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cONG TY CO PHÀN AN TRUONG AN 

BAO CÁO cÙA HOI DONG QUÁN TR. 
Ou 4 nanm 2021 

Hoi dong Quan tr/ tran trong de trinh báo cáo này cùng vÛi Báo cáo tài chinh quý 4 näm 2021. 

1. Thông tin chung ve Công ty 

Thành lp 

Công ty Cô phân An Truong An (goi t�t là "Công ty") hoat �Ùng theo Giây chíng nhn däng ký doanh nghiÇp so 4100577172, d�ng ký lân �âu ngày 01 tháng 8 n�m 2007 do Sö Kê ho¡ch và Dâu Tu tinh Binh �inh câp. Giay chung nhn ��ng ký doanh nghiÇp thay �ôi lân thr 9 vào ngày 17 tháng 10 n�m 2018 vê viÇc thay �ôi Tông Giám �ôc là bà Trân ThË Mai Xuân. 

Hinh thrc so hïu vôn: Công ty Cô phân. 
Hoat dong kinh doanh cüa Công ty 

Khai thác Titan; khai thác, chê biên �á; khai thác qu·ang s�t; chê biên sâu các sån phâm tir quang Titan, qu�ng s�t; bán buôn kim loai và quäng kim lo¡i; bán phu tùng và các bÙ phn phå trg cça ô tô, xe máy và xe có �Ùng 
co khác; d¡i lý, bán buôn mô tô, xe máy và xe có �Ùng co khác; bán buôn nông, lâm sán nguyên liÇu (trië gô0, tre, nua) và �Ùng vt sông; �ào ��p, san üi m·t bäng; xây dång công trinh dân dång, công nghiÇp; bán buôn vât lieu, thiêt bË l�p �·t khác trong xây dung; kinh doanh khách s¡n, nhà hàng và các dËch vu �n uông phuc vu luu 
dong: bán buôn thåc phâm, mua bán máy móc, thiêt bË sån xuât công nghiÇp; kinh doanh dËch vå du lich: cho 
thuê mat b�ng kinh doanh, vän phòng làm viÇc; kho bäi và luu trï hàng hóa. 

Tên tieng Anh: AN TRUONG AN JOINT STOCK COMPANY. 

Tên viet tát: ATA JSC. 

Ma churng khoán: ATG. 

Try so chinh: Sô 347 Trân Hung �2o, thành phô Quy Nhon, tinh Binh �jnh, ViÇt Nam. 

2. Tinh hinh tài chính và kêt quå hoat �Ùng 
Tinh hinh tài chính và kêt quà ho¡t dÙng trong n�m cça Công ty dugc trinh bày trong báo cáo tài chinh dinh 

k�m.

3. Thành viên HÙi �ông Quan tri, Ban Kiênm soát, Ban Tông Giám �ôc và Kê toán trurong
Thành viên HÙi �ông Quan trË, Ban Kiêm soát, Ban Tông Giám �ôc và Kê toán truong trong n�m và dèn ngày 
lap báo cáo tài chính gôm có: 

HÙi �ong Quan tri 

Ong Truong �inh Xuân Chu tich 

Bà Trân ThË Mai Xuân Thành viên 

Thành viên ng Truong Ngoc Thanh 

Truong ThË Thào Nguyên Thành viên (mien nhiÇm ngày 26/02/2020) Bà 

Nguyen ThË Phuong Lan Thành viên (mien nhiÇm ngày 26/02/2020) Bà 

Ban Kiêm soát 

Ong Lê Dinh Kính Truong ban 

Ong Huynh Thanh Phuong Thành vien 

Ong Ngo Thanh Trúc Thành viên 

Trang 



cONG TY co PuÅN AN TRUONG AN 

BAO CÁO cÚA HOI DONG: QUÁN TR 
Pu 4 ndm 2021 

Ban Tong Giám dôc và Kê toán truong 

Tran 1hi Mai Xuân Tong Ciám Doc 
Bà 

Truong Thanh 1Ç 
Ngrdi phu trách kê toán (Bô nhiçm ngày 01/06/2021) 

Bà 

Ong Tran Dai Drong Ké toán truong (Mién nhiÇm ngày 31/05/2021) 

Ngudi dai diÇn theo pháp ut cùa Công ty trong näm và dên ngày lp háo cáo tài chinh nhr sau 

Tóng CGiám Doc Ba Tran Thi Mai Xuan 

5. Cam kêt cüa Ban Tông Gidm �ôe 

Ban Tong Giám dÑc chju trách nhiem lp báo cáo tài chính thé hiÇn trung thyrc và høp lý tinh hinh tài chính cia 
Công ty tai ngày 31 tháng 12 n�m 2021 két quà hogt dÙng kinh doanh và các luông lru chuyên tiên tÇ cho ký tai 
ehinh ket thúc ngày 31 tháng 12 nâm 2021. Trong viÇc soan lâp báo cáo tài chính này, Ban Tông Giám dÑc da 
xem xét và tuân thù các vân dÃ sau dây: 

Chon lura các chinh sách kÃ todin thich hop và áp dung mÙt cách nhát quán 
-Thye hien các xét dodn và róc tinh mÙt cách høp ly và thn trong: 

Báo cáo tài chinh duoe lp trên co só hoat dÙng liên tyc, trir truong hop không thê giá dinh ráng Công 
ty se tiêp tue hoat dÙng liên tuc. 

Ban Tong Giám �ôc chju tråch nhiÇm dàm bào r�ng các sô sách kê toán thích hãp �ã dugc thiêt lâp và duy tri 
de the hiÇn tinh hinh ti chinh cça Công ty vói dÙ chính xác hop lý tai moi thÝi diêm và làm co so �ê soan lâp báo cáo tài chinh phù hop vói chê �Ù kê toán duoc nêu & Thuyêt minh cho Báo cáo tài chính. Ban Tông Giám 
doc cüng chju trách nhiÇm dôi vóÛi viÇc bào vÇ các tài sän cça Công ty và thåc hiÇn các biÇn pháp hop ly de 
phòng ngira và phát hiÇn các hành vi gian lân và các vi ph¡m khác. 

6. Xác nhn 

Theo y kiên cça HÙi �ông Quàn tri, chúng tôi xác nhn r�ng Báo cáo tài chính bao gôm Bàng cân �ôi kê toán tai ngày 31 tháng 12 n�m 2021, Báo cáo kêt quà hoat �Ùng kinh doanh, Báo cáo luu chuyên tiên tÇ và các Thuyét minh dinh kèm dugc soan thào �ã thê hiÇn quan diêm trung thuc và hop lý vê tinh hinh tài chính cüng nhu kêt 
quá hoat dông kinh doanh và các luông luru chuyên tiên tÇ cça Công ty cho ký tài chính kêt thúc ngày 31 tháng 12 n�m 2021. 

Báo cáo tài chính cça Công ty duoc lâp phù hop vÛi chuân muc và hÇ thông kê toán ViÇt Nam. 

RRI5 thúng 01 nam 2022 

Ry mat HoY dony Quan trË 
/CONGTY 

h PHAN 
*ANRIONGANA 

pINA 

Truong Dinh Xuân 
Chù tich HÙi �ông Quàn trË 

Trang 



CONG TY CO PHÀN AN TRUONG AN 
Mau só B 01 - DN 

BANG CÂN DOI KÉ TOÁN 
Quy 4 n�m 2021 

Don vi tính: Dong Viéi Nam. 

HÙi TÀI SAN Ma s Thuyét 
minh 31/12/202 1 31/12/2020 

A. TAI SÂN NGÁN HAN 100 34,427,470,162 10,264,062,476 
I. Tien và các khoàn t1rong durong tien 110 V.I 1,039,867,435 75,459,749 1. Quy 4 n�m 2021 

111 I,039,867,435 75.459,749 2. Các khoàn tuong duong tien 112 

II. Các khoän �âu tur tài chính ngån h¡n 120 
1. Chung khoán kinh doanh 

121 
2. Du phòng gi£m giá chúng khoán kinh doanh 
3. Dâu tu n�m giù �ên ngày �áo han 

122 

123 

III. Các khoan phài thu ng�n h¡n 130 33,111,068,750 9,912,068,750 
1. Phai thu ng�n h¡n cça khách hàng 131 V.3 16,595,518,636 16.595.518.636 
2. Trà truóc cho nguoi bán ng�n han 132 V.4 427,000,000 427,000,000 
3. Phài thu nÙi bÙ ng�n h¡n 
4. Phài thu theo tiên �Ù kê ho¡ch hop �ông xây 

133 

dung 134 
5. Phài thu vé cho vay ng�n h¡n 135 
6. Phai thu ng�n h¡n khác 136 V.5 46,199,352,273 23,000.352.273 
7. Du phong phài thu ngân h¡n khó �oi 

