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Cong ty C6 phn Khu Cong nghiêp Hiêp Phu'ó'c 

THONG TIN CHUNG 

CONGTY 

Cong ty Co phn Khu Cong nghiep Hip Phu'O'c ("Cong ty"), trirc day là doanh nghip nhà nLr&C 
du'Q'c cO phn hOa, du'çvc thành lap theo Lut Doanh ngháep cüa Viêt Nam theo Giây ChCrng nhãn 

ang k' Kinh doanh sO 4103007006 — Ma sO doanh nghp 0305046979 do SO' K4 hoach và Du tu' 
Thành phO HO Chi Minh cp ngày 14 thang 6 näm 2007 và theo các Giy Chü'ng nhân ang k' 
Kinh doanh diu chinh. 

CO phiéu cüa Cong ty du'o'c chInh thü'c giao dch trên thi trung UPCoM — san giao dich  CO phiu 
cia các cong ty dal  chüng chu'a niêm yt t?i  SO' Giao djch ChCrng khoán Ha NOI ("SGDCK HN"), v&i 
ma HPI theo Quyt djnh sO 8061QD-SGDHN do SGDCK HN cp ngày 26 tháng 9 nam 2017. 

Hot dng chInh trong nàm hen tal cüa Cong ty là xay dy'ng và kinh doanh co' sO' ha tng khu cOng 
nghip t?i  Thành phO HO Chi Minh; Va cung thp dich vçi cho khu ch4 xut, khu cong nghip. 

Cong ty cO tru sO' chinh tai Khu B, £u'cyng sO 1, Khu Cong nghiep Hip Phu'O'c, Xa Hiep Phu'O'c, 
Huyn Nhà Be, Thành phô Ho Chi Minh, Vit Nam. 

HQI DONG QUAN TR! 

Các thành viên cüa HOi dOng Qun tr trong nàm và vào ngay lap báo cáo nay nhu' sau: 

R 

I 

Ong T Tn Dung 
Ong Trn Dang Linh 
Ong Huinh Bào DCrc 
Ba Nguyn Thj Binh 
Ong Nguyn Trt.rOig Bào Khánh 
Ba Pham Thi Viét 
Ba Trn inh Thu Nhi  

Chü tich 
PhO Ch tich 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thánh viên 

BAN KIEM SOAT 

Các thành vien cüa Ban kim soát trong nàm va vào ngay 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ong Du'o'ng Minh Nhu't Tru&ng ban kim soát 
Ong Nguyn QuOc Dung Thành viên 
Ong VO Tun Anh Thành viên 

BAN TONG GIAM DOC 

Các thành viên Ban TOng Giãm dOc trong näm va vào ngày Ip báo cáo nay nhu' sau: 

FlU 

Ong Nguyn Tri.rO'ng Bào Khánh 
Ong Hunh Bâo OUt 
Ba Nguyn Thi BInh 
Ong Nguyn Thn Phong 
Ong Oinh Van Tu'o'i 
Ong Giang NgQc Pht.ro'ng  

lông Giám dOc 
PhOTOngGiamdOc 
PhOTOngGiámdOc 
PhO TOng Giám dOc 
PhOTOngGiámdOc 
PhO TOng Giám dOc 

NG1J'I DI DIEN THEO PHAP LUAT 

Ngu'o'i dai diên theo pháp Iuât cUa Cong ty trong nàm và vào ngay lap báo cáo nay là Ong Nguyen 
Tru'o'ng Bâo Khánh. 

KIEM TOAN VIEN 

COng ty Trách nhim Hü'u han Ernst & Young Viêt Nam là cOng ty ki4m toán cho Cong ty. 



Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hiêp Phu'&c 

BAD CÁO CUA BAN TONG GIAM OOC 

Ban Tong Giám dOc COng ty CO phn Khu Cong nghiep Hip Phu'O'c ("Cong ty") han h?nh  trinh bay 
báo cáo nay vá báo cáo tái chinh cüa Cong ty cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 
2018. 

TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC eOi V&I BAO CÁO TAI CHiNH 

Ban TOng Giám dOc chiu trách nhirn drn bàobáo cáo tãi chInh cho tu'ng namtai chInh phn ánh 
trung thu'c và hQ'p ly tinh hmnh tat chinh, ket qua hoat dng kinh doanh va tinh hinh Iu'u chuyen tien 
te cüa Cong ty trong nàm. Trong qua trInh lap bäo cáo tài chInh nay, Ban TOng Giám dOc can phài: 

> Iu'a chQn các chInh sách k toán thich hç'p và áp di,ing các chInh sách nay môt cách nht quán; N 
> thu'c hin các dánh giá vâ u'&c tmnh mt cách ho'p I và than trçng; V 

> neu rO cac chun mi,rc ké toán áp dung cho Cong ty cO du'o'c tuãn thu hay khOng và tt Ca nhO'ng 
sai tech trQng y4u so vO'i nhO'ng chun mv'c  nay dã diic'c trinh bay Va giài thich trong báo cáo tài 
chinh; Va 

> Ip báo cáo tài chInh frên co' s& nguyen t& hot dQng lien tuc trU' tru'O'ng ho'p khOng th cho rang 
Cong ty sé tip tyc hot dng. 

Ban TOng Giám d6c chu trách nhim dam bào viec  các sO sách ké toán thIch h9'p dtr'c kru gicr d 
phân ánh tlnh hlnh tài chlnh cia Cong ty, vOl mU'c dO chInh xãc hç'p li', ti bt k' th&i d14m nao và 
dam bao rang các sO sách k toán tuãn thO vOl chO dO k toán da dirç'c áp dyng. Ban TOng Giám 
dOc cüng chu trách nhim v viêc quàn l cac tal san cüa Cong ty va do dO phài thy'c hien  các bin 
pháp thich h'p d ngàn chn Va phát hin các hanh vi gian Ian vâ nhu'ng vi pham khác. 

Ban TOng Giám dOc cam két dã tuân thO nhCrng yêu thu nêu trên trong vic Ip báo cáo tal chlnh 
kern theo. 

CONG 60 CUA BAN TONG GIAM DOC 

Theo ' kién cüa Ban TOng Giám dOc, báo cáo tài chinh kern theo phàn ánh trung thu'c và hp I' tinh 
hinh tal chinh cüa Cong ty vào ngay 31 tháng 12 nãm 2018, kM qua ho?t dOng kinh doanh và tinh 
hlnh Iu'u chuy4n tin t cho nãm tàl chinh k4t thüc cüng ngay phu hçip vOl các Chun mi,rc kè toán 
Vit Nam, Ch dO k toán doanh nghiêp Viet Nam và cac quy dinh pháp l' cO lien quan d4n viec tap 
và trinh bay báo cáo tâi chinh. 
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Nguyèn Tru'Ong Bào Khánh 
TOng Giám dOc 

Thánh phO HO Chi Minh, Viêt Nam 
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EY 
Building a better 
working world 

Ernst & Young Vietnam Limited 
20th Floor. Bitexco Financial Tower 
2 Hai Trieu Street, District 1 
Ho Chi Minh City, S.R. of Vietnam 

Tel: +84283824 5252 
Fax: +84 283824 5250 
ey.com  

So tham chiOu: 60795201/20274893 

BAO CÁO KIEM TOÁN DQC LAP 

KInh gU'i: Qu c6 dong cUa Cong ty c6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'&c 

Chung tOi dã kim toán báo cáo tài chinh kern theo cOa Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hip 
Phu'c ("Cong ty") du'o'c lap ngay 10 thang 4 nàm 2019 và du''c trinh bay tU' trang 5 den trang 36, 
bao góm bang can dói ke toán vào ngày 31 tháng 12 nàrn 2018, báo cáo ket qua hoat dOng kinh 
doanh và báo cáo lu'u chuyen tin te cho nàm tài chinh két thUc cUng ngày Va các thuyêt minh bão 
cáo tài chinh kern theo. 

Trãch nhim cUa Ban T6ng Giám d6c 

Ban Tóng Giám dóc Cong ty chju trách nhim ye 1p và trinh bay trung tht,i'c và ho'p l' báo cáo tài 
chinh cOa Cong ty theo các Chun mu'c ke toán Vit Nam, Ché dO ké toán doanh nghip Vit Narn và 
các quy dlnh  pháp l cO lien quan den viec  1p Va trinh bay báo cáo tái chInh và chu trách nhim ye 

kiem soát nOi bO ma Ban Tong Giárn dóc xác dinh là cn thiet de dam bào cho viêc 1p và trinh bay 
báo cáo tài chinh khong cO sai sot tr9ng yêu do gian Ian hoäc nhâm Ian. 

Trâch nhiêm ccia Kim toán viên 

Trách nhiêm cüa chung tOi là du'a ra ' kin ye báo cáo tài chinh diia trên ket qua cOa cuOc kirn toán. 
Chüng tOi dã tien hành kiem toán theo các Chuen mu'c k14m toán Viet Nam. Các chun mu'c nay yêu 
ceu chung tôi tuàn thO chun rnu'c và các quy dnh ye d?o dcrc nghe nghip, 1p ke hoch và thy'c 
hiên cuc ki4rn toán de dat du'Q'c sir dam bào ho'p l' ye vic lieu  báo cáo tài chinh cOa Cong ty cô 
con sai sOt trQng yêu hay khOng. 

Cong vic kiern toán bao górn thi,rc hin các thu tyc nhm thu thp các beng chu'ng kiérn toán ye các 
so lieu  và thuyét rninh trên báo cáo tái chinh. Các thO tyc kiern toán du'Q'c ly'a chQn dy'a trên xét doán 
cüa kiem toán viên, bao gOm dánh giá rOi ro cO sal sOt trçng yeu trong báo cáo tài chinh do gian ln 
hoãc nhm ln. Khi thy'c hiên dánh gia các rüi ro nay, ki4m toán viên dã xem xét kiern soát nOi  b cüa 
COng ty lien quan den viêc lap va trInh bay báo cáo tài chinh trung thy'c, hp l nhem thiêt ke các thO 
tyc kiem toán phü ho'p vâi tinh hlnh thirc tê, tuy nhiên khOng nhàm myc dich du'a ra ' kiên ye hiu 
qua cOa kiern soát nOi  bO cOa Cong ty. Cong vic ki4m toán cOng bao gOm dánh giá tinh thich hQ'p 
cüa càc chinh sách ke toán du'p'c ap dyng và tinh hQ'p l cüa càc u'O'c tinh ke toán cOa Ban TOng 
Giàm dOc cung nhu' dánh giá vic trinh bay tOng th4 báo cáo tài chinh. 

ChUng tOi tin tu'O'ng rng các beng chU'ng kiem toán ma chüng tOi dã thu thap du'o'c là dày dO Va thich 
ho'p de lam co so' cho kien ki4rn toán cCia chung tOi. 

A member firm of Ernst & Young Globat 1imted
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nhiêm HU'u han Ernst & Young Viêt Nam 

CÔNOT 
MHUHN 

NST & YOUNG 

NM 

.t-_:J' 
- Tra '-mDung 

PhO TOng Giám dOc 
Gy CNOKHN kiêm toán 
SO: 302 1-201 9-004-1 

EY 
Building a better 
working world 

V kin cüa Kim toán vien 

Theo ' kin cüa chUng tOi, báo cáo tài chinh dã phàn ánh trung thi,rc và hQ'p li', trên các khIa c?nh 
trçng yêu, tinh hmnh tài chInh cüa Cong ty vào ngáy 31 thang 12 nãm 2018, cüng nhu' kêt qua ho?t 
dOng kinh doanh và tlnh hInh lu'u chuyn tiên t cho nàm tái chinh kt thüc cüng ngày, phU hQ'p v&i 
các Chun mv'c  k toán Viêt Nam, Ch dO k toán doanh nghiep Viet Nam và các quy dinh pháp l' cO 
Hen quan den viec lap và trinh bay bão cáo tài chinh. 

Các vn cf cn nhn manh 

Chung tOi xin lu'u ' dn Thuyt minh so 17 cüa báo cáo tài chinh trinh bay rng, Cong ty dã trich 
tru'O'c tiên thuê dt mt Ian t?m  tinh cho toàn bO thO'i gian thuê cüa Giai do?n I vá Gial doan II cüa 
Khu Cong nghiep Hip Phu'O'c theo Biên ban cia K14m toán Nhà nu'O'c Khu vu'c 4 ngày 18 thang 12 
näm 2018, vO'i so tin Ian Iu'o't là 332.995.041.540 VND và 835.630.140.364 VND. Vào ngày lap báo 
cáo tài chInh nay, Cong ty vn dang trong qua trinh lam viec vO'i các Co quan CO thm quyn cüa 
Thành phO HO Chi Minh d xác djnh giá thuê cuOi cUng. 

Chüng tOi cüng xin lu'u ' d4n Thuyt minh sO 18 cüa báo cáo tài chInh kern theo, Cong ty vn dang 
trong qua trinh thçrc hin các tht tyc cn thiêt lien quan den kiên ngh cüa Kim toán Nhà nu'Orc Khu 
vi,i'c 4 v các khoân cong n cho thuê dt qua thO'i han thanh toán. 

