, thành phó Ha Ni 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tang Giám dc Cong ty TNHH MTV Phát trin Khu Cong ngh cao HOa Lc (sau day gi tat là "Cong ty") trinh 
bay báo cáo cüa minh và Báo cáo tài chinh hcip nht cüa Cong ty cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2018. 

CONG TY 

Cong ty TNHI-1 MTV Phát trin Khu COng ngh cao Hàa Lac  (tin than là Cong ty TNHH Dng Tam) là doanh nghip 
thrcic thành 1p và hoat dng theo Luât Doanh nghip, duqc Sâ K hoach và DAu tu thành ph Ha Ni cp Giy ching 
nhn däng k kinh doanh s 046207 lan dan ngày 04 tháng 08 närn 1992. Cp lai  ma si thud và thay di Dang k kinh 
doanh s 0100508439 ngày 13 tháng 10 näm 2009; dang k thay di lan thi'r 12 ngày 22 thang 05 näm 2017 (ngày 11 
tháng 04 näni 2014 di tir ten cü COng ty TNHH MTV Phát trin Cong ngh và Ha tAng Newtatco). 

Tr,i sâ cUa Cong ty thrçc dt tai:  Khu CNC HOa Lac,  Km 29 Dai  l Thang Long, xä Thach HOa, huyn Thach That, 
thành ph Ha Ni. 

Ho! DONG THANI{ VIEN VA BAN TONG GIAM DOc 

Các thành viên cüa HOi  dng thành viên trong näm và t?i  ngày 1p báo cáo nay bao gOm: 

Ong Nguyn Tr9ng Tnr&ng Chü tjch B nhim ngày 01/07/2018. 

Ong Trjnh Thanh Giâng Uy vien 

Ong Dinh IrAn Quân Uy viên 

Ong Büi Dirc Thâng Uy vien 

Các thành viên cüa Ban Tng Giám dc dã diu hành COng ty trong näm và tai  ngày 1p báo cáo nay bao gôm: 

Ong Dinh TrAn Quân Tng Giám dc 

Ong Büi fXrc Thâng PhO Tang Giám d& 

IUEM TOAN VIEN 

Cong ty TNHH Kim toán KSI Vit Nam Chi nhánh Ha Ni dã thirc hin kim toán Báo cáo tài chInh hqp nhat cho 
nämtài chinhktthüc ngày 3 1/12/2018 cüa COng ty. 
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CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CÁO HOA L1C 

Khu CNC HOa Lc, Km 29 Di l Thäng Long, xa Th?ch HOa, huyn Thch Tht, thành ph Ha NQi 

CONG BO TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM DOC DO! VOTE BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 

Ban Tng Giám d6c Cong ty chju trách nhim v vic 1p Báo cáo tài chinh hçip nhAt phàn ánh thing thirc, hçip l tinh 
hInh hoat dng, kt qua hot dng kinh doanh và tInh hinh km chuyn tin t cüa Cong ty trong näm. Trong qua trinh 
1p Báo cáo tài chinh hçp nhAt, Ban Tang Giám d6c Cong ty cam kt cia tuân thu các yêu cu sau: 

Xáy d%mg và duy trI kim soát nOi  b ma Ban Tong Giám d6c COng ty xác dnh là cAn thit d dam bào cho vic 
1p va trinh bay Báo cáo tài chmnh hqp nht không cOn sai sOt tr9ng yu do gian 1n hoc do nhâm 1n; 

Lija ch9n các chinh sách k toán thIch hqp và áp diing các chInh sách nay mOt  each nhAt quán; 

Dira ra các dánh giá và d doán hçip l và thn trQng; 

Nêu rO cac chuAn mrc k toán dirqc áp ding cO thrçc tuân thu hay không, cO nhUng áp ding sai lch trQng yu 
dn mi'rc cAn phái cong b và giãi thIch trong Báo cáo tài chinh hcip nhAt hay không; 

Lp va trInh bay các Báo cáo tài chinh hp nhAt trên ca sâ tuán thU các ChuAn mirc k toán, Ch d k toán 
doanh nghip Vit Nam và các quy djnh hin hành có lien quan dn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chmnh; 

Lp các Báo cáo tài chInh hcrp nht dra trên ci s& hoat dng kinh doanh lien ti1c, tr& tru&ng hçip khOng th cho 
rAng Cong ty s tip tic hoat dng kinh doanh. 

Ban Tng Giám dc Cong ty dam bào rAng các s k toán dirqc km gui d phãn ánh tmnh hinh tài chinh cña Cong ty, 
vài mirc d trung thirc, hçp l' ti bt c1r thai dim nào và d bão rAng Báo cáo tài chinh hçip nht than thu các quy 
djnh hin hành cUa Nhà nirâc. Dng thai Co trách nhim trong vic bão d an toàn tai san cUa Cong ty và thrc hin 
các bin pháp thich hçrp d ngän ch.n, phát hin cac hành vi gian In và các vi pham khác. 

Ban Tng Giárn dc Cong ty cam kt rAng Báo cáo tài chInh hcip nhAt dà phãn ánh trung thirc và hcrp l tinh hInh tài 
chInh cUa Cong ty tai  thai dim ngày 31 tháiig 12 näm 2018, kt qua hoat dng kinh doanh và tinh hInh lun chuyn tin 
t cho näm tài chInh kt thUc cUng ngày, phü hçrp vài Chun miic k toan, Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam và 
tuân thU các quy djnh hin hánh cO lien quan dn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh. 

an Tng Giám d& 

.7 CONG TV 
/TRACH NHM Hiu HA 

MÔT THANH vIE 
PHATTFUEN 

' KNU CONG NGHF  A 

a 

Dinh TrAn Quân 

Tng Giám d& 

Thành ph Ha N5i, ngày 28 tháng 03 nãm 2019 

G AM SOC 

INH TRAN QUAN 
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S& M9 /2OI8IBCKT.TC-KSIHN 

BAO CÁO KLEM TOANDQC LAP 

KInh gui: Hi dng thành viên và Ban Tang Giám d6c 
Cong ty TNHH MTV Phát trin Khu Cong ngh cao Hôa Lc 

Chüng tôi dâ kiEm toán Báo cáo tài chinh hcip nht kern theo cüa Cong ty TNHH MTV Phát in Khu COng ngh 
cao HOa Lc (sau day gci t&t là "Cong ty") thrqc 1p ngày 28 tháng 03 näm 2019, tr trang 06 dEn trang 33, bao 
grn: Bang can dEi kE toán hqp nh.t tai  ngày 3 1/12/2018, Báo cáo kEt qua hoat dng kinh doanh hqp nh&t, Báo cáo 
hru chuyn tin t hqp nMt cho näin tài chinh kEt thüc ngày 3 1/12/2018 và ThuyEt minh báo cáo tài chinh hcip nhAt. 

Trách nhim cüa Ban Tong Giám d6c 

Ban Tng Giám dEc Cong ty chju trách nhim v vic 1p và trthh bay trung thirc và hcip 1' Báo cáo tài ch.Inh hqp 
nhAt cüa Cong ty theo ChuAn mirc kE toán, ChE d kE toán doanh nghip Vit Nam và cac quy djnh pháp l' có lien 
quan dEn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh hqp nht và chju trách nhim yE kiEm soát ni bO ma Ban TEng 
Giám dEc xác djnh là cn thiEt dE dam bão cho vic 1p va trinh bay Báo cáo tài chinh hqp thAt khOng CO sai sot 
tr9ng yEu do gian 1n hoc nhm 1n. 

Trách nhim cüa Kiêmtoán viên 

Trách nhim cüa chimg tôi là dtra ra kiEn yE Báo cáo tài chinh hçTp nhAt dra trén kEt qua cüa cuc kiEm toãn. 
Ching tOi dà tiEn hành kiEm toán theo các ChuAn mrc kiErn toán Vit Nam. Các chuAn mlrc nay yêu cu chiing tOi 
man thu chuAn rnrc và các quy djnh yE dao  dcrc nghE nghip, 1p kE hoach và thic hin cuc kiEm toán dE dt di.rqc 
sr dam bão hcip l' yE vic lieu Báo cáo tài chInh hqp nhAt cüa Cong ty có cOn sai sOt trçng yEu hay không. 

Cong vic kiEm toán bao gEm thrc hin các thu ttic nhim thu thp các bang chüng kiEm toán yE các sE Iiu va 
thuyEt mirth tren Báo cáo tài chInh hcip nhAt. Các thu ti1c kiEm toán di.rqc lra chçn dira trên xét doán cüa kiEm toán 
viên, bao gEm dánh giá i-ui ro CO sai sot tr9ng yEu trong Báo cáo tài chinh hcp nhAt do gian 1n hoc nhAm l.n. Khi 
thrc hin dárth giá các rüi ro nà', kiEm toán vien dä xem xét kiEm soát ni b cüa Cong ty lien quan dEn vic 1p 
và trInh bay Báo cáo tài chfnlr hcip nhAt trung th'rc, hgp l' nhm thiEt kE các thu tiic kiEm toán phU hqp vói tInh 
birth thijc tE, my nhiên khOng nhm miic dIch thra ra kiEn yE hiu qua cüa kiEm soát ni b cüa Cong ty. Cong 
vic kiEm toán cUng bao gEm dánh giá tmnh thIch hqp cüa các chInh sách kE toán duçic áp diing và tInh hcrp l cüa 
các uâc tInh kE toán cüa Ban Tong Giám dEc cüng nhi.r dánh giá vic trmnh bay thng thE Báo cáo tài chinh ho-p nhAt, 

Chüng tOi tin tithng rang các bang chfrng kiEm toán ma chüng tôi dã thu thp thrccc là dÀy du và thIch hgp lam ca sâ 
cho kiEn kiEm toán cüa chng tOi. 

Morison KSi Trang 4 
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CONG TV 
TRACHNHI 

M TOAN 
KSI VtET NAM 

D CHINHANH 
•qq  HA NOt 

Y kin kiêm toán 

Theo ' kin cüa chüng tOi, Báo cáo tãi chInh hqp nhAt dA phãn ánh ung thc và hqp 1 tren các khIa cnh trQng 
yu tinh hInh tài chinh cüa Cong ty TNHH MTV Phát -in Khu Cong ngh cao HOa Lc t?i  ngày 31 tháng 12 nàm 
2018, cüng nhr k& qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh Itru chuyn tin t cho näm tãi chInh k& thüc ngày 
3 1/12/2018, phü hcrp vài ChuAn mirc k toán, Ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp i' cO 
lien quan dn vic 1.p Va trInh bay báo cáo tài chInh. 