8. Tai sàn thi¿u chÝ xu lý 
137 V.3,4,5 (30,110,802,159) (30,1 10,802,159) 
139 

IV. Hàng tôn kho 140 

. Hàng tôn kho 141 

2. Du phòng giàm giá hàng tôn kho 149 

V. Tài sán ngán h¡n khác 

1. Chi phí trà truóc ng�n h¡n 

2. Thué GTGT dugc kháu trir 

150 276,533,977 276,533,977 

151 

152 276.533,977 276.533,977 

3. Thué và các kho£n khác phài thu Nhà nuóc 

4. Giao dich mua bán lai trái phiéu Chinh phç 

153 

I54 

5. Tài sán ng�n h¡n khác 155 



CONG TY cO PHÅN AN TRUONG AN 

Mau só B 01 DN BANG CAN DOI KÉ ToÁN 
Ou 4 nam 2021 

Dom vi tinh Ding iet Nam 

TÀI SAN Ma s hnyét 
minh 31/12/2021 31/12/2020 

B. TÀI SAN DÀI HAN 200 
105.329300,295 142.729,653,546 I. Các khoan phái thu dài han 210 
67,500,000,000 20,000,000,000 

1 Phai thu dài h¡n cça khách hàng 211 2. Trà truóe cho nguòi bán dài han 3. Von kinh doanh ò don vË true thuÙc 
212 

213 4. Phai thu nÙi bÙ dài han 214 5. Phai thu vé cho vay dài han 215 6. Phai thu dài han khác 
216 V.5 67.500.000.000 20.000.000.000 7. Du phòng phâi thu dài h¡n khó �òi 219 

II. Tài sán có �Ënh 220 959,102,426 1,159,455,677 1. Tài san có �inh hïu hinh 221 V.7 959,102.426 1.159.455.677 Nguen giá 
- Giá tri hao mon lu ké 

2 Tài sàn có �inh thuê tài chính 

-Nguven giá 
Giá tri hao mon lu ké 

3. Tài san có �inh vô hinh 

222 4,005,171.397 4.005.171.39 
223 (3,046,068, 971) 2.845.715. 720) 
224 

225 

226 
227 

- Nguen giá 

- Giá tr/ hao mon luj ké 
228 

229 

I Bát dÙng sän �àu tu 
230 

- Nguyên giá 

- Giá trË hao mòn luý kê 
231 

232 

IV. Tài san do dang dài h¡n 240 V.6 36,870,197,869 36,870,197,869 
. Chi phí sán xuât, kinh doanh do dang dài h¡n 241 

242 36,870,197,869 3o870,197,869 
2. Chi phí xáy dumg ca ban do dang 

250 V.2 84,700,000,000 
V. Các khoan dâu tu tài chính dài h¡n 

251 84.700.000.000 
1. Dau tu vào công ty con 

252 2. Dau tu vào cong ty liên doanh, lién k¿t 

253 3. Dâu tu góp vôn vào don vË khác 

254 4. Du phong �âu tu tài chính dài h¡n 

5. Du tu nam giï �én ngày �áo h¡n 255 

260 VI. Tài sän dài h¡n khác 

261 1. Chi phi trà truóc dài h¡n 

262 2 Tài sán thuê thu nhâp hoän lai 
3. Thiêt bi, vt tu, phu tùng thay thê dài h¡n 263 

268 4. Tài sàn dài han khác 

152,993,716,022 270 139,756,770,457 TÓNG CONG TÅI SÁN 

Trang6 Ran thunit mmh báo cáo tài chinh là phan khong thë tách rài cia báo cáo này 



CONG TY cÓ PHÀN AN TRUÒNG AN 
Mau sÑ B 01 - DN BANG CÂN DÓI KÉ TOÁN 

Quy 4 nam 2021 

Don vi tinh: Dong Viet Nam. 

NGUON vÓN Ma sá Thuyét 
minh 31/12/2021 31/12/2020 

C. NO PHÄI TRÅ 
300 

12,481,700,976 32,385,577,946 
I. No ng�n h¡n 

310 
12,481,700,976 32,385,577,946 1. Phäi trà cho nguòi bán ngân han 

2. Ngudi mua trà tien truóc ngân han 
3. Thuê và các kho£n phài nop Nhà nuóc 

311 V.8 10,303,026,500 10,303,026,500 312 

313 V.9 224,674,476 1,500,003,833 4. Phài trà nguoi lao �Ùng 314 5. Chi phi phài trà ngån h¡n 315 6. Phäi trà nÙi bÙ ng�n han 
7. Phài trå theo tiên dÙ kê hoach hop �ông xây dung 

316 

:41 
317 

ONG 8. Doanh thu chura thuc hiÇn ng�n h¡n 318 nPH 9. Phai trà ng�n h¡n khác 
10. Vay và ng thuê tài chinh ng�n h¡n 

' 319 V.10 754,000,000 10,382,547,613 
320 V.1la,b 1,200,000,000 10,200,000,000 11. Du phòng phài trà ng�n h¡n 321 

GIN 12. Quy khen thuong, phúc loi 322 13. Qus binh ôn giá 323 
14. Giao dËch mua bán l¡i trái phiêu Chính phù 324 

IL. Ng dài h¡n 
330 

1. Phai trà nguoi bán dài h¡n 331 
2. Nguoi mua trå tiên trróc dài h¡n 332 
3. Chi phií phài trà dài h¡n 
4. Phài trà nÙi bÙ vê vôn kinh doanh 

333 

334 
5. Phai trà nÙi bÙ dài h¡n 335 
6. Doanh thu chura thrc hiÇn dài h¡n 336 
7. Phäi trà dài h¡n khác 

337 
8. Vay và no thuêtài chính dài han 
9. Trái phieu chuy�n �oi 
10. Cô phiêu uu däi 

338 V.llc 

339 

340 
11. Thuê thu nhp hoän l¡i phäi trà 341 
12. Du phòng phäi trå dài han 342 
13. Quy phát triên khoa hÍc và công nghÇ 343 

Ban thuyet minh báo cáo tài chinh là phân không thë tách roi cúa báo cáo này. Trang 



MAu s6 B 01 - DN 

cÔNG TY có PHÀN AN TRUONG AN 

BANG CÂN �OI KÉ TOÁN 
Don vi tinh: Dong Viet Nam. 

Qus 4 nam 2021 

Ma s Thuyét 
s0 minh 

31/12/2020 

31/12/2021 

NGUON VÓN 

127,275,069,481 
120,608,138,076 

400 D. vON CHn SÖ HÜU 

127,275,069,481 
120,608,138,076 

410 V.12 
Ivón chù so hïu 152,200,000,000 

411 152,200,000,000 
1. Vôn góp cça chù sô hûu 

- Co phiéu pho thong có quyen biêu quget 

- Co phiéu ru däi 

2. Thang du von có phân 
3. Quyen chon chuyén dôi trái phiéu 

152,200,000,000 
152,200,000,000 

41la 

411b 

412 

413 

414 4. Vón khác cça chç so hïu 

415 5. Cô phiéu quý 
416 6. Chenh lÇch �ánh giá lai tài sån 

417 7. Chenh lÇch tý giá hôi doái 

8. Quy dau tu phát triëen 

9. Quy ho ro såp xép doanh nghiÇp 

5,670,872,657 5,670,872.657 
418 

419 

420 10. Quy khác thuÙe vôn chù sÝ hïru 

421 (30,595,803,176) (37,262,734,581) 11. Loi nhuân sau thuÃ chua phân phôi 
LNST chua phân phói liüy ké dén cuói k trróe 

-LNST chra phân phói ký này 

421a (37,262,734,581) (22,817,233,923) 

421b 6,666,931,405 (14,445,500,658) 

12. Nguon von �âu tu XDCB 422 

430 II. Nguôn kinh phí, quý khác 

1. Nguon kinh phí 431 

2. Nguon kinh phí �ä hinh thành TSCÐ 432 

TÓNG CONG NGUON VvÓN 440 139,756,770,457 120,608,138,076 

Ouy Neugdy 15 tháng I n�m 2022 

Ké toán truöng kiêm ngudi lp biêu m doe 
CONG TY 
cO PHAN 

ANTRLONGH 
H gINihhý Mai Xuân Truong Thanh LÇ 

Ban thuyet minh báo cáo tài chinh là phan khóng thê tách roi cua báo cáo này. 

Trang8 



Mu só B 02 - DN 
cONG TY cÓ PHÀN AN TRUÒNG AN 

BAO CÁO KÉT QUÅ HOAT DONG KINH DOANH 
Don vi tinh: Dông Viet Nam. 

