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• CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 

U 

• BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

• Ban Giám d6c Cong ty Ct ph.n lCD Tan Câng — Long B'mh (sau day gi tAt là "Cong ty") trinh bay 
báo cáo cüa minh cüng vài Báo cáo tài chInh cho nãm tài chInh kt thác ngày 31 tháng 12 nãm 2020. 

Khái quát v Cong ty 

Cong ty là cong ty Co phan hoat dng theo Giây chirng nhan dang k' doanh nghip so 3601033213, 

• dãng k' thn du ngày 23 thang 7 näm 2008 do Si K hoach và Du tu tinh Dông Nai cap. 

U
Trong qua trinh hoat dtng, Cong ty dA ducic Sâ K hoach và DAu tir tinh Ding Nai 07 ln cap bô sung 
Giy chüng nhn däng k doanh nghip do thay di ma s doanh nghip, b sung ngành nghê kinh 

I doanh và tang vn diêu l, thay dôi dja chi tri,1 s chInh trong do thay di ln thü 7 là ngày 05 tháng 05 

näm 2020 do thay dôi ngtr&i dai  din theo pháp lust. 

1 Tru sô hogi dng 

• - Dja chi : S 10, dtrng Phan Dang Liru, khu ph 7, phixOng Long Binh, thành ph Biên HOa, 
tinh Ding Nai, Vit Nam 

• - Diênthoi :02612608 107 

- Fax : 0261 6 501 826 

- Website : icdlongbinh.com  

• -Mãsôthuê :3601033213 

• Hogt dng kin/s doanh cña Cong ty theo Gilly cháng nh2n dàng kj5 doanh ngh4p là: 

Xp dâ hang hOa, container; 

Dai l' giao nhan hang hóa; 

• Vn tãi hang hóa thrOng b, thrOng thüy; 

• 
Djch v11 phân loai, hru tr& và dóng gói hang hóa; dóng gói hang container; 

Si'ra chOa, bâo thrOng ph.rcing tin v.n tãi, thiEt bj xp dO; 
U Kinh doanh bAt dng san;  

• Cho thuê phtrcmg tin vn tâi, vO container, thit bj xp dO; 

Dai l vn tãi, dai  l k g&i kim kin, kim nghim, giáni djnh, bâo him hang hóa; 

Djch viii ttr vAn v giao nhn 4n tái, xuAt nhp khAu, thông tin th trtr&ng; 

I Mua ban hang thu cong m' ngh, nông san (Di vOi hat  diu và bong vãi phài thirc hin theo QuyEt 
djnh s 80/2002/QD-TTg ngày 24/06/2002 cüa Thu ttràng ChInh phü), thirc phâm ch biên, san 
phAm may mc, giày dép, phrcmg tin v.n tâi, may móc, thit bj, nguyen phiz lieu san xuAt, hang 

• tiéu dOng; 

I
Dich vi,i cung rng tàu bin, tip nhn bão quãn hang hóa, may móc; FR 

Dich vu scra chfra may mOc thu bin; 

I Kinh doanh kho bai; 

Kinh doanh djch vii logistics; 

Kinh doanh vn tâi da phircrng thirc; 

• T chrc hi chçi trin lam, hi ngh, hi thào; 

$ Djch vi chuyn phát nhanh (trr djch vi chuyn phát thu); 

Hoat dng djch vu h trçr trrc tip cho 4n tâi thrOng sAt và thrOng b; 

Hoat dng dlch  vi h trcx trrc tip cho v.n tài thrOng thüy; 

U Cho thuO xe cO ctng co; 

• Lam sch, phán Ioi nông 
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CONG TV cô PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (tip theo)  

Hi ttng quail tij và Ban diu hành, quãn l 
Các thành viôn Hi dng quãn trj va Ban Giám dc cüa Cong ty trong näm và cho dn th&i dim 1p 

baa cáo nay baa gôm: 

H3i dtng quán trj 
HQ và ten Chüc v 

Ong Tr.n Triu Phui Chü tch 

Ong Ngô Trçng Phàn Chü tjch 

Ong Phan Anh TuAn Thãnh vién 

Ba Hoàng Thj Hin Thành viên 

Ong Phm Duy Tan Thành viên 

Ba Nguyn BIch HOa Thành viOn 

Ong Cao Ng9c Dtrc Thành vin 

Ban Kilm soat 
HQ Va ten Chüc vii  

Ngày b nhim/tái b nhim1min nhim 
Bô nhim ngày 29 tháng 4 nãm 2020 

Mien nhim ngày 29 tháng 4 nAm 2020 

Bô nhim ngày 12 tháng 6 nãm 2020 

Bô nhim ngày 20 tháng 4 näm 2018 

Tái b nhim ngày 20 thang 4 näm 2018 
Min nhim ngày 12 tháng 6 nam 2020 
B nhim ngày 12 tháng 6 nãm 2020 

Ngày b nhim/min nhim 

Ong Nguyn Dc Khiém 
Ong Nguyn Vit Trtrng 
Ong TrAn Nghia ST 
Ba Trjnh Thj Hoài Thu 

Ban Gidni doc 
HQ Va ten 

Tnr&ng ban 
Tnróng ban 
Thành vién 
Thành vién 

Chtrc vii 

B nhim ngày 12 tháng 6 nãm 2020 
Mien nhim ngày 12 tháng 6 nãm 2020 
Bô nhim ngày 20 tháng 4 nãm 2018 

Min nhim ngày 12 tháng 6 nãm 2020 

Ngày b nhim/min nhim 

Ong Phan Anh TuAn Giám doe B nhim ngày 29 tháng 4 näm 2020 

Ong TrAn Triu Phá Giám doe Mien nhim ngày 29 tháng 4 nãm 2020 

Ong Doàn Hng Phucing Phó Giám dc Bô nhim ngày 19 tháng 11 nãm 2019 

Ba Doàn Thj Hang Phó Giám dc B nhim ngày 02 tháng 4 näm 2018 

Di din theo pháp Iut 

Nguxi di din theo pháp lust cüa Cong ty trong näm và cho dn thii dim 1p  báo cáo nay là: 

Hp và ten Chüc vii Ngày b nhim/min nhim 

Ong Phan Anh Tuân Giám dOc Bô nhim ngày 29 tháng 4 nãin 2020 

Ong TrAn Triu Phü Giám dc Min nhim ngày 29 tháng 4 nAm 2020 

Kim toán viên 

Cong ty TNHH Kim toán và Tix vn A&C da dtrqc chi djnh kim toán Báo cáo tài chInh cho nAm tài 
chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 cUa Cong ty. 

Trách nhim cüa Ban Giám dc 

Ban Giám d6c chju trách nhim Ip Báo cáo tài chInh phàn ánh trung thc và hpp l tinh hinh tài chInh, 
k& qua hot dng kinh doanh và Itru chuyn tin t cüa Cong ty trong näm. Trong vic 1p  Báo cáo tài 

chInh nay, Ban Giám dc phâi: 

• Chpn Iira các chInh sách k toán thIch hcp và áp ding các chInh sách nay mt cách nht quan; 

• Th,rc hin cac xét doán va cac uâc tInh mt cách hcrp l và thin  trong; 

• Nêu rO các chu.n mirc k toán ap ding cho Cong ty CO duqc tuãn thu hay không và tht ca các sai 
lch trpng yOu dã duqc trinh bay và giài thIch trong Báo cáo tài chInh; 
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U
CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (tiêp theo) 

U 
Lp Báo cáo tài chInh trén co sU hot dng lien tiic tr'r tnthng hçip không the cho rang Cong ty së 

U tip tic hoat dng lien tiic; 

• • Thit 1p và thrc hin h thing kim soát ni b mt cách hüu hiu nhm han  ch i-Ui ro Co sai sot 
trc)ng yêu do gian 1n hoc nhám 1n trong vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh. 

• 
Ban Giam doc dam bao cac so ke toan thich hcip ducic h.ru gui day du de phan anh tinh hinh tai chinh 

• cUa Cong ty vài miic d chInh xác hcp 1 tai  bat k' thai diem nào và các so sách ké toán tuân thU chê 
do kê toán áp diing. Ban Giám doe cUng chju trách nhim quàn l các tài san cUa Cong ty vá do do dã 

• thirc hin cac bin pháp thIch hqp dê ngAn chn và phát hin các hành vi gian 1n và các vi pham khác. 

• 
Ban Giám dc cam kt dã tuân thU các yeu cu nêu trén trong vic 1p Báo cáo tài chInh. 

U Phê duyt Báo cáo tãi chInh 

. Ban Giám dc phé duyt Báo cáo tài chInh dInh kern. Báo cáo tái chInh dã phán ánh trung thirc va hçrp 
1 tmnh hinh tái chInh cUa Cong ty tai  th&i dim ngày 31 tháng 12 nãm 2020, cUng nhu kêt qua hot 

U dng kinh doanh va tInh hInh km chuyn tin t cho näm tài chInh két thUc cUng ngày, phU hp vói các 
Chuân mrc Ké toán Vit Nam, Chê di K toán doanh nghip Vit Narn và các quy djnh pháp l có lien 

• quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

U 

• .G.&ámdc 
—: 

• 

en 

• :; C''1, 

U Tun 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

N 

U 

U 

N 

U 

N 

N 4 

Thay rnt Ban Giám dOc, 

• ;fw 

CONG 

-:i 

Ngay 22 tháng 03 näm 2021 

15 

'III 
to 
EM 

HA 



- wwwa-c.comvn 

Head Office 

Branch in Ha Noi 

A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. 

Branch inNhalrang 

Branch in Can Tho 

02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Mirth City, Vietnam 
Tel: +84(028) 3547 2972 Fax: +84(028) 3547 2970 
40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam 
Tel: +84 (024)37367879 Fax: +84 (024) 3736 7869 

Tel: +84(0258) 246 5151 Fax: +84(0258) 246 5806 
15-13 Vo Nguyen Giap St.. Cai Rang Dist, Can Tho Citç Vietnam 
Tel: +84(0292) 376 4995 Fax: +84 (0292) 376 4996 

kttv@a-c.com.vn  

kuv.hn@a-c.com.vn  

kttv.nI@a-c.com.vn  

kttv.ct@a-c.com.vn  

( bakertilly 
A&C 

S6: 2.0195/21/TC-AC 

BAO CÁO iaEM TOAN DOC LJLP 

KInh gui:  CAC CO BONG, HQI BONG QUAN TR VA BAN GIAM oOc 
CONG TY CO PHAN lCD TAN cANG — LONG BINH 

hüng tOi dà kim toán Báo cáo tài chInh kern theo cua Cong ty C ph.n lCD Tan Cãng — Long BInh (sau 
day gi tt là "Cong ty"), duqc 1p ngày 22 tháng 03 näm 2021, ttr trang 07 den trang 40, bao gôm Bang 
can d6i k toán tai  ngày 31 tháng 12 näm 2020, Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo hru 
chuyn tin t cho näm tai chinh kt thiic cing ngày và Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh. 

Trách nhim cüa Ban Giám d6c 

Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhim v vic 1p và trInh bay trung thrc và hcip l Báo cáo tài chinh 
cüa COng ty theo các Chun mrc K toán Vit Nam, Ch di K toán doanh nghip Vit Nam và các quy 
djnh pháp I cO lien quan dn vic 1p  và trInh bay Báo cáo tài chinh vâ chju trách nhim v kim soát ni 
b ma Ban Giám d6c xac djnh là c.n thMt dà dam báo cho vic 1p  và trinh bay Báo cáo tài chInh không cO 
sai sOt trQng yu do gian 1n hoc nhm 1k 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhim cüa chng tôi là di.ra ra kin v Báo cáo tâi chinh dra trên k& qua ca cuc kim toán. 
Ching tOi dA tin hành kim toán theo các Chun mijc Kim toán Vit Nam. Các chun mirc nay yêu cu 
chng tOi tuân th chun mvc  và các quy djnh v dao  dic ngh& nghip, 1p k hoach và thrc hin cuc 
kMm toán d dat  duqc sir dam bàn hqp l v vic 1iu Báo cáo tài chinh cUa Cong ty cO cOn sai sot trQng 
y&i hay không. 

COng vic kim toán bao g6m thc hiên các thu tic nhm thu thp các bang ch(rng ki&n toán v các s6 1iu 
va thuyEt minh trén Báo cáo tài chinh. Các thii tic kim toán thrqc 1ra chQn dira trén xét doán cia kim 
toán viên, bao g6m dánh giá rüi ro cO sai sOt trçng y&i trong Báo cáo tài chInh do gian In hoc nhm lan. 
Khi thrc hin dánh giá các rüi ro nay, kim toán viên áâ xem xét ki&n soát ni b cua COng ty lien quan 
dEn vic Ip va trInh bay Báo cáo tài chInh trung thrc, hçp l nhni thiEt kE các th tic kiErn toán phu hçip 
v&i tinh hinh thc tE, tuy nhiên không nhm mic dIch dua ra kiEn v hiu qua cüa kiEm soát nOi  b cüa 
Cong ty. COng vic kiEm toán cling bao gm dánh giá tinh thIch hcip cüa các chinh sách kE toán duqc áp 
dimg và tinh hcfp 1 cüa cac ithc tlnh kE toán cüa Ban Giáin d6c cling nhu dánh giá vic trinh bay t6ng thE 
Báo cáo tài chinh. 

Chiing tôi tin tu&ng r.ng cac bang chung kiEm toán ma chng tôi da thu thp duqc là dy âü và thIch hcp 
lam co' si cho kiEn kim toán cUa cluing tOi. 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Thy A&C is a member of the global network 
of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities 5 



bakertilLy 
A&C 

V kin cüa Kiém toán viên 

Theo ' kin cüa chüng tOi, Báo cáo tài chInh dã phãn ánh trung thirc và hqp 1', trên các khia cnh trQng 
yêu tInh hInh tài chinh cüa Cong ty Co phân lCD Tan Cãng — Long Binh tai  ngày 31 thang 12 näm 2020, 
cüng nhi.r kOt qua hoat dng kinh doanh và tinh hInh liru chuyên tiOn t cho näm tài chInh k& thüc cüng 
ngày, phii hçip vài các ChuAn mijc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam va cac quy 
djnh phap 1 có lien quan den vic lap và trmnh bay Báo cáo tài chInh. 