Cong ty TNHH Kim toán KS! Vit Nam Chi nhánh Ha Ni 

Nguyn Trung Thành 

PhO Giám d6c 

GiAy chfrng nhn däng k hành ngh kim toán 

So: 13 12-2014-046-1 

ThànhphHàNç5i, ngày28 iháng 03 nám 2019 

Nguyn Huy Hoãng 

Kiêm toán viên 

Giy chüng nhn dang k)' hành ngh kim toán 

S& 43 79-2018-046-1 
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CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CÁO HOA LC Báo cáo tài chInh hQ'p nht 

Khu CNC Hóa Lc, Km 29 Di 1 Thang Long, xà Thach Hôa, huyn 
Thch That, thành phi Ha Ni Mu So B O1-DN 

(Ban han/i thea Thong tws 200/20141TT-BTC 

ngày 22/! 2/2014 cOa B Tài chinh 

BANG CAN DOI KE TOAN HP NHAT 
Tzingày31thdng 12 nãm 2018 

CHI TIEU Ma 
so 

Thuyet .-" .. o cuoi nam So dãu näm 
minh VND VND 

A. TA! SAN NGAN HN 100 436.623.246.822 380.774.273.465 

I. Tiên vã các khoãn tirong throng tin 110 4.1 123.434.937.472 170.081.481.135 

1. Ti&n 111 21.410.744.097 36.441.049.522 
2. Cackhoànttxongdixongtin 112 102.024.193.375 133.640.431.613 

II. Các khoãn du tu tài chinh ngn hn 120 4.2 97.000.000.000 69.500.000.000 
3. Du tu nm giQ dn ngày dáo hn 123 97.000.000.000 69.500.000.000 

III. Các khoãn phái thu ngn hn 130 158.501.734.792 107.801.237.301 
1. Phãi thu ngn han  cüa khách hang 131 4.4 79.8 19.028.004 44.853.890.9 16 
2. Trã tnthc cho ngu&i bàn ng&n han 132 4.5 31.717.323.934 22.593.314.140 
6. Phàithungnhankhác 136 4.3 47.684.899.054 41.073.548.445 
7. Drphôngphãithung.nhnkhodài 137 (719.516.200) (719.516.200) 

IV. Hang tn kho 140 4.6 48.394.667.273 29.509.351.565 
1. Hàngt6nkho 141 48.394.667.273 29.509.351.565 

V. Tài san ngn hn khác 150 9.291.907.285 3.882.203.464 
1. Chiphitrãtnrâcngnhan 151 4.7 842.106.649 467.411.871 
2. Thus giã trj gia tang duqc khu trr 152 8.269.188.783 3.414.791.593 
3. Thud vàcáckhoãnkhácphãithuNhàntrâc 153 180.611.853 

B. TAI SAN DA! HJ.N 200 152.860.201.545 134.630.039.034 

I. Các khoãn phãi thu dài hn 210 2.400.000 
6. Phãithudàihankhác 216 4.3 2.400.000 

II. Tài san c dinh 220 52.008.135.125 50.909.400.747 
1. TàisâncdinhhOuhinh 221 4.9 52,008.135.125 50.909.400.747 
- Nguyêngiá 222 62.777.257.543 58.288.752.248 
- Giátrfhaomônlu9k 223 (10.769.122.418) (7.379.351.501) 

IV. Tãi san d& dang dài hn 240 85.08 1.025.858 59.033.255.304 
2. Chi phi xây drng cc bàn dâ dang 242 4.8 85.081.025.858 59.033.255.304 

V. Các khoãn du tir tài chInh dài han 250 4.2 2.520.000.000 15.000.000.000 
2. DAu Pr vào cong ty lien doanh, lien kt 252 15.000.000.000 
5. Dutun.mgiudnngàydaohn 255 2.520.000.000 

V!. Tat san dài hn khãc 260 13.248.640.562 9.687.382.983 
1. Chiphitràtniàcdàihn 261 4.7 13.104.737.322 9.543.479.743 
2. Tài san thu thu nháp hoAn lai 262 143 .903 .240 143 .903.240 

TONG CQNG TA! SAN 270 589.483.448.367 515.404.312.499 

(Các thuyél minh tit trang 10 dn trang 33 là bóphmn h9p thành cia Báo cáo tài chinh nay) 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LtC Báo cáo tài chinh hçrp nht 

Khu CNC Hôa Lc, Km 29 Di 1 Thang Long, xâ Thch Hàa, huyn 
Thach That, thành ph6 Ha Ni Mu S6 B O1-DN 

(Ban hành theo Thông tzts200/2014,TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cña Bç3 Tài chInh,) 

BANG CAN DOI KE TOAN HP NHAT 
Tzi ngày 31 thdng 12 nãm 2018 

I. Nç ngn hin 310 

1. Phãitrangr&ibánngânh 311 4.10 

2. Nguimuatrãtintnràcngânhn 312 

3. Thu và các khoân phãi np Nhà rnrâc 313 4.11 

4. Phãi trã ngu&i lao dng 314 

5. ChiphIphãitrãngânhn 315 4.13 

8. Doanhthuchuathrchinngänh 318 4.14 

9. Phaitrãngânhankhác 319 4.15 

10. Vayvànçthuê tài chInh ngn han 320 4.12 

11. DrphOng phãi trãngân han 321 

12. Qu5' khen thuông, phUc lqi 322 

II. Ncr dãi hn 330 

7. Pháitrãdàihankhác 337 4.15 

8. Vay và nç thuê tài chinh dài han 338 4.12 
13. Qu5phattrin khoahc và cong ngh 343 

D. VON CHU sO HtYU 400 

I. Von chü s& huii 410 4.16 

1. VOnduti.rcUachUsâhthi 411 
4. VOnkháccUachüsihthi 414 
8. Qu5dautupháttriên 418 
11. Lqi nhun sauthu chiia phânphOi 421 
+ Lçri nhun sau thud chi.ra phanphOi cuOi k'tnràc 421a 

+ Lçii nhun sau thud chi.ra phân ph6i cuOi k' nay 421b 

TONG CQNG NGUON VON 440 

S cui näm S du näm 

VND VND 

262.551.645.710 184.360.682.868 

204.961.730.907 156.556.956.165 

69.873.432.037 31.511.637.304 

33.739.685.599 26.009.997.234 

446.85 1.820 1.622.180.430 

2.118.312.815 2.182.423.589 

7.999.671.795 40.976.829.485 

78.805.985.464 50.697.079.126 

1.585.956.435 1.123.523.681 

4.613.795.000 2.250.000.000 

3 17.878.000 152.195.156 

5.460.161.941 31.090.160 

57.589.914.803 27.803.726.703 

32.240.947.260 2.672.212.200 

25.000.000.000 25.000.000.000 
348.967.543 13 1.514.503 

326.93 1.802.657 331.043.629.631 

326.931.802.657 331.043.629.631 

300.000.000.000 300.000.000.000 
25.000.000.000 25.000.000.000 

1.870.066.089 81.396.000 
61.736.568 5.962.233.63 1 

61.736.568 3.452.313.045 
2.509.920.5 86 

589.483.448.367 515.404.312.499 

CHI TIEU 

C. N PHAI TRA 

Ma Thuyt 
s6 minh 

300 

 

 

(Các thuylt minh tz trang 10 dn trang 33 là b5 phn hcrp thành cüa Báo cáo tài chInh nay) 

Thành ph Ha Nói, ngày 28 tháng 03 nãm 2019 

Ngtrôi 1p Ke toán throng Tong Giám dOe 
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Vu Hip 
Phqm Huyê'n Trang 

CONG TV TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LC Báo cäo tài chinh hqp nht 

Khu CNC Hàa Lc, Km 29 Di 1 Thäng Long, xà Thch Hôa, huyn 
Thach That, thành phô Ha NOi Mh s6 B 02-DN 

(Ban hành theo Thông tzts 200/2014i77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cia B Tài chinh,l 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HP NHAT 
Ndm là! clzinh k4 Iliac ngày 31/12/2018 

CHI TIEU 
Ma 
so 

Thuyt 
mrnh 

Näm nay Nam trir&c 

YND VND 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vy 01 5.1 234.343.691.458 184.097.891.885 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 02 

3. Doanh thu thun ban hang vã cung cp djch vy 10 234.343.691.458 184.097.891.885 

4. Giá vn hang ban 11 5.1 216.271.723.348 169.204.671.949 

5. Lçri nhun gp v ban hang và cung cp djch vii 20 18.071.968.110 14.893.219.936 

6. DoanhthuhoatdngtàichInh 21 5.2 9.041.092.552 8.411.036.163 

7. Chiphitàichfnh 22 5.3 301.791.749 124.281.702 
Trongdó: ChiphIlãivay 23 301.791.749 124.281.702 

8. PhAn lâi hoc 1 trong cong ty lien doanh, lien kt 24 

9. Chiphibánhãng 25 81.973.727 40.261.583 

10. Chi phi quàn 1 doanh nghip 26 22.350.673.690 19.877.825.011 

11. Lçi nhun thun ttr hot dng kinh doanh 30 4.378.621.496 3.261.887.802 

12.Thunhpkhác fl 5.4 115.429.681 16.001.136 

13.ChiphIkhác 32 5.5 558.359.270 128.328.205 

14. Lçri nhun khãc 40 (442.929.589) (112.327.069) 

15. Tong Iqi nhun kê toán trirO'c thud 50 3.935.691.907 3.149.560.733 

16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 51 5.6 787.138.381 783.543.387 

17. Chi phi thuE thu nhp doanh nghip hoAn lai 52 - (143.903.240) 

18. Lçri nhun sau thud thu nhp doanh nghip 60 3.148.553.526 2.509.920.586 

NgtrOi Jp 

(Các thuy& minh tic trang 10 dn trang 33 là bçä phn hcrp thành cza Báo cáo tài chIn/i nay) 

ThànhphHàN5i, ngày28 tháng 03 nám 2019 

K toantrtrOng 5034 ngGiam  Mc 
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ThànhphIHàNc5i. 

K toán trtrO'ng 

VO Hip 

áng03näm2019 

Giám dc 

Trn Quân 

CONG TV 
TRACH NifiEM HUU HAN 
MOT THANH VIEN 

PHAT TRIEN 
KHU CONG NGHE c 

CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LIC Báo cáo tài chInh hçrp nht 

K.hu CNC Hàa Lac,  Km 29 Dai  l Thäng Long, x Thch Hôa, huyn 
Thach Tht, thãnh ph Ha Ni Mu s B 03-DN 

(Ban hành thea Thông tzts 200/2014i77'-BTC 

ngày 22/12,2014 cüa B Tài chInh) 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TI H1P NHAT 
Nám là! c/:tnh kl Iliac ngày 31/12/2018 

(Theo phu'ongphdp lrrc l!êp) 

Ma 
CH TIEU 

s 

I. LU'U CHUYEN TIEN T HOAT BONG KINH DOANH 

Tin thu tIr ban hang, cung cp djch vii va doanh 

Thuyt Näm nay Näm trurc 
minh YND YND 

1. 
thu khác 

01 253.618.168. 168 264.744.686.024 

Tin chi trã cho ngri cung cp hang hóa và djch 
2. 

v 
02 (233.669.118.277) (134.724.320.46 1) 

3. Tin chi trã cho ngui lao dng 03 (20.635.150.736) (20.766.368.684) 
4. Ti&nläivaydâtrã 04 (2.537.191.749) (104.289.827) 
5. Thu thu nhp doanh nghip d np 05 (1.465.126.974) (5 13 .627.686) 
6. Ti&n thu khác ttr hoat dng kinh doanh 06 52.712.716.091 18.702.970.451 
7. Tin chi khác cho hoat dng kiith doanh 07 (41.985.463.025) (26.675.043.993) 
Lwu c/zuyln thin lhuin là' hol d3ng kinh doanh 20 6.038.833.498 100.664.005.824 

4. 

LUU CHUYEN TIEN TI:)' HOIST BQNG DAU TIX 
Tin chi d mua s&m, xây dirng tài san c djnh và 
các tài san dài hn khác 
Tin chi cho vay, mua các cong cii nq cüa don vj 

3. khác 
Tin thu hi cho vay, ban 1i các cOng cii nq cüa 
dcm vi khác 

6. Tin thu hM dAu tix gOp vn vào don vj khác 26 
7. 1'iên thu lâi cho vay, c tCrc và lçii nhun duçc chia 27 
Lwu chuyln Ithn lhun là' h091 ctng ttu 1w 30 

III. LU'U CHUYEN TIEN Ti:)' HOAT DQNG TA! CHINH 
3. Tinthutrdivay 33 
4. Tintrãnqg6cvay 34 
Lwu chuyén lien thuân là' hoql d3ng là! chfnh 40 

Luu chuyn tin thun trong näm 50 

Tin và các khoãn tirong throng tin du näm 60 

II. 