Ngoai ra, Chung tOi cung xin lu'u ' den Thuy4t minh sO 23 cüa báo cáo tài chlnh kern theo nay, Cong 
ty dang ghi nhn giá vOn cho thuê det tm thO'i du'a trên tOng ngan sách dàu tu' và do'n gia vOn diêu 
chinh theo Ngh quyêt sO 10/2019/NQ-HIPC-HDQT dã du'Q'c HOi  d6ng Quân tr phe duyt ngày 8 
tháng 4 nàm 2019. Vào ngay lap bão cáo tài chinh nay, Cong ty dang trong qua trinh de trInh hO so' 
len Dai HOi dOng CO dOng de xin phe duyet tOng ngàn sách du tu' diu chinh. 

? kién k14m toàn cOa chUng tOi khOng lien quan den các yen de cen nhen manh nay. 

EfiMinh Tài 
Kiem toán viên 
Giey CNEKHN ki4m toán 
SO: 2815-2019-004-1 

Thành phO HO Chi Minh, Vit Nam 

Ngày 10 tháng 4 näm 2019 
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Cong ty C phn Khu Cong nghiêp Hp Phu'ó'c B01-DN 

BANG CAN eOi KE TOAN 
vào ngày 31 thàng 12 nàm 2018 

VND 

Ma sO TA! SAN 
Thu yOt 
minh s6 CU6I nãm SO dOt, nOm 

100 A. TAI SAN NGAN HAN 1.163.746.751.270 755.272.496.086 

110 I. Tin và các khoán tu'o'ng 
du'o'ng tin 4 457.263.964.182 410.516.565.871 

111 1, Tin 4.263.964.182 11.514565.871 
112 2. Các khon tung du'ng tiên 453.000.000.000 399.002.000.000 

120 II. Du tu'ngãn han 208.669.675.000 - 
123 1. Dutunmgiu'nngay 

dão han 5 208.669.675.000 - 

130 III. Câc khoãn phái thu ngän han 478.207.306.561 341.421.861.530 
131 1. Pháithunganhancüa 

khách hang 6.1 64.877.984.287 25.642.696.227 
132 2. Trâ tru&c cho nguOi bàn 

ngn han 6.2 101.616.872.332 859.134.005 
136 3. Phái thu ngn hn khàc 7 312.339.128.906 315.546.710.262 
137 4. Du'phongpháithungnhan 

khO doi 6.1 (626.678.964) (626.678.964) 

140 IV. Hangtônkho 8 454.309.433 588.211.840 
141 1. Hangthnkho 454.309.433 588.211.840 

150 V. Tàisán ngân han khác 19.151.496.094 2.745.856.845 
153 1. Thuêvàcãckhonkhàc 

phái thu Nhà nu'àc 16 19.151.496.094 2.745.856.845 
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Cong ty c6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'ó'c B01-DN 

BANG CAN oOi KE TOAN (tip theo) 
vào ngày 31 tháng 12 näm 2018 

VND 

MäsO TAISAN 
Thu yt 
minti S6cu6inäm SOdáunam 

200 B. TAI SAN DAI HAN 2.128.117.855.008 1.738.548.753.282 

220 I. Tài san c6 thnh 38.474.678.244 34.092.508.419 
221 1. Tài san có dinh h&u hinh 9 38.352.778.244 33.897.333.419 
222 Nguyen giã 62.247.999.164 55.937.611.355 
223 Giá tn khu hao Iuy ké (23.895.220.920) (22.040.277.936) 
227 2. TàisàncódinhvOhlnh 121.900.000 195.175.000 
228 Nguyen giá 588.151.372 588.151.372 
229 Giá tr hao mon Iuy k (466.251.372) (392.976.372) 

230 II. Bt dtng san du tLF 10 1.305.413.471.700 971.175.541.803 
231 1. Nguyen giá 1.551.427.239.457 1.027.863.491.392 
232 2. Giã tr khu hao Iuy k (246.013.767.757) (56.687.949.589) 

240 II!. Tài san dà' dang dài h?n 714.586.701.366 661.663.389.512 
242 1. Chiphlxaydu'ngco'ban 

d&dang 11 714.586.701.366 661.663.389.512 

250 IV. Du tu' tài chInh dài h?n 58.723.366.639 57.765.333.164 
252 1. Eu tir vào cong ty 

lien doanh 13.1 47.331.000.000 47.331.000.000 
253 2. Dutirgapv6nvao 

ccn vi khác 13.2 16.698.354.991 16.698.354.991 
254 3. Dv' phong du tu' tài chinh 

dâi han 13.1 (5.305.988.352) (6.264.021.827) 

260 V. Tàisándàih?nkhác 10.919.637.059 13.851.980.384 
261 1. Chi phi trá tru'O'c dài han 14 10.919.637.059 13.851.980.384 

270 TONG CQNG TAI sAN 3.291.864.606.278 2.493.821.249.368 
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Nguyn Tru'àng Bào Khành 
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(;i HI 
* KHU CONG NGHIEP * 

IIIEPPHthi 

P 

Cong ty Co phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c B01-DN 

BANG CAN OOI KE TOAN (tip theo) 
vào ngày 31 tháng 12 näm 2018 

VND 

Ma s6 NGUON VON 
Thu yt 
minh 

- 
s6 cuOi näm s6 dáu näm 

300 C. N PHAI TRA 2.507.976.232.946 1.486.867.737.583 

310 I. Ng'ngànhn 2.061.690.561873 936.962.298.973 
311 1. Phài trâ nguô'i bàn ngän han  15 57.723.531.518 52.039.922.666 
312 2. NguOi mua trá tin tru'O'c 

ngàn han 298.345.241 2.136.036.470 
313 3. Thuévacáckhoànphàinp 

Nhà nu'O'c 16 2.557.003.003 12.930.031.761 
314 4. Phâi trà ngu'O'i lao dOng 7.057.745.340 3.043.946.230 
315 5. Chi phi phài trâ ngãn han 17 1.169.183.514.231 65.514.307.570 
318 6. Doanh thu chu'a thu'c hiên 

ngn han 18 598.388.365.260 401.479.899.386 
319 7. Phâi trâ ngn hn khàc 19 151.113.918.089 153.361.244.398 
320 8. Vay ngan han 20 6.4.981.882.189 239.298.049.144 
322 9. Qu9 khen thirâng, phOc lcii 10.386.257.002 7.158.861.348 

330 II. Nq dài h?n 446.285.671.073 549.905.438.610 
331 1. Phâi trà ngu'i bàn dài han 15 4.024.289.642 4.024.289.642 
336 2. Doanh thu chu'a thu'c hien 

dái han 18 6.4.405.775.493 289.124.870.439 
338 3. Vay dài han 20 377.855.605.938 256.756.278.529 

400 D. VON CHU Sà HU'U 783.888.373.332 1.006.953.511.785 

410 I. V6n chüsó'hO'u 21.1 783.888.373.332 1.006.953.511.785 
411 1. Von c6 phn 600.000.000.000 600.000.000.000 
411a - Cóphiéuph6thOngcO 

quyén biêu quyét 600.000.000.000 600.000.000.000 
412 2. Thong  dir vOn CO phn 100.000.000.000 100.000.000.000 
418 3. Qu9 du tu' phattrin 41 .208.052.350 41 .208.052.350 
421 4. (L6 luy kê) Ii nhuân 

sau thuê chu'a phãn phcSi 42.680.320.982 265.745.459.435 
421a - Lciinhunsauthuéchu'a 

phan ph61 Wy ké den cu61 
näm tru'&c 194.287.683.147 174.454.749.130 

421b - (L6)Io'inhunsauthu6 
chu'a phãn ph61 nãm nay (151.607.362.165) 91.290.710.305 

440 TONG CQNG NGUON VON 
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Phan Xuän T& Qu 
Ngiro'i 1p 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghiêp Hiêp Phó'c B02-DN 

BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH 
cho nàm tãi chinh kt thUc ngày 31 thang 12 nãm 2018 

VND 

Ma s6 CHI TIEU 
Thu yt 
minh Nàm nay Nãm fru'&c 

01 1. Doanhthubànhangvàcung 
cap dich vu 22.1 965.511.593.713 470.164.413.580 

02 2. Các khoãn giàm tru' doanti thu 22.1 (20.275.007.638) - 

10 3. Doanh thu thuãn ye bàn hang 
vâ cung cap dich vu 945.236.586.075 470.164.413.580 

11 4. Giâvonhàngbán 
và dich vu cung cap 23 (1.083.739.042.258) (327.852.097.302) 

20 5. (Lô) Içi nhun gp ye bàn hang 
và cung cap dch vu (138.502.456.183) 142.312.316.278 

21 6. Doanh thu hot dông tài chmnh 22.2 46.587.506.495 28.197.823.219 

22 7. Chi phi tài chinh 25 863.888.951 (2.219.923.153) 
23 Trong dO: Chi phI Iäi vay (51.795.861) (1.128.417.192) 

25 8. Chi phi bàn hang 24 (17.425.549.194) (11.050.634.064) 

26 9. Chi phi quán ly  doanh nghiêp 24 (40.739.222.798) (43.707.412.874) 

30 10. (Lô) Io'i nhuân thuän 
tu' hoat dng kinh doanh (149.215.832.729) 113.532.169.406 

31 11. Thu nhp khàc 26 4.443.591.367 9.911.848.773 

32 12. Chi phi khàc 26 (832.132.562) (7.842.825.010) 

40 13. Loi nhuãn khác 26 3.611.458.805 2.069.023.763 

50 14. Tong (Iô) Iç'i nhuãn kê toán 
tru'O'c thuê (145.604.373.924) 115.601.193.169 

51 15. Chi phi thuê TNDN hiên hành 27.1 (5.426.988.241) (23.938.982.864) 

60 16. (Lô) Io'i nhuân thuân sau thuê 
TNDN (151.031.362.165) 91.662.210.305 

70 17. (Lô) Iãi co' bàn trên co phiêu 29 2517) 1.448 

71 18. (Li) Iãi suy giàm trên c phiu 29 
O469 \  

1.448 

Phan Xuân TU' Qu' LU' Thi Thu Van Nguyen Trng Báo Khãnh 
Ngu'O lap K toán trinrng Tóng Giàm 66c 

Ngay 10 thang 4 nàm 2019 
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Cong ty C6 phn Khu COng nghip Hiêp Phu'O'c B03-DN 

BAO cÁo LU'U CHUYEN TIEN TE 
cho näm tài chmnh k4t thOc ngay 31 tháng 12 näm 2018 

VND 

Ma s6 CHI TIEU 
Thuyet 
minh ('lam nay Nãm truic 

I. LU'U CHUYEN TIEN Ti? 
HOAT DQNG KINH DOANH 

01 (L6) Icii nhuân ké toán tru'o'c thuê (145.604.373.924) 115.601.193.169 
Diu chinh cho các khoán: 

02 Khu hao tài san có dinh hO'u 
hInh, bt dng san däu tu' và hao 
mOn tài san có thnh vo hlnh 1.050.403.764.073 300.700.474.870 

03 Các khoàn (hoàn nhap) 
du' phOng (958.033.475) 752.603.783 

04 Lãi chênh Iêch t' giá hôi doái do 
dãnh giá Iai các khoán mçic tin 
tcogócngo?it - (6.557.015) 

05 Lãi tO' hoatdOng du tu' (45.124.278.995) (27.408.791.204) 
06 Chi phi IãI vay 25 51 .795.861 1.128.417.192 

08 Lç'i nhuntU'hotdngkinh 
doanh tru'&c thay d6 von Iu'u dng 858.768.873.540 390.767.340.795 

09 (Tang) giám cäc khoân phâi thu (146.510.240.687) 43.831.775.695 
10 Giàm (tang) hang ton kho 133.902.407 (18.025.119) 
11 (Giám) tang câc khoan phai trá (28.787.821.421) 805.737.342.958 
12 Giãm (tang) chi phi trà tru'O'c 2.932.343.325 (9.962.221.144) 
14 Tin lãivayclatrâ 25 (51.795.861) (1.128.417.192) 
15 Thu thu nhap doanh nghip 

danp 16 (28.580.331.600) (11.368.611.692) 
16 Tiên thu khác tO' hoat dng 

kinh doanh - 2.922.854.612 
17 Tin chi khác cho hoat cng 

kinh doanh (5.757.197.061) (5.077.364.330) 