Cong ty TNIIII Kim toán và Tir vn A&C 
Chi nhánh Ha Ni 

9815-00 

CHI NINH 

coNc1'Y 
TACH NHIEU I4L1U 

ON v iU 

T,A% HA N9 

N ;rg  fi(rc - Giám dc 

S Giá' CNDKI-JN kkm toán: 0368-2018-008-1 

Ha Ni, ngày 22 thang 03 näm 2021 

Vu Tun Nghia - Kim toán viên 

Sá Giá'y CNDKI-IN kiém toán: 4028-2017-008-1 

N 
'II 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker lilly :\&C is a incmbcr of the global network 
of Baker Tilly International lid., the niemhcrs of which are sctaratc and independent legal entities 6 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 

Dja chi: s6 10, &rng Phan Dang Lru, khu ph 7, phixing Long Binh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho nàm tai chmnh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2020 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Don vj tmnh: VND 

Ma Thuyt 

TA! SAN s minh S cu6i nàm S6 du näm 

A- TA! SAN NGAN HN 100 241.257.021.073 286.474.040.308 

I. TiM và cac khoan ttro'ng throiig tiM 110 V.! 130.037.428.854 71.419.929.315 

1. lien 111 75.037.428.854 46.419.929.3 15 

2. Các khoãn tuang thrang tiM 112 55.000.000.000 25.000.000.000 

II. Du tr tài chInh ngn hn 120 

1. Ching khoán kinh doanh 121 

2. Dr phông giãm giá chi.'rng khoán kinh doanh 122 

3. DMftrnAmgi&denngàydáOhafl 123 

III. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 110.194.036.854 206.282.383.745 

1. Phãi thu ngAn hn cCia khách hang 131 V.3 96.923.647.264 199.626.102.581 

2. Trá tri.róc cho ngu&i ban ng&n h?n 132 661.785.606 

3. Phaithunibnganhan 133 

4. Phãi thu theo tiM d k hoch hcip dMg xây dirng 134 

5. Phaithuvchovaynganhn 135 - 

6. Phãi thu ng.n h?.n  khác 136 V.4a 14.24 1.389.804 6.537.260.992 

7. Di,r phông phãi thu ngM h?n  khó dôi 137 V.5 (971.000.214) (542.765.434) 

8. Tài san thi&i ch xci 1' 139 

1V. Hing tM kho 140 

HangtMkho 141 

2. Dr phông giãm giá hang tn kho 149 

V. Tài san ngn hn khác 150 1.025.555.365 8.771.727.248 

1. Chi phI trã trtric ngan hn 151 V.6a 1.025.555.365 420.075.634 

2. Thue glatrl giatangdtrcic khau trtr 152 8.351.651.614 

3. Thuê va các khoãn khác phãi thu Nhã niróc 153 

4. Giao djch mua ban 1i trãi phi&i ChInh phCi 154 

5 îàî san ng.n hn khác 155 
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CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja chi: S 10, &r&ng Phan Dang Li.ru, khu ph6 7, phi.rmg Long Binh, thãnh phô Biên Hàa, tinh Dông Nai 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 

Bang can di k toán (tip theo) 

TA! SAN 

B - TA! SAN DA! HN 

Ma 
s 

200 

Thuyt 
minh S cui nam S du näm 

1.155.622.468.344 1.168.819.112.408 

I. Các khoãn phãi thu dài han 210 630.000.000 630.000.000 

1. Phãi thu dài han  cüa khách hang 211 

2. Trã trtxOc cho ngi.rôi ban dài han 212 

3. Von kinh doanh a dan vj trirc thuc 213 

4. Phãi thu ni b dài han 214 

5. Phài thu v cho vay dài han 215 

6. Phãi thu dài han khác 216 V.4b 630.000.000 630.000.000 

7. Dir phông phái thu dài han  khó dôi 219 

II. îãí san c6 d1nh 220 731.299.966.800 739.436.891.956 

1. îàî san c dlnh  hQu hinh 221 V.7 730.9 10.470.134 739.304.392.227 

Nguyen giá 222 1.090.079.376.548 1.042.086.959.14 7 

Giá trj hao mon lüy ke 223 (359.168.906.414) (302.782.566.920) 

2. Tài san c6 djnh thuê tâi chInh 224 

Nguyen giá 225 

GiO trj hao mOn lIy ke 226 

3. Tai san co dinh  vo hinh 227 V.8 389.496.666 132.499.729 

Nguyen giá 228 1.547.471.400 635.584.400 

Giá lrj hao mOn lüy IcE 229 (1.157.9 74. 734) (503.084.671) 

III. Bt dng san du tir 230 

Nguyen giá 231 

GiatrjhaomônlUykê 232 

IV. Tãisãn d&dangdài han 240 V.9 20.101.850.936 20.414.844.286 

1. Chi phi san xut, kinh doanh do dang dài han 241 

2. Chi phi xây dirng Ca ban dO dang 242 20. 101.850.936 20.414.844.286 

A V. Dau tir tal chinh dãi han 250 V.2 27. 63 8. 2 10. 000 27.638.210.000 

1. Dâuftrvàocôngtycon 251 20.400.000.000 20.400.000.000 
A. 2. Dau Ui vào cong ty lien doanh, hen ket 252 

3. Du tu gop von vào don vj khác 253 7.238.210.000 7.238.210.000 

4. Dç phông du tir tài chInh dài han 254 

5. Dãu Ui nAm giQ dn ngày dáo han 255 

VI. Täi san dài han  khác 260 375.952.440.608 380.699.166.166 

1. Chi phi trã trixOc dài han 261 V.6b 375.702.990.276 380.443.049.011 

2. Tài san thud thu nhp hoän Iai 262 V.10 249.450.332 256.117.155 

3. Thit bj, 4t Ui, phv tüng thay th dài han 263 

4. Tài san dãi han khác 268 

TONG CQNG TA! SAN 270 1.396.879.489.417  1.455.293.152.716 

Báo cáo nay phái duqc dc thng vái Bàn thuyEt minh Báo cáo tài chInh 8 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dja chi: S 10, dtr?mg Phan Däng Li.ru, khu ph 7, phr&ng Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Bang can di k toán tip theo) 

NGUON VON 

C - NQ PHA! TRA 

Ma 
s 

300 

Thuyt 
minh s6 cui näm Sdunäm 

1.003.230.685.501 1.072.111.729.506 

I. Nqngnhn 310 301.388.663.191 305.881.129.523 

1. Phãi trã nguäi ban ngn han 311 V.11 14 1.193.636.079 149.367.990.656 

2. Ngui mua trã tin truOc ngn han 312 6.696.231 4.998.174 

3. Thug và các khoán phãi np Nhà nuâc 313 V.12 8.451.686.895 6.594.851.065 

4. Phãi trã ngtrYi lao dng 314 6.939.406.660 3.077.816.943 

5. Chi phi phãi trâ ngân han 315 V.13 7.924.588.0 18 746.086.081 

6. Phâi trã ni b ng.n han 316 

7. Phãi trã theo tin d k hoach hqp dng xây drng 317 

8. Doanh thu chixa thirc hin ngn han 318 V.14a 4.532.613.324 4.532.613.324 

9. Phãi trã ngn han  khác 319 V.15a 64.761.800.822 85.447.209.152 

10. Vay Va nç thuê tài chInh ngn han 320 V.16a 65.957.430.368 53.888.279.318 

11. Dir phông phãi trã ngn han 321 

12. Qu5 khen thi.râng, phüc Igi 322 V.17 1.620.804.794 2.221.284.810 

13. Qu5bInhngiá 323 

14. Giao dich  mua ban li trãi phiu ChInh phu 324 

II. Nçrdàihn 330 701.842.022.310 766.230.599.983 

1. Phâi trâ ngixâi ban dài han 331 

2. Nguäi mua trã tin tnrâc dài han 332 

3. Chi phi phãi trâ dài han 333 

4. Phãi trã ni bô v vn kinh doanh 334 

5. Phãi trã nii bt dài han 335 

6. Doanh thu chua thrc hin dài han 336 V.14b 167.879.808.560 172.412.510.648 

7. Phái trâ dài han  khác 337 V.lsb 258.206.653.8 10 263.739.185.625 

8. Vay và ng thuê tài chInh dài han 338 V.16b 275.755.559.940 330.078.903.7 10 CI 

9. Trái phiu chuyn dti 339 .CE 

10. Co phiéu iru dai 340 

11. Thug thu nhp hoãn iai  phãi trã 341 

12. Dr phông phãi trã dâi han 342 

13. Qu phát trién khoa hpc vâ cong ngh 343 

Báo cáo nàyphái dwcxc dç'c cüng vái Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh 9 



Lip, ngày 22 tháng 03 nãm 2021 

Ngtrôi 1p biu K6 toán trr&ng d6c 

Phm Th1 Phirong Lê Qunh Quang 

Báo cáo nàyphái dqc dQC cimg vái Ban thuyz minh Baa cáo tài chinh 10 
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja chi: s6 10, dixông Phan Dang Luu, khu ph 7, phu6'ng Long BInh, thành ph Biên HOa, tinh Ding Nai 

BAO cÁO iAi CHINH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 närn 2020 
Bang can di k toán (tiêp theo) 

Ma Thuyt 
NGUON VON S6 minh S6 cu6i näm S6 dan näm 

D - NGUON VON CHU S€1 HYYU 400 393.648.803.916 383.181.423.210 

4. V6nkháccUachUsâhüu 414 

5. C6phi6uqu5 415 

6. Chênh 1ch dánh giá lai tài san 416 

7. Chênh 1ch t) giá h6i doái 417 

8. Qu$ du ttr phát trin 418 91.016.283.335 82.344.043.945 

9. Qu h trg sp xp doanh nghip 419 

10. Qu5 khác thuôc v6n chü sâ htru 420 

11. Lçii nhun sauthu6 chixaphãn ph6i 421 57.610.070.581 55.814.929.265 

LNSTchztaphônphily /dde'n cuái Icj) trithc 421a 4.775.478.893 55.814.929.265 

- LNSTchttaphánphi 1g.) nay 421b 52.834.591.688 

12. Nguonvôndâutxxâydrngcobãn 422 

II. Nguôn kinh phi và qu khác 430 

1. Ngun kinh phi 431 

2. Ngun kinh phI dA hInh thành tài san c6 djnh 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 1.396.879.489.417 1.455.293.152.716 

• 

a 

U 

U 

I 

U 

U 

I 

I 

a 

U 

U 

U 

I. Von chü s& hüu 410 V.18 393.648.803.916 383.181.423.210 

1. Von gop cCia chü sâ hQu 411 245.022.450.000 245.022.450.000 

- Cophiêupho thông có quyên biêu quyêt 411a 245.022.450.000 245.022.450.000 

Cóphié'uirudãi 411b 

2. Thngduv6nc6phàn 412 

3. Quyn ch9n chuyn dôi trái phiu 413 



CONG TY cO PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja chi: s6 10, &thng Phan Dang Luu, khu ph 7, phithng Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO iAi CHtNH 

Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

BAO CÁO KET QUA HOiST DQNG KINH DOANH 
Cho nãm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020 

Don vj tinh: VND 

Ma Thuyt 
CHi TIEU s minh Nãm nay Nàm trirfrc 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vçi 01 VI.! 431.027.392.799 385.565.789.626 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 02 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vy 10 43 1.027.392.799 385.565.789.626 

4. Giá v6n hang ban 11 VI.2 292.483.303.978 253.804.801.268 

5. A. . Lqi nhuan g9p ye ban hang 'a cung cap dich vi 20 138.544.088.821 131.760.988.358 

6. Doanh thu hot dng tãi chinh 21 VI.3 6.464.534.987 5.206.191.599 

7. Chi phi tài chInh 22 VI.4 31.451.227.239 25.623.043.529 
Trong do: chi phi läi vay 23 30.059.314.131 25.279.452.383 

8. Chi phi ban hang 25 VI.5 2.582.051.721 3.209.025.403 

9. Chi phi quãn 1 doanh nghiêp 26 VI.6 35.475.685.663 35.955.957.650 

10. Lqi nhun thun t& hot dng kinh doanh 30 75.499.659.185 72.179.153.375 

11. Thu nháp khác 31 319.280.000 2.768.318 

12. Chi phi khác 32 261.562.771 591.786.361 

13. LQi nhuán khác 40 57.717.229 (589.018.043) 

14. lông i nhun k toán tnrOc thud 50 75.557.376.414 71.590.135.332 

15. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hién hãnh 51 V.12 14.559.987.903 14.031.323.222 

16. Chi phi thu thu nhâp doanh nghiêp hoãn Ii 52 6.666.823 (256.117.155) 

17. LQi nhun sau thug thu nhâp doanh nghip 60 60.990.721.688 57.814.929.265 

19. Lqi nhun sau thud cüa cong ty mc 61 60.990.721.688 57.8 14.929.265 

18. Lãi co ban trên c phiu 70 VI.7 

19. Läi suy giãm trén c6 phiu 71 VI.7 

Lip, ngày 22 tháng 03 nAm 2021 

Ké toán trtrong 

Phm Th1 Phtrong Lê Quynh Quang 

NgLrOi lap biêu 

lay 

Bdo cáo nay phái dwqc dQc cling vOl Bàn thuyit m,nh São cáo iàí chinh 11 



I 

• CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG - LONG BtNH 

I
Dja chi: S 10, dir&ng Phan Dang Luu, khu ph 7, phu&ng Long BInh, thành ph Biên Hàa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH 

• 
Cho nAni tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

• BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN T 
• (Theo phumig pháp gián tip) 

Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

Don vj tInh: VND 

I Ma Thuyt 

CHI TIEU s minh Näm nay Näm trtróc 

• 
I. Luu chuyên tiên tu hot dng kinh 

• 
1. Lti nhuân trwOc 1/suE 

2. DiEu chinh c/so cdc khoãn: 

• - Khâu hao tâi san c djnh và bAt dng san dAu tu 

- CAc khoãn dir phông 

• - Lãi, 1 chênh 1ch t giã h6i doái do dánh giá Iai 

U
các khoãn msc tién t có gôc ngoi t 

Lãi, 1hotd.ngdâutu 

• 
- Chi phi läi vay 

- Các khoân diAu chinh khác 

I 3. Ln nhun là' hoçit d5::g kinh doani: 
tr:rOc I/say d61 von 11ru d3ng 

• Tang, giâm các khoãn phãi thu 

I
Tang, giam hang tn kho 

Tang, giàm các khoãn phãi trã 

a
Tang, giãm chi phi tràtnrâc 

Tang, giãm chüiig khoán kinh doanh 

I TiAn IAi vay da trã 

ThuA thu nhp doanh nghip dA np 

I TiAnthukháctrhotdngkinhdoanh 

Tiên chi khãc cho hot dng kinh doanh 

Lwu chuyêiz tiEn thuan là' 1:091 d3ng kin/s doanh 
I 

II. Liru chuyn tin tir hot dng dAu tu 

1. TiAn chi cIA mua sAm, xáy drng tài san cA djnh va 
I các tài san dài han khác 

• 
2. TiAn thu tr thanh l', nhuvng ban tài san c djnh Va 

các tài san dài han khác 

• 3. Tiên chi cho vay, mua cãc cong ci,s nç cüa 

dan VI khác 

I 4. hAn thu h6i cho vay, ban Iai  các cong c,s nçs cüa 

I
danvjkhác 

5. Tién chi dAu tu gOp v6n vào don vj khác 

• 
6. TiOn thu hi dAu tir gop vn vào don vj khác 
7. hAn thu lâi cho vay, cô trc và lqi nhu.n dircsc chia 