Oui 4 mäm 2021 

Lay kê Quý Lay ke Quý 
4/2021 

Thuyêt Quy 04/202 1 Quy 4/2020 4/2020 KHOAN MrC Ma s 
minh 

1. Doanh thu bán hàng và cung câp djch vu 
02 2. Các khoàn giàm trù doanh thu 

3. Doanh thu thuân vè bán hàng và cung câp dich vu 
4. Giá von hàng bán 

10 

5. Loi nhun gÙp vê bán hàng và cung cåp dËch vy 20 

(20 10-11) 

1,154,212 1,255 5,839.390 12.046 6. Doanh thu ho¡t dÙng tài chinh 

732,101,005 (7.128,389,063) 2.170.151.373 

2,170,151.373 

22 VI.I 7. Chi phi tài chinh 

3 732,101,055 Trong dó: Chi phi lâi vay 

25 8. Chi phí bán hàng 

462.156,262 133,568,833 26 VI.2 66,784,417 33.392,207 9. Chi phi quan lý doanh nghiÇp 

10. Loi nhuân thuân tër hoat �Ùng kinh doanh 

(30 20+(21-22)- (25 +26)) 
30 (65,630,205) (765,49 1,957) 6,672,072,191 (2,303,708,160) 

B1 11. Thu nhâp khác 

30,000,000 5.140,786 32 12. Chi phi khác 

(5,140,786) (30,000,000) 0 13. Lgi nhun khác (40 = 31 -32) 

50 65,630,205) (765,491,957) 6,666,931,405 (2,333,708,160) 14. Tong loi nhun ké toán truróc thu¿ 
(50 30 +40) 

15.Chi phi thué TNDN hiÇn hành 

52 16. Chi phi thuÃ TNDN hoan l¡i 
17. Loi nhun sau thu¿ thu nhp doanh nghiÇp 60 (65,630,205) (765,491,957) 6,666,931,405 (2,333,708,160) 

(60-50-51-52) 

Ouhot R tháng n�m 2022 

eám �ôc 
CONG TY 
cO PHAN 

ANTRUONGAS 
TiNH 

Kê toán truong kiêm nguòi lp bieu 

iNH Mai Nuân Truong Thanh LÇ 

Ban thuyét minh búo cúo tài chinh là phân khong thë tách ri cia búo cáo nay. Trang9 



Mau s6 B 03 DN 
CONG TY cÓ PHÀN AN TRUÖNG AN 

BÁO CÁO LUU CHUYÉN TIÈN TÆ 

Quy 4 n�m 2021 

Ma so Thuy¿t 
Näm 2021 Näm 2020 

CHi TIÊU minh 

I. LUU CHUYÉN TIÈN TÙ HOAT DONG KINH DOANH 

01 6,666,931,405 (2,333,708,160) 
1. Loi nhun truróe thue 

2. Dieu chinh cho các khoan: 

02 V.7 133,568,834 133,568,833 Khâu hao tài sån cô dinh và bât �Ùng sàn dâu tu 

- Các khoàn dr phông 03 VI.2 

- Lai, lo chênh lÇch ty giá hôi �oái do dánh giá l¡i các 

khoan måc tiên tÇ có gôc ngo¡i tÇ 

- Lai, 1Ñ tir ho¡t �Ùng �âu tu 

04 

05 (5,839,390) (12,046) 

06 VI.I (7,128,547.613) 2,170,151.373 
- Chi phí läi vay 

- Các khoàn �iêu chinh khác 07 

3. Loi nhun tir ho¡t �Ùng kinh doanh truóc thay �ôi vôn 

luru dÙng 08 (333,886,764) (30,000,000) 

09 (15,999,000,000) 530,000,000 - T�ng (), giàm (+) các khoàn phäi thu 

10 - Täng (), giám (+) hàng tôn kho 

- Täng (+). giàm (-) các khoàn phäi trå (không kê läi vay 

phài trà, thuê thu nhp phai nÙp) 11 (3,026,720,665) (6,057.379) 

12 -Täng (). giàm (+) chi phí trà truóc 
13 Täng (). giåm (+) chéng khoán kinh doanh 

- TiÁn l�i vay dä trà 14 (3,000,000,000) 

15 (177,088,943) - Thué thu nhâp doanh nghiÇp �ã nÙp 

- Tiên thu khác të ho¡t �Ùng kinh doanh 

- Tiên chi khác të ho¡t �Ùng kinh doanh 

16 

17 

Luru chuyên tiÃn thuân tir ho¡t �Ùng kinh doanh 20 (22,536,696,372) 493,942,621 

II. LUU CHUYÉN TIÈN TÙ HOAT DONG �ÀU TU' 

1. Tiên chi �ê mua s�m, xây durng TSCÐ và các TSDH khác 

2. Tiên thu tir thanh lý, nhuong bán TSCÐ và các TSDH khác 

21 

22 

23 3. Tiên chi cho vay, mua các công cu ng cça don vË khác 

24 4. Tiên thu hôi cho vay, bán l¡i các công cu ng cça don vi 

khác 

25 5. Tiên chi dâu tu góp vôn vào don vË khác 

6. Tiên thu hôi �§u tu góp von vào �on vi khác 
7. TiÁn thu të lai cho vay, co túc và loi nhun dugc chia 

26 30,000,000,000 
27 671,123 12,046 

Luru chuyên tiên thuân të ho¡t �Ùng �àu tr 30 30,000,671,123 12,046 

Ban thuoyét minh báo cáo tài chinh là phâan khóng thê tách roi cia báo cáo này. Trang 10 



CONG TY có PHÀN AN TRUÒNG AN Mau s6 B 03- DN

BAO CÁO LUU CHUYÉN TIÈN T� 

Quy 4 n�m 2021 

Mä sá Thuyét 

minh 
CHi TIÊU Nam 2021 N�m 2020 

I. LUU CHUYÊN TIÈN Tn HOAT �ONG TÀI CHÍNH 

1. Tièn thu tir phát hành có phiÃu, nhn vón góp cça CSH 
2. Tiên trà l¡i vón góp cho các chù sß hïu, mua lai có phiéu 

cùa doanh nghiÇp �ã phát hành 

3. Tiên thu të �i vay 

31 

32 

33 IX.3 

4. Tiên trà no gôc vay 34 IX.4 (6,500,000,000) (500,000,000) 
5. Tiên trà no gôc thuê tài chinh 35 

6. Cô tuc, loi nhuân �ä trà cho chù sß hïu 36 

Luru chuyén tiÁn thuân tië ho¡t �Ùng tài chính 40 (6,500,000,000) (500,000,000) 

Lru chuyên tiên thuân trong ky (50 = 20+30+40) 50 963,974,751 (6,045,333) 
Tien và tuong duong tiên �âu n�m 60 75,892,684 81,938,017 

Anh huong cça thay �ôi tý giá hôi �oái quy �ôi ngoai tê 61 

Tien và turong durong tièn cuÑi n�m (70 = 50+60+61) 70 V.i 1,039,867,435 75,892,684 

Quy Nhon, ngày 15 tháng 0! n�m 2022 

Kê toán trwong kiêm ngudi lp biêu N41COGiám �Ñc 
CONG TY 
C PHAN 

ANTRVONGNe 
BIMTAMai Xuân LINH B Trrong Thanh LÇ 

Ban thuyêt minh báo cáo tài chinh là phan khóng thêé tách rÝi cia báo cáo này Trang 11 



cÔNG TY có PHÅN AN TRUONG AN Mau s6 B 09 - DN 

BAN THUYÉT MINH BÁo cáO TÀI CHÍNH 

Qui 4 nam 2021 Don vi tinh: Dóng Viet Nam. 

DAC �IEM HOAT �ONG CÜA DOANH NGHIEP 

1. Thành lp 

Cong ty Cô phân An Tnrong An (goi t�t là "Công ty") ho¡t dÙng theo Giây chúng nhân d�ng ký doanh nghiÇp só 4100577172, 

dang ky lân dâu ngày 01 tháng 8 n�m 2007 do Sö Kê ho¡ch và Dâu Tu tinh Binh �inh câp. Giây chung nhân d�ng ký doanh 

nghiep thay dôi lân thr 9 vào ngày 17 tháng 10 n�m 2018 vé viÇc thay di Tông Giám doc là bà Trån ThË Mai Xuân. 

Hinh thúc so hûu vôn: Công ty Cô phân. 

Tên tiêng Anh: AN TRUONG AN JOINT STOCK COMPANY. 

Tên vi¿t tåt: ATA JSC. 

Ma chng khoán: ATG. 

Try so chinh: Só 347 Trân Hung Dao, thành phô Quy Nhon, tinh Binh Djnh, ViÇt Nam. 

2. Linh vc kinh doanh: Sån xuât, thuong m¡i, dËch vu. 

San xuat công nghiÇp/Kinh doanh thuong mai, dËch vy, xây läp/tông hop nhiêu lînh vyrc kinh doanh. 

3. Ngành nghê kinh doanh 

Khai thác Titan; khai thác, chê biên dá; khai thác qu·ng såt; chê biên sâu các sàn phâm të quäng Titan, quäng s�t; bán buôn 

kim loai và quäng kim lo¡i; bán phy tùng và các bÙ phn phy trg cça ô tô, xe máy và xe có �Ùng co khác; d¡i lý, bán buôn mô 

to, xe máy và xe có �Ùng co khác; bán buôn nông, lâm sån nguyên liÇu (trië gô, tre, níta) và �Ùng vt sông; �àão �äp, san üi m·t 

bäng: xay dung công trinh dân dung, công nghiÇp; bán buôn vt liÇu, thiêt bË läp �·t khác trong xây dng; kinh doanh khách 

san. nhà hàng và các dËch vy än uông phyc vu luru dÙng; bán buôn thyc phâm, mua bán máy móc, thiêt bË sán xuât công 

nghiep; kinh doanh dËch vy du lich; cho thuê m·t bäng kinh doanh, v�n phòng làm viÇc; kho b�i và luru trk hàng hóa. 

4. Chu ky sân xuât, kinh doanh thông throng 

Chu ky sàn xuât, kinh doanh cça Công ty kéo dài trong vòng 12 tháng theo n�m tài chính thông thuòng b�t dâu tir ngày 01 

tháng 01 dên ngày 31 tháng 12 hàng näm. 