1. 21 

23 

24 

(49.080.655.343) (65.399.562.026) 

(99.520.000.000) (69.500.000.000) 

69.500.000.000 

15.000.000.000 
9.051.483. 182 

(55.049.1 72.161) 

11.715.717.442 
(9.351.922.442) 

2.363.795.000 

(46.646.543.663) 

170.081.481.135 

7.529.600.176 
(127.369.961.850) 

32.830.758.675 
(5.955.755.675) 
26.8 75.003.000 

169.046.974 

169.912.434.161 

Tin vã các khoãn tirong throng tin cui nàm 70 4.1 123.434.937.472 

(Các thuylt minh tit trang JO dIn trang 33 là b5 phn hcip thành cña Báo cáo tài chInh nay,) 

Ngtroi Ip 

Pham ffuyln Trang 

Trang 9 

170.081.481.135 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LJLC Báo cáo tãi chInh hqp nht 

Khu CNC Hôa Lc, Km 29 Di l Thäng Long, xã Thch HOa, huyn Thach ThAt, 
thãnh ph Ha Ni Mau so B 09-DN 

(Ban hành theo Thông tu- sc 200/2014/7T-BTC 

ngày 22/12/2014 cña Bç Tài chInh) 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT 
Nám tài chinh kit thác ngày 31/12/2018 

IMC DIEM HOAT BONG CUA DOANH NGHIP 

HInh thCrc s& hfru vn 

Cong ty TNHH MTV Phát flin Khu Cong ngh cao HOa Lc (tin than là Cong ty TNHH Dng Tam) là doanh 
nghip thicic thành 1p và hoat dng theo Lust Doanh nghip, ducic Sâ K hoach và DAu tix thành ph Ha Ni cAp 
GiAy chüng nhn dang k kinh doanh s 046207 lan dan ngày 04 tháng 08 näm 1992. CAp lai  ma s thud và thay 
di Bang k) kinh doanh s 0100508439 ngày 13 tháng 10 näm 2009; dang k thay di lAn thi'r 12 ngày 22 thang 
05 näm 2017 (ngay 11 tháng 04 näm 2014 di tr ten cü Cong ty TNRH MTV Phát trin Cong ngh và Ha tAng 
Newtatco). 

Tri sâ cüa COng ty duqc dt tai:  Khu CNC Hôa Lac,  Km 29 Dai  l Thang Long, xä Thch BOa, huyn Thch 
ThAt, thành ph6 Ha Ni. 

Vn diu l cUa Cong ty theo dang k là 300.000.000.000 VND, vn diu l thrc gop dEn ngày 31 tháng 12 näm 
2018 là 300.000.000.000 dông. 

Dai din chü s& hfru T I (%) VND 
Ban Quãn l Khu Cong ngh cao HOa Lac 100,00 325.000.000.000 
Cong 100,00 325.000.000.000 

Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dng kinh doanh cüa COng ty là: 

Nghiên cUu và phát triEn th%rc nghim khoa hçc tr nhiên và k5' thut; 
(Doanh nghip chi duçc kinh doanh ngânh ngh nay theo düiig quy djnh cUa pháp 1ut) 

Nghiên cl'ru và phát triEn thirc nghim khoa hc xã hi và nhãn van; 
Xáy dmg cOng trInh cOng ich; 

Dlch viii liru trü ngân ngày 
(Doanh nghip chi di.rqc kinh doanh ngành nghE nay theo ding quy djnh cüa pháp lut); 

Cho thuê may mOc, thiEt bj và d dung hUit hInh khác; 
chi tiEt: Cho thuê may mOc, thiEt bj nOng, lam nghip 
Cho thuê may móc, thiEt bj xáy dimg 
Cho thuê may mOc, thiEt b van phOng (kE cã may vi tmnh) 

Dai 1 du ljch; 
Diu hành tua du lich; 
Djch vi h trçl lien quan dEn quàng bá và tE chüc ma du ljch; 
Vn tãi hành khách duOng bO trong nOi  thành, ngoi thãnh (trir vn tài bang xe bu)'t); 
Vn tài hânh khãch dmmg b khác 
chi tiEt: Van tãi hành khách bAng xe khách nOi  tinh, lien tinh; 

Van tãi hành khách dthng thüy ni dja khi diiçic cci quan nhà nuâc có thAm quyên cho phep; 
B mO to, xe may; 
Bào duöng và sira ch&a mO tO, xe may; 

Thuyt minh nay là mt bO phan hçcp thành va dtrcic dQc cüng báo cáo tài chinh Trang 10 



CONG TV TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LJC Báo cáo tài chinh hçrp nht 

Khu CNC Hôa Lac,  Km 29 Di 1 Thäng Long, xä Thch Hàa, huyn Thach Tht, 
thành phó Ha NOi Mu s B 09-DN 

(Ban hành theo Thông tu s 200/2014/77'-BTC 
ngày 22/12/2014 cña Bó Tài chIn/i)  

Ban phii tüng và các bO phn phii trçy cUa mô to, xe may; 
San xut thit bj, dimg cii y té, nha khoa, chinh hlnh va phic hi chrc näng (trir san xut rAng giã); 
Ban buôn vái, hang may san, giày dép; 
Ban lê nhiên Iiu dng ca trong các ci'ra hang chuyên doanh; 
Ban lé thãm, dm, chAn, man, rem, vt 1iu phü tuing và san trong các cira hang chuyên doanh; 
Ban lê hang may mac, giày dép, hang da và giã da trong các cira hang chuyên doanh; 
San xut vt 1iu xây dirng ttr dt set; 
Khai thác và thu gom than cüng; 
Khai thác và thu gom than non khi duçic ca quan nhà nuàc có th.m quyn cho phép; 
Khai thác du thô khi thrcic c quan nhà niràc CO thm quyn cho phép; 
Khai thác khI dót tr nhiên khi thrçc c quan nha rnrOc cO thm quyn cho phep; 
Khai thác qu.ng st khi thrçic cci quan nhA nuàc CO thm quyn cho phep; 
Khai thác qung kim loai khác không chira st khi dtrcc c quan nba rnrâc cO thãm quyn cho phep; 
Khai thác qung kim 1oi qul him khi duqc ca quan nba ni.ràc có th.m quyn cho phép; 
Khai thác dá, cat, sOi, dt set khi thrçc co quan nhà nuàc có thm quyn cho phép; 
Hoat dng dlch  vi h trçY khai thác du thô và khi ti.j nhiên; 
Ban buôn kim 1oi và qung kim 1oi khi thrçic cG quan nba nuàc cO thm quyn cho phép; 
Trng rau, du các 1°a  và trng hoa, cay cãnh; 
Ch bin và bão quãn rau qua; 
Hot dng cUa cac cc sâ th thao khi duqc co quan nhà rnrâc cO thAm quyn cho phép; 
Hoat dng cüa cac câu 1c b th thao khi duçc cci quan nba nuàc cO thm quyn cho phdp; 
Quãng cáo; 
Tu v.n may vi tInh và quãn tn h thng may vi tInh; 
Si'ra chta may vi tmnh và thit bj ngoi vi; 
Si'ra chüa thit bj lien lac; 
Khai thác, xir 1 v cung cp rnràc; 
Thoát rniàc và xir 12 rnrâc thai; 
Tái ch ph 1iu (loai Nha nuàc cho phép); 
Thu gom rác thai dOc hai; 
Xir 1 và tiêu hüy rác thai khOng dc hai; 
Xr l và tiêu hüy rác thai dQc hai; 
Chun bj mt bang (}thOng bao gm: N m'm, dà mm va cac loai tling tr trong nganh ngh nay); 
Phá d; 
Bàn lè khác trong các cüa hang kinh doanh tng hcip 
Chi tit: Bàn lé trong siêu thj, trung tam thucmg mai; 

Bàn lé d ung trog các cCra hang chuyên doanh; 
Ban buOn d dUng khác cho gia dinh; 
B lé luang thc trong các cra hang chuyên doanh; 
Ban lé thrc phm trong các ctra hang chuyên doanh; 
Bàn lé d din gia dimg, giu&ng, tCi, ban, gh va d ni tht tticmg t, den và bO den din, d dUng gia dthh 
khác chua duçic phán vào dâu trong các ci'ra hang chuyên doanb; 

Bàn lè sách, báo, tap  chi vAn phOng ph.m trong các c1ra hang chuyên doanh; 
BAn lê thit bj, ding cu th diic, th thao trong các c&a hang chuyên doanh; 
BAn lé thuc, ding ci1 y tE, m phm và vt phm ye sinh trong các cira hang chuyên doanh; 
Ban lé bang dia am thanh, hInh ânh (k Ca bang, dTa tr.ng) trong các cira hang chuyên doanb; 
B lé trO chii, d chai trong các cüa hang chuyên doanh (Trong nganh ngh nay không bao gm d chcri, 
trO chcri nba nuàc cm kinh doanh hoäc hn ch kinh doanh); 

Nhà hang và các dlch  vii an ung phiic vi liru dng khi duvc ca quan nba nuàc cO th.m quyn cho phép va 
không bao gm kinh doanh: quAy bar và chi kinh doanh theo qui djnh caa pháp 1ut; 

Cung cAp djch vi1 An ung theo hçip dng khong thucmg xuyên vài khách hang (phiic vi1 tic, hi h9p, dam 

Thuy& minh nay là mt bO phn hcip thành và duçc dQc càng báo cáo tái chInh Trang 11 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA L1C Báo cáo täi chInh hp nht 

Khu CNC HOa Lc, Km 29 Di 1 Thang Long, xA Thach Hàa, huyn Thch Tht, 
thành ph Ha Ni Mu s6 B 09-DN 

(Ban hank theo Thông tir s 200/2014/T7'-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chinh) 

Djch vii phiic vi d ung khi thrcic cci quan nba nlxâc có th.m quy&n cho phép và không bao gm kinh doanh: 
quay bar và chi kinh doanh theo dung qui djnh cUa pháp lut; 

Lp dt h th6ng xây dijng khác 
Chi ti&: Lap dt h th6ng din, h thng cp thoát nuàc, là sixi vã diu hàa không khi, thang may, cu thang 
tr dng, các loai cra tr dng, H thng den chiu sang; 

V sinh chung nba cra; 
Cung üng lao dng tam  th&i (không bao gtm cung frng, môi giài lao dng cho các doanh nghip CO chi'rc 
näng xut kMu lao dng di lam vic a nirâc ngoài và chi hoat dng khi dixcic cci quan Nhà nuâc có thAm 
quyn cho phép và không bao gm các hoat dng: thuc di tuçYng diu chinh cüa nghj djnh s 55/20 13 cüa 
ChInh phü, các hoat dng cho thuê 1i lao dng, thuê li lao dng, hoat dng khác lien quan dn thuê lai  lao 
dng); 

Hot dng cüa các trung tam, dai  l tu vn, giài thiu va môi giài lao dng, vic lam (khong bao gm ciing 
üng, mOi giOi lao dng cho các doanh nghip CO chic näng xut khu lao dng di lam vic a nuâc ngoài và 
chi hoat dng khi duçc ca quan Nha nuàc cO thm quyn cho phép và không bao gm cac hot dng: thuc 
d6i tlrcyng diu chinh cüa nghj djnh s 55/20 13 cüa chInh phü, các hot dng cho thuê lai  lao dng, thuê lai 
lao dng, hot dng khác lien quan dn thuê lai lao dng); 