• Liru chuyin tiEn thusn là' 1soz1 d5ng du tsr 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

V.8,9 

V.6 

VI.3 

VI.3 

VI.4 

75.557.376.414 

57.04 1.229.557 

428.234.780 

179.339.224 

(5.484.157.262) 

30.059.314.131 

71.590.135.332 

50.393.561.055 

488.435.434 

(7.543.548) 

(4.942.063.518) 

25.279.452.383 

08 157.781.336.844 142.801.977.138 

09 104.313.658.817 (62.306.778.371) 

10 - 

11 (41.206.321.657) 178.561.933.398 

12 4.134.579.004 (65.453.227.966) 

13 - 

14 (29.637.668.760) (25.279.452.383) 

15 V.12 (15.115.495.724) (13.370.775.187) 

16 V.17 10.000.000 

17 V.17 (14.380.453.498) (9.374.706.630) 

20 165.899.635.026 145.578.969.999 

21 (33.776.967.663) (166.263.403.173) 

22 - 

23 

24 

25 

26 
27 VI.3 5.361.444.933 4.942.063.5 18 

30 (28.415.522.730) (161.321.339.655) 

'uv 

I 

I 

Báo cáo nay phái dur.rc d9c ding vO Bàn :huyiz minh Bào cáo Sal chhih 12 
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• Nguoi Ip bieu Ke toan truo'ng , m doe 
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Phm Th Phuong Lê Qu5'nh Quang 
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a 

a 

a 

U 

a 

a 

a 

a 
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a 

S 
. CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 

Dja chi: S 10, dirôiig Phan Dang Luu, khu phc 7, phuing Long Binh, thânh ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 

• BAO CÁO iM CHtNH 

Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

S Báo cáo Iuu chuyn tin t (tip theo) 

CHI TIEU 

III. Luu chuyên tin Ur hoot dng tài 

1. Tin thu tr phát hành c phiu, nhn vn gop cüa 

Ma 
so 

Thuyt 
minh Nãm nay Nãm truóc 

chUsâhthi 31 
2. Tin trã Ii vn gop cho các chü s& h0u, mua 1a 

c phiu cüa doanh nghip dä phát hành 32 
3. Tinthutrdivay 33 V.16b 11.634.086.598 109.969.557.879 
4. Tintránqgcvay 34 V.16a (53.888.279.318) (51.589.723.418) 
5. Tin trã nçi gc thuê tài chInh 35 - 
6. C tüc, Igi nhun dà trá cho chü sâ hiu 36 V.15,18 (36.345.346.870) (45.536.972.385) 

Lwu chuyeiz tiiz lhu,z lIt hoçit dizg tài chIn/i 40 (78.599.539.590,) 12.842.862.076 

Luu chuyn tin thun trong näm 50 58.884.572.706 (2.899.507.580) 

Tién và tu0ng dwong tin du nãm 60 V.! 71.419.929.315 74.319.462.613 

Anh hir&n cfza thav di t iá hi doái quy di ngoi t 
------------------------------.'

c- -- 61 (267.073.167) (25.7 18) 

Tin và tu'ong duo'ng tin cu6i nám 70 V.1 130.037.428.854 71.419.929.315 

S 

S 

• 

• 

$ 

• 

• 

• 

a 

S 

5  



CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: s6 10, thrOng Phan Dàng Li.ru, khu ph 7, phuong Long BInh, thành ph6 Bién HOa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho nãm tãi chInh kt thñc ngay 31 tháng 12 n.m 2020 

BAN TIIIJYET MIMI BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

I. DALC DIEM HOiT BONG 

1. HInh thfrc s& hOii vn 

Cong ty C phn lCD Tan Cãng — Long BInh (sau dày gi tt là "Cong ty") là cong ty c phn. 

2. Linh virc kinh doanh 

Linh virc kinh doanh cOa Cong ty là djch v. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hot dng kinh doanh chInh cüa Cong ty là: 

Xp do. hang hóa, container; 

Dai l giao nhn hang hóa; 

Vn tâi hang hóa thrOng b, thrOng thüy; 

Djch vi phân loi, luu trtr và dóng gói hang hóa; dóng gói hang container; 

Sra chtta, bâo duong phtrcing tin vn tài, thit bj xp do.; 

Cho thuO phumg tin vn tái, vO container, thit bj xp do.; 

Kinh doanh kho bâi; 

Kinh doanh djch vii logistics; 

Kinh doanh 4n tái da phtrong thüc; 

Hot dng djch vi h trq trirc tMp cho 4n tái thrOng st và thrOng b; 

Hoat dung djch vi,i h trcr trrc tip cho 4n tâi thr&ng thUy; 

Cho thuê xe có dng ccr./. 

4. Chu k5 san xut, kinh doanh thông thuO'ng 

Chu kS'  san xut kinh doanh thông thirOng cüa Cong ty không qua 12 tháng. 

5. Cu trüc Cong ty 

Cong ty con 
Cong ty chi du tu vào I cong ty con là COng ty C phn Tip vn Thành Long có trip sà chInh tai 
G243 Büi Van HOa, KP7, phirOng Long Binh, thành phô Biên HOa, tinh Bong Nai. Hoat dng kinh 
doanh chInh cüa cong ty con nay là cho thuO kho bãi, liru tr hang hóa; v.n tãi hang hóa; bôc xêp 
hang hóa, dóng gói hang hóa. Tai  ngày kOt thüc näm tài chInh, t l von gop cüa Cong ty tai  cong 

ty con nay là 51%, t l quyOn biêu quy& va t l lqi Ich tirong throng vài t' I vOn gop. 

6. Tuyên b v khã nàng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 

Các s lieu tuong i'rng cUa nãm trirâc so sánh thrcrc vài s6 lieu cUa näm nay. 

7. Nhân viên 

Tai ngày kt thüc näm tài chInh, Cong ty có 313 nhãn viên dang lam vic (s du näm là 232 nhán 

viên). 

Bàn thuyet mink thy là m5I bçphn hc,p thank và phái thtçic dQc cieng vOl Baa cáo lài chink 14 



CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja clii: So 10, thràng Phan Dang Luii, khu ph 7, phirâng Long Binh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO cÁo TA! CHIMi 
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyEt minh Báo cáo tài chInh tip theo)  

H. NAM TAI CHIN!!, DON Vi TIEN T sU' DIJNG TRONG KE TOA.N 

1. Näm tài chInh 

Nãm tài chInh cüa Cong ty bt du ttr ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12 hang 
nàm. 

2. Don vj tin t sfr ding trong k toán 

Dcm vj tin t sCr di,ing trong k toán là Ding Vit Nam (VND) do phAn Ian các nghip viii drçic 
thi,rc hin bang &m vj tiên t VND. 

m. ciiuAri rrc vA CHE DQ KE TOAN AP DING 

1. Ch d k toán áp ding 

Cong ty áp dung các Chu.n mvc  K toán Viêt Nam, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam &rçic 
ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nAm 2014 và các thông tu huàng 
dan thrc hin chun mrc ké toán cüa B Tài chInh trong vic Ip  và trInh bay Báo cáo tài chinh. 

2. Tuyên b v vic tuân thu chun mljc k toán và ch d k toán 

Ban Giám dc dam bão da tuân thu yêu cu cüa các Chu.n mirc K toán Vit Nam, Chê d K 
toán doanh nghip Vit Nam dirçic ban hãnh theo Thông tir so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 
näm 2014 cüng nhi.r các thông tir htràng din thc hin chuân mirc k toán cüa B Tài chInh trong 
vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

iv. CAC CHINI1 SACH KE TOAN AP DuNG 

1. Co s& lap Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh ducic Ip trén ccr sâ k toán dn tIch (tth cac thông tin lien quan dn các 1ung 
tiên). 

2. Các giao dlch  bang ngoi t 

Các giao djch phát sinh b&ng ngo?i t duvc chuyn di theo t giá ti ngày phát sinh iao djch. S 
dtr các khoàn miic tién t có gôc ngoai t ti ngày kt thic näm tài chInh dirçrc quy dôi theo t giá 
ti ngày nay. 

Chénh Ich t)' giá phát sinh trong nAm tr các giao djch b&ng ngoai t duqc ghi nh.n vào doanh thu 
hot dng tâi chInh hoc chi phi tài chInh. Chênh lch t' giá do dánh giá Iai  các khoãn mic tiên t 
có g6c ngoai t ti ngày két thüc nAm tài chInh sau khi bi trir chênh lch tang và chênh lch giám 
thrçrc ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài chinh hoc chi phi tài chinh. 

T' giá sir diing d quy di cac giao djch phát sinh b&ng ngoai t là tç giá giao djch th%rc t ti thxi 
diem phát sinh giao djch. Ti  giá giao djch thrc tê di vài các giao djch bang ngoai t di.rcic xác 
djnh nhu sau: 

• DM vài nq phái thu: t' giá mua ngoai t cüa ngân hang thuong mai  noi Cong ty chi djnh khách 
hang thanh toán tai thOi diem giao djch phát sinh. 

• DM vài ncr phái trâ: t giá bàn ngoai t cüa ngân hang thucrng mai  ncri Cong ty dir kin giao 
djch ti th&i diem giao djch phát sinh. 

Bàn thuyEi mEn/i nay là mt bç5ph4n hqp than/i vàphái dwqc dccc cling vói Báo cáo tat chinh 15 
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$ CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG BiNH 
Dja chi: S 10, thring Phan Däng L.ru, khu ph 7, phvng Long Binh, thành phã Biên Hàa, tinh D6ng Nai 

U BAoCAoTAICHINH 
Cho nxn tài chinh kt thUc ngày 31 thang 12 nãm 2020 

• Bàn thuyt minh Báo cáo tài  chinh (tiêp theo)  

a 

I • DM vài các giao dch mua sm tài san hoc các khoãn chi phi dixcc thanh toán ngay b&ng ngoai 
t (khong qua các tài khoân phãi trá): t' giá mua ngoai t cüa ngãn hang thiwng mai  ncTi Cong 

ty thrc hin thanh toán. 

1's' giá sCr di,ing d dánh giá Ii s dii các khoân mic tin t có gc ngoai t tai  ngày kt thác nãm I 
tài chInh duqc xác djnh theo nguyen tãc sau: 

U • EMi vài các khoãn ngoai t gui ngân hang: t)' giá mua ngoai t cüa ngãn hang nai Cong ty m& 
tài khoãn ngoai t. 

a
• DM vài các khoãn mvc  tin t cO gc ngoai t cltrcic phãn loai là tài san khác: t giá mua ngoai 

t cüa Ngan hang TMCP Quãn di — Chi nhánh An Phá (Ngân hang Cong ty thii?rng xuyên co 
U 

giao djch). 

• DM v9i các khoãn mi,ic tin t có gc ngoai t &rcic phân loai là nçi phãi trà: t giá ban ngoai t I 
cCia Ngán hang TMCP Quân dcii — Chi nhánh An Phá (Ngân hang Cong ty thtr&ng xuyén cO 

U giao djch). 

1 3. Tin và các khoãn tirong thro'ng tin 

U Tin bao gm tin mt và tin gui ngân hang không k han.  Các khoãn tiian ducmg tin là các 

khoàn dâu Pr ngãn hn cO th&i han  thu hôi không qua 3 tháng kO tir ngày dâu Pr, Co khá nang 

U chuyOn dOi dO dang thành mt hrcing tin xác djnh và không cO riii ro trong vic chuyOn dôi thành 
tiOn tai thai dim báo cáo. 

I 
4. Các khoãn du tir tài chInh 

I 

I
C'dc khoãn diu 1w vào cong ty con 

Cong 0'  con 

I Cong ty con là doanh nghip chju si,r kim soát cüa Cong ty. Vic kim soát dat  diiçic khi COng ty 

cO khá näng kim soát các chInh sách tài chinh và hoat dng ciia doanh nghip nhn dâu Pr nhAm 

• thu dirqc lqi ich kinh tê tir các hoat dng cüa doanh nghip dO. 

I Ghi nhn ban du 
A . . . h A 

Cac khoan dau Pr vao cong ty con, cong ty lien ket dirçxc ghi nhan ban dau theo giá goc, bao gorn 

$ giá rnua hoc khoàn gop vn cong  các chi phi liOn quan trrc tip dOn vic Mu Pr. Tnii&ng hqp dâu 

Pr bang tài san phi tiOn t, giá phi khoân dau Pr duc ghi nhn theo giá trj hcip l' cUa tài san phi 

$ tin t ti th&i diOm phát sinh. 

a
C t(rc cüa các kS'  tniiâc khi khoàn Mu Pr duvc mua &rcYc hach toán giâm giá trj cüa chInh 

Mu Pr do. c6 tire cüa các k' sau khi khoãndâu Pr drqc rnua ducic ghi nhn doanh thu. C tirc 

• 
dtrçic nhn bang cô phiêu chi duc theo döi so krcrng cO phiOu tang them, không ghi nhn giá frj c 

phiOu nhn dirçic. 

U DyphOng tdn that cho các khoán &u lwvào cOng zy con 

• 
Di,r phOng tn that cho các khoãn du tu vào cOng ty con thrqc trIch Ip khi cOng ty con b l& vài 
m(rc trIch 1p bang chOnh lch giUa vn dâu Pr thi,rc tO cüa các ben tai  cong ty con và vOn chU so 

• 
hthi thi,rc cO tai  ngày ket thác näm tài chInh nhãn vOi t l sO hiu von diu 1 thirc gop cUa Cong ty 
tai cong ty con. NOu cong ty con là dM tuqng 1p Báo cáo tài chInh hqp nht thI can ci'r dO xác djnh 

• di,r phOng tOn that là Báo cáo tài chInh hcp nhât. 

Tang, giàm s dr phOng tn that Mu Pr vào cOng ty con cn phái trIch 1p tai ngày kt thüc nãm tài 
chInh &rcic ghi nhn vào chi phi tài chInh. 