5. D·c �iêm hoat �Ùng cüa doanh nghiÇp trong n�m tài chính có änh hröng �ên báo cáo tài ehính 

Trong n�m tài chính hiÇn t¡i và kê ho¡ch trong thÝi gian tói, Ban Tông Giám dôc Công ty xác dËnh phuong huóng ho¡t dÙng 

kinh doanh là giàm ho¡t �Ùng mua bán nông sån, không tiêp tyc �âu tu và thu hôi vôn t¡i då án khu du lich - vui choi giäi trí 

tai diêm du lËch sô 04 tuyên du lich dËch vy Quy Nhon - Sông Câu (du án khu du ljch Thüy Son Trang), không tiêp tåe dâu 

tu vôn t¡i Công ty TNHH �âu tu và kinh doanh kêt câu h¡ tâng khu công nghiÇp Son My (IPICco)

nguôn vôn phåc vå sån xuât kinh doanh còn han chê. Do vây, Công ty không phát sinh doanh thu hoat dÙng kinh doanh và so 

lugng nhân viên dugc diêu chinh cho phù hãp vÛi tinh hinh hoat dÙng hiÇn t¡i cua Công ty. 

iy án kéo dài, trong khi 

6. Tông sô nhân viên �ên ngày 31 tháng 12 näm 2020: 07 nhân viên. (Ngày 31 tháng 12 n�m 2019: 10 nhân viên). 

Trang 12 

Các thuyet minh này là bô phn hop thành cic Báo cáo tài chinh. 



cONG TY d PuAN aN TRUONG AN MAu so B 09- DN

BAN THUYET MINH BÁO CÁO TÀ CHÍNH 

Qu 4 ndm 2021 Don vi tinh: Dong I iét Nam 

7. Cau trie doanh nghifp 

7.1. Danh sách các cong ty con 

Tai ngày 30 tháng 0o nam 2021. Cöng ty Ahong con si hihu phån von gop toi (ong ty INIIUI DÅu tu náy shung và kêt eâu ha 

tang KCN Son M 

7.2. Danh sách các donvj tne thudr hhong co tr cách phap nhan hach toan phå thude 

Quy Nhom. ngày 15 tháng 01 nam 2022 

8. Tuyên b6 vè khà nàng so sänh thông tin trên BAo cao tài chinh 

Vie lura chon so liçu và thong tin ean phài trinh bay tnng báo cdo tai ehinh duge thue hiÇn theo nguyên tàc có thê so sánh 

due gida các ky kê toxin tumg img. 

1. NIÊN DO KE TOÁN. DON VI TIÈN TE SÜ' DUNG TRONG KÉ TOÁN 

1. Niên �Ù k¿ toán 

Nin do ke toán cça C'öng ty båt dau të ngày 01 thing 01 và ket thúe ngay 31 thang 12 hàng n�m. 

2. Don vitiên tÇ st dång trong kê toán 

Dong Viet Nam (VND) duge sit dung làm don v/ tien tÇ de ghi so kë toán. 

Il. CHUÁN MrC VÅ CH� DO KÈ TOÁN ÁP DrNG 

1. Ché dÙ kÃ toán áp dång 

Cöng ty áp dung Ché dÙ ké toán doanh nghi�p Viet Nam theo hurmg d§n tai Thông tu só 200/2014/T1-BTC duye B Täi 
chinh ViÇt Nam ban hành ngày 22/12/2014 và các thông tu sira dôi, bô sung. 

2. Tuyên bô vê viÇc tuân thç chuân mye kê toán và chê �Ù kê toán 

Chung toi da thuc hiÇn công viee ké toán âp và trinh bày báo cáo tài chinh theo các ehuán myc ké toán ViÇt Nam. ché dÙ hë 
toán doanh nghiÇp ViÇt Nam và các quy dËnh pháp ly có liên quan. Báo cáo tài chính dã duge trinh båy mÙt cách trung thrc à 

hop lý vetinh hinh tài chinh. két quà kinh doanh và các luòng tiên cça doanh nghiep. 

Viec lra chon sÑ liÇu và thông tin cân ph£i trinh bày trong bàn Thuyêt minh báo cáo tài chinh durge thure hiÇn theo nguy èn tae 

trong yéu quy dinh tai chuán mye ké toán ViÇt Nam só 21 "Trinh bày Báo Cáo Tài Chinh". 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DUNG 

1. Nguyên t�c ghi nhn các khoàn tiên 

Tiên bao gôm tiên mat. tiên giri ngân hàng không ký h¡n. 

Các thuvet minh này là bô phn hop thành các Báo cáo tài chinh lrang 13 



MAu s6 B 09 - DN 
CONG TY cÓ PHÀN AN TRUÒNG AN 

BAN THUYÉT MINH BÁÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Don vi tinh: Dong Viet Nam. 
Quy 4 n�m 2021 

2. Nguyên t�c k¿ toán các khoân �âu tur vào công ty con 

Khoàn dàu tu vào công ty con duogc ghi nhn khi Công ty n�m giï trên 50% quyên biêu quyét và có quyèn chi phôi các chính 
sách tài chính và ho¡t dÙng, nhäm thu durgc loi ích kinh tê tit các hoat dÙng cça công ty dó. Khi Công ty không còn n�m giï 

quyên kiêm soát công ty con thì ghi giàm khoån dâu tur vào công ty con. 

Du phòng tôn thât dâu tu vào công ty con durgc trích lp khi doanh nghiÇp nhân vôn góp dâu tu bË lo dan dén Công ty có khà 

näng mât vôn ho·c khi giá trË các khoàn dâu tu vào công ty con bË suy giám giá tr/. Cän cúr dê trích lp dy phông tôn thât dâu 

tu là báo cáo tài chính cça công ty drgc dâu tu. 

3. Nguyên tåc ghi nhn các khoan phäi thu throng mai và phâi thu khác 

Các khoan phài thu: theo giá gôc trië du phong cho các khoàn phäi thu khó �òi. 

Viec phân lo¡i các khoån phài thu là phài thu khách hàng, phái thu nÙi bÙ và phái thu khác tùy thuÙc theo tính chât cça giao 

dich phát sinh ho·c quan hÇ giïa công ty và dôi tugng phi thu. 

Phuong pháp lp då phòng phäi thu khó �ôi: då phòng phài thu khó doi dugc uóc tính cho phân giá trË bË tôn thât cça các 

kho£n no phài thu và các khoån dâu tu n�m giû dên ngày dáo h¡n khác có bán chât tuong ty các kho£n phái thu khó có khàå 

näng thu hôi d� quá h¡n thanh toán, chura quá h¡n nhung có thê không dôi dugc do khách ng không có khá näng thanh toán vi 

lâm vào tinh trang phá sàn, dang lâm thù tåc giài thê, mât tich, bô trôn.. 

4. Nguyên t�c ghi nhn và khâu hao tài sån cô dinh (TSCÐ) 

4.1 Tài san có �Ënh hu hinh 

Tài sân cô dinh hïru hinh duoc ghi nhn theo nguyên giá tru �i (-) giátr/ hao mòn lky kê. Nguyên giá là toàn bÙ các chi phi mà 

doanh nghiÇp phäi bò ra �ê có dugc tài sån cô dËnh tính �ên thÝi �iêm dua tài sån dó vào tr¡ng thái s�n sàng su dung theo du 

tinh. Các chi phí phát sinh sau ghi nhn ban dâu chi duoe ghi t�ng nguyên giá tài sån cô �Ënh nêu các chi phí này ch£c chán 

làm täng loi ich kinh tê trong tuong lai do sr dung tài sån dó. Các chi phí không thoa män diêu kiÇn trên dugc ghi nhn là chi 

phi trong ky. 

Khi tài sån có �Ënh duoc bán ho·c thanh lý, nguyên giá và kháu hao lky ké �rgc xóa só và bât ky khoàn l�i lo nào phát sinh tir 

viÇe thanh lý dêu dugc tính vào thu nhp hay chi phí trong ky. 

4.2 Phuong pháp khâu hao TSCD 

Tài sàn có dËnh duoc khâu hao theo phuong pháp duòng thäng dra trên thoi gian sù dung uóc tính cça tài sån. ThÝi gian hïuu 

dung uóc tính là thÝi gian màtài sån phát huy duoc tác dåung cho s�n xuât kinh doanh. 

Thoi gian hïu dung uóe tính cüa các TSCÐ nhw sau 

22 n�mNhà xuong, vât kién trúc 
10 n�m Máy móc, hiet bi 

5. Nguyên t�c ghi nhn chi phí xây dyng co bån dö dang 

Chi phí xay dyng co ban dÝ dang duoc ghi nhân theo giá gôc. Chi phi này bao gôm toàn bÙ chi phí cân thiet dé mua s¯m mÛi 

tài san cô dËnh, xây dåung mÛi ho�c sùa chïa, cäi t¡o, mß rÙng hay trang bË l¡i ký thut công trinh nhu: Chi phí nây dång: chi 

phi thiêt bË; chi phi tu vân dâu tu x�y dung và các chi phí khác. 

Chi phí này duoc kêt chuyên ghi t�ng tài sán khi công trinh hoàn thành, viÇc nghiÇm thu tông thê dã thre hiÇn xong, tài s£n 

dugc bàn giao và dua vào tr¡ng thái s�n sàng sù dång. 

