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TỜ TRÌNH 

( V/v : Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 ) 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT PT XD (DIC) số 2 

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP ĐT PT xây dựng (DIC) số 2. 

- Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo tóm tắt để Đại hội đồng cổ đông thông qua 
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 như sau : 

A - Ý kiến của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt 
(đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018) : 

“ Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các 
khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng 
(DIC) số 2 tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế 
toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”. 

B – Báo cáo tài chính :  

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Chỉ tiêu Tiền (triệu đồng) 

A . TÀI SẢN NGẮN HẠN 42.818.244.826 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 363.140.267 

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 28.570.701.220 

III. Hàng tồn kho 13.299.612.925 

IV. Tài sản ngắn hạn khác 584.790.414 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 11.524.844.233 

I. Tài sản cố định 7.838.816.179 

II. Tài sản dở dang dài hạn 9.090.900 

III. Đầu tư tài chính dài hạn 35.151.592 

IV. Tài sản dài hạn khác 3.641.785.562 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 54.343.089.059 

C. NỢ PHẢI TRẢ 36.046.508.934 



Chỉ tiêu Tiền (triệu đồng) 

I. Nợ ngắn hạn 34.953.458.934 

II. Nợ dài hạn 1.093.050.000 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 18.296.580.125 

I. Vốn chủ sở hữu 18.296.580.125 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 54.343.089.059 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Chỉ tiêu Năm nay 

1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 85.009.320.488 

2. Giá vốn hàng bán 86.803.035.018 

3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1.793.714.530) 

4. Doanh thu hoạt động tài chính 4.714.472 

5. Chi phí tài chính 1.953.662.515 

6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.070.383.335 

7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  (10.813.045.908) 

8. Thu nhập khác 298.424.965 

9. Chi phí khác  177.714.850 

10. Lợi nhuận khác 120.710.115 

11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  (10.692.335.793) 

12. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (10.692.335.793) 

13. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  (4.243) 

Trân trọng kính trình ./. 
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