Cdc khoãn du 1w vào cong ci vñn cáa don vj khdc 

Du Pr vào cOng ci,i vn cüa dun vj khác bao gim các khoãn Mu Pr cOng ci von nhung COng ty 
khOng Co quyOn kim soát, ding kim soát hoc cO ãnh hrnrng dáng kO dOi vOi bOn dtrçc dâu Pr. 

Ban thuydt minh nà.y là m3I b5 ph4n hap ihành và phái dwçtc dQc thng vái Báo cáo tài chinh
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S6 10, thr&ng Phan Dang Li.ru khu ph6 7, phu&ng Long Binh, thãnh ph Bién Hôa, tinh Ding Nai 
BAO CÁO TA! cHi 
Cho nãm tài chfnh k& thUc ngày 31 tháng 12 nám 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh  (tip theo)  

Các khoãn dAu Ut vào cong ci,i v6n cüa dan vj khác thr?c ghi nhn ban du theo giá gc, bao gôm 
giá mua hoc khoán gop von cong  các chi phi tric tiêp lien quan den hot dng dâu Ut. Co tuic Va 
lqi nhun cüa các kS'  truâc khi khoàn dâu tu dtrcic mua duqc h?ch  toán giãm giá trj cüa chInh 
khoan du tti do. Co tlic va Iqi nhun cüa cac k' sau khi khoán du tu dirctc mua duc ghi nhn 
doanh thu. Co tlrc thrcic nhn bang c6 phiáu chi thrçic theo dOi s ltrcrng cô phiOu tang them, không 
ghi nhn giá trj cô phiêu nhn thrçic. 

Di,r phàng tn tht cho các khoãn dAu tu vào cong ci,i vn cüa dan vj khác di.rcrc trIch 1p nhir sau: 

• D6i vài khoán du tu vào c phiu niém yt hoc giá trj hçp l khoân du Ut duqc xác djnh tin 
cy, vic Ip dr phOng th,ra trén giá trj thj tnrng cüa cO phiu. 

• DM vài khoãn c1u Ut không xác djnh duqc giá tn hcrp l tai  thri dim báo cáo, vic 1pdir 
phOng duqc thirc hin can cIt vào khoán lô cüa dan vj thrcrc du Ut, vài mite trIch Ip bang 
chênh Ich giCia vn dâu Ut thirc té cüa các ben tai  don vj và vn chü sâ hQu thc có t?i  ngày 
kt thlic näm tài chinh nhân vIti t 1 sâ h&u vn diêu 1 thirc gop elm COng ty tai  dan v do. 

Tang, giàm s dir phOng tn tht du Ut vào cong ci v6n cüa dan vj khác c.n phái trIch 1p tai  ngày 
kOt thüc nãm tài chInh duçxc ghi nhn vào chi phi tài chInh. 

5. Các khoãn phãi thu 

Các khoân nçi phãi thu dixçrc trinh bay theo giá trj ghi s trlr di các khoân dr phOng phãi thu khO dOi. 

Vic phân loai các khoãn phãi thu là phãi thu khách hang và phài thu khác ducic thuc hién theo 
nguyen tac sau: 

• Phài thu elm khách hang phãn anh các khoân phâi thu mang tInh chAt thi.rong mai  phát sinh tlr 
giao dich Co tinh chAt mua — ban gi&a Cong ty Va nglral mua Ia dan vj dc lap vai Cong ty 

• Phai thu khac phan anh cac khoan phai thu khong co tinh thirang mal,  khong lien quan den 

giao dlch  mua — bàn. 

Dij phOng phài thu khó dOi duçtc 1p  cho rlrng khoán nq phâi thu khó dOi sau khi dã bü tth vlii 
khoãn phái trã (nu co). Mire trIch lap can cit vào tuOi nq qua han  cüa các khoán nçi hoc dir kiAn 
mite tn thAt có th xây ra, mirc trIch Ip can cit ci the nhtr sau: 

• D6i v&i nq phãi thu qua han  thanh toán: 
0................ ,. ,. - - 30/o gia trl doi vai khoan nçi phai thu qua han Ut tren 6 thang den dirai 1 nam. 

50% giá trj d6i vài khoân nçi phãi thu qua hn tr I nãm dn dtrói 2 nam. 

- 70% giá trj dM vai khoân nq phái thu qua han  tlr 2 ná.m dn duài 3 nam. 

- 100% giá tn di vài khoãn nçi phài thu qua han  tfr 3 näm trâ len. 

• Di vài nçi phái thu chira qua han  thanh toán nhtrng khó có khã nang thu hcM: can cIt vâo d 
kiAn mite ton thAt d 1p dr phOng. 

Tang, giârn s dir dr phOng nq phài thu khó dOi cAn phâi trIch Ip t?i  ngày kAt thiic nãm tài chin 

duqc ghi nhn vào chi phi quân l doanh nghip. 

6. Chi phi trã trirO'c 

Chi phi trâ U-UàC bao gm các chi phi thirc tA dã phát sinh nhung cO lien quan dAn kAt qua hoat 
dOng san xuAt kinh doanh cüa nhiAu näm tài chInh. Chi phi Ira truàc elm COng ty chü yeu là chi phi 
thuê ca sâ ha tang, chi phi cong cxi, di,ing ciii và chi phi sira cha tài san cô djnh. Các chi phi trâ 
tnuOc nay duqc phãn b trong khoãng thai gian trà tnrItc hoc thai gian các lcri ich kinh té tuang 
itng dirçic tao  ra t& các chi phi nay. 

Clii phi thuê cc'sôhg tang 
Chi phi thuê Co sà ha tAng dtrcic phãn b vao chi phi theo phucxng pháp dtrling th&ng theo th&i han 

thuô. 

Bàn shuy1 minh thy là m51 b5ph4n hqp thành va phái dttqc dç'c cIrng vài Báo cáo tàí chinh 17 
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a

Nguyen ia tài san co djnh vO hinh bao gôm toàn b các chi phI ma Cong ty phài bO ra dê có dLrqc 
tai san cô djnh tInh dOn th&i diAm &ra tài san do vào trang thai san sang sir ding. Chi phi liOn quan 

• 
dOn tài san cô djnh vô hinh phát sinh sau khi ghi nh.n ban dâu duqc hi nhn là chi phi san xuAt, 
kinh doanh trong k5' trir khi các chi phi nay gän hAn vài mt tài san cO djnh vô hinh ciii the và lam 

• tAng lqi Ich kinh tA tic cac tài san nay. 

U
Khi tài san c djnh vo 

hinh dirçrc ban hay thanh I, nguyen giá và giá trj hao mOn luy kA dtrqc xóa 
so 

và lAi, lô phát sinh do thanh l duçxc ghi nh.n vào thu nhp hay chi phi trong nãm. 

• Tài san c djnh vO hInh cüa Cong ty là Chucmg trInh ph.n mAm may tinh. Chi phi liOn quan dAn 
các chirng trinh phan mêm may tinh khong phãi là mt b phn gAn kEt vài phan c1mg cO liOn 

• quan dircic vn hóa. Nguyen giá cüa phân mOm may tInh là toãn b các chi phi ma Cong ty dA chi 

U
Tài san c djnh hthi hinh duc khAu hao theo phirong pháp di.ticng th.ng dira tren th&i gian hicu 
dijng i.râc tInh. S nam khau hao cüa các logi tài san c djnh hitu hInh nhu sau: 

• Loai tài san c dinh S  

Nhà cira, vt kiAn trüc 5 —25 

U MáymOcvathiAtbi 3-6 

a

Phtrcing tin 4n tâi, truyAn dn 3 — 10 

ThiAt bj, di,ing ciii qun l 3 

U Tài san c djnh khác 3 — 5 

• 9. Tài san c6 djnh vô hlnh 

U Tài san c djnh vO hInh diiçcc thA hin theo nguyOn giá trir hao mOn Iüy kA. 

U 

• CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: s6 10, duong Phan Däng Lmi, khu ph6 7, phuing Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 

• BAOCAOTAICHNH 
Cho näm tài chlnh kt thüc ngày 31 thang 12 nm 2020 

• Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh  (tip theo)  

chi phi sfra chfra tàî san có djnh 

• 
Chi phi sira chira th hin chi phI bü lan, san lAp cho phAn dAt Cong ty dang sir dixng. Chi phi nay 
thrqc phân b vào chi phi theo phi.rong pháp dtr&ng thing tung 1mg vài th&i gian thuO dAt con Iai 

• tInh tir thii dim hoàn thành cong tác bü lün, san lAp dAn th&i diem hAt thai han  thuê quy djnh trên 

hcip dng thué dAt. 

Cong cii, ding ci1 

U Các cong ci,i, dung ciii dã thra vào sir ding disçrc phãn b vào chi phi theo phi.rong pháp &r&ng thng 
vâi thxi gian phân bO không qua 24 thang. 

7. Tài san thuê hoat  dng 

Thuê tài san dixcic phan loai là thuê hoat dng nAu phAn Ion i-ui ro và lqi Ich gAn hAn vài quyén sâ 

a
hiiu tài san thuc ye ngtr&i cho thuê. Chi phi thuê hoat dng thrcrc phân ánh vào chi phi theo 
phucing pháp dLrng thang cho sut th&i han  thuê tài san, không phi thuc vào phircmg thirc thanh 

a toán tiOn 

• 8. Tài san c dlnh  h&u 

• Tài san c djnh hiru hInh duçic thA hin theo nguyen giá ti-ic hao mOn luy kA. Nguyen giá tài san c 
djnh hUu hInh bao gOm toàn b các chi phi ma Cong ty phãi bO ra dA co duçrc tài san cô djnh tInh 

a
don thai diem dtra tài san dO vao trng thai san sang sir diing. Các chi phi phátsinh sau ghi nhn 
ban dâu chi dtrçrc ghi tang nguyen giá tài san cO djnh nOu các chi phi nay chàc chan lam tang lcri ich 

U kinh tO trong tuang lai do sir ding tài san do. Các chi phi phát sinh khOng thOa mAn diOu kin ti-en 
thr9'c ghi nhn là chi phi san xuAt, kinh doanh trong nãm. 

Khi tâi san c djnh hicu hinh thrcrc ban hay thanh 1', nguyen giá và giá trj hao mOn lUy kA &rccc xOa 

• 
so va lAi, ho phát sinh do thanh 1' duve ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nAm. 

U 

R Ban this: minh nay là m: bçph4n J,p thành và phái durxc dQc thng vói Báo cáo tài chmnh 18 



CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: s6 10, dLrng Phan Däng Liru, khu ph 7, phu&ng Long Binh, thành ph6 Biên Hôa, tinh D6ng Nai 

BAO cÁo TAI CHINH 
Cho nm tài chinh k& thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài  chInh (tip theo)  

ra tinh dn thôi dim thra phAn mm vào sü diing. Phn mm may tInh duqc khu hao theo phuong 
pháp throng thang trong 3 nãm. 

10. Chi phi xây diyng co bàn dr dang 

Chi phi xay drng c bàn dO dang phàn ánh cac chi phi 1in quan trrc tip (bao gm câ chi phi läi 
vay có lien quan phü hcp vOi chinh sách kêtoán cüa Cong ty) dn các tài san clang trong qua trInh 
xay drng, may móc thiêt bj clang 1p dt dé phiic vi cho mic dIch san xut, cho thuê và quàn I 
cüng nh.r chi phi lien quan dEn vic sCra chüa tài san cE djnh clang thirc hin. Các tài san nay thrcic 
ghi nhn theo giá gôc và không ducic tInh khâu hao. 

11. Hçrp dng hçrp tác kinh doanh 

Ho9t ding kinh doanh &ng ki&n sodt 
Cong ty ghi nhn trén Báo cáo tài chinh các hqp dng hcrp tác kinh doanh duOi hinh thüc hoat dng 
kinh doanh dông kiêm soát các ni dung sau: 

• Giá trj tài san ma Cong ty hin sO hüu. 

• Các khoân nç phâi trã ma Cong ty phài gánh chju. 

• Doanh thu thrçrc chia tfr vic ban hang hóa hoc cung cp djch viii cüa liOn doanh. 

• Các khoãn chi phi phâi ganh chju. 

12. Các khoãn nq phái trã Va chi phi phãi trã 

Các khoán nq phài trà và chi phi phài trá dirçc ghi nhn cho sE tin phãi trá trong tirong lai liOn 
quan dEn hang hóa và dich viii dã nh.n dtrçic. Chi phi phãi trâ dtrcrc ghi nhn dira trên các uOc tinh 
hcip 1 ye so tiOn phãi trá. 

Vic phan 1oi các khoãn phãi trà là phãi trá nguOi ban, chi phi phãi trâ và phãi trá khác dLrqc thirc 
hin theo nguyen täc sau: 

• Phài trá ngtrôi ban phán ánh các khoàn phài trâ mang tinh cht thi.rcrng mai  phát sinh tir giao 
dlch mua hang hóa, djch v, tài san và ngixOi ban là dcn vj dc 1p vOi Cong ty. 

• Chi phi phâi tráphãn ánh các khoán phâi trã cho hang hóa, djch vi,i dA nhn thrçvc tir nguOi ban 
hoc dA cung cap cho ngu&i mua nhirng chisa chi trà do chua eó hóa don hoc chia dü h so, 
tài 1iu kO toán va cac khoàn phái trã cho ngi.rOi lao dng ye tiOn lirong nghi phép, các khoãn 

chi phi san xuât, kinh doanh phái trich truOc. 

• Phài trã khác phãn ánh cac khoán phãi trá không có tinh thuong mai,  không liOn quan dEn giao 

djch mua, ban, cung cap hang hóa djch vu. 

Các khoân nq phâi trâ và chi phi phài trá thrccc phân loai ngn hn và dài han  trOn Bang can dEi ké 

toán cAn dr theo kS' han con  lai tai ngày kOt thüc nAm tài chInh. 

13. VEn chü sO hü'u 

V6n gop cáa chá söhfru 
VEn gop cüa chü sO hihi duqc ghi nh.n theo sE yEn thi,rc tE dA gop cüa cac cô dông. 

14. Phân phEi 19'i nhun 

Lqi nhu.n sau thuE thu nhp doanh nghiêp thrçc phân phEi cho các cE dông sau khi cIA trich 1p các 
qu5 theo DiOu l cüa Cong ty dung nhtr các quy djnh cCia pháp 1ut va cIA thrçic Dai  hi cong cô 

cong phê duyt. 