Trang 14 

Các thuyet minh này là bô phân hop thành các Báo cáo tài chinh 



cÔNG TY cÓ PHÀN AN TRUÒNG AN 
Mau s6 B 09 - DN 

BAN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Ouy 4 nam 2021 

Don vi tinh: Dóng Vi�t Nam. 

6. Nguyên tãc ghi nhân chi phí trå truróc 

Chi phí trà trróc t¡i Công ty bao gôm các chi phi thuc tê dã phát sinh nhung có liên quan dén két quà ho¡t dÙng kinh doanh cua nhiêu ky kê toán. Chi phi trà truóe cùa công ty bao gôm các chi phí sau: Chi phí công cu dung cu d� xuât dùng và các chi phi khác. 

Phuong pháp phân bô chi phi trà truóc: ViÇc tính và phân bô chi phí trà t 
phuong pháp �uong thäng. C�n cú vào tính chât và múc �Ù tiëng loai chi phí mà có thÝi gian phân bô nhu sau: chi phi trà truoc ng�n h¡n phân bô trong vòng 12 tháng; chi phí trà truóc dài h¡n phân bó të 12 tháng dén 36 tháng. 

vào chi phí ho¡t dÙng kinh doanh tëng ký theo 

7. Nguyên t�c ghi nhn ng phài trå 

Các khoàn no phài trà duoc ghi nhn theo nguyên giá và không thâp hon ngh+a vu phái thanh toán. 

Công ty thyc hiÇn phân lo¡i các khoàn no phäi trå là phai trà ngurdi bán, phäi trå nÙi bÙ, phäi trá khác tùy thuÙc theo tinh chât 
cua giao djch phát sinh ho·c quan hÇ giïa công ty và dôi tuong phäi trà. 

Các khoàn ng phäi trà dugc theo dõi chi tiêt theo ký h¡n phäi trà, dôi tuong phäi trå và các yêu tô khác theo nhu câu quan lý 
cua Công ty. 

Tai thoi diem lp báo cáo tài chính, Công ty ghi nhn ngay mÙt khoàn phäi trå khi có các b�ng chng cho thày mÙt kho£n tôn 
thât có khà n�ng ch�c ch�n xây ra theo nguyên t�c thân trong. 

8. Nguyên t�c ghi nhn vay 

Giá tri các kho£n vay duoc ghi nhân là tông só tiÁn di vay cça các ngân hàng, tò chútc, công ty tài chính vå các �ói tuong khác 
(không bao gôm các khoan vay drói hinh thée phát hành trái phi¿u ho·c phát hành cô phi¿u uru dai có �iÁu khoàn b¯t buôc 
ben phát hành phâi mua lai t¡i mÙt thöi diém nhát dinh trong tuong lai). 

Các khoàn vay dugc theo dõi chi tiêt theo tëng �ôi tuong cho vay, cho ng, tëng khÃ uóc vay ng và ting loai tài sàn vay no. 

9. Nguyên tãc ghi nhn và vôn hoá các khoàn chi phí �i vay 

Chi phí �i vay: lai tiên vay và các chi phí khác phát sinh liên quan truc tiêp dên các khoàn vay cua doanh nghiÇp duoe ghi 
nhan nhu kho£n chi phí sàn xuát, kinh doanh trong ký, trir khi chi phí này phát sinh të các khoàn vay liên quan truc tièp dêèn 
viêc dàu tu xáy dung ho·c sán xuát tài sån dß dang duoc tinh vào giá trË tài sán �ó (�uge vôn hóa) khi có du dièu ki�n quy 

dinh tai chuán muc k¿ toán só 16 "Chi phí �i vay". 

Ty lE vón hóa duge sir dång �Ã xác dËnh chi phí di vay duge vón hóa trong näm: Tuomg hop phát sinh cáe khoan von vay 
chung, trong dó có si dung cho måc �ích dàau tu xây dung ho�c sån xu¥át mÙt tài sän dö dang thi sö chi phi di vay có du dièu 
kiÇn vón hóa trong mõi ký kÃ toán �uge xác dinh theo tý lÇ vón hóa �Ñi vói chi phi lky ké binh quän gia quyin phút sinh cho 
viêe dáu tu xáy dung hoac sán xuát täi sán dó. Ty 1e vón hóa duge tinh theo ty le lai suát binh quan gia quyèn cua cic khoan 
vay chua trà trong ký cua doanh nghiÇp. Chi phí di vay duyc vôn hóa trong ky không duoe vuot quá tông sò chi phi di vay 

phát sinh trong ký �ó. 

10. Nguyên tác ghi nhn chi phi phäi trä 

Chi phí phài trå bao gôm chi phí lai tiên vay d� phát sinh trong ky báo cáo nhung thåc tê chua chi trá. Các chi phi này durge 

ghi nhân dyra trên các uóc tính hop Iý vê sô tiên ph£i trå theo các hop dông, thóa thun,.. 

Trang 15 
Các thuyêt minh này là bo pháan hop thành các Báo cáo tài chinh. 



CÔNG TY cO PHÀN AN TRUÒNG AN MAu s6 B 09 - DN 

BAN THUYÊT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Qu4 nàm 2021 Don vi tinh: Dông Viêt Nam. 

11. Nguyên tac ghi nhn vón chù so hîu 

Von góp cüa chù sö hïu 

Von g 
hùu duge ghi nhân theo sô vôn thre tê dã gôp bäng tiên ho·c b�ng tài sàn tính theo mÇnh giá cça có phiêu dâ phát hành khi 

moi thành lâp. hoac huy dÙng thêm dé mò rÙng quy mô ho¡t dÙng cça Công ty. 

cua chù so hïu duge hinh thành tiù sô tiên dã góp vôn ban dâu, góp bô sung cça các cô �ông. Vôn góp cça chù so 

Loi nhuân chura phân phôi 

Lgi nhuan sau thuÃ chura phân phôi durge ghi nhân là sô lgi nhun (ho�c lo) tir két quà ho¡t dÙng kinh doanh cça Công ty sau 
khi trr (-) chi phí thu¿ thu nhp doanh nghiÇp cça ký hiÇn hành và các kho£n diÁu chinh do áp dung hoi tó thay �oi chính sách 
ke toán. diu chinh hôi tô sai sót trong yÁu cça các n�m truróc. 

Viec phan phôi lgi nhuân drgc c�n ct vào diêu lÇ Công ty và thông qua �ai hÙi dông cô dông hàng n�äm. 

12. Nguyên t�c và phuomg pháp ghi nhn Doanh thu và thu nhp khác 

Doanh thu bán hàng 

Doanh thu bán hàng �ugc ghi nhân khi �ông thoi thoa m�n 5 diêu kiÇn sau: 1. Doanh nghiÇp dã chuyên giao phân lón rüi ro 

và lgi ich g�n liên quyén sÝ hïu sån phâm hozc hàng hóa cho ngurôi mua; 2. Doanh nghiÇp không còn n�m giù quyên quán ly 
hàng hóa nhu ngudi sÝ hïu hàng hóa ho¡c quyèn kiém soát hàng hóa; 3. Doanh thu dugc xác dinh tung dôi chäc chán. Khi 
hop dông quy dinh nguoi mua duge quyèn trå l¡i sån phâm, hàng hóa dã mua theo nhïng �iÁu kiÇn cu thé, doanh nghiÇp chi 
duge ghi nhân doanh thu khi nhïng diêu kiÇn cu thê �ó không còn tôn t¡i và nguoi mua không dugc quyên trå l¡i sán phâm, 
hàng hóa (trù truòng hop trà l¡i duói hinh théúc dôi l¡i �ê lây hàng hóa, dËch vå khác); 4. Doanh nghiÇp dã ho·c së thu dugc 
lgi ich kinh tê të giao dËch bán hàng; 5. Xác �inh �uoc các chi phí liên quan dên giao djch bán hàng. 

Doanh thu ho¡t �Ùng tài chính 

Doanh thu ho¡t �Ùng tài chính phân ánh doanh thu të tiên l�i. 

Doanh thu phát sinh tir tièn lâi dugc ghi nhn khi thôa m�n �ông thôi 2 diêu kiÇn: 1. Có khà n�ng thu dugc loi ich tir giao dich 
dó: 2. Doanh thu duoc xác dinh tuong doi chãc chäån. 

- Tièn lai duoc ghi nhán trên co sò thÝi gian và läi suát thrc tÃ tëng ky 
Khi khong thê thu hôi mÙt khoàn mà truóc dó dã ghi vào doanh thu thi khoàn có khå n�ng không thu hôi drge ho·c không 
chac chân thu hôi dugc dó phài h¡ch toán vào chi phí phát sinh trong ký, không ghi giàm doanh thu. 

13. Nguyên tac và phrong pháp ghi nhn giá vôn hàng bán 

Giá von hàng bán ph£n ánh tri giá vôn cça hàng hóa, dËch vu bán trong n�m; các chi phí liên quan dên ho¡t dÙng kinh doanh 
và các chi phi khác duoc ghi nhn vào giá vôn ho·c ghi giàm giá vôn trong ký báo cáo. Giá vôn duge ghi nhân t¡i thÝi diêm 
giao dich phát sinh ho·c khi có khà n�ng tuonmg dôi châc chân së phát sinh trong tuong lai không phân biÇt dã chi tiên hay 
chura. Giá vôn hàng bán và doanh thu dugc ghi nhn dông thoi theo nguyên tãc phù hop. Các chi phi vurgt trên múe tiêu hao 
binh thurong dugc ghi nhn ngay vào giá vôn theo nguyên tàc thn trong. 