Cung üng và quãn l ngun lao dung (khong bao gm cung üng, môi giâi lao dQng cho các doanh nghip cO 
chrc näng xut kháu lao dng di lam vic & nuàc ngoài va chi hot dng khi duçic Co quan Nhà nirOc có th.m 
quyn cho phép và không bao gm các hoat dng: thuOc di t.rqng diu chinh cüa nghj djnh s 55/20 13 cüa 
chInh phü, các hoat dng cho thuê li lao dng, thuê lai  lao dng, hoat dng khác lien quan dn thuê li lao 
dng); 

Djch vi chäm sOc và duy trI cãnh quan; 
Giáo dic ngh nghip khi duçc Co quan nba nuàc cO thm quyn cho phép; 
V sinh nhà c1ra và các cong trmnh khác; 
T chuc giài thiu và xüc tin thucmg mai; 
Djch vi1 hãnh chInh van phàng tng hçip; 
Tu van, môi giài, du gia bAt dng san, dAu giá quy&n si'r diing dAt 
Chi tit: MOi giOi, djnh gia bAt dng san (Doanh nghip chi duqc kinh doanh ngành ngh nay theo dUng qui 
djnh cUa phap lut); 

Hoat dng chuyén môn, khoa hçc va cong ngh khác chua duqc phán vào dâu 
Chi tit: djch vi chuyAn giao cong ngh (Doanh nghip chi dtiqc kinh doanh ngãnh ngh nay theo dUng qui 
djnh cUa phap 1ut); 

Kinh doanh bAt dng san, quyn sir diing dAt thuOc chU s& hüu, chU 5ir diving hoc di thuê; 
Hoat dng kin trUc và tu vAn k thut cO lien quan; 
San xuAt thiAt bj day dn din các loai 
Chi tit: San xuAt cOt  và  cuOn  chng set; BO phn ngát mach  cho day dk din (ung suAt, nut bArn, ly khOa); 
O cam, day dn din; Hp dimg day din; Thi& bj ni va dan; 

San xuAt thit bj din chiAu sang; 
San xuAt mô to, may phát, biAn thA din, thit bj phân phM va diu khin din; 
San xuAt d din dn diing; 
Süa cha thiAt bj din; 
Lap dt may rnOc va thi& bj cOng nghip; 
xay drng nha cac loai; 
Hon thin công trInh xây dvng; 
B buôn 0 to và xe cO dOng Co khác; 
Ban phii ttmg va các bO phn phii tro cUa 0 to và xe cO dng co khác; 

Thuyét minh nay là mt bO phn hcp thanh va thrçc dcc cüng bAo cào tài chinh Trang 12 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LeNC Báo cáo tãi chmnh h'p nht 

Khu CNC Hàa Lc, Km 29 Dai  1 Thäng Long, xã Thach HOa, huyn Thach That, 
thành ph Ha NOi 

L Mau so B 09-DN 
(Ban hành theo Thông tu S6 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cña Bô Ta! chInh,) 

Di 1 môi giâi, dAu giá 
Chi gm có: Di 1 mua, ban vã k gl'ri hang hOa (doanh nghip chi thrçic kinh doanh theo qui djnh cUa pháp 
Iut); 
Hoat dng xáy dirng chuyên diing khác 
Chi tit: - Xây dirng và lap dat các cong trInh din có din ap tói 500KV; Dóng cc, chng am các tàa nhà, 
chôn chán tri, d bO các phAn thép không tr san xut, un thép, xáy gach  và dt dá, lcrp mái phU tOa nba, 
dmg giàn giáo và cac cong vic tao  dijng  mat  bang, di bô hoac pha hüy các cOng trInh xáy dirng trr vic 
thuê giàn giáo và mat  bang; 
- Xây dimg cong trInh k thut dan ding: nhir diräng ô to, thrOng ph& can, cng, thr?mg sat, san bay, cãng và 
các dir an thüy khac, h thng thüy lçii, các cong trinh cong nghip, &thng ng Va thrOng din, các khu th 
thao ngoài trOi; 

Ban buôn may mOc, thit bj và ph,i thng may khác 
Chi tit: Ban buôn may mOc, thit bj và phii tüng may khai khoang, xay dijng; Ban buôn may móc, thit bj 
din, vt 1iu din (may phát din, dng c din, day din và thiEt bj khác dung trong mach  din) 
B buôn may mOc, thMt bj va phi thng may dt, may, da giày 
B buôn may mOe, thit bj y 

Ban buôn vt 1iu, thi& bj l&p dt khác trong xây drng 
Chi tit: - Ban buôn vt lieu, thit bj lap dat  khác trong xây dimg; ban buôn tre, nira, g cay và g ch bin, xi 
mäng, gch xây, ngOi, dá, cat, sOi, kInh xay dmg, scm, gach p lat, va thit bj v sinh; 

Hoat dng thit k chuyên ding 
Chi tit: Hoat dng trang tn ni tht (khong bao gm thit k kin trüc cOng trinh); 

B buôn may moe, thit bj và phi tüng may nOng nghip 
Chi ti&: - Bàn buôn may mOe, thit bj và phii thng may: may vi tInh, thit bj ngoai vi và phan mm; thit bj, 
1mb kin din tr, vin thông; may moe, thit bi và phi tüng may nOng nghip; may moe, thiEt bj và phii thng 
may khai khoang, xay dmg; may mOe, thit bj din, vt lieu din (may phat din, dng ca din, day din va 

thit bi khac thing trong mach  din); may mOe thi& bj phii tUng may van phOng; may mOe thit bj y té; 

- Cho thuê xe có dng ca 
Chi tit: cho thuê xe O tO; 

Hoat dng djch vi h trçi kinh doanh khác cOn 1a  chi.ra thrgc phãn vào dâu; 
Hoat dng tl.r vAn quan l (KhOng bao gm ftr vAn tài chinh, pháp lut, thu& kim toan, k toán vã chirng 
Djch vi an ung khac khi thrçc ccr quan nhã ntrOe cO thAm quyn cho phép và khOng bao gm kinh doanh: 
quAy bar và chi kinh doanh theo qui djnh cüa pháp lut; 

- Hoat dng h trq djch viii tãi chinh ch.ra thrçic phán vào dâu 
Chi tit: Ti.r vAn dAu tir (KhOng bao gm tir vAn 1ut, hoat dng cüa cOng ty lut, hoat dOng  eUa van phOng 
lut su, tu vAn k toan, tài chInh, thu, chirng khoán và cac hoat dng tu vAn ma theo qui djnh phap 1ut cAm 
hoac h?n  ch kinh doanh); 

- (Phap nhãn chi duçc kinh doanh mt hoac nbiu ngành ngh cO trogn GiAy ching nbn dang k doanb 
nghip nay khi cc quan nhà nuàc cO thAm quyan cho phép và chi kinh doanh theo dung qui djnh cUa phap 
luâfl: 

Chu k5' san xuAt, kinh doanh thông thtr&ng 

Chu k' san xuAt kinh doanh thông thuOng cüa Cong ty nàm trong phm vi 12 tháng. 

Thuy& minh nay là mt b phn hcip thành vã thrcic dQC cüng báo cáo tãi chinh Trang 13 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LJC Báo cáo tãi chinh h'p nht 

Khu CNC HOa Lc, Km 29 Di 1 Thang Long, xA Thach Hôa, huyn Thch Tht, 
thành ph Ha Ni Mau so B 09-DN 

(Ban hành theo Thông tu' s 200/2014/7T-BTC 

ngày 22/12/2014 cza B Tài chInh,)  

Cãu trüc Cong ty 

Chi nhánh: 

+ Xi nghip Xây 1p và Quãn 1 cci din HHPD - Chi nhánh COng ty TNHH MTV Phát trin Khu CNC Hàa Lac 

Dja chi: S 2, ph6 Yen Lac,  phu&ng Vinh Tuy, qun Hai Ba Tnrng, thành ph Ha N0i. 

MA s chi nhánh: 0100508439-001 

+ Trung tam Kin trüc và N0i  thAt HHPD - Chi nhAnh Cong ty TNHH MTV Phát trin Khu CNC HOa Lc 

Dja chi: Kim CNC HOa Lc, Km29 Dai  1 Thang Long, xA Thch Hôa, huyn Thch ThAt, thânh ph Ha NQi. 

MA s chi nhánh: 0100508439-002 

+ Trung tam Quân 1 H tAng HHPD - Chi nhanh Cong ty TNHH MTV Phát trin Khu CNC Hàa Lac 

Dja chi: Khu thing tam, Khu CNC Hôa Lc, Km29 Dai  1Q Thäng Long, xA Thach Hôa, huyn Thach ThAt, 
thành ph Ha N0i. 

MA s chi nhánh: 0 100508439-004 

+ Ban Quàn 1 các Dr an HHPD - Chi nhánh Cong ty TNHH MTV Phát trin Khu CNC HOa Lac 

Dja chi: Khu CNC Hàa Lac,  Km29  Dai  IQ ThAng Long, xA Thch Hôa, huyn Thch ThAt, thành ph Ha NQi. 

MA s chi nhánh: 0 100508439-003 

+ Xi nghip Xây 1p HHPD - Chi nhánh Cong ty TNHH MTV Phát trin Khu CNC HOa Lac 

Dja chi: Khu CNC Hôa Lac,  Km29 Di 10 ThAng Long, xA Thch HOa, huyn Thch ThAt, thành pM Ha N0i. 

MA s chi nhánh: 0 100508439-005 

+ San Giao djch BAt Dng San HHPD - Chi nhánh Cong ty TNHH MOt  thành vién Phát trin Khu CNC Hàa Lac 

Dja chi: Khu CNC Hôa Lc, Km29 Dai 10 Thäng Long, xA Thach HOa, huyn Thach ThAt, thành pM Ha N0i. 

MA s chi nhánh: 0 100508439-006 

+ Xi nghip San xuAt nOi  thAt HHPD - Chi nhánh Cong ty TNHH MOt  thãnh viên Phát trin Khu CNC Hôa Lac 

Dja chi: Khu CNC HOa Lc, Km29 Di 10 ThAng Long, xA Thch HOa, huyn Thach ThAt, thAnh pM Ha N0i. 

MA s chi nhánh: 0 100508439-007 

- Cong ty cO cong ty con thrqc hQp nhAt báo cáo tài chInh tai  thOi dim 3 1/12/2018 bao gm: 

T' 1 T 1 quyên Hot d0ng  kinh doanh 
Ten cong ty Dja chi lqi ich biu quy& chfnh 

Vin Nghiên cthi vã Ung dimg Khu CNC HOa 100% 100% + Nghiên cü'u, trin 
cOng ngh cao Hàa Lc Lac, Km29  Dai  IQ khai, áp dmg các cOng 

Thang Long, xA ngh mài trong linh 
Thach HOa, huyn vrc din, din tCr. 
Thch ThAt, thành + Djch vi khoa h9c Va 
pM HA N0i. cong ngh. 

Thuyét minh nay là mt bO phn hp thãnh và thrc dQc cüng báo cáo tai chInh Trang 14 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LIC Báo cáo tài chmnh h9p nht 

Khu CNC HOa L?c,  Km 29 Di 1 Thang Long, xã Th?ch Hàa, huyn Th?ch ThAt, 
thành ph6 Ha NOi Mu s B 09-DN 

(Ban hành theo Thông tu-sô'200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh,) 

Cong ty CO cong ty con không dtrqc hqp nhAt báo cáo tãi chmnh ti thOi dim 31/12/2018 bao gm: 

T9 1 
Ten cong ty Dja chi 1çi Ich 

T9 1 quyn Hoat dng kinh doanh 
biu quyt chfnh 

    

Cong ty CP Vinalines Hôa Lac Khu CNC HOa 51% 51% Vn tãi, kho và km git1 
Logistics (i) L?c, Km29  Dai  i hang hóa và djch vi h 

Thang Long, xä trçi kern theo. 
Thach Hàa, huyn 
Thch ThAt, thành 
ph Ha NOi. 