Ban thuyt1 minh nay là m5: b5 phan hçp thành và phái thtqc dQc cIuzgv&i Báo cáo tài chinh 19 
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: S 10, duing Phan Dng Lru, khu ph6 7, phithng Long BInh, thành ph Bién Hôa, tinh Ding Nai 

BAO cÁo iAi CHINH 
Cho näm tái chinh k& thUc ngay 31 thang 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh  (tip theo)  

Vic phán phi lcri nhun cho các c dong dugc can nhc dn các khoãn miic phi tin t nm trong 
lqi nhu.n sau thus ch.ra phân phi có th ânh hrOng dn luông tiên và khá näng chi trá cô tcrc nhu 
lâi do dánh giá lai  tài san mang di gop vn, lai do dánh giá lai  các khoàn miic tiên t, các cong cii 

tài chInh và các khoãn miic phi tiên t khác. 

C tüc duçrc ghi nhn là nçi phãi trã khi thrçic Di hi dng c6 dông phê duyt. 

15. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 

Doanh thu cung dp djch vy 
Doanh thu cung cp dch vi dtrqc ghi nhn khi ding thai thOa man các diu kin sau: 

• Doanh thu thrçxc xác djnh lirclng di chic chin. Khi hcp dng quy djnh ngi.rai mua thrçic quyên 
trâ li djch vi dA mua theo nhUng diêu kin ci the, doanh thu chi dtrçxc ghi nhn khi nhung 
diu kiên ci,i th do không cOn tn ti và ngu&i mua không duqc quyén trã Ii djch v dA cung 

cp. 

• Cong ty dã hoc sê thu dtrçic lqi Ich kinh t tr giao djch cung cp djch viii do. 

• Xác djnh dirqc phAn cOng vic dã hoàn thành vào thai dim báo cáo. 

• Xác djnh duçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp dch 
vi,idó. 

Tnr&ng hcip dch VII dtrcc thc hin trong nhiu kS'  thI doanh thu dtrçc ghi nhn trong k5' dticc can 
cir vao két qua phân cong vic dã hoàn thânh vao ngày két thüc nãm tài chInh. 

Tih, Mi 
Tin lâi duqc ghi nhn trên cci sâ thai gian và lãi suit thirc t trng kS'. 

CJ tá'c vâ 4ri n/zu?mn dw9c chia 
C trc dirçic chia dtrçvc ghi nhn khi COng ty duqc quyn nhn c tc tfr vic gop vn. C tfrc duc 
nhn bang c phiu chi thrqc theo dOi so hrqng cô phiu tang them, khong ghi nhn giá trj c phiu 

nhn &rcic. 

16. Chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gm läi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tip dn các khoán 
vay. 

Chi phi di vay ducic ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. Tnrarng hqp chi phi di vay lien quan true 
tiêp dn vic dâu tir xay dirng hoc san xuât tài san dâ dang can có mt thai gian dü dài (trOn 12 
tháng) dê có the dua vào sCr din theo mi,ic dIch djnh tnrO'c hoc ban thI chi phi di vay nay thrqc 
tInh vào giá frj cCia tài san dO. Doi vOi khoán vay riêng phc vi vic xây drng tài san cO djnh, bat 
dng san dâu tu, lãi vay dtrçic von hóa k ea khi thai gian xay dijng dtrài 12 tháng. Các khoân thu 
nhp phát sinh ttr vic dâu tu tam  thai các khoân vay duqc ghi giãm nguyen giá tài san cO lien 

quan. 

D6i vài các khoãn vn vay chung trong do có sü dicing cho mc dich dAu ttr xây d%rng hoc san xut 
tài san dâ dang thI chi phi di vay vn hóa ducic xác djnh theo t I vn hOa dôi vài chi phi lüy k 
binh quân gia quyn phát sinh cho vic du ttr xay di,rng c bàn hoc san xuât tài san dO. T' 1 vn 
hóa thrçvc tInh theo t' l Iãi suât bInh quân gia quyên cüa các khoân vay ehua trâ trong näm, ngoi 
trr các khoán vay riêng bit phvc viii cho mic dIch hInh thành mit tài san cii the. 

Ban thuydt mm/i nay là m5I bph4n hqp thành và phái dwqc d9c cIng vol Báo cáo tàz chin/i 20 
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CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: s6 10, thrOng Phan Dang Lint, khu ph 7, phuOng Long Binh, thánh ph Bién HOa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nm tài chinh kt thOc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

17. Các khoãn chi phi 

Chi phi là nhUng khoãn lam giãm Igi Ich kinh t dirge ghi nhn ti th&i dim giao djch phát sinh 
hoe khi có khâ nang ti.rang di chAc chãn s phát sinh trong tuang lai không phân bit dã chi tiên 
hay ehi.ra. 

Các khoãn chi phi và khoãn doanh thu do no tao  ra phãi dirge ghi nhn dng thii theo nguyen tc 
phü hgp. Trong trir&ng hgp nguyen tAe phü hgp xung dt vài nguyen tAc th.n trcrng, ehi phi dirge 
ghi nhãn can cr vào bàn chat và quy djnh cüa các chu.n mire ké toán d dam báo phãn ánh giao 
djch mQt each trung the, hgp l'. 

18. Thud thu nhp doanh nghip 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip là thus thu nhp hin hành và thud thu nhp hoän lai. 

Thuithu nh(ip himn hành 
Thus thu nhp hin hành là khoân thus dirge tinh di,ra trên thu nhâp tInh thuL Thu nhp tInh thu 
chênh Ich so vâi Icri nhun ké toán là do diéu ehinh các khoân ehênh leh tam  th&i giiia thuê và ké 
toán, các chi phi không dugc trir cüng nhix diêu chinh eác khoán thu nhp không phái chju thu và 
eáe khoãn lô dirge ehuyên. 

Thulihu nhiIp hodn 4zi 
Thu thu nhp hoãn lai  là khoãn thus thu nhp doanh nghip s phãi np hoc s dirge hoàn lai  do 

ehênh 1ch tam  th&i giCa giá trj ghi so cüa tâi san và ng phài trâ eho mie dIch 1p Báo cáo tài chInh 

và ea sâ tmnh thug thu nhp. Thus thu nhp hoAn lai  phãi trá dirge ghi nhn cho tt eá eác khoãn 

ehênh leh tam  thi chju thug. Tài san thué thu nhp hoân li ehi dirgc ghi nhn khi che chin 
S. 

trong tlxcrng lai sê Co lcn nhuan tinh thue de sir diing nhirng chenh Ieeh tam  thcn dirgc khau trir nay. 

Giá trl ghi s6 cila tài san thu thu nhp doanh nghip hoãn Ii dirge xem xét lai  vào ngày kt thác 

näm tài chInh và së dirge ghi giãm den m(re dam bão chAc ehàn eó dü Igi nhun tInh thuê cho phdp 
Igi Ich eàa mt phn hoe toàn b tài san thuê thu nhp hoãn lai  dirge sCr diing. Các tài san thuê thu 

nhp doanh nghip hoän lai  ehira dirge ghi nh.n tniâC dày dirge xem xét lai  vào ngày kt th(ic näm 

tài ehinh và dirge ghi nhn khi ehe chn có dU lqi nhun tinh thus d có th sCr dicing các tài san 

thu thu nhp hoãn lai  chira ghi nhn nay. 

Tài san thus thu nhp hoãn lai  va thus thu nhp hoãn Iai  phãi Ira dirge xáe djnh theo thud suât dir 
tInh së áp dung cho näm tài san dirge thu hôi hay ng phãi trã dugc thanh toán dira trên cáe müe 
thus suât có hiu lirc tai ngày kt thác nAm tài chInh. Thud thu nhp hoãn lai  dirge ghi nhn vao 

Báo cáo kt qua hot dOng  kinh doanh và ehi ghi trre tip vào vn chü s& h11u khi khoân thus do 
lien quan dn các khoán mic dirge ghi thing vào vn chü sâ hthi. 

Tài san thu thu nhp hoãn li và thus thu nhp hoän li phái trâ dirge bi trr khi: 
,. 

• Cong ty co quyen hgp phap dirge bu trir gnra tal san thue thu nhap hiçn hanh voi thue thu nhap 

hin hành phài np; và 

• Các tài san thus thu nhp hoãn lai  và thus thu nhp hoAn lai  phái trâ nay lien quan dn thud thu 

nhp doanh nghip dirge quán l bcri eüng mt eci quan thué: 

- Di vài cOng mt dcrn vj chju thu; hoc 

- Cong ty d djnh thanh toán thu thu nhp hin hành phâi trã va tài san thu thu nhp hin 
hành trén ccr s thuAn hoe thu hi tài san d6ng thri vói vic thanh toán ng phai trà trong 

tmg kS' ttrcrng lai khi eáe khoãn trQng yu cUa thué thu nhp hoân lai  phài trâ hoc tài san 

thud thu nhp hoân lai  dirge thanh toán hoc thu hi. 

Bàn :huye'i minh nay là m(51 b5ph4n hqp thành vàphái dwqc dc'c cling vol Báo cáo iàí chlnh 21 



CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S 10, du&ng Phan Dang Ltru, khu ph6 7, phumg Long BInh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAT CHINH 
Cho näm tài chInh kt thüc ngãy 31 thang 12 nãm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh (tiêp theo)  

19. Ben lien quan 

Các ben duqc coi là lien quan nu mt bôn có khã nang kim soát hoc có ãnh hithng dáng k di 
vài ben kia trong vic ra quyêt djnh các chInh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cüng thrçic xem 
là ben lien quan nu cüng chju si kiêm soát chung hay chju ãnh hiràng dáng kê chung. 

Trong vic xem xét mM quan h cüa các ben lien quan, bàn chat cüa mM quan h dtrçic chü trQng 

nhiu hcm hInh thIrc pháp l'. 

20. Báo cáo theo b phn 

B phan theo linh virc kinh doanh là mt phn có th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san 

xut hoc cung cp san phâm, djch vi va có rüi ro và iqi Ich kinh tê khác vài các b phan kinh 

doanh khác. 

Bt phan  theo khu virrc dja l' là me,t  phn có th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san xut 

hoc cung cap san phâm, djch vi,i trong pham vi mt môi trung kinh t cii the và có ri:ii ro va li 

Ich kinh té khác vài các b phan kinh doanh trong các môi trung kinh t khác. 

Thông tin bO phan thrc  lap  và trinh bay phii hp v&i chInh sách k toán áp diing cho vic lap va 

trinh bay Báo cáo tài chInh cüa Cong ty. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN DO! 

KETOAN 

1. Tiên và các khoãn tiro'ng throiig tin 
S6 cuM näm s6 du näm 

      

Tin mt 

Tin gcri ngân hang khong kS'  hn 

Các khoán tiwng duong tin (tin gl'ri co k' hn 
ththi 3 tháng) 

Cong 

 

1.117.676.843 

73.919.752.011 

55.000.000.000 

  

957.511.757 

45.462.417.558 

25.000.000.000 

     

 

130.037.428.854 

  

71.419.929.315 

     

2. Các khoãn du tir tài chInh 

Các khoân du tu tài chInh cüa COng ty chi có du tir gop vn vào dcin vj khác. Thông 
khoãn dâu ttrtài chInh cüa Cong ty nhti sau: 

S cuM näm 
Giá gc Di phöng Cia trj hqp J 

S du näm 
Giá g6c Dtr phOng Cia trj hqp4 

Dàu tu vao cong y con 20.400.000.000 
COng ty C phân Tip 20.400.000.000 
v.n Thãnh Long 

Du Iwgóp van vào 7.238.210.000 
don vjkhdc 
Ngân hang TMCP Quân 
d*i (n)

5.238.210.000 

Cong ty C phAn DAu tir 
lCD Tan Long (ui)

2.000.000.000 

- 13.520.320.000 

20.400.000.000 

20.400.000.000 

7.238.210.000 

5.238.210.000 

2.000.000.000 

- 10.632.252.800 

Cong 27.638.210.000 27.638.210.000  
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CONG TV' cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S 10, thring Phan Dang Liru, khu ph 7, phtring Long Binh, thánh ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh  (tip theo)  

Theo Giy chirng nh.n dãng k' doanh nghip s6 3602427771 ngày 24 tháng 12 näm 2010, thay d6i 
lan thir nhât ngày 02 tháng 07 nãm 2013 do Sâ Ké hoch Va Dâu tix tinh Dông Nai cap, Cong ty 
dau tu vao Cong ty Co phân Tiêp vn Thành Long 20.400.000.000 VND, ti.rong drcing 51% von 

diêu l. Ti ngày kêt thüc näm tài chInh, Cong ty da gop dü von theo Giây chrng nhn däng k' 
doanh nghip. 

Ti ngày k& thüc nãm tài chInh, Cong ty sO hUu 587.840 c phn Ngân hang TMCP Quân di vài 
giá trj 5.238.210.000 VND (so dâu nãm là 511.166 cô phãn). Day là khoán üy thác dâu ttr qua 
Cong ty m là Cong ty TNHII Mt thãnh vién Tong Cong ty Tan Câng Sài GOn. 

°' Ti ngày kt thüc närn tài chInh, Cong ty dä du tu 2.000.000.000 \TND, tircing thrcmg 8% vn diu 
l cüa COng ty Co phân Dâu tu lCD Tan Long, khong thay dôi so vâi so dâu nãm. 

Giátrjhpl 
Di vâi các khoãn du Ur cO giá niOm yt, giá trj hqp l duc xac djnh theo giá niOm y& tai  ngày 
kOt thüc näm tài chInh. COng ty chixa xac djnh giá trj hcxp l cüa các khoãn dâu tu không cO giá 
niêm yet do chi.ra có huàng dan cu thO ye vic xác djnh giá frj hqp l'. 

Tmnh hInh hogt dç5ng cüa cong ty con 
Cong ty con dang hot dng kinh doanh bInh thu&ng, không có thay di kin so vói näm trirâc. 