20 Lu'u chuyn tiên thuân tO' hot 
döng kinh doanh 652.147.732.642 1.215.704.674.583 

II. LU'U CHUYEN TIEN TI? 
HOATDONGDAUTU' 

21 Tin chi mua sm Va xay di,rng 
tài san có inh (381.957.255.187) (1.103.231.105.968) 

23 Tièn gi)i ngân hang (208.669.675.000) - 
25 Tin chi dâu tu' gOp vOn vâo 

do'n vi khãc - (16.698.354.991) 
27 La, tièn gü'i nhn du'o'c Va CO tCrc 

du''c chia 38.443.435.402 28.191.266.204 

30 Lu'u chuyên tiên thuân sO' dung 
vao hot dng dâu tu' (552.183.494.785) (1.091.738.194.755) 

III. LU'U CHUYEN TIEN TIP 
HOAT DONG TAI CHNH 

33 Tiên thu tO' di vay 186.081.209.598 284.553.974.049 
34 Tin chi trà no' gOc vay (239.298.049.144) (280.062.369.198) 

40 Lu'u chuyèn tin thuân tO' hoat 
dng tài chinh (53.216.839.546) 4.491.604.851 

KHU 

HI 



Nguyn Tru'ng Bâo Khânh 
Tóng Giám d6c 

Phan Xuân TCr Qu LU Thi Thu Van 
Ngu'ô lap Ké toán tru'&ng 

CONG TY" 
COPHAN \c 

KHU CONG NGHIEP  4 

IEP PHLiOj 

Ngay 10 tháng 4 nàm 2019 

Cong ty C phn Khu Cong nghip Hip Phu'àc B03-DN 

BAO CÁO LLJ'U CHUYEN TIN TE (tip theo) 
cho nàm tài chInh kèt thUc ngày 31 thàng 12 nám 2018 

VND 

Ma so CHI TIEU 
Thuyt 
rn/nh Näm nay Nãm tr&&c 

50 Lu'u chuyèn tiên và tu'o'ng du'ong 
tiên thuán trong nãm 46.747.398.311 128.458.084.679 

60 Tiên và tu'ong du'ong tin dâu näm 410.516.565.871 282.051.924.177 

61 Anh hLr&ng ca thay d t gá h6i doai 
quy di ngo?i t - 6.557.015 

70 Tiên và tu'o'ng du'cvng tiên cuôi nàm 4 45;263;64.182 410.516.565.871 
05 04 69 
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COng ty c6 phn Khu COng nghip Hiêp Phu'ó'c B09-DN 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHiNH 
vào ngày và cho nàm tài chinh kèt thOc ngày 31 thang 12 näm 2018 

1. THÔNG TIN CONG TY 

COng ty C6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c ("COng ty"), tru'àc day là doanh nghip nhà 
nirO'c du'crc có phn hOa, du'cyc thành lap theo Lut Doanh nghip cüa Vit Nam theo Giy 
ChCrn9 nhn €àng k' Kinh doanh so 4103007006 — Ma sO doanh nghip 0305046979 do 
SO' Ke hoach Va u tu' Thành phO HO Chi Minh cp ngày 14 tháng 6 näm 2007 và theo 
các Giy ChU'ng nhn Oang k9' Kinh doanh diu chinh. 

C6phiu cia Cong ty du'cc chinh thO'c giao dich trên th tru'âng UPCoM — san giao dich CO 
phieu cüa các cong ty dai chOng chu'a niêm yet tai SO' Giao djch ChU'ng khoán Ha Ni 
("SGDCK HN"), v&i ma HPI theo Quyêt dnh so 606/QD-SGDHN do SGDCK HN cp ngay 
26 thang 9 nàm 2017. 

Ho?t dng chinh trong nàm hin ti ca Cong ty là xay dv'ng  và kinh doanh co' sO' h? teng 
khu cong nghip ti Thành phO HO Chi Minh; và cung cep djch vy cho khu chê xuet, khu 
cong nghip. 

Cong ty CO tru sO' chInh tai Khu B, irâng sO 1, Khu Cong nghiep Hip Phu'O'c, xa Hiep 
Phu'O'c, Huyên Nhà Be, Thành phO HO Chi Minh, Vit Nam. 

SO Iu'c'ng nhãn viên cüa Cong ty vâo ngày 31 thang 12 nãm 2018 là: 217 ngu'o'i (ngày 31 
tháng 12 nàm 2017: 209 ngu'O'i). 

2. CcYSàTR1NH BAY 

2.1 Chun mic va Ch d k toán ap dyng 

Báo cáo tài chInh cOa Cong ty dirç'c trinh bay beng dOng Viet Nam ("VND") phU hQ'p vO'i 
Che d ké toán doanh nghiep Viet Nam và các Chuen my'c ke toán Viêt Nam do BO Tài 
chinh ban hành theo: 

Quyét dinh sO 149/2001/QD-BTC ngày 31 thang 12 nàm 2001 ye vic ban hành bOn 
Chuen mu'c k4 toán Vit Nam (Oç't 1); 

QuyM dinh sO 165/2002/Q-BTC ngày 31 thang 12 nàm 2002 ye viec  ban hành sáu 
Chuen mu'c ké toán Viêt Nam (Dat 2), 

Quy4t dnh sO 234/2003/QD-BTC ngày 30 thang 12 nàm 2003 ye vic ban hành sáu 
Chuen mu'c ke toán Viêt Nam (Dat 3); 

Quyt dinh sO 12/2005/QD-BTC ngay 15 thang 2 nàm 2005 ye viec ban hành sáu 
Chuen mu'c k4 toán Viêt Nam (Dcit 4); và 

Quyt dinh sO 100/2005/QD-BTC ngày 28 thang 12 näm 2005 ye viec  ban hành bOn 
Chuen mi,rc ke toán Viêt Nam (D't 5). 

Theo do, báo cáo tài chInh du'ç'c trinh bay kern theo và vic sü' dung  các báo cáo nay 
khOng dành cho các dOi tu'o'ng khOng du'ac cung cap các thông tin ye các thu tuc và 
nguyen tàc và thông lé ke toán t?i  Vit Nam Va han nü'a không du'o'c chü dinh trmnh bay tinh 
hinh tài chinh, ket qua hoat dong kinh doanh và lu'u chuy4n tien te theo các nguyen tac và 
thong l ké toán du'ç'c chep nhan  rng rai O' các nu'O'c va lânh thO khác ngoài Vit Nam. 

2.2 HInh th(,c sO k toán ap dyng 

Hinh thU'c sO ke toán du'ç'c áp dung cüa Cong ty là ChU'ng tU ghi sO. 

2.3 Ky k toán nãm 

K' ke toán nàm cüa Cong ty áp dung  cho viêc lap  báo cáo tài chInh bet deu t1r ngày 1 thang 
1 Va k4t thQc vào ngay 31 thang 12. 

2.4 D vi tin t Sc, dyng trong k toán 

Báo cáo tài chinh du'Q'c lap beng dan vi tien t sO' dung  trong k4 toan cOa Cong ty là VND. 
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COng ty C6 phn Khu Cong nghip Hiêp Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH (tiép theo) 
váo ngày và cho nãm tâi chinh k4t thUc ngáy 31 tháng 12 nãm 2018 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHLJ vEu 

3.1 Tin va cac khoãn tLFng thng tin 

Tin Va các khoàn tiro'ng du'o'ng tin bao góm tin mt t?i  qu9, tin g1ri ngan hang, và các 
khon du tu' ngn hn CO thai hn góc khOng qua ba (3) tháng, CO tinh thanh khoàn cao, 
CO kh nàng chuy4n 561 d dàng thãnh các lu'ç'ng tin xác dinh Va khOng CO nhiu rüi ro 
trong chuyn d6i thành tin. 

3.2 Các khoàn phãi thu 

Các khoàn phài thu du'o'c trinh bay trên báo cáo tài chinh theo giã tn ghi só cãc khoàn phái 
thu tU' khách hang Va phi thu khác sau khi cn trü' các khoán dy' phang du'ç'c lap cho các 
khoàn phi thu khO dOi. 

Dy' phOng nçt phài thu khO dôi th4 hin phn giá trj cüa các khon phài thu ma Cong ty dy' 
kin khOng cO khà nang thu hôi vào ngay k4t thUc k9' k4 toán nàm. Tang hoc giâm so du' 
tài khoán du' phOng u'çc hach toán váo chi phi quãn 19' doanh nghiep trên báo cáo báo cáo 
két qua hoat dQng kinh doanh. 

3.3 Hang t6n kho 

Hang tOn kho dtiç'c ghi nhân theo giá thp ho'n giu'a giá thành d4 du'a m61 san phm dn vj 
tn Va diu kiên hin tai  Va giá tn thun CO th4 thy'c hiên du'cYc. 

Giá trj thun cO th4 thy'c hiên du'çc là giá bàn u'O'c tinh cüa hang tOn kho trong diu kin 
kinh doanh bmnh thu'O'ng tr1r chi phi u'O'c tinh d hoàn thành và chi phi bàn hang u'O'c tinh. 

Cong ty áp dung phu'o'ng pháp kê khai thu'O'ng xuyên d hach  toán hang tOn kho vO'i giá trl 
du'çc xác dinh nhu' sau: 

Vat lieu,  Va cOng cy, dung cu - chi phi mua theo phu'ong pháp nhap tru'O'c, xut tru'àc 

3.4 ChiphItràtn,&c 

Chi phi trà tru'àc bao gOm các chi phi trâ tru'àc ngn han hoc chi phi trà tru'àc dâi han trén 
bang can dOi ké toán và du'Q'c phân b6 trong khoang thô'i gian trá tru'O'c hoc thOi gian các 
li Ich kinh té tu'ng U'ng du''c tao  ra tü' các chi phi nay. 

3.5 Ta! san c6 dinh hf,u hInh 

Tái san cO dinh hQ'u hinh du'c'c the hien  theo nguyen giá trU' di giá tn khu hao tOy ké. 

Nguyen già tâi san cO dinh hO'u hinh bao gOm giá mua Va nhO'ng chi phi cO lien quan try'c 
tiép den vic dira tài san vào san sang hoat dng nhu' dy' kién. 

Các chi phi mua sm, nãng cep và d61 mâi tài san cO djnh du'çc ghi tang nguyen giá cüa tai 
san và chi phi bào tn, sra chO'a du'çtc hach toán vao báo cáo két qua hot dOng kinh doanh 
khi phat sinh. 

Khi tài san cO dinh hO'u hlnh du'çc ban hay thanh 9', các khoàn lâi hoc 16 phát sinh do 
thanh 19' tài san (là phn chênh loch  giO'a giu'a tien thu thun tO' vic ban tài san vO'i giá tr 
cOn Ii cüa tài san) du'o'c hach toán vào báo cáo két qua hot dOng kinh doanh. 

3.6 Tài san c6 dinh vO hInh 

Tai san cO dnh vO hlnh du'çc ghi nhân theo nguyen giá tnO' di giá tr hao mon luy ké. 

Nguyen giá tài san có dinh vO hlnh bao gOm giá mua Va nhu'ng chi phi cO lien quan trv'c tiép 
den viec  du'a tài san vào sir dung nhu' du' kién. 

Các chi phi nang cp Va 56i mO'i tài san có dinh  vO hinh du'o'c ghi tang nguyen gia cüa tài 
san và các chi phi khác du'o'c hach toán vào báo cáo két qua hoat dOng kinh doanh khi phát 
sinh. 

Khi tâi san cO dinh vO hinh du'cyc ban hay thanh 19', các khoàn Iãi hoac  tO phát sinh do thanh 
19' tài san (là phn chênh lch giu'a giO'a tiên thu thuàn to' vic ban tài san v&i giá tn cOn li 
cOa tài san) du'Q'c hch toán vào báo cáo két qua hot dng kinh doanh. 
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Cong ty c6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiép theo) 
vào ngày và cho näm tâi chinh kêt thüc ngay 31 tháng 12 nãm 2018 

3. CAC CHINH SACH KE TOAN CHcJ YEu (tiép theo) 

3.7 Khu hao va hao mon 

Khu hao tài san Co dlnh hcru hInh và hao mOn tài san cO dnh vO hinh dU'Q'C trich theo 
phu'o'ng phap khu hao diro'ng thang trong suOt th&i gian hG'u dung  u'àc tinh cOa các tâi 
san nhu' sau: 

Phn mm may tInh 4 näm 
Nhà cCi'a va vt kin trOc 5 - 25 näm 
May mOc và thiét bi 5- 17 nám 
Phu'o'ng tiên van tài 6 - 7 nãm 
Thi4t bj van phong 3 - 7 nam 

3.8 Bt d'ong san c3u tu' 

Bt dong san du t.r &rçYc th hiên theo nguyen giá bao gOm câ các chi phi giao djch lien 
quan tro' di giá tr khu hao luy ké. 

Các khoàn chi phi lien quan d4n bt dOng san du tii phát sinh sau ghi nhn ban du d.,ç'c 
hch toán vào giá tr con li cOa bt dng san du tu' khi Cong ty CO khà nãng thu du'Q'c cc 
Iç'i ich kinh té trong tiro'ng lal nhiu ho'n mcrc hot dng du'ç'c dánh giá ban du cOa bat 
dOng san du tLF do. 