(i) Tmnh dn th&i diArn 3 1/12/2018, Cong ty TNHH MTV Phát trin Khu Cong ngh cao Hôa Lac  chua thc hin 
gOp v6n vào Cong ty CP Vinalines HOa Lc Logistics. 

Cong ty CP Vinalines Hôa Lac  Logistics di.rc thành 1p näm 2018 vài mic vn diu 1 theo Däng k9 kinh doanh 
là 15.000.000.000 VND. Trong näm 2018, Cong ty nay chua phát sinh doanh thu. 

2. C S LiP BAO CÁO TA! CHINH 

Tuyên b v tuân thu 

Báo cáo tài chInh thrqc 1p và trInh bay theo Chu.n mrc K toán Vit Narn s 21 - Trinh bay báo cáo tài chfnh, 
các quy djnh cO lien quan cUa ChA d K toán Doanh nghip Vit Nam ban hành theo Thông tix 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/20 14 cüa B Tài chinh và các quy djnh pháp 19 có lien quan. 

Báo cáo tài chInh hqp nhAt duçic 1p và trinh bay theo Thông tu s 202/2014/TT-BTC hrâng dn phuing pháp 
1p và trInh bay báo cáo tài chInh hqp nhAt ("Thông tir 202"). Thông tir 202 thay th cho các hixOng dn tnràc 
day trong phAn XIII Thông tr s6 161/2007/TT-BTC ngày 31 thang 12 nrn 2007 cüa Bô Tài chInh. 

Co s& do lu&ng 

Báo cáo tài chfnh, trr báo cáo hru chuyn tin t thrçc 1p trén c sâ dn tIch theo nguyen tc giá gc. Báo cáo 
hru chuyn tin t thrçic 1p theo phuong pháp trirc tip. 

K)' k toán nArn 

1(9 k toán näm cUa Cong ty và các cong ty con bt du tr ngày 0 1/01 và két thüc vào ngày 3 1/12 hang näm. 

Don v tin t k toán 

Don vj tin t sr dimg trong ghi chép kA toán là dng Vit Narn (VND). 

Thuyt minh nay là mct bO phân hçp thành và thrçic d9c cüng báo cáo tãi chinh Trang 15 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LC Báo cáo tài chInh hçrp nht 

Ithu CNC HOa L?c,  Km 29 Di l Thang Long, xä Thch HOa, huyn Thch ThAt, 
thành ph Ha NOi Mu s6 B 09-DN 

(Ban hành theo Thông tit sc 200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cza B5 Tài chinh) 

3. TOM TAT NH1fNG CH!NH SACH KE TOAN CHU YEU 

3.1 Co sO' hçrp nhAt 

cong ty con 
COng ty con là các dmi vj chju si1 kim soát cüa Ip doàn. Báo cáo tài chinh cUa Cong ty con di.c h'p nhAt 
trong báo cáo tài chInh cüa Ip  doàn k tir ngày quyn kim soát bat du có hiu hrc cho dn ngày quyn kim 
soát chAm drt. 

Lcyi Ich cô dong không kiêm soát 

Lçii ich c dong không kim soát dirçic xác djnh theo t l ph.n sâ hthi cüa c6 dông không kim soát trong tài san 
thu.n cUa don vj bj mua I?i  ti ngày mua. 

Vic thoái vn cüa Ip  doàn trong cong ty con ma khOng d.n dn mAt quyn kim soát duc k toan ttro'ng tij 
nhu các giao djch v6n chU sâ hthi. Chênh lch giUa giá trj thay dM phân sâ hthi cüa Ip doãn trong tài san thu.n 
cüa cong ty con và s6 thu hoc chi tr viéc thoái v6n tai  cong ty con thrçc ghi nhn vào lçi nhu sau thuA chira 
phân phi thuOc vn chU sâ hthi. 

cong ty lien kit 

Cong ty lien kt là nhthig cOng ty ma Tp doàn cO ânh hr&ng dáng k, nhtrng không kim soát, các chInh sách tài 
chinh và hoat dng cüa cOng ty. Cong ty lien kt dlr?c hach  toán theo phuong pháp vn chU sâ hthi. Báo cáo tài 
chinh hçp nhAt bao gm ph.n ma Ip doàn duçc hirâng trong thu nhp và chi phi cüa các cOng ty lien k& dirçvc 
hch toán theo phucmg pháp vn chü sO' hthi, sau khi diu chinh theo chInh sách k toán cüa Ip doàn, tur ngày 
bat du cho dn ngày chAm dirt sir ãnh huemg dáng k d6i vài các don vj nay. Khi phân l cüa cOng ty lien k& ma 
Tp doán phái chia sé vLr9't qua lqi Ich cl'ia Tp doàn trong cOng ty lien kAt, giá trj ghi s cüa khoân dAu Pr (bao 
gm các khoàn du Pr dài han,  nu có) se duçc ghi giãm tai bang không và dung vic ghi nhn các khoãn l phát 
sinh trong tuxmg lai trir các khoan l thuOc pham vi ma Tp doàn cO nghl'a vii phãi trà hoc dâ trã thay cho cOng 
tv lien kAt. 

cac giao djch a'u'çrc loii  tnt khi hçrp nhi,t 

Các s6 dir và giao djch trong ni bG Tp doàn và các khoãn thu nhp và chi phi chi.ra thirc hin tü các giao djch 
ni b dirge loai trr khi 1p báo cáo tài chInh hcrp nhAt. Khoãn lâi và l chira thc hin phát sinh tu các giao djch 
vài các cOng ty lien kt dugc hach  toán theo phuong pháp vn thU sO' hüu dirge trr vào khoân dan Pr trong ph?m 
vi lçii ich cUa Tp doàn cong ty lien kt. 

3.2 Tiên và các khoãn tirong throng tin 

Tin bao gm tin mt t?i  qu, tin gUi ngân hang khOng k' han,  yang tin t sU dimg vài các chUc näng cAt trt 
giá tn khOng bao gm các loai yang duçic phán loi là hang tn kho sU ding vài mlic djch là nguyen vt lieu dA 
san xuAt san phArn hoc hang hOa d ban. 

Các khoãn Prong throng tin là các khoãn dAu Pr ngan hn có th&i gian thu hM không qua 03 tháng k tr ngày 
dAu Pr, có tInh thanh khoãn cao, cO khã nang chuyn dM d dàng thành các li.rcmg tin xác djnh và khOng cO 
nhiu rCii ro trong chuyn di thânh tin. 

Thuyét minh nay là mOt bO phân hçp thành và dLrcic dcc cüng báo cáo tài chinh Trang 16 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CÁO HOA LILC Báo cáo tài chlnh hçp nht 

Khu CNC Hôa Lac,  Km 29 Dai 10 Thang Long, xâ Th?ch HOa, huyn Th?ch Tht, 
thãnh phé Ha NOi Mu s B 09-DN 

(Ban hành theo Thông twsd200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cña Bô Tài chInh) 

3.3 Các khoãn nc phãi thu 

Các khoãn phãi thu duçic theo dOi chi tit theo kS'  han phái thu, d& tiiqng phãi thu, 1oi nguyen t phãi thu, và các 
yu th khác theo nhu cu quãn 1 cüa Cong ty. 

Dr phông nçi phãi thu khO dôi thrçic trich 1p cho cac khoãn: nci phãi thu qua h?n  thanh toán ghi trong hcip dng 
kinh th, các kh uàc vay nçi, cam kt hcip dng hoc cam kt nçv vâ nçi phãi thu chira dn hn thanh toán nhung 
khO có khã näng thu hi. Trong do, vic trich 1p dr phông nç phãi thu qua hn thanh toán dtrqc can cr vao th&i 
gian trã nq gc theo hcrp dng mua ban ban du, không tInh dEn vic gia han nç giUa các ben và nçi phãi thu chira 
dEn hn thanh toán nhirng khách nçi dA lam vào tmnh trng phá san hoc dang lam thU tic giãi thE, mt tich, bO 
trEn. 

3.4 Hàngtnkho 

Hang tn kho thrcic tInh theo giá gEc. Tn.ring hçip giá trj thun có thE thc hin dirçic thp hon giá g6c thI hang 
tEn kho duçic tinh theo giá ti-I thuân cO thE thirc hin dirqc. Giá gEc hang tEn kho bao gEm chi phi mua, chi phi 
chE biEn và các chi phi lien quan tri,rc tiEp khác phát sinh dE cO dtrçic hang tEn kho a dla  diEm và trng thai hin 
tai. 

Giá trj hang tEn kho ducic xac djnh theo phwmg pháp bInh quan gia quyn. 

Hang tEn kho duçic hach  toán theo phiro-ng pháp kê khai thi.r&ng xuyên. 

Phiso-ng pháp xác djnh giá tij san pMm da dang: chi phi san xut kinh doanh dâ dang thrçc tp hcrp theo timg 
cong trInh chira hoàn thành hoc chira ghi nhn doanh thu, ti.rong Ung vài kh6i hrçng cong vic cOn dâ dang cuEi 
näm. 

3.5 Tài san cE d!nh  hthi hInh 

Tai san cE djnh hthi hinh thiçic ghi nhn theo giã gEc. Trong qua trInh sr diing, tài san cE djnh hthi hinh thrçrc ghi 
nhn theo nguyen giá, hao mOn 1u kE và giá tn cOn Iai. Khu hao duqc trich theo phizo-ng pháp du?rng thâng. 

KhAu hao duçic trIch theo phiro-ng pháp thr&ng thâng. Th&i gian kháu hao ducic lxâc tInh nhi.r sau: 

Nhà cCra, vt kiEn trUc 

May mOc, thiEt bj 

Phircmg tin vn tãi, truyEn dn 

ThiEt bj, dimg c1i quân 1 

Tài san cE djnh khãc 

25-50 näm 

05-10 näm 

05-12 näm 

06-10 näm 

05-10 näm 

3.6 Chi phi trá tru*c 

Các chi phi dâ phát sinh liOn quan dEn kEt qua hoat dng san xut kinh doanh cüa nhiEu näm tài chlnh dtrqc hch 
toán vao chi phi trã trtrâc dE phan bE dn vào kEt qua hoat dng kinh doanh trong các nam tài chinh sau. 

Vic tinh và phán bE chi phi trã tniâc dài h?n  vao chi phi san xuEt kinh doanh tmg näm hach toán duqc can cii 
váo tfnh chat, m0c dO nrng 1oi chi phi dE ch9n phirong phäp và tiu thic phán b hçrp 1. Chi phi trâ tnuàc thrqc 

phán bE dn vào chi phi san xuAt kinh doanh theo phircmg pháp dithng th&ng. 

Thuyt minh nay ta mt b phan hçrp thành và dLrçYc doc cüng báo cáo tái chinh Trang 17 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LC Báo cáo tài chInh hp nht 

Khu CNC Hàa Lc, Km 29 Di li) Thäng Long, x Thch HOa, huyn Thach Tht, 
thành ph Ha Ni Mu s B 09-DN 

(Ban hành theo Thông tit sc 200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cza Bô Tài chin/i) 

Cong cy, dyng cy 
Các cong cii, dimg cu dâ dua vào s1r ding dixçc phán b vào chi phi theo phwing pháp &r0ng th.ng vài thai gian 
phân b không qua 36 tháng. 

3.7 Cãc khoãn ncr phãi trã 

Các khoãn nq phãi trã ducic theo dOi theo k' hn phãi trã, d6i ticrng phài trã, 1oi nguyen t phãi trã Va Các yéu to 
khác theo nhu cu quãn 1 cüa Cong ty. 