14. Nguyên tãc và phrong pháp ghi nhn chi phi tài chinh 

Chi phi tài chính bao gôm: Chi phi di vay vón và các chi phí khác. 

Khoán chi phí tài chính dugc ghi nhân chi tiêt cho tëng nÙi dung chi phí khi thrc tê phát sinh trong ký và duge xác dËnh mÙt 

cách dáng tin cây khi có dây dù bâng chng vê các khoàn chi phí này. 

Các thuyet minh mày là bÙ phán hop thành các Báo cáo tài chinh. Trang 16 
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15. Nguyên t�c và phurong pháp ghi nhn chi phí thuÃ TNDN hiÇn hành 

Chi phí thuê thu nhp doanh nghiÇp bao gôm chi phí thuê thu nhp doanh nghiÇp hiÇn hành và chi phi thuÃ thu nhp doanh nghiep hoân l¡i phát sinh trong n�m làm c�n cé xác dËnh kêt quå hoat dÙng kinh doanh sau thuê cua Công ty trong n�m tài chinh hien hành. 

Chi phí thuê thu nhp doanh nghiÇp hiÇn hành là sô thuê thu nhp doanh nghiÇp phái nÙp tính trên thu nhp chju thuè trong n�m và thuê suât thuê thu nhp doanh nghiÇp hiÇn hành. 

Các khoàn thuê phái nÙp ngân sách nhà nuóc sê dugc quyêt toán cu thê vÛi ca quan thué. Chênh lÇch giïa so thuê phài nÙp theo sô sách và sô liçu kiêm tra quyêt toán sê dugc diêu chinh khi có quyêt toán chinh thúc vÛi ca quan thuê. 
Chinh sách thuê theo nhüïng diêu kiÇn quy dËnh cho công ty n�m hiÇn hành nhu sau: 

Thue suát thué TNDN hiÇn hành áp dung t¡i Công ty là 20%. 

16. Công cs tài chính 

Ghi nhan ban �âu 

Tài sän tài chính 

Theo thông tu sô 210/2009/TT-BTC ngày 6 tháng 11 n�m 2009 ("Thông tu 210"), tài sàn tài chinh dugc phân lo¡i mÙt cách phù hop, cho måc dich thuyêt minh trong các báo cáo tài chính, thành tài sån tài chinh dugc ghi nhn theo giá trË hyp lý thông qua Báo cáo kêt quå ho¡t �Ùng kinh doanh, các khoàn cho vay và phài thu, các khoàn �âu tu giù dên ngày dáo h¡n và tài sàn tài chính såân sång �ê bán. Công ty quyêt dËnh phân lo¡i các tài sän tài chinh này t¡i thÝi diêm ghi nhn lân dâu. 

Tai thoi diêm ghi nhn lân dâu, tài sån tài chính dugc xác dËnh theo nguyên giá cÙng vÛi chi phí giao dich truc tiêp có liên quan. 

Các tài sån tài chính cça Công ty bao gôm tiên và các khoán tiên giri ngän h¡n, các khoàn phäi thu khách hàng và phäi thu khác. 

Ng phäi trå tài chính 

No phài trà tài chính theo ph¡m vi cça Thông tu 210, cho måc dích thuyêt minh trong các báo cáo tài chinh, duge phân lo¡i mot cách phù hãp thành các kho£n no phäi trà tài chính �ugc ghi nhn thông qua Báo cáo kêt quà ho¡t �Ùng kinh doanh. các khoan ng phai trå tài chính dugc xác dËnh theo giá trË phân bô. Công ty xác dËnh viÇc phân lo¡i các khoàn ng phài trà tài chinh tai thoi diêm ghi nhn lân dâu. 

Tát cà ng phäi trà tåi chinh duoc ghi nhn ban dâu theo nguyên giá cÙng vÛi các chi phi giao dich true tiêp có lien quan. 

Ng phài trà tài chính cça Công ty bao gôm các kho£n phái trà nguÝi bán, các khoàn phài trå khác, ng và vay. 
Giá tri sau ghi nhn lân dâu 

HiÇn t¡i không có yêu câu xác dËnh l¡i giá trË cça các công cu tài chinh sau ghi nhn ban dâu. 

Bü trir các công cå tài chính 

Các tài sän tài chính và ng phäi trå tài chính dugc bù trë và giá tr/ thuân së duoc trinh bày trên các báo eáo tài chinh nèu, và chi nêu, don vË có quyên hãp pháp thi hành vi�c bù trë các giá tr/ d� dugc ghi nhn này và có ý dËnh bù trù trên co so thuan, ho·c thu dugc các tài sán và thanh toán no phài trå dông thÝi. 

Các thuyet minh này là bÙ phn hop thành các Báo cáo tài chinh Trang 17 
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17. Các bên liên quan 

Các bên liên quan là các doanh nghiÇp. các cá nhân, truc tiêp hay gián tiêp qua mÙt hay nhiêu trung gian, có quyên kiêm soát hoãc chju su kiêm soát cça Công ty. Các bên liên kêt, các cá nhân nào truc tiêp ho·c gián tiêp nam giï quyên biêu quyêt và có ành huong dáng kê �ôi vÛi Công ty, nhïng chúc trách quàn lý chù chôt nhu Ban Tông Giám doc, HÙi �ông Quán tri, nhïng thành viên thân cn trong gia dinh cça nhïng cá nhân ho·c các bên liên kêt ho·c nhïng công ty liên kêt vÛi cá nhân này cüng dugc coi là các bên lien quan. Trong viÇc xem xét ting môi quan hê giïa các bên liên quan, b£n chât cúa môi quan hÇ dugc chúy chu không phài là hinh thirc pháp lý. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOÀN MrC TRINH BÀY TRONG BÅNG CÂN �ÓI KÉ TOÁN 
1. Tiên và các kho£n tuong �uong tiên 

31/12/2021 31/12/2020 
Tien 

1,038,713,223 75,459,749 Tiên mt 
65,799,427 65.799,427 Tien gui ngân hàng không ký h¡n 

972,913,796 9,660,322 Cong 
1,038,713,223 75,459,749 

2. Các khoan �âu tu tài chính 

31/12/20211 31/12/2020 
Giá goc Du phong Giá goc Dy phòng 

Dâu tu vào công ty con 
84,700,000,000 

Cong ty TNHH Dâu tu Xây 
dung và Kinh doanh Kêt câu 

Ha tâng Khu Công nghiÇép 
Som My 

84,700,000,000 
Cong 

84,700,000,000 

Công ty TNHH �âu tu Xây dung và Kinh doanh kêt câu Ha Tâng khu Công nghiÇp Son My (IPICO) dugc thành lp và ho¡t dông theo Giay chúng nhn däng ký doanh nghiÇp sô 3401152460, ��ng ký lân dâu ngày 31/07/2017 do So Ké ho¡ch và �àu tur tinh Binh Thuân câp. Giây chéng nhn �äng ký doanh nghiÇp thay �ôi lân thé 1 vào ngày 23/07/2018. Theo �ó. vôn diÁu lÇ là 355 ty dông và t¡i ngày 31/12/2020, Công ty Cô phân An Truong An dã dâu tu 84,7 tý dông, chiêm 23,859% vôn diÁu le và 100% von thyc góp cüa Công ty TNHH �âu tu Xây dårng và Kinh doanh kêt câu H¡ Tâng KCN Son My. HiÇn tai, Công ty dang trong quá trinh dên bù và gi£i phóng m·t b�ng nên chua phát sinh ho¡t dÙng kinh doanh. 

Hien t¡i Công ty dã thoái hêt vôn tai Công ty TNHH DT XD và KD kêt câu h¡ tâng KCN Son My. 

Co so xác �inh giá trË hop lý 

Giá rË hãp lý t¡i thÝi diêm 31 tháng 12 n�m 2021 cça các khoán dâu tu vào các don v/ chura d¡i chúng dên thòi dièm hiÇn t¡i van chua có huÛng dán cu thê và thông nhât vê phuong pháp xác djnh giá r/ hãp lý trong kê toán cça các khoàn dâu tu này. Do vay, Công ty không trinh bày giá trË hãp lý cça các khoàn dâu tu vào công ty con. 