Giao djch vol cong ty con 
Các giao djch trQng y&i giUa Cong ty vài cong ty con nhu sau: 

NAm nay Näm trtrrc 

Cong ty CJphln flip vn Thank Long 
Cung cp djch vi,i cho cOng ty con 1.022.545.7 19 1.459.043.130 

Cho cOng ty con thuO kho dài h?n 936.067.596 936.067.596 

S di,ing djch vi cong ty con cung cp 4.250.359.016 

C tue dtrçic chia 3.060.000.000 3.060.000.000 

3. Phãi thu ngn h3n cüa khách hang 
S cui nàm S du näm 

Phãi thu cdc ben lien quan 9.689.966.128 3.727.423.982 

COng ty TNHH Mt thânh vién Tang Cong ty Tan 9.605.616.66 1 1.611.720.000 
Càng Sài GOn 
COng ty C ph.n Tip 4n Thành Long 255.006.506 

COng ty C phn Vn tãi BO Tan Cãng 84.349.467 166.697.476 

COng ty C phn DAu ti.r lCD Tan Long 1.694.000.000 

Phdi thu cdc khách hang khdc 87.233.681.136 195.898.678.599 

COng ty TNH}{ Djch vii Chui eung üng DHL 5.9 10.3 85.9 12 5.401.935.754 
Vit Nam 
COng ty Global Home, K.S. 3.412.094.449 14.535.747.954 

Cong ty TNHH Tin Nga 13.518.573.586 18.184.202.766 

Cong ty TNHH Djch Vii Giao nhn - Vn tãi và 498.685.470 12.427.017.499 
Thirong mai  Cong Thành 
COng ty C6 phn Tan Vinh Ccru 13.304.006.915 112.784.727.623 

Chi nhánh Cong ty TN}[H Thüy tinh Malaya Via Nam 8.723.124.666 5.572.381.500 

Các khách hang khác 41.866.810. 138 26.992.665.503 

Cong 96.923.647.264 199.626.102.581 
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CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, &rmg Phan Ding Liru, khu ph6 7, phuO'ng Long BInh, thAnh ph6 Biên HOa, tinh 06ng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nãm tAi chfnh két thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 
Bàn thuyt minh BAo cáo tAi chinh (tip theo)  

4. Phãi thu ngn h3nldài hn khác 

4a. Phái thu ngiin hqn khdc 

Phãi thu các ben lien quan 

Cong ty C phn Tip 4n 
Thành Long - tin An ca 

Phdi thu cdc khdch hang khdc 

Tam 1mg 

K ctrçxc, ky qu 

Các khoãn chi h 

Cong ty C6 phn Tan Vinh Clru 
(chi phi thu, chi h và cirqc cont) 

Phâi thu v kinh phi cOng doàn 
và các khoàn bão hiém 

Dir thu lãî tin gIn có kS' han 

Các khoán phãi thu ngn hn 
khác 

Cong 

S cui nAm s6 du nAm 

Giátij Dy phông Giátr Dirphông 

23.3 70.000 

23.370.000 

14.218.019.804 

2.975.252.724 2.583.197.709 

333. 100.000 98.600.000 

1.098.379.434 568.860.021 

8.094.802.932 2.197.079.536 

352.690.753 328.028.682 

122.7 12.329 

1.24 1.08 1.632 761.495.044 

14.241.389.804 - 6.537.260.992 

4b. Phái thu dài hin khác 

Là các khoãn k' ctrvc, k qu dài han. 

5. Nçrxu 

Nq xu là các khoán nq phâi thu tin ban hang và cung cp djch vii cho các dan vj khong phài ben 

lien quan. Chi tit nhu sau: 

ThOi gian 
quA hn 

s6 cui nAm 

Cia gc DrphOng 
ThOi gian 
quA hOn 

S du nAm 

CiA gc Di phOng 

COng ty c6 phn Thit 
bj Phi thng Ca din 

Trên 3 nAm 5.010.000 (5.010.000) Trên3nm 5.010.000 (5.010.000) 

Cong ty TNHH PhAt 
trin SAn xuAt Hang gia 
ding vA Cong nghip 

Trén 3 näm 49.320.000 (49.320.000) Trén 3 nm 49.320.000 (49.320.000) 

Cong ty TNHH con 
dtring Vn chuyên 

TIn 2-3 nAm 500.131.103 (350.091.772) 

TIn 1- 2 nâm 107.862.387 (107.862.387) TIn 1- 2 nin 607.993.490 (303.996.745) 

TIn 6 thang 
Cong ty TNHH JLL 
Express Vit Nam 

Tin 1-2nm 917.432.110 (458.716.055) 
— 1 näm 

917.432.110 (184.438.689) 

Cong 1.579.755.600 (971.000.214) 1.579.755.600 (542.765.434) 
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375.702.990.276 

 

380.443.049.011 

   

   

S cui nãm 

 

SidAunãm 

   

   

321.474.480.038 

53.304.095.6 10 

185.494.180 

738.920.448 

329.987.886.490 

48.996.671.236 

74.586.220 

1.383.905.065 

CONG TV cO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: só 10, &râng Phan Dang Liru, khu phó 7, phtring Long Blnh, thành phó Bién Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nAm tAi chInh kt thUc ngày 31 thang 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh  (tip theo)  

TInh hInh bin dng di,r phông ncr phài thu khó dôi nhu sau: 
Nãm nay Näm trirrc 

  

S du nam 
Inch 1p di,r phong bo sung 

Hoàn nhâp dir phông 

So cuoi nam 

6. Chi phi trã trithc ngn hnJdài han 

6a. Chiphitrã tru* ngAn hin 

Chi phi cong ct,i diing ci 

Chi phi ph&n mm 

Chi phi sra chUa tài san c djnh 

Cng 

542.765.434 

428.234.780 

  

54.330.000 

488.435.434 

    

971.000.214 

  

542.765.434 

    

    

S cui nàm 

 

SdAunäm 

   

199. 120.075 

35.000.000 

791.435.290 

 

64.904.466 

41. 148.084 

314.023.084 

   

1.025.555365 

 

420.075.634 

   

   

6b. Clii phi trá trwóc dài hçzn 

Chi phi thuê ci sà ha tAng 
(j) 

Chi phi sira cha tâi san c djnh 

Chi phi ph&n rnm 

Chi phi hoa hong 

Cng 

(i) Cong ty và Cong ty TNI-IH MOt thành viên Tng Cong ty Tan Câng Sài 

c sâ ha tAng, clii ti& nhi.r sau: 

GOn dA k hcrp ding thué 

Hpo dng 

liD s 02/HD-ICDLB 
ngày 24 tháng 9 nAm 
2009 

HD s 243/HD-TC-
KHKD ngày 10 tháng 
8 nAm 2010 

HD s' 181/TCT-
KHKD nãm 2014 

HD s6 256/TCT-
KI-iKD ngày 01 tháng 
6näm2015 

HD s 359/TCT-
KHKD ngày 01 tháng 
10 nãm 2017 

HD s 360iTCT-
KF1KDngày01 tháng 
10 nãm 2017 

Dja diem 

Thuê dt thuc khu djch vi Tan Cãng Long 
BInh tQa 1c tai  khu phô 7, phumg Long Binh, 
thành phö Biên Hôa, tinh Dng Nai 

Thuê d& thuc khu djch vi Tan Câng Long 
Birth ta Ic t?i  khu phô 7, phrrmg Long BiJIh, 
thành phô Biên Flôa, tinh Ding Nai 

Thuô dt thuc khu djch vi Tan Cãng Long 
BInh tQa 1c tai  khu phô 7, phtthng Long BInh, 
thành ph6 Biên Hôa, tinh D6ng Nai 

Thuê dAt thuc khu djch vi Tan Cang Long 
BInh tQa lac ti khu phö 7, phrrng Long Blnh, 
thành ph Biên Hóa, tinh Ding Nai 

Thua dAt thuc khu djch vi Tan Cang Long 
BInh t9a 1c tai  khu phó 7, phtrmg Long Binh, 
thành ph6 Bin HOa, tinh Dông Nai 

Thuê dAt thuc khu djch vi Tan Cáng Long 
Blnh tQa lac ti khu ph6 7, phu&ng Long Binh, 
thành ph Bin Hôa, tinh Dng Nai  

Thàihçzn 

49 näm k tr ngày 
k hcrp dông 

49nãmktrrngày 
k hcrp dOng 

44nãmkêt&ngãy 
k' hqp dông 

43 nAm k tir ngày 
ky hqp ding 

• S. 

Tirthoi diem ky 
hçrp ding dn 
01/01/2063 

Tir th&i diAm k 
hqp dông dn 
0 1/0 1/2063 

N 

• ui 

.1 

Ban tJwyt minh nay là m5! b(5ph2n hc,p thành vàphái dwçic dQc cling vOl BOo cáo iài chinh
25 



• • kCáodL P jk4hoIp1g a a a a a a a a a a a a a t ong ai 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chfnh kt thic ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinli (tip theo) 

7. Tài san c dinh hu hInh 

Nguyen giá 

S Nha cira, v3t 
kin trüc 

S  

May móc va 
tliit bi 

. Phiwng hçn vn 
tãi, truyn dn 

. . Thiet b1, dyng 
cy quãn l 

S. - X Tai san co 
djnli khác Cong  

S, dtu näin 952.749.783.661 2.031.984.200 82.002.733.794 2.590.936.477 2.711.521.015 1.042.086.959.147 
Mua shin trong näm 
Du tir XDCB hoàn thành 43.688.404.782 

37.500.000 
1.818.051.373 

- 906.423.636 1.542.037.610 2.485.961.246 
45.506.456.155 

So cuoi nam 996.438.188.443 3.887.535.573 82.002.733.794 3.497.360.113 4.253.558.625 1.090.079.376.548 
Trong do: 
Dä khtu hao h& nhLrng van con scr 
ding 2.387.273.179 932.406.400 40.225.910.619 2.590.936.477 2.009.026.047 48.145.552.722 
Chc thanh 1 

Cia tn hao mon 
s6 du näm 238.441.879.468 1.182.652.480 58.368.680.678 2.448.106.140 2.341.248.154 302.782.566.920 
Khu hao trong näm 49.635.314.642 763.982.613 5.279.569.291 243.544.074 463.928.874 56.386.339.494 
So cuoi nam 288.077.194.110  1.946.635.093 63.648.249.969 2.691.650.214 2.805.177.028 359.168.906.414 

Giá tn con Iai 
So dau nam 

.( .(. So cuoi nam 
7 14.307.904.193 849.331.720 23.634.053.116 142.830.337 370.272.861 739.304.392.227 
708.360.994.333 1.940.900.480 18.354.483.825 805.709.899 1.448.381.597 730.910.470.134 

Trong do: 
Tam thii chua sCr ding 

Dang chi thanh 1' 

Mt s tài san c djnh huiu hinh Co giá trj cOn lti theo so sách là 617.666.717.683 VND dã di.rçrc th chip, cm c d darn bào cho cac khoân vay 
cña Ngan hang TMCP Quân di — Chi nhánh An Phñ và Ngân hang TMCP Ngoai thi.rcing — Chi nhánh Biên HOa. 

Ban tln,yu: minh thy là m31 b5 ph4n  hqp thành và phdi duqc dQc ding vái Báo cáo tài chin)? 26 



CONG ry cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: só 10, dithng Phan Dang Luu, khu ph 7, phithng Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh D6ng Nai 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho näm tai chinh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chinh (tip theo) 

8. Tài san c dlnh vô hInh 

Là ph.n mm quàn 1. Chi tit nhtr sau: 
Nguyen giá Hao mon lüy k Giá tij cOn li 

SdAunãm 635.584.400 (503.084.671) 132.499.729 

Mua sm trong nãm 911.887.000 911.887.000 

Khu hao trong näm (654.890.063) (654.890.063) 

S cu6i nàm 1.547.471.400 (1.157.974.734) 389.496.666 

Trong do: 
DA khAu hao ht nhtrng vn con 
sir diing 

434.504.400 

Ch?s thanh 1 

9. Chi phi xây thyng co' ban d& dang 
Chi phi phát 

Sdunàm sinh trong nãm 
Kt chuyOn vào 

TSCD trong nãm S cui nám 

Mua sm tài san c djnh 

Xây drng co' bàn d& dang 

Hang muc san gqt mt 
bang - khu dot 76 ha 
Hçzng nzyc trang bj hç 
thông camera kho ngogi 
quan 
Hczng muc cOng trInh cum 
kho hOa chat 
Các hgng myc khác 

1.366.200.000 3.032.498.246 

19.048.644.286 45 .558.8 12.805 

19.048.644.286 

- 767.199.600 

- 42.255.667.2 73 

- 2.535.945.932 

(3.397.848.246) 

(45.506.456.155) 

(767.199.600) 

(42.255.667.273) 

(2.483.589.282) 

1.000.850.000 

19. 101.000.936 

19.048.644.286 

52.356.650 

Cong 20.414.844.286 48.591.311.051 (48.904.304.401) 20.101.850.936 

Tong chi phi di vay dirqc von hóa vào chi phi xây dirng co' bàn di dang trong nãm là 0 VND (näm 
tnràc là 1.698.296.549 VND). 

10. Tài san thug thu nhp hoAn Ii 

Tài san thul thu nhp hodn 4i1 dd ghi nhn 

Tài san thu thu nhp hoãn Iai lien quan dn các khoàn chênh lch tam th&i dtrqc khu tth. Chi tit 
phát sinh trong nãm nhu sau: 

So dAu nãm 

Nãm nay 

HJ 

Nàm trmYc j v 

256.117.155 

Ghi nhn vào kt qua kinh doanh (6.6 66.823) 256.117.155 

Phát sinh trong nám 256.117.155 

Hoàn nh4p trong nám (6.666.823) 

249.450.332 256.117.155 
S cui nAm 

Ban thuyt minh thy là m(51 bc5ph<5n hcrp thành vàphài dwçic dQc thng vol Báo cáo /àí chlnh 
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CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: s6 10, dirOng Phan Dang Lru, khu ph 7, phismg Long BInh, thành ph6 Bien Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAT CHtN}1 
Cho näm tài chmnh kt thüc ngãy 31 tháng 12 nàm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh (tip theo) 

11.  Phãi trã ngu*i ban ngn h3n 
S cu6i nãm S du näm 

Phái trã cdc ben lien quan 105.991.877.776 132.284.733.447 

Cong ty TN}IH Mt thành viOn Tang Cong ty Tan 91.559.099.480 125.051.777.287 
Cãng Sài GOn 
Cong ty C6 phn Tip vn Thành Long 3.18 1.394.919 

COng ty C phn Djch vii K thuat  Tan Cãng 701.169.762 221.319.990 

Cong ty C phn Giâi pháp Cong ngh Thông tin 99.800.000 354.164.170 
Tan Cãng 
Cong ty TNFIH Cãng Quc t Tan Cãng - Cái Mép 43.515.000 7.840.000 

Cong ty TNHH Phát trin ngun nhân 1rc Tan Câng 34.200.000 
— STC 
Cong ty C phn Tip vn Cat Lái 990.000 

Cong ty C phn Tip vn Tan Cãng - Vung Tàu 102.005.000 

Cong ty C phn Djch vit Container Tan Cãng 297.730.615 

Cong ty Ct phn DAu tu lCD Tan Long 9.972.963.000 6.648.642.000 

Phái Ira cdc nhà cung cip khác 3 5.201. 758.303 17.083.257.209 

Cong ty TNHH An Trung Phát 3.981.220.286 3.241.391.311 

Cong ty C phn Hai hai Muii hai 1.943.034.113 1.335.139.657 

Chi nhánh Cong ty C6 phn Xây dirng Ttr vn Thit 
kê M&T 

1.555.936.298 2.497.349.819 

Cong ty C phn Xây dijng Vn tãi S Chin 1.866.529.100 1.866.529.100 

Cong ty C phAn Xây dmg T.cons 9.682.317.216 42.374.800 

Các nhà cung cp khác 16.172.721.290 8.100.472.522 

Cong 141.193.636.079 149.367.990.656 

Cong ty khong có nq phãi trà ngtrOi ban qua han  chisa thanh toán. 