Khu hao bt dng san du tu' dic trich theo phu'o'ng phãp du'ng thng trong suOt thO'i 
gian hO'u dung  u'ô'c tinh cOa các bt dOng san nhtr sau: 

Et và ha tng khu cOng nghiep cho thuê 33 - 47 nàm 

Bt dng san du tu' khOng cOn du'o'c trmnh bay trong bang can dOi k toán sau khi dã bàn 
hoc sau khi bt dông san du tu' dã không cOn du'o'c sr dung  và xét thy khOng thu du'o'c 
li Ich kinh t trong tu'ong lai to' viec  thanh I' bt dOng san du tu' dO. Chênh lech  giO'a tin 
thu thun tO' vic bàn tài san vO'i giá tr con Ii cOa bt dng san du ti.i du'Q'c ghi nhn vào 
báo cáo k4t qua hot dng kinh doanh trong nàm thanh l. 

Viec chuy4n tO' bt dng san chO s& hCru sir dung  hoc hang tOn kho thành bt dOng  san 
du tu' ch khi cO s' thay dOi v myc dich sO' dung nhu' tru'&ng hp chO so' hO'u chm dCrt 
sO' dung  tai san dO Va bt du cho ben khác thuê hoat dng hoc khi kM thcic gial doan xây 
du'ng. Viec  chuyén tO' bM dOng  san du tu' sang bM dng san chO sO' hO'u sO' dung  hay 
hang tOn kho chi khi CO s,r thay dOi v myc dich so' dung nhii các tru'O'ng hp chO sO' hO'u 
bat du so' dung tài san nay hoc bat dâu tri4n khai cho myc dich bàn. Viec  chuy4n to' bat 
dng san du tu' sang bM dng san chO so' hQ'u sO' dung hoac  hang tOn kho khOng lam thay 
dOi nguyen giá hay giá tr cOn li cOa bM dng san t?i  ngày chuyn dOi. 

3.9 Chi phi xây dung co' bàn do' dang 

Chi phi xay dv'ng  co' ban do' dang bao gOm các chi phi luy k lien quan tru'c tip d4n viêc 
xay dt,rng khu Cong nghiep,  các cong trinh nha xithng, van phong, bãi dâu Xe, tram xO' I 
nu'àc thai cOa Cong ty ma các cong trinh nay chi.ra hoàn thanh tai  ngay kêt thUc kS'  k toán. 

3.10 Thuêtàisàn 

Viec xác dnh mt thOa thuan  cO phài là thOa thuan  thuê tâi san hay khOng dy'a trên ban 
chM cOa thOa thun dO tai tho'i di4m khO'i du: lieu viec thçrc  hien  thOa thun nay CO phy 
thuOc vào  viec so' dung mt tái san nhât dnh Va thOa thun CO bao gôm diu khoân ye 
quyn so' dung tài san hay khOng. 

Trong truông hç'p Cong ty là ben cho thuê 

Tai san theo hç'p dOng cho thuê hoat dOng du'c ghi nhn là bM dng san du tu' trén bang 
can dôi ké toàn. Chi phi tric tip ban du d thu'o'ng thào thOa thuan  cho thuê hoat dOng 
du''c ghi nhãn vao báo cáo kM qua hoat dng kinh doanh tOng hp khi phát sinh. 

Thu nhap tO' tièn cho thuê hot dng du'Q'c hch toán vào báo cáo kM qua hoat dOng  kinh 
doanh theo phu'o'ng pháp du'ô'ng thang trong suOt thô'i gian cho thue. 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghiêp Hiêp Phu'âc B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
vào ngày và cho nàm tài chlnh k4t thOc ngay 31 thang 12 nàm 2018 

3. CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEu (tiép theo) 

3.11 ChiphIthvay 

Chi phi di vay bao gm Iãi tin vay Va các chi phi khác phat sinh lien quan tr'c tip dn các 
khoàn vay cOa COng ty Va du'Q'c hch toán nhu' chi phi phát sinh trong nàm ngo?i trü' các 
khoàn du'ç'c von hOa nhu' theo ni dung cOa doan tiép theo. 

Chi phi di vay lien quan tru'c ti4p dn viêc mua sm, xây dy'ng hoäc hlnh thánh mt tài san 
cu th cn cO mt thO'i gian dO dài d có th du'a vào sO' dung theo myc dich dinh tru'àc 
hoäc d4 bàn diro'c vOn hOa vào nguyen giá cOa tài san dO. 

3.12 Các khoán du tu' 

Du tir vào cOng ty liOn doanh 

Các khoàn du tu' cOng ty lien doanh ma trong dO Cong ty CO quyn dOng kim soát dirç'c 
trinh bay thea phu'o'ng pháp giá gOc. 

Các khoàn phân phOi lç'i nhun tO' lç nhun thun lOy ké cOa cOng ty lien doanh sau ngày 
Cong ty cO quyên dOng kiém soát du'o'c ghi nhn vâo báo cáo két qua ho?t dQng kinh doanh 
cOa Cong ty. Các khoàn phan phOi khác du'crc xem nhtr phn thu hOl các khoan déu ti.r va 
du'ç'c trO' vào gia tr déu tir. 

Du tu' gOp v6n vào dcin khác 

E)éu tir gOp vOn vào dcrn vi khác dirQc ghi nhn thea giá gOc. 

Dv' phOng giám giã trj các khoán du tu' gOp vOn 

Dv' phông du'Q'c 1p cho vic giám giá tr cOa các khoân déu tu' gOp vOn vâo ngày két thUc 
kS' ké toán nàm theo hu'O'ng dn cOa Thông tu' sO 228/2009/TT-BTC do BO Tài chInh ban 
hành ngay 7 thang 12 nàm 2009 Va Thông tu' sO 89/2013/TT-BTC do BO Tài chlnh ban 
hành ngày 26 thang 6 nãm 2013. Tang hoäc giàm so dir dv' phong du'cyc hach toán váo chi 
phi tái chinh trong baa cáo kêt qua hoat dong kinh doanh. 

Du tu' nm giG" den ngày dáo h?n 

Các khoàn déu tu' nm gicr den ngay dáo h?n  du'o'c ghi nhân thea gia Oc. Sau khi nhn 
ban du, các khoân déu tu' nay du'o'c ghi nhn theo giá tn cO the thu hoi. Các khoàn suy 
giâm gia tn cOa khoân déu tu' néu phat sinh du'o'c hach toán vào chi phi tài chInh trong kS' 
trOn báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh rieng giO'a niên dO và giàm trU' try'c tiép gia trj 
dâu tu'. 

3.13 ac khoán phài trâ và chiphI trIch trv'&c 

Các khoàn phái trà vá trIch tru'O'c du'ç'c ghi nhn cho sO tién phái trâ trong tu'o'ng lai lien 
quan den hang hOa và dch vy dã nhn du'Q'c khOng phy thuc váo viec  Cong ty dã nhn 
du''c hOa do'n cOa nhà cung cp hay chira. I 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'àc B09-DN 

THU YET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
vào ngay vâ cho nàm tài chInh k4t thüc ngày 31 thang 12 nàm 2018 

3. CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (ti4p theo) 

3.14 Các nghiep vu bang ngoai te 

Các nghip vu phàt sinh bang các don vi tièn te khác vO'i dn vj tin te k toán cüa Cong ty 
(VND) du'oc hach toán theo t' giá giao dich thy'c t vào ngày phãt sinh nghip vy theo 
nguyen tàc sau: 

- nghiep vi lam phát sinh các khoân phài thu ducyc hach toán theo t' giä mua cüa ngàn 
hang thu'ong mai no'i COng ty chi thnh khách hang thanh toàn; Va 

- nghiep vu lam phat sinh càc khoán phâi trâ dircc hach  toán theo t' giá bàn cia ngan 
hang thu'o'ng mai no'i COng ty dr k14n giao dich. 

Vào ngày kt thüc k' k toán nàm, các khoàn mvc  tin t CO góc ngoai t dircc dánh giá li 
theo t giá giao dlch  thu'c t tai ngay cOa bang can 6I k toán theo nguyen täc sau: 

- càc khoân muc tin t du'c phân loai là tài san du'c hch toán theo t9 giá mua cüa 
ngân hang thu'o'ng mi nai Cong ty thu'O'ng xuyen cO giao dch; và 

các khoàn myc tièn t 5uvc phàn loal là n' phài trà ducvc hach toán theo t' giá ban cüa 
ngan hang thu'ong mi no'i Cong ty thu'äng xuyen cO giao dich. 

Tht cà các khoàn chênh lech  t gia thu'c t phát sinh trong nàm và chênh tech  do dánh giá 
lai só dir tin té cO góc ngoi t cuói nàm du'c hach toán vào bào cáo kt qua hot dOng 
kinh doanh. 

3.15 Phãnchiakyinhuân
I 

L'i nhuân thun sau thué thu nhp doanh nghiep cO th du'cc chia cho các có dOng sau khi 
du'Q'c dai hOi dóng có dOng phe duyt và sau khi dã trich 1p các qu9 dt phông theo Siu le 
cOa Cong ty và các quy dnh cOa pháp lut Viet Nam. 

Cong ty trich lap các qu9 dçr phOng sau tc Icyl nhun thun sau thus thu nhp doanh nghip 
cOa Cong ty theo d ngh cCia Hi dong Quàn tr Va dircc cãc c6 dOng phe duyet  ti dai hôi 
d6ng c6 dOng thw&ng niên: 

Qu9 du tir phát trin 

Qu9 nay dirçc trich 1p nhm phuc vu vic m& rQng hot dng hoãc du tip chiu sâu 
cia Cong ty. 

Qu9 khen thu'âng, phUc lci 
Qu9 nay dirçc trich 1p d khen thu'&ng, khuyén khich vat cht, dem lal  lçi ich chung Va 
nâng cao phüc lç'i cho Cong nhân viên, và du''c trinh bay nhu' môt khoàn phài trâ trên 
bang can dói k toán. 

3.16 Lãi trên c6 phiu 

Lãi co' bàn trên có phiu dirçvc tInh bang cách chia 1p'i nhun sau thu4 phan b6 cho c6 dOng 
s& hGuu  c6 phièu ph6 thông cüa Cong ty (sau khi dã diu chinh cho viêc trich 1p qu9 khen 
thu'ó'ng, phUc IcYl) cho so luvng binh quan gia quyn cüa sO cO phiéu phO thông dang lu'u 
hành trong nàm. 

Lài suy giàm trên CO phiéu du'ç'c tInh bng càch chia l'i nhun sau thu phan bO cho CO 
dOng sO' hu'u cO phiéu phO thông cia Cong ty (sau khi dã diu chinh cho cO ti'c cOa CO 
phi4u u'u dãi cO quyn chuy4n d61) cho sO lu'Q'ng binh quan gia quyn cOa sO cO phi4u phO 
thông dang liru hành trong nãm va so Iu'o'ng blnh quan gia quyn cOa cO phi4u phO thông 
sé du'o'c phát hành trong tru'&ng ho'p tat cà các c phiu pht thông tiêm nang cO tác dông 
suy giàm dêu du'cc chuy4n thành cO phiêu phO thông. 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'ó'c B09-DN 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH (ti4p theo) 
vào ngày và cho nàm tài chinh k 4 t thUc ngày 31 tháng 12 näm 2018 

3. TOM TAT CAC CHIN H SACH KE TOAN CHU YEu (tiép theo) 

3.17 Thông tin bô phân 

Mt bO phan là mQt ho'p phn cO th xác dinh rieng bièt cüa Cong ty tham gia vào VC bàn 
hang và cung cp cac dch vu lien quan (b phn &rçc chia theo hoat dOng kinh doanh) 
hoc bàn hang Va cung cap dlch vu trong mt mOi triiO'ng kinh t Cu th (b phn dirO'c chia 
theo khu vy'c da 19). M& mt b phn nay chlu  rüi ro Va thu &rc Ii Ich khàc bit so vO'i 
các b phn khác. 

Hoat dng chinh hin nay cüa Cong ty là xay du'ng vã kinh doanh co' sO' ha thng khu cong 
nghip tai  Thành pho HO ChI Minh; và cung cp dlch vu cho khu ché xut, khu Cong nghip. 

Ong thai, hoot dng kinh doanh cta Cong ty chii yéu dU'Q'C thi,rc hin trong lãnh thO Vit 
Nam. Do dO, Ban TOng Giám dOc nhân dnh là Cong ty chi CO mt bô phan theo hoat dng 
kinh doanh là xây du'ng và kinh doanh co' so' ha thng khu cOng nghip, cung cp dch vy 
cho khu ché xut, khu cong nghiep và khu vy'c dia 19 là Vit Nam. Theo dO, thông tin theo 
b phan Se khong trinh bay. 