Trang 18 
Các thuyêt minh này là bÙ phân hop thành các Báo cáo tài chinh. 
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3. Phai thu cüa khách hàng 31/12/2021 31/12/2020o 
Gis tri Dr phong Giá tri Dr phong 

a. Ngan han 16,595,518,636 (9,319,189,886) 16,595.518,636 (5,165,800,045) 
Cong ty CP Alpha M.A.I ViÇt 

Nam 2.042,861136 (2.042,861,136) 2,042.861 136 (1,430,002,795) 

Cong ty TNHIH Khoáng san 
và Thurong m¡i My Xuan 14,552,657.500 (7,276,328,750) 14,552,657500 (3,735.797.250) 
Cong 16,595,518,636 (9,319,189,886) 16,595,518,636 (5,165,800,045) 

b. Phai thu cùa khách hàng là cáe bên liên quan 

Công ty TNHH Khoáng sàn 
và Thuong m¡i My Xuân 14.552,657,500 (7,276,328,750) 14,552,657,500 (3.735,797,250) 

Cong 14,552,657,500 (7,276,328,750) 14,552,657,500 (3,735,797,250) 

4. Trà truóe cho nguròi bán 31/12/2021 31/12/2020 
Giá tri Dy phong Giá tri Dr phong 

Ngan han 427,000,000 (327,000,000) 427,000,000 

Công ty CP Tu vân Quy 

ho¡ch Xây dumg và Ha tâng 
Do thË Hoàng An 200,000,000 (200,000,000) 200,000,000 

Các nhà cung cáp khác 227,000,000 (127,000,000) 227,000,000 
Cong 427,000,000 327,000,000) 427,000,000 

5. Phäi thu khác 31/12/2021 31/12/2020 

Giá tri Dy phòng Gia tr Dr phong 
a. Ng�n han 30,199,352,273 (20,464,612,273) 23,000,352,273 (12,781,728.591) 

Le Vän Huyên 7,200,000,000 

Công ty TNHH Khoáng s£n 
vá Thuong mai My Xuân 18,259,612,273 (18,259,612,273) 18,259,612,273 (12.781,728,591) 
Công ty TNHH �åu tu XD và 
Kinh doanh kêt câu Ha Tâng 

KCN Søn My (*) 3,000,000,000 (1,500,000,000) 3,000,000,000 

Khác 17,739,740,000 (705,000,000) 1,740,740,000 

b. Dài han 67,500,000,000 20,000,000,000 

Công ty TNHH �âu tu Xây 
dung và Kinh doanh Két cáu 
Ha Tâng KCN Son My 67,500,000,000 20,000,000,000 
Cong 97,699,352,273 (20,464,612,273) 43,000,352,273 (12,781,728,591) 

Cãc thuyvet minh này là bo phán hop thành các Báo cáo tài chinh. Trang 19 
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5. Phài thu khác (tiêp theo) 31/12/2021 31/12/2020 

Giá tr Du phongg Giá tri Dy phong 

c. Phai thu khác là các bên liên quan 

Cong ty TNHH Khoáng sån 

và TM My Xuân 18,259.612,273 (18,259,612,273) 18,259,612,273 (12,781,728,591) 

Cong ty TNHH Dâu tu XD và 

Kinh doanh Kêt câu Ha Tâng 
KCN Som M 67,500,000,000 23,000,000,000 

Truong Dinh Xuân 17,409,000,000 (705,000,000) 1,410,000,000 

Cong 103,168,612,273 (18,964,612,273) 42,669,612,273 (12,781,728.591) 

()Day là kho£n thanh toán hÙ Công ty TNHH Dâu tr Xây dung và Kinh doanh kêt câu Ha tâng Khu Công nghiÇp Son My 

cua Công ty Cô phân An Truong An cho Tông công ty �âu tu phát triên �ô thË và Khu Công nghiÇp ViÇt Nam liêen quan dên 

dy án Khu công nghiÇp Son My. Khoan này là khoàn phài thanh toán phân chi phí còn l¡i mà Tông công ty �au tu phát triên 

Do thË và Khu Công nghiÇp ViÇt Nam dã chi cho dy án Khu Công nghiÇp Son My. 

6. Tài sän do dang dài h¡n 31/12/2021 31/12/2020 

Giá tri Du phòng Giá tr Dy phóng 

Xay dung co bân do dang 6,870,197,869 36,870,197,869 

Dr án Thúy Son Trang (") 36,870,197,869 36,870,197,869 

Cong 36,870,197,869 36,870,197,869 

()Dy án Thüy Son Trang dang g�p phäi vân dê pháp lý vê giäi tôa và dên bù m·t b�ng nên �ên thÝi �iêm 31/12/2020, dy án 

van chua dugc tiêp tåc thi công, xây dyng. 

Ké hogch cúa Cong ty là së không tiép tuc �àu tu và tién hành thu hôi v¿n cüa dy án này. 

7. Tài sàn có �Ënh hïu hinh 
Nhà cra, Máy móc 

Khoan mye Tong cong 
vât kiên trúc thiêt bi 

Nguyên giá 

Só du dâu n�m 2,971,000,000 1,034,171,397 4,005,171,397 

Só du cuói n�m 2,971,000,000 1,034,171,397 4,005,171.397 
Giá tr/ hao mòn lky ke 

só du dâu n�m 1,811,544,323 1,034,171.397 2,845,715,720 

Kháu hao trong n�m 200,353,251 200,353,251 

So dr cuói n�m 2,011,897,574 1,034,171,397 3,046,068,971 

Giá tr/ còn l¡i 

só du dâu n�m 1,159,455,677 1,159,455,677 

So du cuôi n�m 959,102,426 959,102.426 
*Giá trË con l¡i cça TSC�HH dã dung dê thê châp, câm cô däm bào các khoán vay: Không phát sinh. 

* Nguyên giá tài sàn cô dinh hïu hinh cuôi n�m dã khâu hao hët nhung vân còn së dång: 1.034.171.397 VND. 

Các thuyêt minh nây là bÙ phân hop thành các Báo cáo tài chinh. Trang 20 



cONG TY cÓ PHÅN AN TRUÒNG AN 
Mau s6 B 09 - DN 

BAN THUYÉT MINH BÅo cáO TAI CHÍNH 
Quý 4 n�m 2021 

Dan vi tinh: Dong V'iÇt Nam. 

8. Phai trå ngudi bán 
31/12/2021 

31/12/2020 Só có khà n�ng trå Giá tri 
Giá t ri só có khà n�ng 

ng (") trá no' (") 
Ngan han 10,303,026,500 10,303,026,500 10,303,026,500 10,303,026,500 

Công ty TNHH Trong Tho 2,000,000.000 2,000,000,000 2,000.000,000 2.000,000,000 Cong ty TNIHH TM vàà 
DV Hoàng Nhân Hieu 

8,303,026,500 8,303,026,500 8,303,026,500 8,303,026,500 
Cong 10,303,026,500 10,303,026,500 10,303,026,500 10,303,026,500 

*) Các khoàn phäi trå ngroi bán dêu dã quá h¡n thanh toán và sô liÇu trinh bày trên co sÛ cam kêt trå ng cua Công ty và the hien su quyèt tâm cça Công ty dôi vói nghïa vu thanh toán cua minh. 

9. Thuê và các khoàn phäi nÙp Nhà nuoe 

Só phäi nÙp So da thye nÙp 
31/12/2020 trong n�m trong näm 31/12/2021 

Phai nÙp 

Thué giá tri gia täng 1,207,812,197 1,098,240,414 109.571,783 
Thué thu nhp doanh nghiÇp 292,191,636 177,088,943 115,102.693 
Cong 1,500,003,833 1,275,329,357 224,674,476 

Dên thoi diêm lp báo cáo tài chính, Công ty d� trå các kho£n thuÃ phái nÙp nhà nuóc vÛi sô tiên là 1.283.470.143 VND. 

10. Phai trà khác 
31/12/2021 31/12/2020 

a. Ngan han 

Khác 754,000,000 254,000,000 

Lâi vay phài trà NH TMCP SHB - CN Hà �ông 8.016,367,580 
Cong 754,000,000 8,270,367,580 

b. So ng quá h¡n chua thanh toán 

Bo chi huy quân su tinh 254,000,000 254,000,000 

Lâi vay phài trå NH TMCP SHB - CN Hà Dông 8,016.367,580 
Cong 254,000,000 8,270,367.580 

11. Vay và ng thuê tài chính 31/12/2021 31/12/2020 
Só có khà n�ng trä 

no () 

So có khà n�ng 
Giá tri Giá trË 

trå no () 

a. Vay ng�n h¡n 1,200,000,000 1,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 

(1) NH TMCP Sài Gòn - Hà NÙi -

CN. Hà Dong S00,000,000 500,000,000 

(3) Ong Nguyên Vän Trong 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 

(4) Ong Truong Ngoc Thanh 2,500,000,000 2,500,000,000 

Trang 21 Các thuyet minh này là bÙ phân hop thành các Búo cáo tài chinh. 
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31/12/2021 31/12/2020 11. Vay và no thuê tài chính 

(tiêp theo) So có kha näng trå só có khá n�ng 
Giá t tri Giá tri 

no' () trá no (*) 

b. Vay dai h¡n �Ãn han tra 

(2) NH TMCP Sài Gòn - Hà NÙi -

CN. Hà Dông 

c. Vay dài h¡n 6,000,000,000 6,000,000,000 

NH TMCP Sài Gòn - 1Hà NÙi -

CN. Hà Dong 6,000,000,000 6,000,000,000 

Công 1,200,000,000 1,200,000,000 10,200,000,000 10,200,000,000 

Thuyêt minh các khoân vay ngân hàng 

Khoàn vay Ngân háng TMCP Sài Gôn - Hà NÙi - Chi nhánh Hà Dông gòm có các hop dông vay sau: 

Hinh thre Sô hop �ông Thoi han vay Läi suât Sô dur 
dám bào 

Só 272/2014/HÐTDNH Dy án xay dung du 

lich so 4 tuyên Quy 
Nhon Sông Câu, 
quyên siu dung dat 

(1) I näm 9,7%- 10,44%/n�m PN/SNB.112000 

só 271/2014/HÐTDNH 
(2) 8 n�m 11,7%-13,08%/näm PN/SHB.112000 cua bên thú 3. 