12.  Thud và các khoân phãi np Nhà ntrfrc 
S phâf np S dã np 

S6 cui nám 
S du nãm trong näm trong näm 

Thu GTGT hang ban neii  dja 11.749.138.575 (9.285.180.858) 2.463 .957.77 

Thus thu nhp doanh nghip 6.397.809.360 14.559.987.903 (15.115.495.724) 5.842.301.5 

Thus thu nhp doanh nghip 
np h ben h9p tác kinh 
doanh 

2.572.313.636 (2.572.313.636) 

Thus thu nhp cá nhân 197.041.705 1.270.290.129 (1.321.904.195) 145.427.639 

Thus mon bài 3.000.000 (3 .000.000) 

Cong 6.594.851.065 30.154.730.243 (28.297.894.413) 8.451.686.895 

Thuigid trj gia tang 

Cong ty np thu giá tn gia tAng theo phixcing pháp khu trir. Thus suit thus giá trj gia tAng niur sau: 
Djch vi cung cp cho các hang tàu nithc ngoài 0% 

Cung cp ni.râc sach 5% 

Các djch vi khác 10% 

Bàn thuyEt mink nay ià mç51 bph4n hc,p thank và phái dttçic dç'c chng vat Báo cáo tat chInk 28 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S 10, thring Phan Dang Ltru, khu ph6 7, phi.ring Long Blnh, thành ph Biên Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO cÁo TAI CHtNH 
Cho näm tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo)  

Thuithu nhip doanh nghip 
Cong ty phái np thu thu nhap doanh nghip cho cac khoán thu nhp tInh thus vài thus sut 20% 

(nãm tnthc thus su.t là 20%). 

Thue thu nhap doanh nghicp phai fl9 trong nam dircc dr tinh nhii sau: 

Nàm nay Näm trirrc 

Tng lçii nhun k toántrithcthu 

Các khoan dieu chinh tang, giam lçxi nhu?n ke 
toán dO xác dinh lai nhun chju thuO thu nhp 
doanh nghip: 

- Các khoán diu chinh tang 

Chi phi khong hcrp l 
ThIi lao Ban Diu hành khong chuyên trách 

L3 chênh lch ç  giá do dánh giá igi tien, phái thu 
ngán hgn có gôc ngo cu t cuói nám nay 

- Các khoàn diu chinh giàm 

Khoán chênh lch dzrçic kMu tnt theo quyetr toán 
thuê 
Lãi chênh lçch t giá do dánh giá lgi Iien, phái 
thu ngãn hgn có gôc ngogi t cuôi nám truóc dd 
thtc hiçn trong nám nay 

Thu nhp chju thu 

Thu nhp duc min thu 

Thu nhâp tInh thus 

Thus suit thuE thu nhp doanh nghip 

Thul thu nhp doanh ngh4p phái n3p 

Diu chinh thus thu nhp doanh nghip phài np 
c0a các nãm truàc 

Thut thu nhp doanh nghip phãi np  

75.557.376.414 

432.563.102 

259.563.171 

138.000.000 

8 7.890.404 

(33.334.116) 

(79.556.35 7,) 

72.799.939.516 

20% 

14.559.987.903 

275.160.524 

14.559.987.903 14.031.323.222 

71.590.135.332 

602.263 .3 18 

448.005.637 
239.000.000 

19.556.357 

(33.334.116) 

(70.964.560) 

72.192.398.650 
(3.411.585.161) 

68.780.813.489 

20% 

13.756.162.698 

75.989.939.516 
(3.190.000.000) 

Vic xác djnh thus thu nhp doanh nghip phãi nOp  ctia Cong ty thrqc can ci vào các quy djnh hin 

hành ye thuO. Tuy nhiên, nhCng quy djnh nay thay dôi theo tfrng th&i kS'  và các quy djnh ye thuê 

doi vai nhiOu loai giao djch khác nhau cO the dtrqc giãi thIch theo nhiOu cach khác nhau. Do vy sO 
thud dtrcic trinh bay trOn Báo cáo tai chInh có the së thay dôi khi ci quan thuO kiêm tra. 

Cdc 1oii Ihul khdc 
Cong ty ke khai và np theo quy djnh. 

E 

Bàn thuyt: minh nay là m51 b5ph4n hQp thành và phái dwqc dQc càng vái Báo cáo zàî chinh 29 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, dirOng Phan Dang Ltru, khu ph 7, phirOng Long Binh, thành ph6 Bin Hàa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAT CHINH 
Cho nAm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo) 

13. Chi phi phãi trã ngn h3n 
. So cuoi nam 

A So dau nam 

Phãi trã cdc ben libi quan 28.017.091 15.986.818 

Cong ty TNHH MOt  thành viên Ttng Cong ty Tan 28017091 15986818 
Cáng Sài Gón — chi phi xép d, vn chuyên 

Pith! tnT cdc ti chüc và cd nhân khác 7.896.570.92 7 730.099.263 

Chi phi hi nghj khách hang 24.828.091 4 10.093.756 

Chi phi du ttr xây di,rng kho 6.150.400.000 

Chi phi vn chuyn, bc xp, nâng ha 1.184.301.589 

Chi phi Iãi vay phãi trã 421.645.371 34.585.507 

Các chi phi phái trâ ng.n han  khác 115.395.876 285.420.000 

Cong 7.924.588.018 746.086.081 

14. Doanh thu chira thiyc hin ngn hn 

Là doanh thu chi.ra thirc hin lien quan dn các hcip ding cho thué c sâ ha tng, thuê kho, thuê mái 
vôm, chi tit nhtr sau: 

14a. Doanh thu chwa thztc hiên ngn h9n 
S cui näm S du näm 

Doanh thu chwa thtc hin lien quan din cik 
ben llên quan 

Cong ty C ph.n Tip vn Thành Long 

Cong ty C ph.n DAu tu lCD Tan Long 

Doanh thu chwa thrc hin lien quan dIn cdc to 
chác khác 

A . 
Cong ty Co phan Tiep van Long Binh 

Cong ty TNHH Djch vi Giao nhn Vn tâi và 
Th.wng mai  Cong Thành 

2.081.439.497 

936.067.596 

1. 145 .371.90 1 

2.451.173.827 

451.592.431 

1.999.581.396 

2.081.439.497 

936.067.596 

1. 145 .371.90 1 

2.451.173.827 

451.592.431 

1.999.581.396 

Cng 4.532.613324 4.532.613.324 

14b. Doanh thu c/nra thrc hin dài hxn 'HI 

S6 cui näm s6 du nàm 
Co 
9 NI 

Doanh thu chwa ihrc hin lien quan din các 
ben lien quan 

77.322.910.885 79.404.350.389 
TO 
A 

TAI 

Côngty C phAn Tip vn Thành Long 35.119.853.031 36.055.920.627 

Cong ty C phn Du tir lCD Tan Long 42.203.057.854 43 .348.429.762 

Doanh thu chwa thrc hin lien quan din cdc t6 
chác khdc 

90.556.897.675 93.008.160.259 

Cong ty C ph.n Tip v.n Long Binh 16.434.260.435 16.885.852.87 1 

Cong ty TNHH D:ch vi1 Giao nh.n Vn tãi va 
74.122.637.240 76.122.307.388 

Thi.rang mai  Cong Thành 

Cong 167.879.808.560 172.412.510.648 

Bàn thuyEt minh thy là m5t b$ ph4n  hip thành và phài dttqc d9c càng vol BOo cOo sal chInh 30 



CONG TV cö PHAN lCD TAN cANG - LONG B±NH 
Dja chi: S6 10, di±ng Phan Dang Ltru, khu ph6 7, phu&ng Long Binh, thành ph Bián Hàa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho nm tài chInh kt thUc ngáy 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh  (tip theo)  

15. Phãi trã ngn hanldài han khác 

iSa. Phdi trã ngln hin khác 
S cui nàm 

 

S dâu nãm 

    

    

30.698.653.856 

30.698.653.856 

34.063.146.966 
422.480.133 

3 15 .02 1.867 

18.018.697.932 

10.289.251.113 

706.731.410 
2.472.205.395 

721.303.786 
1.117.455 .33 0 

64.761.800.822 

S cui nám 

258.206.653.810 

166.736.653 .8 10 

91.470.000.000 

258.206.653.810 

Phãi Ira ben lien quan - ông ty TNHHM3I 
thank viên Tong Ong ty TOn C'áng Sài Gèn 

Phãi trã tin thuê dat, tin an ca 

C ti.'rc, lqi nhun phâi trã 

Phãi Ird các tJ chd'c và cd n/ian khdc 

Kinh phi cong doàn 
Bão him xA hi, bâo him y t& bâo him that 
nghip 
Nhn k qu5, k' c.rçic ngn han 
Cong ty C phAn Sonadezi Long Binh (phãi trã 
lien quan den hcrp dOng hqp tác kinh doanh) 
Thu GTGT dAu ra chua kê khai 

Ct ti'rc, lcii nhun phâi trã 
Các khoân thu h 
Các khoàn phâi trã ngn han  khác 

Cong 

15b. Phdi Ira dài /:xn k/the 

PhOi Ira cdc t ckdc k/ide 

Nhn k qu, k cuqc 

Cong ty C phAn Sonadezi Long BInh - Phãi tra 
tin hcp tác kinh doanh 

Cong ty C phn Tan Vinh Cüu - Phãi trá tin hqp 
tác kinh doanh dài hn tai  kho hang 

Cong  

6 7.862.133. 796 

48.999.633.796 

18.862.500.000 

17.585.075.356 

230.3 88. 159 

586.001.433 

4.470.456.912 

8.686.925.985 

2.064.184.765 
541.365.870 

1.005.752.232 

85.447.209.152 

S du nàm 

263.739.185.625 

75.443.439.500 

91.470.000.000 

96.825.746.125 

263.739.185.625 

(I) Là cac khoán nhn k qu, k' ci.rçic dài han  cüa các th chc khác, chi tit nhu sau: 

So cui nãm S du näm 

Cong ty TNHH Djch vii chui cung ing DHL 
Vit Nam 

Global Home, K.s. 

Cong ty TNHH Pacorini Vit Nam 

Cong ty C phn Tan VTnh Cthi 

Cong ty C phAn Tin Nga 

Các khách hang khác 
Cong 

5.703.429.600 

9.278.000.000 

 

18.702.780.900 

3.592.317.600 

17.000.000.000 

23.800.000.000 

12.348.341.000 

113.825.746.125 

23.200.000.000 

14.729.478.085 

 

166.736.653.810 

 

75.443.439.500 

   

Ban :huyt mirth nay là mt b5ph*$n hcip thành và phái thzçic dQc cling vái Báo cáo tài chlnh 31 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, duô'ng Phan Dang Lmi, khu ph 7, phuông Long Binh, thành phó Bin HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chmnh kt thUc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh  tip theo)  

(ii) Cong ty và Cong ty C phn Sonadezi Long Binh dä k hcrp dng hçp tác kinh doanh dài han, 
trong do, Cong ty C phn Sonadezi Long Bjnh gOp t I 49%, chi tit nhi.r sau: 

H dEng Mic dIch h tdc 

liD s 485/HD-
ICDLB-SZB ngày 21 
tháng 09 nAm 2013 

Phi.iIac01HDs 
485/HD-ICDLB-
SZBiPL1 ngày 08 
tháng 05 näm 2014 

Phi,i luc 02 HD S6 
485/HD-ICDLB-
SZBiPL2 ngày 15 
tháng 06 näm 2015 

Cong  

Duttrxâyd%rngkho lAtai 
khu kinh tê quôc phông Tan 
Câng Long Binh 

Xây dung them kho 14A tai 
khu kinh té quôc phông Tan 
Cãng Long BInh 

Xây drng them kho 20 tai 
khu kinh té quôc phông Tan 
Câng Long BInh 

So tiM gOp 
Th?ri h9n (VND) 

45 näm k6 tfr ngày 24.990.000.000 
k hcip dOng 

Theo thii gian cüa 27.139.000.000 
hçp dng so 485 

Theo thii gian cüa 
HqpdOngsô485 
và Phii 1ic 01 

91.470.000.000 

39.341.000.000 

l5c. Nt qua h9n c/nra thanh todn 

Cong ty không có nq phái trâ khác qua han chua thanh toán. 

16. Vay 

16a. Vay dàih9n din hzn trã
s6 cu6i nàm s6 du näm 

Ngân hang Thixcmg mai C6 phn Quân di — Chi 
nhánh An Phü 
Ngân hang Thuxng mai  C6 phAn Ngoai thircing 
Vit Nam — Chi nhánh Bién BOa 
Ngãn hang Thuang mai  C6 phn phát tri6n Thãnh 
phô Ho ChI Minh 
Cong 

38.888.279.319 

15.000.000.000 

12.069. 15 1.049 

 

38.888.279.318 

15.000.000.000 

   

65.957.430.368 

 

53.888.279.318 

   

   

Chi ti6t s6 phát sinh v cac khoãn vay dài han  dn  han  trã trong näm nhir sau: 

Nãm nay Nám trtrórc 

 

    

s6 dAu näm 
K6t chuyn ti'r vay dài han 

53.888.279.318 
65.957.430.368 

49.252.784.498 
56.225.218.238 

ry 

S6 ti6n vay dä trã (53.888.279.318) (51.589.723.418) TII 

s6 cu6i nàm 65.957.430.368 53.888.279.318 
9I  

.c -•' 

16b. Vay dài hçzn 
s6 cu6i nàm s6 du näm 

Ngan hang Thuong mai C6 phAn Quân di — Chi 
nhánh An Phü 

141.789.074.823 175.577.354.142 

Ngan hang Thi.rong mai  c6 phn Ngoai thirong 54.821.264.068 74.921.264.068 
Vit Nam — Chi nhánh Biên HOa 
Ngan hang Thtran mai  C6 ph.n Phát tri6n Thành 
ph6 H ChI Minh 

79. 145.221.049 79.580.285.500 

Cong 275.755.559.940 330.078.903.710 

Bàn thuyil mini, nay là mçt bph4n hçip than/i vàphài duçrc dcc ci4ng vat Báo cáo tài chin/i 32 



Cong ty có khá nãng trâ thrcxc các khoân vay dài han. 