3.18 Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu du'ç'c ghi nhân khi Cong ty CO khâ nang nhän du'çc các Içyi ich kinh té CO the xác 
d!nh du'cyc mt cách ch& chn. Doanh thu du'crc xác dinh theo giá tr hop 19 cüa khoàn tiên 
nhn du'o'c, khOng bao gOm các khoàn chiét khéu, giâm gia và cäc khoân thué. Các diéu kin 
ghi nhn Cu the sau dày cung phâi di.r'c dàp Crng khi ghi nhn doanh thu: 

Doanh thu cho thuê dt va h thng khu cOng nghip 

Cong ty dã ghi nhn doanh thu theo hu'O'ng dn cüa Cong van sO 1103/BTC-CEKT ngày 22 
thang 1 nàm 2016 cia B Tài Chinh. Theo do, khi chu'a thu dü 95% tién cho thuè theo hop 7' 1 
dOng, Cong ty thy'c hin phan b6 den doanh thu theo thai gian cho thuê. Viec  ghi nhn toàn 
b doanh thu cOn lai chi duc thy'c hin khi Cong ty thu du'o'c ti 95% trO' len tOng sO tin 
chothuêtCi'bêndithuê. 

Doanh thu cung cp d/ch vu 

Doanh thu du'oc ghi nhn khi hoãn thành cung cp dich vu. 

Tin cho thuO 

Thu nhap tu' tin cho thuê tài san theo h'p dóng thuê hot ng du'o'c hach toán theo 
phuYng phap du'ng thang trong suót thO9 gian cho thuê. 

Tin Iãi 

Doanh thu du'çic ghi nhân khi tièn lâi phát sinh trên co' sâ d6n tich (CO tmnh d4n lcvi tü'c ma 
tài san dem Ii) trcr khi khà nàng thu hói tièn Iài khOng chàc chàn. 

£ 
3.19 Thue 

Thué thu nhap hin hành 

Tài san thu thu nhp và thué thu nhp phai np cho nàm hien  hành và càc nàm tru'O'c 
du'ç'c xàc dinh bang so tin di.r kin du'o'c thu hói tu' hoäc phâi np cho Go' quan thu& du'a 
trên các mU'c thué sut Va các luãt thué CO hiêu IFC dn ngày kt thUc kS'  ké toán näm. 

Thu thu nhp hin hành dircyc ghi nhn vào báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh ngoai 
trcr tru'ng hçp thué thu nháp phát sinh lien quan dn mt khoãn myc duc ghi thang vao 
vOn chü s& hO'u, trong tru'O'ng hç'p nay, thu thu nhp hin hành cung du'qc ghi nhn tnc 
tiOp vâo vOn Cht s& hO'u. 

Cong ty chi du'p'c bü trü' các tài san thu thu nhp hin hành và thu thu nhp hin hành 
phài nôp khi Cong ty cô quyn hop pháp duvc bü trü' giO'a tài san thu thu nhp hin hành 
vO'i thu thu nhp hin hânh phài nOp  và Cong ty di,r djnh thanh toãn thuê thu nhp hin 
hành phâi np vâ tài san thu thu nhp hin hành trên co' so' thun. 

N 

1 
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Cong ty C phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiép thea) 
vào rigãy va cho näm täi chinh k4t thUc ngay 31 thang 12 näm 2018 

3. TOM TAT CAC CHNH SACH KE TOAN CHU YEU (tip theo) 

3.19 Thuê (tp theo) 

Thu4 thu nhp hoän Iai 

Thu thu nhâp hoãn lal du'çc xác dnh cho các khoân chênh Ich tam thôi vào ngày kt thUc 
k' k toán nãm giO'a co' s& tlnh thu4 thu nhâp cüa cäc tái san vá n phâi tra và giá trj ghi s6 
cüa chung cho muc dich lap báo cáo tâi chInh. 

Thu4 thu nhp hoãn lai phai trà du'crc ghi nhân cho t4t cà các khoan chênh Iêch tam thO'i 
chju thu4. Tâi san thuê thu nhp hoãn lai c4n du'o'c ghi nhân cho t4t câ các chênh loch  tam 
th du'Q'c khu trO', giá trj du'cyc kh4u trCv chuy4n sang các näm sau cüa các khoân lô tlnh 
thu4 Va các khoàn u'u dãi thu4 chu'a sO' dung, khi chäc chàn trong tu'o'ng lai sé CO thu nhp 
chiu thué (54 sO' dung nhO'ng chênh léch tam thO'i du'cc kh4u trU', các khoàn l tinh thu4 và 
các u'u dãi thu4 chu'a sO' dung nay. 

Giá tn ghi s6 cOa tài san thu4 thu nhãp doanh nghip hoãn Iai phài du'o'c xem xét li váo 
ngay k4t thUc kS'  k4 toán näm vâ phâi giâm giá tn ghi s6 cOa tai san thué thu nhap hoãn lal 
d4n mU'c bào dam chc chn cO (50 thu nhp chu thu4 cho phép lç'i Ich cOa môt ph4n hoc 
toàn b tài san thué thu nhp hoãn lal  du'c sO' dçing. Các tái san thué thu nhp doanh 
nghip hoãn lai  chua ghi nhn tru'àc day du'ç'c xem xét lal vào ngày k4t thUc k k4 toán 
näm và c5u'çc ghi nhân khi chãc chãn cO (50 thu nhâp chiu thu4 (54 CO th4 sO' dung các tái 
san thu4 thu nhap hoãn lai chu'a ghi nhn nay. 

Tài san thu4 thu nhâp hoãn li vá thué thu nhp hoãn lai phài trà dic,c xác dnh theo thu4 
su4t du' tmnh se áp dung cho nãm tài chinh khi tài san du'ic thu h61 hay no' phài trâ (5u'cYc 
thanh toán, dy'a trên các mU'c thué su4t và Iut thu4 cO hiu ly'c vào ngay k4t thOc k' k4 
toán nâm. 

Thué thu nhp hoãn lai du'cyc ghi nhân vao báo cáo két qua hoat dng kinh doanh ngoi trCr 
tru'O'ng hçip thué thu nhãp phát sinh lien quan d4n môt khoàn muc du''c ghi thãng vào von 
chO s& hO'u, trong tru'àng hç'p nay, thu4 thu nhp hoãn lai cOng du'Q'c ghi nhan trLrc ti4p váo 
vOn chO so' hru. 

Cong ty chi dtr'c bU trcr cac tài san thu4 thu nhp hoãn lal  và thu4 thu nhp hoãn li phâi 
trà khi Cong ty cO quyèn hçip pháp du'o'c bU trCr giO'a tài san thué thu nhp hiên hành vO 
thu4 thu nhp hiên hành phài nOp  vá các tài san thu4 thu nhap hoân li vâ thu4 thu nhp 
hoãn Iai phâi tra lien quan tài thu4 thu nhp doanh nghip du'o'c quán l' bO'i cOng môt co' 
quan thué dOi vài cOng mt do'n vj chju thu4. 

4. TIEN VA CAC KHOAN TU'GNG Du'aNG TIEN 

VND 

s6 cu6i näm s6 d4u nãm 

Ti4n mt 32.732.000 124.064.598 
Ti4n g0'i ngân hang 4.231.232.182 11.390.501.273 
Các khoàn tu'cing du'o'ng t14n (*) 453.000.000.000 399.002.000.000 

TONG CONG 457.263.964.182 410.516.565.871 

(*) äy Ia các khoãn ti4n gO'i ti các ngan hang thu'o'ng mai cO k' han gOc du'O'i ba (3) 
tháng Va hu'&ng Iãi 5u4t áp dung. 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghiêp Hiêp Phu'àc B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
vào ngày và cho nãm tài chnh k4t thüc ngay 31 thäng 12 nãm 2018 

5. cAc KHOAN OAU Iii' TAI CHiNH NGAN HAN 

Day là khoân tièn gü'i CO k' hn ti các ngân hang thu'o'ng mal  cO k' h?n  gôc tü' sáu (6) 
thang den mu'O'i hai (12) thàng và hu'O'ng lãi sut áp dung. 

6. PHAI THU KHACH HANG VA TRA TRIPÜC CHO NGLI&I BAN 

6.1 Phái thu ngn h?n  cüa khãch hang 

VND 

s6 cu6i näm s6 du näm 
I 

Phài thu khàch hang thuê dt khu cong nghip 63.493.480.552 23.415.788.726 
- COng ty c6 phn Thc phm CJ Cu Tre 8.119.605.638 -j 
- Chi nhánh Cong ty TNHH Du Thy'c vat 

Ca! Lan ti Hiep Ph&&c, TP HO ChI Minh 5.262.205.430 
- Cong ty C6 phn D,cic phm Fremed 5.149.496.000 5.149.496.000 C 
- Cong ty TNHH Honda Logicom (Vit Nam) 4.9 15.900.000 
- T6ng Cong ty Bu'u Din Vit Nam 4.726.476.245 4.726.476.245 
- Cong ty TNHH Tsurumi Pump Vit Nam 4.397.853.501 
- Khác 30.921.943.738 13.539.816.481 

Khác 1.384.503.735 2.226.907.501 

TONG CONG 64.877.984.287 25.642.696.227 

Dy' phOng phâi thu ngn han khO dôi (626.678.964) (626.678.964) 

GIA TR! THUAN 64.251.305.323 25.016.017.263 61 

PHt 
Trong dO: 

Phthi thu tO' các ben khác 64.221.869.323 24.198.365.263 
Phái thu ben lien quan (Thuyt minh s6 28) 29.436.000 817.652.000 p} 

Mt so khoàn phai thu dã du'Q'c Cong ty th chp d4 dam bào cãc khoàn vay ngân hang .P 

(Thuyét minh s6 20). 

6.2 Trâ truv'c cho ngu'oi ban ngàn han 

VND 
S6 cu6i näm s6 du näm 

Trâ tru'&c cho ben Hen quan 
(Thuyétminh s6 28) 
Ira tru'O'c ben thO' ba 

100.889.793.238 
727.079.094 859.134.005 

TONG CONG 101.616.872.332 859.134.005 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hip Phàc B09-DN 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH (ti4p theo) 
vâo ngày va cho näm tài chlnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 

7.  PHAI THU NGAN HIN KHAC 

S6 cu6inãm 
VND 

S6 du näm 

Chi tam U'ng b61 thu'ô'ng giài phong mt bang 292.789.745.873 280.661.619.305 
Tam ü'ng cho nhân viên 5.334.892.408 4.390.815.522 
Phi duy tu, bo du'&ng 3.258.610.198 2.367.595.137 
Phâi thu Nhà nu'O'c chi phi xây dv'ng 
cu Mu'o'ng LO'n I - 12.108.754.426 
Phái thu Nhà nu'&c chi phi xây dy'ng 
cu Rach ROp I 10.341.825.474 
Khác 10.955.880.427 5.676.100.398 Ti  

TONG CQNG 312.339.128.906 315.546.710.262 
J 

Trong dO: 
Phái thu các ben khác - 312.339.128.906 315.290.818.262 
Phâi thu ben lien quan (Thuy& minh sO 28) 255.892.000 

8.  HANG TON KHO 

So du' hang tOn kho the hiên giá trj nguyen vt lieu sé du'Qc st dyng cho hoat dng cung 
cep nu'àc và xCr I' nu'&c thai cüa Cong ty. 
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COng ty C6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiép theo) 
vâo ngày và cho nàm tãi chInh k4t thUc ngãy 31 tháng 12 näm 2018 

9. TAI SAN CO D!NH  HU'U HINH 

Nguyen giá: 

Nhà cUa 
và vt kién trác 

May mOo 
và thi6t b/ 

Phuring tin 
vn tài 

Thit b/ 
van phOng 

VND 

TOng cong 

Sódu nãm 39.193,612. 169 1.896.398.047 13.656.818.870 1.190.782.269 55.937.611.355 
Mua mO trong näm 5.507.818.181 198.110.000 921.493.636 744.013.000 7.371.434.817 
Thanh I trong nàm (959.601.408) (101.445.600) (1.061.047.008) 

So cuOi näm 44.701.430.350 2.094.508.047 13.618.711.098 1.833.349.669 62.247.999.164 

Trong dO: 
Dä kháu hao hét 260.530.754 9.986.805.806 751.698.269 10.999.034.829 

Giá tr khâu hao Iüy k: 

sO du näm 9.072.092.828 1.239.638.733 10.859.344.701 869.201.674 22.040.277.936 
Khu hao trong nàm 1.820.480.813 294.575.107 557.198.058 243.736.014 2.915.989.992 
Thanh I trong näm (959.601.408) (101.445.600) (1.061.047.008) 

SOcuOinàm 10.892.573.641 1.534.213.840 10.456.941.351 1.011.492.088 23.895.220.920 

Giá trj con li: 

SOdu nãm 30.121.519.341 656.759.314 2.797.474.169 321.580.595 33.897.333.419 

SO cuOi nàm 33.808.856.709 560.294.207 3.161.769.747 821.857.581 38.352.778.244 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghiêp Hiêp Phu'àc B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (tip theo) 
vào ngay vã cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 

10. BAT DONG SAN oAu TI? 

VND 
Dt vá ha tang 

khu cong nghip 

Nguyen giá: 

SOdunàm 
Xây dii'ng co ban d& dang hoàn thành 
Sièu chinh khác 
Cho thuê Iai dat và co sâ ha thng Co lien 
quan da ghi nhn doanh thu môt ln 

SO cuOi nàm 

1.027.863.491.392 
1.387.020.628.978 

(5.368.200.000) 

(858.088.680.913)  

1.551.427.239.457 

Giá tr khâu hao IUy kê: 

S6du nàm 
Khu hao tron nàm 
Cho thuê l?i  dat Va co s& h? thng CO lien 
quan dà ghi nhn doanh thu mOt  ln 

SO cuOl nãm 

56.687.949.589 
1.047.414.499.081 

(858.088.680.913)  

246.013.767.757 

  

Giã trl con lai: 

SOdunàm 

SO cuOi nàm 

Thuyét minh b6 sung: 

Cãc khoan doanh thu và chi phi hoat dong 
bay nhu' sau: 

  

971.175.541.803 

  

1.305.413.471.700 

lien quan dn bt dng san du tu' du'Q'c trinh 

v 
Näm nay Näm t 

Thu nhp cho thuê bt dOng san du tu' 
Chi phi hoat dong kinh doanh tru'c tip 
cüacãcbâtdOngsândutu' 
t?o thu nhap cho thuê trong nàm 
Anh hu'ó'ng tir vic diu chinh giá vOn do cap 
nht li ngan sàch (*) 

900.934.997.858 

(702.329.492.732) 

(345.069.285.251) 

431.940.666.587 

(298.193.409.870) 

(*) Chi phi cho nàm nay dã bao gOm phn diu chinh giá vOn do cap nhãt li ngân sách lien 
quan d4n phn din tich dã cho thuê va ghi nhn doanh thu tU' nhu'ng nàm tru'àc vài 
tOng sO tiên là 345.069.285.251 VND. 