3.8 Chi phi phãi trã 

Các khoãn phãi ti-a cho hang hOa djch vi dA nhn &rçic tir ngtrâi ban hoc dã duçrc cung cAp cho ngx&i mua trong 
nàm báo cáo nhirng thrc t chiza chi ti-a và các khoán phái ti-a khác nhu tin krcmg nghi phép, chi phi trong thai 
gian ngrng san xuAt theo müa, vi, chi phi lãi tin vay phãi trá... &rçic ghi nh.n vào chi phi san xuAt, kinh doanh 
cüanämbáo cáo. 

Vic ghi nhn cac khoãn chi phi phãi ti-a vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong näm duqc thirc hin theo nguyen 
tAc phü hçp giula doanh thu và chi phi phát sinh trong näm. Các khoãn chi phi phãi trã sê &rçic quyEt toán vài séi 
chi phi thirc t phát sinh. S chénh lch gifla s trich tnràc va chi phi thirc th di.rçic hoàn nhp. 

3.9 Doanh thu chira thrc hin 

Doanh thu chira thrc hin gm doanh thu nhn tniâc nhu: s tin cüa khách hang dä trã tnrOc cho mQt hoc nhiu 
näm tài chjnh v cho thuê tài san, khoãn lãi nhn tnrOc khi cho vay vn hoc mua các cong ci nç và các khoân 
doanh thu chua thirc hin khác nhu: chênh Ich giiia giá ban hang trã chm, trâ gOp theo cam kt vO-i giá ban trã 
tin ngay, khoãn doanh thu tiwng 1mg vài giá trj hang hóa, djch vi hoc s phãi chit khAu giàm giá cho khách 
hang trong chirmig trInh khách hang truyn th6ng... 

Doanh thu chra thrc hin dixçic kt chuyn vao Doanh thu ban hang và cung cAp djch viii hoc Doanh thu hc;t 
dng tài chinh theo s tin duçic xác djnh phU hçp vài tCrng näm tài chinh. 

3.10 V6nchüsrh&u 

Vn dAu tir cüa chü sâ hthi dirçc ghi nhn theo s vn thc gop cüa chü sâ hQu. 

Lai nhun sau thug chira phân phi phãn ánh két qua kinh doanh (li, l) sau thud thu nhp doanh nghip va tInh 
hInh phán chia lçii nhun hoAc xCr l' l cüa Cong ty. 

3.11 Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu b hang duçic ghi nhn khi dng thai thOa man các di&u kiin sau: 

PhAn Ian rUi ro và lçii Ich gAn liEn vài quyEn sâ hüu san phm hoäc hang hóa dà dirçic chuyEn giao cho ngu&i 
mua; 
Cong ty khOng can nAm gi quyEn quân l hang hóa nhi.r ngiiai sâ hthi hang hOa hoc quyEn kiEm soát hang 
hoa; 
Doanh thu dlrqc xác djnh tuo-ng di chAc chAn; 
Cong ty dâ thu dtrçic hoãc sê thu duçic lqi Ich kinh tE tir giao djch b hang; 
Xác djnh ducc chi phi lien quan dEn giao djch ban hang. 

Thuyt minh nay là mct b phn hçxp thánh Va dwc dQc cang báo cáo tài chfnh Trang 18 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LiC Báo cáo tài chinh hçp nht 

Khu CNC Hôa Lc, Km 29 Di lô Thang Long, xã Thach Hôa, huyn Thach Tht, 
thành ph Ha Ni Mu s B 09-DN 

(Ban hành theo Thông tzr sc 200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cia BO Tài chinh)  

Doanh thu cung cá'p djch vu 

Doanh thu cung cp djch vi thiçic ghi nhn khi dng thai thOa man các diu kin sau: 

Doanh thu duçc xãc djnh Wang di chic chân; 

CO khã näng thu duçic lqi ich kinh th tr giao djch cung cp djch v do; 

Xác djnh ducic ph.n cong vic d hoàn thânh vào ngày 1p Bang can di k toan; 

Xãc djnh thrçxc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cAp dch vii do. 

PhAn cong vic cung cAp dlch  vi dà hoàn thành thrçrc xac djnh theo phircrng pháp dánh giá cOng vic hoàn thành. 

Doanh thu hcxp dngxáy dng 

Tnräng hçip hçp dng xay dirng quy djnh nhà thAu di.rçic thanh toán theo giá trj khi hrcing thc hin, khi kt qua 
thirc hin hqp dng xay dirng duçc xác djnh mOt  cách dáng tin cy và ducic khãch hang xác nhn, thI doanh thu, 
chi phi lien quan dn hp dng thrçc ghi nhn tirang üng vài phAn cOng vic d hoãn thành duçc khách hang xác 
nhãn trong näm phãn ánh trén hOa dcin dA 1p. 

Doanh thu hoqt d5ng kinh doanh bdt dc5ng san 

Doanh thu tr hoat dng cho thuê bAt dng san duçic ghi nhn trén ca sâ s tiAn thué nhn tnrâc cho nhiu kS'  và 
BDS cho thuê d duçyc chuyAn giao cho ben thuê sü dung. 

Doanh thu hoqt dç5ng tài chInh 

Doanh thu phát sinh ti~ tin lai, tin ban quyAn, c trc, lçii nhun duçic chia và các khoãn doanh thu hoat dng tài 
chinh khác thrçc ghi nhn khi thOa man dng thai hai (2) diu kin sau: 

- CO khã näng thu dirqc lqi ich kinh tE tr giao djch do; 

- Doanh thu d.rçic xác djnh Wang dM chic chân. 

3.12 Giá v6n hang ban 

Giá vn hang ban phãn ánh trj giá vn cüa san phAm, hang hóa, dch vi, bAt dng san dAu tir; giá thành san xuAt 
cüa san phAm xây lap ban trong näm, chi phi lien quan dAn hoat dng kinh doanh bAt dng san dAu W. 

3.13 Các khoãn thuA 

Chi phi thuA TNDN hin hành 

Chi phi thu TNDN hin hành di.rçc xác djnh trên ca sâ thu nhp chju thuA trong näm và thuA suAt thuA TNDN 
trong näm tài chInh hin hành. 

3.14 Các ben lien quan 

Các ben duc coi là lien quan nAu ben dO cO khá nang kiAm soát hoc cO ãnh huOng dang kA di vài ben kia 
trong vic ra quyAt djnh vA các chinh sách tài chinh va hot dng. Các ben lien quan cüa Cong ty bao gm: 

- NhUng doanh nghip kiAm soát, hoc bj kiAm soát trrc tiAp hoc gián tiAp thông qua mt hoc nhiéu ben 
trung gian, hoc duài quyn bj kiAm soát chung vOi doanh nghip báo cáo (bao gm cong ty mc, cOng ty con, 
các cong ty con cUng tp doãn). 

Trong vic xem xét trng mi quan h cüa các ben lien quan, cAn chü ' tài ban chAt cüa mM quan h chir khOng 
chi hInh thirc pháp l' cUa các quan h do. 

Thuyt mirth nay là mt b) phn hp thanh và dtc dc cüng báo cào tai chinh Trang 19 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA L1C Báo cáo tài chmnh hp nht 

Khu CNC Hàa Lc, Km 29 Di 1 Thang Long, xA Thch Hôa, huyn Thch That, 
thành ph Ha NOi Mu s B 09-DN 

(Ban hành theo Thông tit sd 200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cza Bó Tài chIn/i) 

4. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MIJC TR1NH BAY TREN BANG CAN DO! KE TOAN 

4.1 TIEN vA CAC KHOAN ThONG DUOrNG TIEN 

S cu61 näm So du näm 
VND VND 

Tin mt 9.186.788.041 11.108.677.506 
Tin giri ngân hang 12.223.956.056 25.332.372.016 
Các khoàn tuang throng tin 102.024.193.375 133.640.431.613 

123.434.937.472 170.081.481.135 

Tai 3 1/12/2018, các khoãn tuong throng tin là tin gi'ri có k'j' hn tü 01 tháng dEn 03 tháng dirçrc gi'ri tai  các ngán 
hang thuorig mai  vài lài suAt ttr 4,1 %/näm dEn 4,7 %/näm. 

SE du các khoãn tiEn g1ri có k' han,  thrçrc phán loai trong khoãn mi,ic Thong throng tiEn, dä crn cE cho khoàn 
vay cüaNgán hang TMCP Cong thuong Chi nhánh HOa Lac  dEn ngày 3 1/12/2018 là 27.789.193.375 dEng. 

Thuyt minh nay là mOt  b phn hcip thành và dtrcic dc ci1ng báo cáo tai chinh Trang 20 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TV TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA L1C 

Khu CNC Hôa Lac,  Km 29 Dai  1 Thang Long, xà Thch HOa, huyn Thch ThAt, thành ph Ha Ni Báo cáo tài chlnh hQp nhAt 

Näm tài chinh kAt thüc ngây 31/12/2018 

4.2 CAC KHOAN DAU TU TA! CHINH 

sA cuAi näm sA dAu näm 

 

GiagAc Di.rphOng GiágAc 

 

D,r phOng 

a. Các khoãn iiu tir tài chlnh ngn hn 

DAu tu nm gi0 dAn ngày dáo hn 

- Tién gzi có k5' hçzn Irén 03 tháng ('0 

b. Các khoãn du tir tài chinli dài hn han 

DAu tu vào Cong ty lien doanh, lien kAt 
- Cong ty CP Dcu ii, và Thzccrng inch Lç3c Viçt 

DAu tix nm gifi dAn ngày dáo hn 

- Trái phiJu ao 

VND VND VND 

97.000.000.000 69.500.000.000 

97.000.000.000 - 69.500.000.000 

2.520.000.000 15.000.000.000 

 

VN D 

    

15.000.000.000 

  

2.520.000.000 

      

        

99.520.000.000 84.500.000.000 

(i) Ti 31/12/2018, các khoãn tiAn gui có kS'  hin trén 03 tháng duçic gri ti các ngân hang thucmg inai vji !ãi suAt t(r 5,1 %/näm dAn 7 %/näm. 

(ii) Khoãn inua trái phiAu cüa BIDV, thai han trái phiAu I 07 näm, Iai suAt bang trung binh cong  läi suAt tiAn gcri tiAt kim cá nhân trã sau, kS'  hn 12 thang + 0,8%/nArn. 