Thuyêt minh các khoàn vay cá nhân 

Khoàn vay cá nhâan Nguyén Vän Trong gôm hop �ông vay sau: 

sÑhop �ông Thoi han vay Lai suât So dur Hinh thre 

dam bao 

Só 090117/HÐ-ATA ngày Den hêt ngày 
1,200,000,000 

trieu cô phiêu 
cua Cong ty 

(3) 0%/n�m 09/01/2017 31/5/2019 

(4) Khoàn vay cá nhân Truong Ngoc Thanh có h¡n múc vay là 10 tý �ông. Muc dích vay: Hô tro tinh hinh kinh doanh cua Công ty. Thoi han vay: I näm. Läi suât vay tùy vào tinh hinh tài chính cça Công ty. BiÇn pháp bào �àm: Tin châp. 

(*) Sô liÇu trinh bày trên co sß cam kêt trå ng cça Công ty và thê hiÇn su quyêt tâm cça Công ty doi vÛi nghïa vå thanh toán 

cua minh. 

12. Vôn chu sö hüu 

a. Bang dôi chiÁu biên �Ùng eua Vôn ehç sö hru 

Khoan måc Vôn góp cua chç s* Quy dâu tr 
phát triên 

LN sau thuê chua 
hru phan phoi Cong 

só du d§u n�n truóe 152,200,000,000 5,670,872,657 (22,817,233,923) 135,053,638,734 
Lo trong n�m 

(14,445,500,658) (14,445,500,658) 
So dr cuoi n�m truóc 152,200,000,000 (37,262,734,581) 120,608,138,076 5,670,872,657 

Các thuyet minh này là bÙ phân høp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 22 



MAu só B 09 - DN 
CONG TY cÓ PHÀN AN TRUÖNG AN 

BAN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Dom vi tinh Ding I iet Nam 
Ongi 4 nmam 2021 

12. Vón chù sö hïu (tièp theo) 

a. Bang dÑi chi¿u bi¿n �Ùng cia Vón chi sö hu 

LN sau thuÃ chira Quf dàu t 
phát trién 

Khoan måc 
Vôn góp cüa chù so 

hu phân phôi Cong 

So dr dâu n�m nay 152,200,000,000 5,670,872,657 (37,262,734,581) 120,608,1 38,076 

Lo trong n�m 6,666.931,405 6,666,931,405
Sô du cuôi n�m nay 152,200,000,000 5,6 70,872,657 (30,595,803,176) 127,275,069,481 

b. Chi tiét von góp cça chù so hïu 31/12/2021 31/12/2020 

Só lugmg co phiÁu däng ký phát hành 15.220.000 15.220.000 

Só lugmg có phiêu dã bán ra công chúng 15,220.000 15.220.000 

Cophiéu pho thông 15,220.000 15,220,000 

So lugng co phiÃu durgc mua lai 

Só lugng co phiêu dang luu hành 15,220,000 15.220,000 

Cophieu phó thông 15.220,000 15.220.000 

Mênh giá có phiéu �ang lru hành: �ông Viet Nam/có phieu. 10,000 10,000 

c. Các quy cüa doanh nghiÇp 31/12/2021 31/12/2020 

Qus dãu tu phát triên 5,670,872.657 5.670.872.657 

Cong 5,670,872,657 5,670.872.657 

Myc dich trich lp và së dung các quý cua doanh nghiêp 

Quy dau tu phát trièn duoc trich lâp tit lgi nhuân sau thué thu nháp doanh nghiep và �uoe süt dung vào vic dau tut mo rÙng 

quy mó san xuái, kinh doanh hoäc dâu tur chiêu sâu cia doanh nghiep. 

VI. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOÀN MrC TRINH BÀY TRONG BÁO CÃO KÉT QUÅ HOJT DONG KINH 
DOANH 

1. Chi phí tài chính Quy 04/2021 Quy 04/2020 

Lai tiên vay 732,101,055 

Chi phí tai chính khác 

Cong 732,101056 
2. Chi phí quän lý doanh nghiÇp Quy 04/2021 Quý 04/2020 

Chi phi nhán viên 

Chi phi kháu hao TSCD 66,784,417 33.392.209 

Du phong phäi thu khó dôi 

Chi phi dich vå mua ngoài 

Các khoan chi phí quán lý doanh nghiÇp khác 

Cong 66,784,417 33,392,209 

Các thuyét minh nay là bó phán hop thành các Báo cáo tài chinh Trang 23 



cÔNG TY cô PHÀN AN TRUÒNG AN MAu s6 B 09 - DN 

BAN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ouý 4 nam 2021 Don vi tinh: Dong ViÇt Nam. 

3. Chi phí sàn xu¥t, kinh doanh theo yêu to Quy 04/2021 Quy 04/2020 

Chi phi nhân công 

Chi phi khâu hao tài sàn có djnh 66,784.417 33.392,209 
Chi phi djch vu mua ngoài 

Chi phi khác bàng tièn 

Cong 66,784,417 33,392,209 

Các thuvet minh nàay là bô phân hop thành các Báo cáo tài chinh. Trang 24 



MAu s6 B 09 - DN cÔNG TY cO PHÀN AN TRU'ONGAN 

BAN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHINH 

Qgi 4 mam 2021 Dom vi tinh: Dóng Viét Nam. 

X. NHjNG THÔNG TIN KHÁC 

1. Nhang khoân no tiÁm tàng, khoan cam k¿t và nhfng thông tin tài chinh khác 

Khóng co nhïng khoán no tièm tâng. khoán cam két và nhïmg thong tin tài chính khác xay ra kê tir ngày kêt thúc nm tài 
chinh yêu cau phäi có các diÁu chinh ho·c thuyêt minh trong Báo cáo tài chinh. 

2. Các sy kiÇn phát sinh sau ngày kêt thúc niên dÙ 

Không có su kiÇn quan trong nào näy ra kê tir ngày két thúc n�m tài chính yêu câu phài có các diêu chinh hoãc thuyêt minh 
trong Báo cáo tài chinh. 

Các thuyêt minh nay là bo phân hop thành các Báo cáo tài chinh. 
Trang 26 



cONG TY CÓ PHÀN AN TRUONG AN MAu só B 09- DN

BAN THUY�T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ony 4 nam 2021 Dom vi tinh Ding Iiet Nam 

3. Giao dich vói các bên liên quan 

Các giao dich trong vêu và sò du vi các bên liên quan trong n�m nhu sau 

Tinh chat Phát sinh So dir cuoi näm 
Bên liên quan Moi quan he giao dieh trong n�m phai thu/(phai tra) 

Ban hàng Công ty TNHH Khoáng sàn và 

Thuong mai My Xuân 
14.552.657.500 

Ben liên quan 

Phai thu khác 18.259.612.273 

Cong ty TNIHH �âu tu Xåy dung 
và Kinh doanh Kêt câu Ha tâng Cong ty con Phai thu khác 67.500.000.000 
KCN Son M 

Truong Dinh Xuân Chú tich HDbQT Tam úng 17.409.000,000 

Tuong Ngoe Thanh Thành viên HÐQT Công ty vay 

Thu nhap cùa HÙi �ông quàn tr/ và Ban Tông Giám �ôc Quy 04/2021 Qu 04/2020 

HÙi dông quan trË và Ban Tông Giám �ôc Thù lao và thuong 

Cong 

4. Trinh bày tài san, doanh thu, kêt quà kinh doanh theo bÙ phn 

Trong n�m 2021, Công ty chi phát sinh chç yêu chi phí läi vay và chi phí quàn lý doanh nghiÇp. Ban Tông Giám dôc Công ty 

nhan thây không có sy khác biÇt vê rüi ro và lgi ich kinh tê theo l+nh vuc kinh doanh và theo khu vuc dËa ly. Vi vây, Công ty 
khong trinh bày báo cáo bÙ phn theo khu vuc dja lý cing nhu báo cáo bÙ phn theo lînh vyrc kinh doanh. 

5. Thông tin vê ho¡t �Ùng liên tye 

- Ké ho¡ch kinh doanh cça Ban Tông Giám �ôc Công ty trong thÝi gian tói là giäm ho¡t dÙng kinh doanh nông sán. thu hôi 
von dâu tu t¡i dy án Thçy Son Trang và tim kiêm co hÙi kinh doanh bât dÙng sàn. 
- Ban Tóng Giám doc Công ty xác dËnh và cam kêt thåc hiÇn các giäi pháp câp thiêt cho viÇc tim kiêm, huy dÙng các nguon von dâu tu b¿n ngoài cüng nhu hôi thúc viÇc thu hôi các công ng phài thu të các khách hàng. các bên liên quan,... uru tien 
thanh toán các khoàn vay và ng dên h¡n nh�m duy tri các ho¡t dÙng kinh doanh cân thiêt dê d£m b£o co sß hot dÙng lièn tuc cua Cóng ty. 

S tháng l nàm 2022 
Ke toán truöng kiêm nguoi lp biêu Ton A doc 

CONG TY 
CO PHAN 

ANTRUONGY 
INH PoiMai Nuân Truong Thanh LÇ 

IN 

Các thuyet minh này là bÙ phân hop thành các Báo cáo tài chinh. 
Trang 27 