Giã tn ho'p l' ca càc bt dOng san du tir chu'a du'o'c dánh giá va xác dinh môt cãch chinh 
thU'c vào ngày 31 thang 12 nàm 2018. Tuy nhiên, dy'a trên t le cho thuê l?i  thu'c t& Ban 
TOng Giâm dOc tin tu'&ng rng gia trj hcp l cia càc bat dOng san dâu tu' nay tu'o'ng du'o'ng 
v&i gia tn cOn lai vào ngày nay. 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH (tip theo) 
vào ngày và cho nàm tài chInh kêtthüc ngày 31 thang 12 nOm 2018 

II. CHI PHI XAY DU'NG C BAN DO' DANG 

SO cu61 nãm 

VND 

SO cläu näm 

t và ha tng khu cOng nghip — Giai don I 72.657.021.840 18.308.068.634 
Dt và h tng khu cong nghp — Gial don II 358.950.669.577 396.986.804.324 
Dt và ha thng khu Cong nghip — Gial don III 114.898.012.893 110.805.766.727 
Khu câng Hip Phu'O'c 102.243.038.566 89.259.570.406 
Khu do thi Hp Phu'O'c 61.247.451.685 42.716.823.060 
Khu dan Cu' Hip Phu'o'c 1 4.590.506.805 3.586.356.361 

TONG CONG 714.586.701.366 661.663.389.512 

LAI VAY DU'O'C VON HOA 

Trong nOm, Cong ty dã v6n hóa chi phi lãi vay vO'i tng s tin là 40.005.444.987 VND (nàm 
2017: 47.170.781.901 VND). Dày là cac khoân al phãt sinh ttr các khon vay nhàm tài trO 
cho vic xày dc'ng d' an Khu cong nghip Hip Phu'O'c - Gial don II cOa Cong ty. 

13. OAU TI! TAt CHINH DAI HAN 

131 Du tu' VàO Cong ty lien doanh 

VND 

s6 cu61 näm s6 du näm 

Giá góc Dii phOng Giá g6c Dii phOng 

Cong ty TNHH 
Khu K ngh 
Viet Nhàt 47.331.000.000 (5.305.988.352) 47.331.000.000 (6.264.021.827) 

  

Dày là khoan gOp vn vào Cong ty TNHH Khu K9 ngh Vit Nht vài sO tiên 
47.331.000.000 VND, chim 45% vn diu lé cUa cong ty nay. Hoat dOng chlnh trong nãm 
cia COng ty TNHH Khu K ngh Vit Nht là cho thuê nhà xithng, hi tru'Ong, van phOng 
và kho bãi. 

13.2 Du tu'gop v6n vào cfo'n vi khác 

S du' nay th hin khon du tu' 975.485 c6 phiu, tu'o'ng du'ong 2% v6n Co phãn vào 
COng ty CO phn Long Hu ('LHG"). 
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14.  

15.  

CHI PHI TRA TRU'OC DAI HN 

Chi phi sCra chU'a tài san 
Chi phi hoa hong 

TONG CONG 

PHAI TRA CHO NGIF&I BAN 

56 cu61 nam 

5.801.774.551 
5.117.862.508 

VND 
S6dunám 

7.707.493.444 
6.144.486.940 

10.919.637.059 13.851.980.384 

VND 

s6 cu6i nãm s6 du näm 

Ngàn han 57.723.531.518 52.039.922.666 
Phaitrachocácbên khác 57.192.368.026 52.035.322.666 

- COng ty TNHH Xãy dirng và Thu'crng M?i 
Tuân Danh 20.102.372.339 2.170.250.000 

- Cong ly c6 phn K7 thut Seen 11.962.600.000 4.844.600.000 
- Cong ty TNHH Koastal Eco Industries 8.331.000.000 13.383.000.000 
- Cong ty c6 phan Cong trinh Giao thong 

Sài GOn 5.305.700.000 10.830.581.882 
- Cong ty CP xay du'ng ha tng Hal An 4.215.262.513 
- Các nhà cung cp khác 7.275.433.174 20.806.890.784 

Phài trà cho các ben lien quan 
(Thuyt minh s6 28) 531.163.492 4.600.000 

Dài han 4.024.289.642 4.024.289.642 
Phai tra ben lien quan (Thuyt minh s6 28) 4.024.289.642 4.024.289.642 

TONG CONG 61.747.821.160 56.064.212.308 

16.  THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NU'C 

VND 

s6 du nãm Tang trong näm Giám trong nãm s6 cu6i näm 

Thugiátrj 
gia tang (2.745.856.845) 53.682.939.488 (57.128.664.930) (6.191.582.287) 
Thuê thu nhâp 
doanh nghiep 10.119.890.380 5.500.527.413 (28.580.331.600) (12.959.913.807) 
Thuthu nhap 
cá nhân 2.810.141.381 2.051.598.466 (2.304.736.844) 2.557.003.003 

TONG CONG 10.184.174.916 61.235.065.367 (88.013.733.374) (16.594.493.091) 

Trong dO: 
Phèi thu (2.745.856.845) (19.151.496.094) 
Phái trá 12.930.031.761 2.557.003.003 

II 

1 

Cong ty C6 phn Khu Cong nghp Hiêp Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH (tip theo) 
vão ngãy vâ cho nàm tài chinh kêt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2018 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
vao ngày và cho nãm täi chinh kêtthüc ngây 31 tháng 12 nàm 2018 

17. CHI PHI PHAI TRA NGAN HN 

VND 
s6 cu6i nãm S6 du näm 

Tin thuê 5t phài np (*) 1.168.625.181.904 64.209.995.077 
Chi phi lãi vay von hOa 491.468.691 495.794.540 
Khãc 66.863.636 808.517.953 

TONG CONG 1.169.183.514.231 65.514.307.570 

(* SO du' tai  ngày 31 thang 12 näm 2018 bao gOm tOng tin thuè dt môt ln tm tinh cho 
toàn b thO'i ian thuê Cong ty phài nop cho dien  tich dt cüa Giai doan I và Giai do?n II 
vO'i sO tin Ian lu'o't là 332.995.041.54OVND và 835.630.140.364 VND theo Biên bn 
kim toän Nhà ni.rO'c ngày 18 thang 12 nàm 2018. Vào ngày Ip báo cáo tài chinh nay, 
Cong ty vn dang trong qua trinh lam vic vO'i các Cc' quan cO thm quyn cüa Thành 
phO HO Chi Minh d xác dnh giá thuê cuOi cung. 

18. DOANH THU CHU'A THU'C HIEN 

VND 

s6 cu61 nãm SO du näm 

Cho thuê dt Va ha thng khu cong nghiep 

Trong dO: 
Ngän h?n 
Dàihan 

662.794.140.753 690.604.769.825 

598.388.365.260 401.479.899.386 
64.405.775.493 289.124.870.439 

Doanh thu chu'a thgrc hin th4 hin sO tin da xut hOa do'n và thu tin khách hang theo tiên 
dO cüa hcvp dOng cho thuê dt và ha tng khu cong nghip nhu'ng chu'a dü diu kin ghi 
nhân doanh thu. 

SO du' nay chu'a bao gOm câc khon cong n' cho thuê dt qua thO'i h?n  thanh toán thee 
kin nghi tai Blén bn dOi chiu cüa Kiém toán Nhà nu'O'c Khu vi'c 4 vào ngay 18 thang 12 
nàm 2018, và các khoàn läi chm thanh toán nu CO do Cong ty dang trong qua trinh lam 
viêc vO'i các khách hang cO lien quan. 

19. PHAI TRA NGAN H13N KHAC 

CO tU'c phài tr 

SO cu6inam 

60.000.000.000 

VND 

SO du näm 

K qu9, k' cu'ç'c (*) 47.912.872.697 106.677.490.283 
Nn tái dlnh  cu' KCN Hiep Phu'O'c - Giai don II 43.201.045.392 42.790.486.192 
Khác 3.893.267.923 

151.113.918.089 153.361.244.398 

(*) ày là khon k' qu9, k' cu'c'c nhân tU' khách hang cüa các thOa thuän cho thuê Iai dat 
(theo hop dOng dat coc) se du'o'c cn trü' vào tin thuê dt trong tu'o'ng lai. 
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Cong ty Co phn Khu Cong nghip Hip Phu'ó'c 609-DN 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH (tiép theo) 
vào ngây vá cho nãm tài chlnh két thüc ngây 31 tháng 12 nãm 2018 

20. VAY 

s6 ciu näm Tang trong näm Giám trong nàm Phán Ioi 

VND 

s6 cu61 näm 

Ngàn han 
Vay dài hn én h?n  trâ 
(Thuyt minh só 20.1 Va 20.2) 230.059.000.000 - (230.059.000.000) 64.981.882.189 64.981.882.189 

Vay ngãn hang 9.239.049.144 - (9.239.049.144) 

239.298.049.144 - (239.298.049.144) 64.981.882.189 64.981.882.189 

Dài han 
Vay ngan hang (Thuyét minh só 20.1) 247.868.196.340 146.802.009.598 - (63.904.800.000) 330.765.405.938 
Vay COng ty Ou tu' Tái chlnh Nhà nu'àc 
Thânh phó Ho Chi Minh (ThuyOt minh s6 20.2) 8.888.082.189 39.279.200,000 (1.077.082.189) 47.090.200.000 

256.756.278.529 186.081.209.598 (64.981.882.189) 377.855.605.938 

TONG CONG 496.054.327.673 186.081.209.598 (239.298.049.144) - 442.837.488.127 
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Cong ty C6 phn Khu COng nghip Hiêp Phu'ó'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tiép theo) 
váo ngay và cho näm tài chinh k4t thüc ngày 31 tháng 12 näm 2018 

20. Vay (tip theo) 

20.1 Vay ngân hang cia! h?n 

Ten ngan hang s6 cu61 nam Ngay dáo h?n Mqc dich vay Lãisut HInh thCi'c dam bâo 

VND (%/näm) 

Nän hang Thung mi 364.908.205.938 
Co phn Cong thu'ang Viet 
Nam - Chi nhánh Sal Gôn 

Nân hang Thu'o'ng mi 29.762.000.000 
Co phn Du tu' Va 
Phát trin Viet Nam  

To'ngây6tháng8 
nàm 2018 

én ngay 12 tháng I 
nãm 2023 

TO' ngáy 28 tháng 7 
nàm 2017 

den ngáy 3 tháng 4 
nãm 2021  

Tài trQ' phát tr14n 
Khu Cong nghip 

Hip Phu'O'c - Gial 
do?n II 

Thanh toán chi phi 
thçi'c hien  gOi thu 

thi cong du'Ong, 
via he, h thong 
thoát nu'O'c mu'a  

Lãi suet co' s& Quyen sO' dung, quyèn khai thác, quyèn 
+ 3 chuyn nhu'ong các khu dt; quyn tái sn 

phát sinh tO' cac hçp dóng cho thuê và cho 
thuê lal; vá tãi san gen lien vO'i dt thuc 

Khu Cong nghip Hiep  Phu'O'c - Gial do?n II 

TO' 8,2 d4n 9,4 Cáo khoan phâi thu 

TONG CONG 

Trong dO: 
Vay dâi h?n 
Vay dài h?n 
d4n hn trâ 

394.670.205.938 

330.765.405.938 

63.904.800.000 
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Läi sut 

(%/näm) 

Lãi suet 
tién gui 

tiét kiem 
kS' h?n 12 
thang + 3 

HInh thCec dam bào 

Tài san hlnh thänh tO' dy' an 0Nhà may xü' l' nu'O'c 
thai khu cong nghip Hip Phu'àc - Module 2 và 

'Quyèn thu phi xü' 19' nu'àc thai cüa dy' an', và bâo 
dam b&i Qu9 bào !ãnh tin dyng cho cäc doanh 

nghip vO'a và nhó Thành phó Ho Chi Minh 

8,875 Quyèn tài san phat sinh và quyèn thy hu'O'ng 
doanh thu tO' hQ'p dOng thuê dét ti 

Khu Cong Nghiep Hip Phu'O'c - Gial don 1. 