Thuyt minh nay ià mOt  b phn hçp thành và uc oc cUng báo cáo tâi chinh Trang 21 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TV TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LC 
Khu CNC Hôa Lac, Km 29 Dai I Thäng Long, x Thach HOa, huyn Thach That, thành ph6 Ha NOi Báo cáo tãi chfnh hqp nhat 

Nm tài chInh kt thOc ngày 31/12/2018 

4.3 CAC KHoAr PHAI THU KHAC 
So cu61 näm S6 dAu nãm 

GiágOc Dphông Giág6c Dr phOng 
VND VND VND VND 

a) Ngân han 47.684.899.054 41.073.548.445 

- Phâi thu v KPCD, bão him cãc loai 2.263.296 - 940.882.674 

- Tm ng 36.803.863.466 - 30.389.019.638 

- ctrçxc, k qu5' 721.225.088 109.784.979 

- Phài thu khác 10.157.547.204 9.633.861.154 

b) Dài han 2.400.000 

- Ky cuçc, k' qu' 2.400.000 

47.687.299.054 41.073.548.445 

Thuyt minh nay là mQt bO phn h9'p thành và &çYc doc cüng bào cáo tà chinh Trang 22 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN 1(1-lU CONG NGH CAO HOA L1C Báo cáo tài chInh hçp nht 

Khu CNC Hôa Lc, Km 29 Di 1 Thng Long, x Thch Hôa, huyn Thch Tht, 
thãnh ph Ha NOi Mu s6 B 09-DN 

(Ban hành theo Thông itt SI 200/2014/Tt'-BTC 

ngày 22/12/2014 cia Bô Tài chInh) 

4.4 PHAI THU CUA KHACH HANG 
So cu6i näm S tlau näm 

Phãi thu cüa khách hang ngn h?n 
Tai VánphôngCOngiy 

TiiXi nghip Xay lIp và Quán 1)5 cc' din HHPD 

Tqi Trung tam Kiln trüc và N5i thli HHPD 

Tqi Trung tOrn Quán 1)5 hg tdng HHPD 

Tçzi Vin nghiên cz-u và L'J'ng dyng Cong ngh cao Hôa Lqc 

4.5 TRA TRU'OC CHO NG1f(5I BAN  

VND VND 
79.819.028.004 44.853.890.916 
68.298.674.045 31.382.681.113 

703.291.800 3.413.004.771 

5.446.863.817 8.574.367.126 

384.772.592 732.085.906 

4.985.425.750 751.752.000 

79.819.028.004 44.853.890.916 

So cui näm S6 t1u näm 
VND VND 

Trãtrtràc cho ngui ban ngânhn 3 1.717.323.934 22.593.314.140 
Tgi VOn phOng COng ty 2 7.395. 723.679 14.594.986.945 

TgiXInghipXOy lIp và Quán 115  cc' din HHPD 1.445.208.694 5.036.873.323 

Tgi Trung tOrn Kiln trOc và Ni thdt HHPD 150.000.000 304.824.946 
Tgi Trung tOrn QuOn 1)5 hg tlng HHPD 942.530.568 943.795.088 

Tzi Vin nghien c&u và (Yng dyng Cong ngh cao Hôa Lqc 417.518.099 401.736.800 

TiiXi nghip XOy lIp HHPD 1.2 71.5 78. 694 1.007.958.461 

Tgi San giao djch BIt dcing sOn HHPD 184.338.577 

TçziXI nghip San xult n5i thcft HHPD 94.764.200 118.800.000 

31.717.323.934 22.593.314.140 

4.6 HANG TON KHO 
X h. ( So cuoi nam So dau nam 

 

Giá g6c Dir phàng Giá c  

 

Dir phong 

Nguyen 1iu, 4t 
1iu 
Cong cii, ding cii 

Chi phi san xut 
kinh doanh dâ dang 

Thãnh phm 
Hang hoá 

VND VND VND 

1.291.292.977 1.293.144.826 

120.543.181 537.500 

45.684.504.204 27.739.589.518 

1.279.345.092 457.097.902 

18.981.819 18.981.819 

 

VND 

        

 

48.394.667.273 29.509.351.565 

  

Thuyt minh nay là mt b phn hcrp thành va dLicYc dQc cüng báo cáo tãi chinh Trang23 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CÁO HOA LC Báo cáo tài chInh hqp nht 

Khu CNC Hôa L@c,  Km 29 Di 1 Thäng Long, xã Thch Hôa, huyn Thch ThAt, 
thành ph Ha Ni Mh s6 B 09-DN 

(Ban hành iheo Thông tu s 200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cza Bô Tài chIn/i) 

4.7 CHIPHITRATRISOC 
So cu6i näm S du näm 

VND VND 

a)  NgAnhn 842.106.649 467.411.871 

Cong ci ding cli xuAt thing và chi phi khác 842.106.649 467.411.871 

b)  Dàihn 13.104.737.322 9.543.479.743 

Chi phi tái Cu cAu doanh nghip (*) 1.097.184. 141 2.311.942.247 

Chi phi tu vAn cAp giAy chimg nhn quyAn sü d,mg dAt 226.8 18.187 232.272.731 

Cong cii ding cii xuAt dUng và chi phi khác 11.780.734.994 6.999.264.765 

13.946.843.971 10.010.891.614 

(*) Trong näm, Cong ty thrc hin phán b chi phi tái cu cAu ph,ic vv cong tác thành 1p và triAn khai ngành nghA dAu 
tu phát sinh do ltnh vi,rc dAn tu dA phát sinh Doanh thu, giá trj phán b, khoâng 1,2 t' dng. 

4.8 CHI PHI XAY D1JNG CO BÀN D DANG 
So cui nAm S dAu näm 

VND VND 

Ti Van phOng Cong ty 81.439.886.481 56.415.266.561 

T0i Trung tam Quãn 1 H tAng HHPD 2.596.868.743 2.617.988.743 
Ti San giao djch BAt dng san HHPD 1.044.270.634 

85.081.025.858 59.033.255.304 

Thuyt minh nay ia mt b phn hçp thãnh và dtiçc doc cing báo cáo tài chinh Trang 24 



Cong 
ThiAt bj, dung ci 

quán 1)' 
Nhà cCra, vt kin 

trUe 
Tài san cA djnh khác 

Phuang tin 4n tái, 
May móc, thi& bj

truyn dn 

VND 

342.285.273 

339.601. 100 

VND 

47.661.677.366 

2.064.180.790 

48.149.760 

77.371.500 

2.193.242.040 

2.077.507.837 

VND VND 

7.379.351.501 

3.389.770.917 

109.637.500 

15.662.500 

125.300.000 10.769.122.4 18 

4.9 TAI SAN CO D!NH  HUU HNH 

Nguyen giá 
h So dir dau näm 

- Mua trong näin 

- Dau tu xây di,rng co ban hoàn thành 

- Tang khác 

S dir cui nam 
Giá trj hao mOn luy k 

So dir dau näm 

- Khau hao trong ky 

S dir cu6i nin 

Giá trj cOn Ii 

Ti ngày dau nãm 
Tii ngày cu61 nAm 

49.725.858.156 681.886.373 

4.270.749.877 125.521.260 

45.468.435.326 294.135.513 
45.455.108.279 556.365.113 

VND 

8.459.644.481 

1.753.540.909 

10.213.185.390 

3.805.324.759 

939.185.794 

4.744.510.553 

4.654.319.722 
5.468.674.837 

VND 

1.699.845.128 

33 1.182.496 

2.031.027.624 

1.222.997.442 

280.043.286 

1.503.040.728 

476.847.686 
527.986.896 

125.300.000 58.288.752.248 

2.424.324.505 

2.064.180.790 

125.300.000 62.777.257.543 

15.662.500 50.909.400.747 
52.008. 135. 125 

1.728.724.692 

Không có 
Không có 

Trong do: 

Giá trj cOn 1i cui näm cUa tài san c djnh httu hinh da diing th chAp, cAm cA dam bão các khoãn vay: 

Nguyen giá tài san c djnh cui näm dA khAu hao hAt nhi.rng vAn cOn scr di,ing: 

Nguyen giá tài san c6 djnh cui näm ch thanh 1: 

Các cam kAt vA vic mua, ban tài san cA djnh hftu hlnh có giá tr Ian trong tung lai: 
Các thay di khác vA tài san c dinh hitu hmnh: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA L3C 

Khu CNC Hôa Lc, Km 29 Di 1 Thang Long, xa Thach Hôa, huyn Thtch That, thành ph Ha NOi Báo cáo tài chInh hçp nhat 

Näm tài chlnh kat thCic ngày 3 1/12/2018 

Thuyt minh nay ia mt b phn hçvp thành Va du'o'c dc cUng báo cáo tài chinh Trang 25 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LI.0 

Khu CNC HOa Lc, Km 29 Dai  1 Thang Long, xã Thch Hôa, huyn Thach That, thành ph6 Ha Ni Báo cáo tài chinh hqp nht 

Näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2018 

4.10 PHAI TRA NGUffi BAN 
So cuOi näm S Mu näm 

Giátrj s6 cO kliã näng trá nq Giá trj S có khá nang trã nçi 

VND VND VND VND 

a)  Phãi trá ngLrii ban ngn hn 69.873.432.037 69.873.432.037 31.511.637.304 3 1.5 11.637.304 

- Tqi VánphôngCôngly 18.320.847.285 18.320.847.285 3.228.568.412 3.228.568.412 

- Tqi XI nghip Xáy 1p và Quán lj ccr din HHPD 36.022.666.654 36.022.666.654 14.238.344.488 14.238.344.488 

- Tçii Trung táni Kiin lrác và Nç5i ihdt HHPD 4.933.441.683 4.933.441.683 11.363.083.029 11.363.083.029 

- Ti Trung tarn Quán 1 h tdng HHPD 1.692.207.413 1.692.207.413 751,716.170 751.716.170 

- Tii Viçii nghiên czru và Ug dung Cong nghé cao I-IOa Lqc 3.248.829.015 3.248.829.015 252.352.211 252.352.211 

- Tii Xi nghiçp Xáy 1p HHPD 4.468.908.204 4.468.908.204 1.403.051.401 1,403.05 1.401 

- Tçii Ban QuOn lj các Dic On HHPD 537.779.845 537.779.845 

- Tqi San giao dich bot dng san HHPD 29.649.992 29.649.992 

- Tai XI nghip sOn xuát ni that HHPD 648.751.938 648.751.938 244,871.601 244.871.60/ 

b)  Phãi trà ngr1i ban dài han 

69.873.432.037 69.873.432.037 31.511.637.304 3 1.511.637.304 

Thuyét minh nay a mt bO phan hç'p thành và 5u'ç'c d9c cUng báo cáo tài chinh Trang 26 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LAC 
Khu CNC Hôa Lc, Km 29 Di 1 Thang Long, x Th?ch HOa, huyn Thch Tht, thành ph Ha Ni Báo cáo tài chinh hçp nht 

Näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2018 

4.11 THUE VA CAC KHOAN PHAL NQP NHA NLXOC 

S phãi thu dAu näm S phãi np du näm  
só phái np trong S6 

da thirc np trong S phãi thu cu6i nAm Si phãi np cu6i näm 
nam näm 

VND VND VND VND VND VND 

'I'hu Giá trj gia tang 1.098.037.799 2.877.198.896 3.699.140.934 3.914.025 276.095.761 

Thu Tiêu thdc bit 

Thue Xuat khau, Nhp khau 3.910.776 3.910.776 

Thud Thu nhp doanh nghip 407.670.887 882.265.355 1.465.126.974 175.190.732 

Thue Thu nhp cá nhan 116.471.744 566.642.603 512.358.288 1.507.096 170.756.059 

Thus Tài nguyen 164.712.914 164.712.914 

Thud Nhà dt, Tin thuê dt 

Thud bão ye môi trumg 

Các 1oti thu khác 12.000.000 12.000.000 

Phi, 1 phi vá các khoán phãi np khác 8.657.942 8.657.942 

1.622.180.430 4.515.388.486 5.865.907.828 180.611.853 446.851.820 

Quyt toán thu cüa Cong ty sê chju sr kim tra cüa c quan thu. Do vic áp diing luât và các qui djnh v thud di vâi nhiu 1oi  giao  dlch  khác nhau có th dtrcic giãi thich theo nhiu 
cách khác nhau, s6 thud ducic trinh bay trén Báo cáo tài chInh cO th bj thay dM theo quy& djnh cüa ci quan thu. 

Thuyt minh nay iâ mOt  b phn h'p thành vá u'cc dcc cOng báo cáo tài chinh Trang 27 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LIC 

Khu CNC HOa Lac,  Km 29 Dai  1 Thäng Long, xa Thach HOa, huyn Thch ThAt, thành ph6 Ha NOi Báo cáo tài chlnh h9p nhAt 
Näm tài chinh k& thüc ngày 3 1/12/2018 

4.12 VAY VA N THUE TA! CHiNH 
S dAu näm Trong näm S cui nAm 

   

 

Giá tn S6 cO khã nAng trâ nçm Tang Giám Giá trj S có khã näng trá nçv 

a) Vay ngn han 

Vay di tác tai  Vin nghiên cCru 
vã (mg dung Cong ngh cao 

VND VND VND VND VND VND 
2.250.000.000 2.250.000.000 11.715.717.442 9.351.922.442 4.613.795.000 4.613.795.000 

HOa Lac 2.000.000.000 500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 

Vay ngân hang BIDV tai  Xi 
nghip Xây lap vá Quán I cci 
din HHPD 8.540.238.198 8.540.238.198 

Vay dM tác tai  Xi nghip Xáy 
lap và Quãn 1 ca din HHPD 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 

Vay di tác tai  XI nghip San 
xuAt ni thAt HHPD 50.000.000 50.000.000 1.175.479.244 311.684.244 913.795.000 913.795.000 

b) Vay dài han 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 

Ngân hang TMCP Cong thirang 
- Clii nhánh Hôa Lac (i) 25 .000.000.000 25.000.000.000 - 25.000.000.000 25.000.000.000 

27.250.000.000 27.250.000.000 11.715.717.442 9.351.922.442 29.6 13.795.000 29.613.795.000 

Thông tin bii sung cho khoãn vay 

(i) Hçmp dng cho vay dir an dAu Ui s 25/2017-1-1DCVDADT1NHC1328-CNCHL ngày 30/05/20 17, vâi các diu khoán clii tit sau: 
+ Han mCrc vay: 25.000.000.000 VND; 
+ Muc dlch vay: DAu tu Dr an Trung tam thwxng rnai, djch v và giâi thiu san phAm ni thAt HHPD; 
+ Thi han  cho vay: 84 tháng, trong dO thai gian an han  nçi gc là 24 tháng; 
+ LAI suAt cho vay: lâi suAt diu chinh, quy djnh trên t(mng giAy nhn nq; 
+ S dir ncr gc tai  th?ri dim cui nam: 25.000.000.000 \TND; 
+ Các hlnh th(mc báo dam tin vay: Ba (03) hçrp dng tin gui cO k' han tai ngân hang TMCP Cong thung Chi nhánh HOa Lac 

Thuyt minh nay ia mt b phan hçrp thành Va du'cvc doc cüng báo cáo tài chinh Trang 28 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CAO HOA LiC Bäo cáo tài chInh hqp nht 

Kim CNC HOa Lc, Km 29 Dai 10 Thng Long, x Thch Hôa, huyn Thch TMt, 
thành ph Ha N0i Mu s B 09-DN 

(Ban hành theo Thông 1u sá 200/2014/TT-BTC 
ngày 22/12/2014 cza B5 Tài chIn/i) 

4.13 CHI PHI PHAI TRA 
So cu6i 11am S du näm 

VND VND 
a) Ngnhan 7.999.671.795 40.976.829.485 
- Inch trtràc chi phi cong trinh, chi phi khác 7.640.871.795 10.318.043.472 

- Tm tInh giá vn hot dng cho thuê bt dng san 

b) Dàih?n 

358.800.000 30.658.786.0 13 

7.999.671.795 40.976.829.485 

4.14 DOANH THU CHIXA THVC HIN 
S cu61 näm S du näm 

VND VND 
a) Ngânhn 78.805.985.464 50.697.079.126 
- Doanh thu nhn truOc tir cho thuê ha tng khu phAn mm 77.689.436.895 47.446.115.490 
- Cho thué van phang 197.999.120 70.963.636 

- Hoat dng xây lap din 198.549.449 3.180.000.000 
- Hotdngtiiv.ndAutu 

b) Dài han 

720.000.000 

78.805.985.464 50.697.079.126 

4.15 PHAI TRA KHAC 
So cu61 näm s6 du näm 

VND VND 
a) Ngânhn 1.585.956.435 1. 123 .523 .68 1 
- Các khoán bão him & kinh phi cong doàn 66.982.937 167.092.732 
- Các khoân phãi trã, phãi np khác 1.518.973.498 956.430.949 

b) Dàih?n 32.240.947.260 2.672.212.200 
- Nhn k? qu5, k cliçic dài hn 3 0.709. 13 7.260 2.672.212.200 

- Các khoàn phãi trâ, phãi np khác 1.53 1.8 10.000 

33.826.903.695 3.795.735.881 

Thuyt rninh nay là mt b phn hcp thành và thrcic dQc cüng báo cáo tai chinh Trang 29 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN 1i-IU CONG NGH CAO HOA LAC 

Khu CNC Hôa Lc, Km 29 Di 1 Thng Long, xA Thch Hôa, huyn Th?ch Th&t, thành ph Ha Ni Báo cáo tài chfnh hqp nht 

Nãrn tài chinh kt th6c ngày 31/1212018 

4.16 . VONCHUSOHUU 
. . .A h - 

Bang doi chieu bien dung cua von chu so htru 

Von du ti.r cCia chñ 
sâ hftu 

V6r, khác cüa 
Qu 

chU s hUu 
du tu phát trin Lci nhun chira phãn ph61 qng 

VND VND \TND VND VND 

S dir diu nAm truó'c 300.000.000.000 25,000,000.000 3.591.178.205 328.591.178.205 

Li/I trong näm triiâc - - 2.509.920.586 2.509.920.586 

Phân ph6i lçi nhun 81.396.000 (138.865.160) (57.469.1 60) 

S dir cui nam trirôc 300.000.000.000 25.000.000.000 8 1.396.000 5.962.233.631 331.043.629.631 

s6 dir du iiam nay 300.000.000.000 25.000.000.000 81.396.000 5.962.233.631 33 1.043.629.631 

LaiI1 trong nm nay - 3.148.553.526 3.148.553.526 

Phân phi 1cri nhun - 1.788.670.089 (8.953.923.615) (7. 65.253.526) 

Giám khác (i) - - (95.126.974) (95.126.974) 

So dir cuOl nam nay 300.000.000.000 25.000.000.000 1.870.066.089 61.736.568 326.93 1.802.657 

(i) Giãm Icr1 nhuân theo kOt 1un cüa KTNN 2017. 

Trang 30 



CONG TY TNHH MTV PHAT TRIEN KHU CONG NGH CÁO HOA LC Báo cáo tài chInh hqp nht 

Khu CNC Hôa Lc, Km 29 Di li) Thang Long, xã Thch Hôa, huyn Thch ThAt, 
thành ph Ha Ni Mu s B 09-DN 

(Ban hành theo Thông tztsc200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 côa Bô Tài chInh) 

5. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TREN BAO CÁO KET QUA HOST 
DQNG KINH DOANH 

5.1 TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP D!CH  VJ 
Näm nay Näm trtrôc 

VND VND 

Doanh thu hoat dông xáy lap din 127.788.054.757 64.304.102.466 

Doanh thu hoat dng kinh doanh thi& bj ca din 52.032.000.000 - 

Doanh thu hot dng kinh doanh dt ni thAt 13.762.999.029 32.362.667.625 

Doanh thu hot dng tu vAn, thit k 1.67 1.222.227 2.767.255.337 

Doanhthuhotdngxâydirng 5.077.634.216 24.307.186.665 

Doanh thu hot dng djch vi ha tAng 15.5 12.491.735 11.696.742.967 

Doanh thu hot dng trng dmg cong ngh 17.087.645.000 4.685.169.093 

Doanh thu kinh doanh bAt dng san dâu tu 42.850.488.240 

Doanh thu hot dng quãn 1 thng thAn 1.024.279.492 

Doanh thu cho thuê thi& bj, van phàng 1.411.644.494 100.000.000 

234.343.691.458 184.097.891.885 

5.1 GIA VON HANG BAN 
Näm nay NAm trtr&c 

VND VND 

Giá v6n cac hoat dng san xuAt, kinh doanh 216.271.723.348 129.782.222.768 

Giá vn hoat dng kiith doanh bAt dng san dAn tu (i) 39.422.449.181 

216.271.723.348 169.204.671.949 

5.2 DOANH THU HOT DQNG TA! CH!NH 
Näm nay Näm trtrOc 

VND VND 

Lãi tiên gi.'ri, lãi cho vay 9.04 1.092.552 8.411.036.163 

9.04 1.092.552 8.411.036.163 
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Khu CNC Hôa L?c,  Km 29 D?i 10 Thang Long, xà Thach Hôa, huyn Thch ThAt, 
thãnh ph Ha N0i Mh s B 09-DN 

(Ban hành t/ieo Thông 1w s 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cza Bç5 Tài chInh) 

5.3 CHI PHI TA! CHINH 
Näm nay Näm tru&c 

Lãi tiAn vay 
VND 

301.791.749 

VND 

124.281.702 

301.791.749 124.281.702 

5.4 THU NHJIP iuiAc 
NAm nay Nãm tru&c 

VND VND 
S du cong nçi nhO lé, cong nçi lâu ngày 161 1.136 
Thu nháp ban h sc mi thAu 28.000.000 16.000.000 
Hoàn nhp dir phông các cOng trinh 87.429.520 

115.429.681 16.001.136 

5.5 CHI PHI KHAC 
Näm nay Näm tru&c 

VND VND 
S du cong na nhô 10, chi tài trq, phi thus 9.963 930 

Chi phi phát sinh các cOng trinh khOng cOn khã näng ghi 
nhn Doanh thu 114.060.838 
DiAu chinh giâm doanh thu theo kiAm toán 79.687.273 

Chi phi khác 444.288.469 48.640.002 

558.359.270 128.328.205 

5.6 CHI PHI THUE THU NH1LP DOANH NGHIP HIN HANH 
Näm nay Nam tru&c 

VND VND 
TNDN tic hog! d5ng kink doanh chinh 

Tng lcii nhun k toán tnràc thus 3.935.691.907 3.149.560.733 

Các khoãn diu chinh tang 768.156.202 

Các khoân diu chinh giãm 

Thu nhp tInh thu TNDN 3.935.691.907 3.917.716.935 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành (thud suAt 20%) 787.138.381 783.543.387 

.2 
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Khu CNC Hàa Lc, Km 29 Di 1 Thaig Long, xã Thach Hôa, huyn Thach ThAt, 
thành ph Ha NQi Mu s B 09-DN  

(Ban hành theo Thôngtwsd200/2014/77'-BTC 

ngày 22/12/2014 cza Bô Tài chin/i)  

6. NHIYNG SI) KIN P}IAT SLNH SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN NAM 

Khong Co str kin tr9ng yu nào xãy ra sau ngày kt thüc k' k toan näm dôi hOi ducrc diu chinh hay cong b 
trên Báo cáo tài chInh riêng. 

7. NGHIP VIJ VA SO DU VI CAC BEN LIEN QUAN 

Giao djch vài các ben lien quan phát sinh trong näm và s dii tai  ngày kt thüc nAm tài chinh vài các ben lien 
quan nhii sau: 

Giao djch v&i các ben lien quan phát sinh trong näm nhiz sau: 

M6i quan h NArn nay Näm trtr&c 

VND VND 
Ban hang 

Ban Quãn l' Kim Cong ngh cao Hôa Lc Dai din chü sâhüii 9.677.660.095 6.520.151.983 

S dii vài các ben lien quan tai  ngày kt thüc kS'  k toán: 

Mi quan h Näm nay Nämtrir&c 

VND VND 
Phãi thu khách hang 
Ban Quan l Khu COng ngh cao HOa Lac Dai din chU sâhthi 2.844.025.694 1.4 16.258.068 

8. SO LIU SO SANH 

S 1iu so sánh là s lieu trén Báo cáo tài chInh cho näm tài chinh kEt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2017 d dtrcc 
kim toán bii Cong ty TNHH Kim toán KSI Vit Nam Chi nhánh Ha Ni. 
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	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34