Cong ty 06 phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH (tip theo) 
vâo ngay và cho näm tài chinh két thUc ngày 31 thang 12 nám 2018 

20. VAY (tip theo) 

20.2 Vay Cong ty Du W' Tài chInh Nhà nLró'c Thành ph6 H6 ChI Minh 

Khoân vay s6 cuóinäm 

VND 

Khoãn vay 1 1.077.082.189 

Khoànvay2 17.090.200.000 

Khoàn vay 3 30.000.000.000 

TONG CONG 48.167.282.189 

Trong dO: 
Vay dài hn 47.090.200.000 
Vay dài h?n  dn hn trâ 1.077.082.189 

Ngày dáo hn Mic dich vay 

Tai tro cong trinh 
xaydy'ng nhamáy 

xü' h)  nu&c thai 
module 2 

Tâi trç cong trinh 
näm 2027 xây dv'ng nhâ may 

xü' l nu'Oc thai 
module I 

Giai do?n  Il 

Den ngây 13 tháng 6 Tài tr Cong trmnh 
nàm 2029 xây dv'ng nhà may 

xü'19'nu'àcthâi 
module I 

Giai don II 

Tü' ngay 15 tháng 
9 nàm 2018 den 

ngay 1 thang 6 
nãm 2019 

én ngay 1 tháng 11 

8,950 Cam két sO' dyng toân bO nguOn thu tO' dy' an và 
các nguOn thu khác dé dam bào ké hoach trà no' 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAa CÁO TAI CHINH (tiép theo) 
vào ngây và cho nàm tài chmnh k4t thUc ngáy 31 tháng 12 nàm 2018 

21. VONCHUSO'HO'U 

21.1 Tlnh hlnh tang giám v6n chü th hCvu 

Nàm tru'o'c 

S6dunàm 
Lcii nhuàn  thun trong näm 
CO tU'c cOng bO 
Inch lap  qu9 khen thu'ó'ng, phUc lQ'i 
Qu9 thu'ô'ng ban ièu hành 
Thu lao HOi Ong Quàn trj và 
Ban Kim soàt 

Von cO phn 

600.000.000.000 

Thng dir 
vOn c6 phn 

100.000.000.000 

Qu du tir 
phat trión 

41.208.052.350 

Lç,i nhun sau thu6 
chira phân ph& 

183.575.904.105 
91.662.210.305 

(5.837.539.184) 
(3.283,615.791) 

(371.500.000) 

VND 

TOng cong 

924.783.956.455 
91 .662.210.305 

(5.837.539.184) 
(3.283.61 5.791) 

(371.500.000) 

SO cuOi nãm 600.000.000.000 100.000.000.000 41.208.052.350 265.745.459.435 1.006.953.511.785 

Nám nay 

S6dunãm 
LO thun trong nàm 
CO tU'c cong bO (*) 
Tnich 1p qu9 khen thu'&ng, phuc lçi 
Qu9 thu'&ng ban dièu hành 
ThO lao Hi Ong Quàn trj, Ban Dièu 
hành Va Ban Ki4m soát 

600.000.000.000 100.000.000.000 41.208.052.350 265.745.459.435 
(151.031.362.165) 
(60.000.000.000) 
(7.332.976.824) 
(4.124.799.464) 

(576.000.000) 

1.006.953.511.785 
(151.031.362.165) 

(60.000.000.000) 
(7.332.976.824) 
(4.124.799.464) 

(576.000.000) 

So cuOl nàm 600.000.000.000 100.000.000.000 41.208.052.350 42.680.320.982 783.888.373.332 

(*) Theo Nghj quyt ai hOl  dOng CO dong sO 28/2018/NQ-HIPC-DHOCDTN ngay 28 thang 3 näm 2018, các cO dong cüa Cong ty dã thông qua viec  chia 
cO tCrc nãm 2017 theo tè i là 10% tren vOn dièu ie tai ngay 31 thang 12 näm 2017. 

28 

11=1 -~aiii MI  _ ,t.II 



243.261.780.000 

200.000.000.000 
156.738.220.000 

33,33 
26,13 

200.000.000.000 
156.738.220.000 

600.000.000.000 

40,54 243.261.780.000 40,54 

33,33 
26,13 

100 600.000.000.000 100 

Cong ty C6 phn Khu COng nghip Hip Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (t14p theo) 
vào ngây và cho nàm tâ chInh kêt thüc ngày 31 thang 12 näm 2018 

21. VON CHU S& HU'U (tip theo) 

21.2 Chi tieAt  vOn cO phn 

SO cu6i näm 

 

SO U näm 

 

VND % 

 

VND % 

COng ty TNHH MW Phát tri4n 
Cong nghip Tan Thun 
Cong ty Co phân Du tu' Xây 
dy'ng Tuân LOc 
CáccOdong khác 

TONG CONG 

21.3 Giao djch v vOn vo'i chü so' h&u và phãn ph61 cO t(c 

VND 
Nãm nay A/am tn,O'c 

VOn du tu' dã gop cCia chü so' hCI'u 

So du nàm va cuOi nàm 

CO tu'c 
CO tU'c dä cOng bO  

600.000.000.000 600.000.000.000 

60.000.000.000 

21.4 CO phiu 

CO phieu dã phát hành 
CO phi4u dâ phát hành và du'ç'c gOp vOn dy dü 

CO phiOu ph6 thông 

CO phiu dang Iu'u hành 
CO phiêu ph6 thông 

Mnh gia cO ph14u là 10.000 VND/cO phiu. 

SO cu61 näm 

60.000.000 
60.000.000 

60.000.000 

56 Iu'cvng c6 phi6u 

56 du näm 

60.000.000 
60.000.000 

60.000.000 
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Cong ty C6 phn Khu COng nghip Hip Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tp theo) 
vào ngãy và cho nàm tài chFnh k4t thUc ngãy 31 tháng 12 näm 2018 

22. DOANH THU 

22.1 Doanh thu ban hang và cung cp djch vu 

Doanh thu cho thuê dt dã phat tri4n 

Näm nay 

VND 
A/am tru'O'c 

co' s& h tng — Giai doan I 189.461.720.847 58.949.016.282 
Doanh thu cho thuê dt da phát tri4n 
co' sO' ha thng — Giai doan II 731.748.284.649 372.991.650.305 
Doanh thu cung thp nu'àc sach 27.870.610.773 24.689.630.386 
Doanh thu xCr I nu'àcthài 11.424.326.854 9.540.191.840 
Doanh thu cho thuê nhã Iu'u trU Cong nhân 3.750.931.935 2.715.882.713 
Khác 1.255.718.655 1.278.042.054 

TONG CONG 965.511.593.713 470.164.413.580 

Hang ban bi trà Iai (20.275.007.638) 

Doanh thu thuân 945.236.586.075 470.164.413.580 

Trong dO: 
Doanh thu cho thuO ct cia phát trin 
cci sO' h thng — Giai doan I 169.186.713.209 58.949.016.282 
Doanh thu cho thuê dt cia phát trin 
cci sO' h tng — Giai doan II 731.748.284.649 372.991.650.305 
Doanh thu cung cp nu'&c sch 27.870.610.773 24.689.630.386 
Doanh thu xCrI' nu'&c thai 11.424.326.854 9.540.191.840 
Doanh thu cho thuO nhà I&u trO Cong nhán 3.750.931.935 2.715.882.713 
Khác 1.255.718.655 1.278.042.054 

Trong nãm, Cong ty dâ ghi nhn doanh thu mt In tü' hot dng cho thuê I?i  dt cO Cci SO' 
ha thng t?i  khu Cong nghip vào báo cáo kèt qua hoat dOng  kinh doanh theo chInh sách ké 
toán nhu' durçic trinh bay tai Thuyét minh so 3.18. N4u doanh thu tO' viec  cho thuê Iai  dt cia 

phát trién cc' sO ha tng nay c5u'çic phân b6 du trong thô'i gian thuê dét, ánh hu'O'ng den 
doanh thu, gia vOn vá Iç'i nhun gp cüa Cong ty trong nàm tâi chinh hin hãnh nhu' sau: 

VND 

Ghi nhn doanh 
Ghi nhn thu theo cho thuê 

doanh thu mtIn hoat dOng 

Doanh thu 
h 

Cia von 

LO gop 

879.521.129.843 
(953.778.749.888)  

(74.257.620.045) 

65.715.456.232 
(93.635.749.193) 

(27.920.292.96 1) 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hiêp Phu'ó'c 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
vào ngày và cho nãm tài chinh k4tthUc ngây 31 tháng 12 nàm 2018 

22. DOANH THU (tip theo) 

22.2 Doanh thu hoat cfOng tài chInh 

B09-DN 

VND 
Nãm nay Nãm trw3'c 

Lãi tin gO'i ngan hang 25.361.456.604 16.734.775.239 
Lãi chãm thanh toán 19.762.822.391 10.674.015.965 
C tU'c du'o'c chia 1.463.227.500 782.475.000 
Lãi chênh Iêch t9 giä h6i doái chu'a thu'c hiên 6.557.015 

TONG CONG 46.587.506.495 28.197.823.219 

23.  GIA VON HANG BAN VA DICH VJ CUNG CAP 

VND 
Näm nay Nãm tru'O'c 

Giá von cho thuê dt Gial doan I ( 198.256.510.245 47.761.774.450 T 

Giá vOn cho thuê dt Gial doan II (k,) 849.157.988.836 250.431.635.420 '1, 
Gia vOn cung cp nu'O'c sach 23.212.045.849 22.943.940.045 3. 
Gia vOn x 19 nu'O'c thai 9.681.171.547 3.529.405.944 
Giá vOn nhà lu'u trU Cong nhân 3.431.325.781 3.185.341.443 

TONG CONG 1.083.739.042.258 327.852.097.302 

(*,) Giá vOn Cho thuê dat th.PQ'C ghi nhn dçra trên tOng ngan sáCh du tu' Va dn giá vOn 
tm tinh dã du'o'c Sal Hi dOng CO dOng vá Hôi dOng Quan trj phê duyt thông qua các 
Nghi Quyt sO 28/2018/NQ-HIPC-SHSCSTN ngay 28 tháng 3 näm 2018 vâ theo Ngh 
quyét HOi dOng Quàn tn so 10/2019/NQ-HIPC-HSQT ngày 8 tháng 4 nàm 2019. Theo 
do, gia von Cho thuê dt nám nay dã bao gOm phân dièu Chinh giá vOn do cap nhât Ii 
ngan sáCh lien quan den phn din tiCh da Cho thuê và ghi nhn doanh thu tO' nãm 
2017 tró' ye tru'àC cOa Giai Doan I va Giai Scan II vO'i so tiên Ian lut là 
151.150.544.513 VND và 193.918.740.738 VND. Vào ngày Ip báo CO tài chinh nay, 
Cong ty dang trong qua trinh dè trinh len Sal Hôi dóng CO dOng d4 xin phê duyèt tOng 
ngân sáCh du tu' diu chfnh. 

24. CHI PHI BAN HANG VA CHI PHI QUAN L'? DOANH NGHIP 

Näm nay 
VND 

Näm tru'O'c 

Chi phi ban hang 17.425.549.194 11.050.634.064 
Chi phi nhân viên 2.364.216.831 3.457.163.887 
Chi phi Cong CU, dung cu 102.698.767 57.459.245 
Chi phi dICh  vu mua ngoai 8.048.989.232 3.940.306.664 
KháC 6.909.644.364 3.595.704.268 

Chi phi quân ly doanh nghip 40.739.222.798 43.707.412.874 
Chi phi nhOn vien 22.530.147.742 21.792.545.255 
Chi phi dich vu mua ngoai 7.005.341.553 6.407.549.862 
Chi phi khu hao 892.314.463 646.064.361 
Chi phi cOng Cu, dung Cu 687.413.686 780.946.115 
Khác 9.624.005.354 14.080.307.281 

TONG CONG 58.164.771.992  54.758.046.938 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghiêp Hp Phu'àc 609-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo) 
vão ngáy và cho näm tái chinh két thUc ngay 31 thang 12 nãm 2018 

25.  CHI PHI TAI CHINH 

Lãi vay 
Chit khéu thanh toán 
(Hoân nhâp) dir phOng du tu' vào Cong ty 
lien doanh 

Nãm nay 

51.795.861 
42.348.663 

(958.033.475) 

VND 

Näm tru'&c 

1.128.417.192 
310.298.636 

695.067.690 
L6 chênh lech  t' giá hói oái 86.139.635 

TONG CONG (863.888.951) 2.219.923.153 

26.  THU NHP KHAC VACHI PHI KHAC 

VND 

Näm nay Näm tru'O'c 

Thu nhâp khãc 4.443.591.367 9.911.848.773 V 

Thu tCr cho thuê trung tam U 

sinhhoatcOngnhãn 2.005.860.163 1.016.987.870 j 
Thu tU' lãi phat chäm thanh toán 23.388.418 21.404.380 
Thu tién hoàn trâ chi phi h téng 7.505.556.069 
KháC 2.414.342.786 1.367.900.454 

Chi phi khác (832.132.562) (7.842.825.010) 
Chi phi cho thuè trung tam 
sinh hoat cong nhän (832.132.562) (469.530.048) 
Chi phi ha thng du tir (7.240.879.908) 
Khác (132.415.054) 

LçYI NHUAN KHAC 3.611.458.805 2.069.023.763 

27. THUE THU NHiP DOANH NGHIEP 

Thué suet thué thu nhap doanh nghip ("thué TNDN") áp dung cho Cong ty là 20% thu nhap 
chiu thué. 

Các báo cáo thué cüa Cong ty sé chlu  sçr kiém tra cüa co' quan thué. Do viêc áp dung luät 
và các quy dinh ye thué ói vO'i các loi nghip vy khác nhau cO the du'o'c giái thich theo 
nhiéu cách khác nhau, so thué du'p'C trinh bay trén các báo cáo tài chinh cO the Se bi thay 

Oi theo quyét jnh cuOi cüng cüa co' quan thué. 

27.1 Chi phi thud TNDN hien hành 

VND 

('Jam nay ('lam tru'&c 

Chi phi thué TNDN hiên hành 
Diéu chinh chi phi thué TNDN trich thiéu trong 
nhcrng nàm tru'O'c 

TONG CONG 

- 23.938.982.864 

5.426.988.241 

   

5.426.988.241 23.938.982.864 
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Cong ty Co phn Khu Cong nghip Hiêp Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (t14p theo) 
vào ngáy và cho nãm tài chinh két thUc ngày 31 thang 12 nàm 2018 

27. THUE THU NHAP DOANH NGHIEP (tiep theo) 

27.1 Chi phi thu6 TNDN hiën hành (tip theo) 

Du'O'i dày là dói ch14u chi phi thué TNDN Va kt qua cüa lo'i nhuãn k toán tru'O'c thu nhân 
vài thu sut thu TNDN: 

VND 

Näm nay Nãm truó'c 

T6ng (16) Iç'i nhun kê toán tru'&c thuê 

Thu4 TNDN theo thu sut 20% 
ápdungchoCOngty 

Các khoán diu chinh: 
Chi phI khOng du'ac khu trü' 
L6 thu4 chu'a ghi nhân thu4 TNDN hoãn lai 

iu chinh thu TNDN trich thiu trong nhu'ng 
nàm tru'àc 
L6 chênh lech  t' giá h6i doái 

Chi phi thu TNDN hiên hành  

(145.604.373.924) 115.601.193.169  

(29.120.874.785) 23.120.238.634 

282.655.782 802.821.485 
28.838.219.003 

5.426.988.241 
15.922.745 

5.426.988.241 23.938.982.864 

C 

N 

27.2 Thud TNDN hiên hành 

Thu TNDN hin hành phái tra du'çc xac thnh dy'a trén thu nhp chiu thué cüa näm hiên t?i. 
Thu nhap chiu thu khác vài li nhuãn du'oc báo cáo trong báo cáo kt qua ho?t dOng kinh 
doanh vi thu nhp chiu thué cia Cong ty khong bao góm các khoàn myc thu nhap chiu thu4 
hay chi phi duc khâu trcr cho myc dIch tinh thué trong các näm khàc Va cung khOng bao 
gôm các khoân myc khOng phãi chu thuê hay khOng du'c khâu trU' cho myc dich tinh thu. 
Thu4 TNDN hien  hành phâi trâ cOa Cong ty d1rQc tinh theo thu sut dà ban hành dn ngay 
két thUc kS'  ké toán nàm. 

27.3 Thud TNDN hoãn Iai chj,a dtl9v ghi nhn d61 v&i 16 nàm tnthc chuyn sang 

Cong ty du'c phép chuyén các khoân 16 tinh thué sang k' sau d4 bU trO' vài lç'i nhuân thu 
dir'c trong vông 5 nàm k4 tü' sau näm phát sinh khoân 16 do. Vào ngày két thüc nãm ké 
toán, Cong ty CO khoan 6 luy ké là 144.191.095.015 VND cO the s dung dé bü trU' v&i thu 
nhp chu thué phát sinh trong tu'o'ng lai. Chi tiét nhu' sau: 

Näm phát sinh 

2018 

VND 

Chu'a chuyen /6 tai 
CO th chuyn /6 ngày3l thang 12 
den näm L6 tmnh thu6 näm 2018 

2023 144.191.095.015 144.191.095.015 

L6 tinh thué u'àc tinh theo tO khai thu cüa Cong ty chu'a du'o'c co' quan thu dia phu'o'ng 
quyt toán vào ngày lap báo cáo tài chinh ho'p nhét giO'a nién dO nay. 

Tài san thué thu nhäp hoãn lai chu'a du'o'c ghi nhân cho giá tn 16 Iuy ké tn gia 
144.191.095.015 VND cüa Cong ty do chu'a the dy' tinh du'o'c thu nhp chu thué trong 
tu'o'ng lai t?i  thai diém nay. 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'ó'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH (tip theo) 
vào ngây vá cho nàm tãi chinh kétthUc ngay 31 thang 12 nám 2018 

28. NGHIP Vt1 vat CAC BEN LIEN QUAN 

NhC,n giao dlch  trçng yu cta Cong ty vâi các ben lien quan trong näm nay và nem trirOc 
bao gom: 

VND 

Ben lien quan 

Cong tyTNHH 
MN Phát trin 
Cong nghip 
Tan Thun 

Ni dung 
M6iquan h nghip vq Nãm nay Nämtru'&c 

C3 dOng Ian U'ng tru'àc chi 
phi du tu' b6 

sung dir an KCN 
Hiep Phirac— 

Giaidoanll 100. 889.793.238 
Thanh toán tin 
chuyn giao dt 

tãithnhcu' 33. 505.204.755 
Cung cp dich vy 40.425.818 132.727.272 

Cong ty C6 phn Ben lien quan Phài tr tin 
Long Hu nirO'c s?ch  5. 375.037.680 4.705.994.232 

Nhänct&c 1. 463.227.500 158.339.136 
Mua c6 phiu 10.798.558.814 

Cong ty C6 phn Ben lien quan Thuêdt 9 .128.821.102 9.563.450.531 
Thu'ong mai Dich Sü' dung  dch vy .535.961.917 4.241.128.570 
vy Hip Tan Phi bâo tn 29.182.720 29.248.000 

Cong ty TNHH Cong ty Phi bâo tn 321.850.800 157.770.000 
Khu K9 Ngh lien doanh Cung cp dlch  vu 40.386.767 26.967.872 
Vit Nht 

C 
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Ni dung 
Ben lien quan M6i quan h nghiep vy 

Phài thu ngn h?n  cüa khách hang 

COng ty C6 phn Ben lien quan Doanh thu 
Long Hu dich vu 

Cong ty TNHH MW C6 dOng Ian Doanh thu 
Phát trin Cong dich vu 
nghiep Tan Thun 

Phài thu ngn h?n  khác 

Cong ty TNHH MTV Ben lien quan Tin bói tht.rOng 
Phát tr14n Cong 
nghip Tan Thun 

Phái trã ngi,o'i ban ngãn h?n 

COng ty Co phn Ben lien quan Phâi trâ tin 
Long Hu nu'àc sach 

Cong ty CO phn Cong ty cOng Xay du'ng 
Thu'o'ng mai Dich vy tp doãn Cong trinh 
Hiep Tan 

Phài ti-a cho ng,rii ban dài han 

COng ty TNHH MW CO dOng l&n Xâydu'ng 
Pháttrin Cong cong trinh 
nghiep Tan Thuân 

Ti-a trtF&c cho ngLFô'i ban ngãn han 

COng ty TNHH MW CO dOng IO'n L:rng triric chi 
Phát trin Cong phi khu du tu' (*) 
nghiep Tan Thun 

Phãi ti-a ngãn h?n  khác 

Cong ty CO phn Cong ty cOng Eàt coc 
Thu'ng mi Dlch vu tpdoàn thuê dt 
Hiep Tan 

Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hiêp Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAa cÁo TAI CHNH (tip theo) 
vâo ngay và cho näm tài chinh kt thUc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 

28. NGHIEP vi v&i CAC BEN LIEN QUAN (ti4p theo) 

Vâo ngay kt thUc kt kt toán näm, s6 di.i' các khoàn phài thu và phài trà vài các ben lien 
quan nhu' sau: 

VND 

s6 cu6i näm 

29.436.000 

- 

s6 däu näm 

14.652.000 

803.000.000 

29.436.000 817.652.000 

- 255.892.000 

526. 563.492 

4.600.000 4.600.000 

531.163.492 4.600.000 

4.024.289.642 4.024.289.642 

100.889.793.238 

- 2.104.005.173 

(*) SO dir nay bao gOm khoàn u'ng tn.ràc 10.577.950.830 VND duvc Cong ty ghi nhân 
d.ra trên cãc Thóa thun nguyen tãc, Biên bàn lam vic vá Uy nhim chi vó'i Cong ty 
TNHH Môt Thãnh Viên Khu Cong nghip Tan Thun ("IPC'). T?i  ngày Ip báo cáo tâi 
chinh nay, khoân trá tru'àc trên chu'a &rc xác nhãn b&i IPC. Khoàn trà tru'O'c du'o'c 
trinh bay trén bäo cáo tãi chinh cO th4 thay dOl sau khi cO kt qua lam viêc cu6i cOng 
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Cong ty C6 phn Khu Cong nghip Hip Phu'O'c B09-DN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH (tiép theo) 
vão ngay và cho nàm tài chlnh kM thUc ngày 31 tháng 12 nàm 2018 

28. NGHIEP vi vOi CAC BEN LIEN QUAN (tip theo) 

Các giao djch v&i cãc ben lien quan khác 

Thu nhap cüa các thành vien ca HÔI dóng Quàn tr và Ban Tong Giám dôc Cong ty: 

VND 

('Jam nay A/am tru'âc 

Lu'o'ng vá thU lao 4.687.368.140 5.280.808.610 

 

29. LAI TREN CO PHIEU 

Näm nay Näm tru'&c 
(TrInh bay I?i) 

(LO) lãi thun sau thu4 phan bO cho cO dOng s& 
hu'u cO phiu phOthong (VND) (151.031.362.165) 91.662.210.305 
TrIch qu9 khen thu'&ng Va phUc lcii (VND) (**) - ( 4.780.140.634) 
(LO) lal thun sau thu phan bO cho CO dOng so' 
hO'u cO phlu phO thông d tInh lâi cci bn trên CO 
phiu (VND) (*) (151.031.362.165) 86.882.069.671  

SO lu'ç'ng CO phiu phO thông Iu'u hành binh quân 60.000.000 60.000.000  
(LO) lãi trên cO phiéu (VND) 

(La) Ia! cci ban va Iäî suy giãm (2.517) 1.446 

(*) Lo'i nhuân dUng d tlnh lái trén cO ph14u cho näm tài chInh kM thUc ngay 31 tháng 12 
näm 2017 dâ thy'c diu chnh l?l  so vO'i sO lieu dã trmnh bay trong báo cáo tái chlnh cho 
näm tài chmnh ngay 31 tháng 12 näm 2017 d phn ánh khon thçrc trIch qu9 khen 
thu'O'ng, phUc l'l tU' lçii nhuân d al cüa nãm 2017 theo Nghi quyM l hOi dOng cO 
dông sO 28/2018/NQ-HIPC-DHDCO ngày 28 tháng 3 nãm 2018. 

(**,) Cho näm tái chlnh kM thUc ngay 31 tháng 12 nám 2018, Cong ty chu'a cô k hoch 
trIch qu9 khen thu'o'ng, phUc 1p'i vào ngay lap báo cáo tal chInh giO'a niên d nay. 

Cong ty không CO cO phiu phO thông tim tang suy gim náo khác vào ngay k4t thUc k' ké 
toán. 

30. SI? KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN NAM 

r Jj 

*1 

KhOng cO su' kin trQng yéu nào phát sinh sau ngay két thUc . ;oán nãm yêu cu phi 
du'ç'c dièu chinh hay trinh bay trong baa cáo tài chInh. 

Phan Xuãn TU' Qu' LU' Th! Thu Van 1Tguyn Tru'ing Bão Khánh 
Ngu'i lap Kê toán tru'âng TOng Giám dôc 

Ngay 10 tháng 4 näm 2019 
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