Khoân vay dài han  Ngân hang Thiwng mai  C phn Quan di — Chi nhánh An Phü theo các hcip 

dng vay k kt trong các nàm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Mic dIch vay dé dâu tir xây 

dirng co s& ha tang; xây dirng va câi tao  các kho hang; thanh toán tiên thus dat cho Cong ty mc 
(Cong ty TN}fl-1 Mt thành viên Tong Cong ty Tan Cãng Sài GOn); mua s.m may móc thiêt bj, 
phirong tin 4n tãi;... Thai han  vay tr 60 dn 96 tháng, tiy theo trng hqp dng. Lãi suit áp di,mg 
trong nãm 2020 là tr 7,1% dn 9,2.%/nãm. Tài san dam bão là tài san hInh thành tr vn vay và các 
quyn khai thác c sâ ha t.ng. 

(j Khoãn vay Ngân hang Thuang mai  C phAn Ngoai thirxng Vit Nam — Chi nhánh Biên HOa theo 

(i) 

các hcip dOng vay k két trong cac nãm 2013, 2014, 2016. Mi,ic dIch vay dé du Ur xây dtrng nba 
kho, th&i han  vay tü 120 tháng den 144 tháng, lãi suât quy djnh trên trng khé tràc nhn nq. Lài suât 
áp dicing trong näm 2020 là 8,0%/näm. Các khoãn vay nay dirqc dam bâo bAng vic th chip tài san 
hInh thành tfr vOn vay. 

Khoãn vay Ngan hang Thucmg mai  C phn Phát trin Thành ph H ChI Minh theo Hçp dng tin 

ding so 40925/I9MN/FIDTD ngày 05/11/2019 de thanh toán, bü dAp chi phi dâu tu xây drng, thiêt 
bj Di,r an dau ttr xay dimg kho sO I &2 khu 8,9 ha lCD Tan Cãng — Long Binh, thi han  vay 96 
thang ké tfr ngày giái ngân von vay Ian dâu. Khoán vay dirc dam bão bang vic the chap Cong 
trinh xây dung trén dat và quyén khai thác cong trinh xay dirng hInh thành tr Dir an dau ti.r xay 
dirng kho so 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Cãng — Long Binh, toàn b lqi ich phát sinh tfr d,r an nay và 
quyén tài san phát sinh tir hcrp dOng thué c sà ha tang (khu 6.783 ha thuc Khu djch viz Tan Cãng 
Long Binh khu 130 ha) s 287/TCT-KHKD ngày 0 1/09/2018. LAi suât ap ding trong nAm 2020 là 
9,4%/nAm. 

K' han  thanh toán các khoãn vay dài han  nhtr sau: 

CONG TY C5 PHAN lCD TAN cANG - LONG B±NH 
Dja chi: s6 10, &rng Phan Dang Lmi, khu ph6 7, phtr&ng Long BInh, thành ph Biên HOa, tinh Ding Nai 
BAO CÁO TAI CHtNH 
Cho nãm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt ininh Báo cáo tM chInh  (tip theo)  

S6 cuôi nAm S d&u nAm 

Tfr 1 nAm trâ xung 65.957.430.368 53.888.279.318 

Trén 1 nAm dn 5 nAm 201.387.086.197 189.809.587.149 

Trên 5 nAm 74.368.473.743 140.269.316.561 

Cong 341.712.990.308 383.967.183.028 

Chi tit s phát sinh v các khoãn vay dài han  trong nAm nhir sau: 

NAm nay Näm trtrcrc 

S du nAm 330.078.903.7 10 276334•564•069N 
St tin vay phát sinh 11.634.086.598 109.969.557.879'> 

Kt chuyn sang vay dài han  dn  han  trã (65 .957.430.368) (56.225.218.238)\\ 
L So cuoi nam 275.755.559.940 330.078.903.710 J 

1* 

16c. Vay qud hzn c/twa titan/i loan 
Cong ty không có các khoân vay qua han  chtra thanh toán. 
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: So 10, duOng Phan Däng Luu, khu ph6 7, phi.r&ng Long BInh, thãnh phO Bién Hôa, tinh DOng Nai 

BAO CÁO iAi CHtNH 
Cho nAm tài chmnh kt thUc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo thi chInh (tip theo)  

17. Qu5 khen thtr&ng, phüc Io'i 

sO dAu näm 

Tang do trIch 
1ptir1çi 

nhun 

Tang khãc 
() Chi qu5 trong 

nAm SO cuOi näm 

Qu khen thixàng 530.897.976 9.745.028.988 10.000.000 (10.111.943.164) 173 .983 .800 

Qu pht'ic Igi 1.256.598.523 3.622.504.494 - (3.556.135.334) 1.322.967.683 

Qu5 thtr&ng Ban quàn 433.788.311 402.440.000 - (712.375.000) 123.853.311 
1', diu hành 

Cong 2.221.284.810 13.769.973.482 10.000.000 (14.380.453.498) 1.620.804.794  

Là khoàn nhn tin thuâng tr các Cong ty khác. 

18. VOnchüs&hUu 

18a. Bang dái c/thfu bin dng cüa vtiz cM sô hfru 

VOn du tir cüa 
chüsrhUu 

- Quy dau tir 
phát triên 

Lqi nhun san 
thud chira phân 

phôi Cng 

SO dAu nAm truàc 245.022.450.000 51.352.641.297 77.055.944.589 373.431.035.886 

Lcn nhun trong nãm trirâc 57.814.929.265 57.814.929.265 

Inch 1p  các qu tr lcri 
nhun nAm 2018 

30.991.402.648 (40.302.577.089) (9.311.174.44 1) 

TrIch Ip các qu' tr lciri 
thun näm 2019 

- (2.000.000.000) (2.000.000.000) 

Chia cO tüc (36.753.367.500) (36.753.367.500) 

Tang vOn tr phát hành cO 
phiêu 

58.022.450.000 58.022.450.000 

SO dir cuôi näm tnrôc 245.022.450.000 82.344.043.945 55.814.929.265 383.181.423.210 

sO dAu näm 245.022.450.000 82.344.043.945 55.8 14.929.265 383.181.423.210 

Lqi nhun trong näm nay 60.990.721.688 60.990.721.688 

Trich Ip các qu tr lçii 
nhiun nam tnrâc 

8.672.239.390 (14.286.082.872) (5.613.843.482) 

Chia cô tCrc (36.753.367.500) (36.753.367.500) 

T?.m trich 1p các qu5 tr lqi 
nhun nàm nay 

(8.156.130.000) (8.156.130.000) 

sO dir cu6i näm nay 245.022.450.000 91.016.283.335 57.610.070.581 393.648.803.916 

18b. Clii von gop cüa cM só hfru 
sO cuOi nAm sO dâu näm 

Cong ty TNFTH Mt thành viên TOng Cong ty Tan 
Cãng Sal GOn 

125.750.000.000 125.750.000.000 

Cong ty TNHH Quãn 1 nci và Khai thác tâi san 
Ngân hang TMCP Quân di 

18.750.000.000 18.750.000.000 

Các cO dOng khác 100.522.450.000 100.522.450.000 

Cong 245.022.450.000 245.022.450.000 

Bàn thuydt minh nay là mç$t b5phdn hqp thành và phái dwçtc dQc càng vOi Baa cáo là: chinh 34 



CONG TY cô PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S 10, dtràng Phan Dang Ltru, khu phó 7, phi.r&ng Long Blnh, thành phO Bi&i HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nAm tài chin.h kt thüc ngày 31 thang 12 nãni 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

2 18c. Cophieu 

o cuoi nam ( A So dau nàm 
S hrcmg c phiu dang k phát hành 24.502.245 24.502.245 

S hrqng c phiu ph6 thông dã phát hành 24.502.245 24.502.245 

S hrqng c phiu ph thông dang km hành 24.502.245 24.502.245 

Mnh giá c phiu dang liru hành: 10.000 VND. 

18d. Phân phái 1p'i nhuOn 
Trong nàm, Cong ty dã phân ph6i Igi nhun theo Nghj quy& di heii c dông thuông nien näm 
2020 so 01/20201NQ-DHCD ngày 12/6/2020 nhi.x sau: 

PhânphoAi lol nhuân ,zán 2019 VND 

• Chia c tCrc cho các c dong 36.753.367.500 
A • Trich quy dau ttr phat trien 8.672.239.390 

• TrIchquykhenthir&ng 4.414.268.988 

• TrIchqu5phücIqi 957.134.494 

• TrIch qu9 thi.râng ban quãn l diu hành 242.440.000 

Timphân ph6i 4i1 ,ihuuin nám 2020 VND 

• TrIch qu9 khen thi.rong 5.33 0.760.000 

• TrIch qu5 phác lçii 2.665.370.000 

• TrIch qu thtthng ban quân I diu hành 160.000.000 

19. Các khoãn miic ngoài Bang can di k toán 

Ngoxi t cdc 1oii 

Tai ngày kt thüc näm tài chInh, tin và các khoãn hang throng tin bao gm 2.568.391,70 USD 
(so dâu näm là 770.684,03 USD). 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOiT DQNG KINH DOANH 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 

la. Tang doanh thu 

Näm nay Nàm triróc 
Doanh thu dich vi cho thuê kho 423.246.838.249 377.383.062.356 
và các dich viii di kern 

Doanh thu djch vi cho thué cAu t?i  Cat Lái 7.761.500.004 8.169.999.996 
Doanh thu ban ho sathau 19.054.546 12.727.274 
Cng 431.027.392.799 385.565.789.626 
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CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dia chi: s6 10, thr6ng Phan Dang Lisu, khu ph6 7, phixmg Long BInh, thành ph Bién Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO iAi CHtNH 
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh  (tMp theo)  

lb. Doanh thu ban hang và cung cp djch vy cho các ben llên quan 

Ngoai các giao djch v bàn hang và cung cAp djch vi,i cho cong ty con &rc trInh bay a thuyt minh 
s V.2, COng ty cOn phát sinh các giao djch cung cAp djch vi cho các ben lien quan khong phài là 
cOng ty con nhtr sau: 

Nãm nay Näm trtr&c 

Cung cp djch vy cho các doi vj: 
Cong ty TN}{H Mt thành viOn Tng Cong ty Tan 20.085.566.643 19.776.335.568 

Câng Sài GOn 
Cong ty CO phn Kho vn Tan Cãng 1.813 .347. 194 

Cong ty C phAn Djch vii K thut Tan Cãng 45.463.654 31.679.742 

Cong ty C phAn Vn tài B Tan Cáng 148 .8 18. 136 440. 133 .75 1 

Cong ty TNHH Cãng Quc t Tan Câng - Cái Mép 13.023.044 

Cong ty C phAn Nhiên 1iu Tan Cãng 37.430.933 

Cong ty C phAn DAu Ur lCD Tan Long 833.865.000 2.375.065.000 

C/to thuê co so hi tang: 
Cong ty Co phAn DAu ti.r lCD Tan Long 1. 145 .371.901 1. 145.371.908 

2.  Giá vn hang ban 
Näm nay Nãm tru&c 

Giá vn djch viii cho thuê kho va các djch vi di 
kern 

289.763.458.882 25 1.084.956.172 

Giá vn djch vi,i cho thuO cAu tai  Cat Lái 2.7 19.845.096 2.719.845.096 

Cng 292.483.303.978 253.804.801.268 

3.  Doanh thu hoat  dng tài chInh 
Nãm nay NAm tru*c 

  

Läi tin gcri cO kS' hn 

Lãi tin gCri không k' hn 

C t(rc, lqi nhun duqc chia 

Ui chénh Ich t' giá phát sinh 

Ui chOnh 1ch t giá do dánh giá lai  các khoân 

mi,ic tin t Co gOc ngoai t 

Cng  

2.294.157.262 

50.789.649 

3.190.000.000 

929.588.076 

6.464.534.987 

1.530.478.357 

74.245.697 

3.411.585.161 

182.338.836 

7.543.548 
g8 

5.206.191.599 

4. Chi phi tài chInh 
Nàm nay 

N 

.t Näm trirOc 

ChiphIlaivay 

L chênh léch t giá phát sinh 

L chénh 1ch t' giá do dánh giá lai  các khoân 
mi,ic tiên t Co gôc ngoai t 

Chi phi tài chInh khác 

30.059.314.131 

1.014.731.640 

179.339.224 

197.842.244 

25.279.452.383 
A. 

145.493.402 

198.097.744 

Cong 31.451.227.239 25.623.043.529 
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a 
• CONG TV' CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 

Oja chi: s6 10, dtring Phan Dang Luu, khu ph6 7, phtrâng Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 

• BAOCAOTAICHINH 
Cho nàm tài chinh kt thUc ngãy 31 thang 12 näm 2020 

• Ban thuyt minh Báo cáo tài  chlnh (tip theo)  

5.  Chi phi ban hang 
Nàm nay Nàm trir&c 

Chi phi khu hao tài san c djnh 392.3 99.996 

Chi phi djch vv mua ngoài 2.189.651.725 3.204.875.403 

Các chi phi khác 4.150.000 

Cong 2.582.051.721 3.209.025.403 

6.  Chi phi quail 1y doanh nghip 
Nám nay Nàm trtr&c 

Chi phi cho nhân viên 15.3 14.533.745 14.559.038.960 

Chi phi vt 1iu quán 1' 1.499.062.856 1.949.009.809 

Chi phid düngvãn phOng 1.709.123.555 1.730.991.301 

Chi phi khAu hao tài san c djnh 2.806.536.267 2.844.125.863 

Thu& phi và 1 phi 3.000.000 3.000.000 

Trich 1p dir phOng nçi phâi thu khó dOi 428.234.780 488.435.434 

Chi phi djch vix mua ngoài 2.959.180.393 5.129.434.891 

Các chi phi khác 10.756.014.067 9.251.921.392 

Cong 35.475.685.663 35.955.957.650  

7.  Lãi trên cô phiêu 

Thông tin v läi trOn ci phiu dirçic trInh bay trOn Báo cáo tãi chInh hçp nht. 

8.  Chi phi san xut kinh doanh theo yu t 
Nàm nay Nämtrtthc 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 5.288.704.725 6.499.925.73 0 

Chi phi nhân cong 54.305.612.821 51.486.940.355 

Chi phi khu hao tài san c djnh 57.041.229.557 50.393.561.055 

Chi phi djch vi mua ngoài 198.963.110.414 171.061.257.798 

Chi phi khác 14.942.383.844 13.528.099.3 83 

Cong 330.541.041.361 292.969.784.321 

U VII. NIffTh4G THÔNG TIN KHAC . 

U
Tii 

1. Giao dich và s dtr vói các ben lien quan S 
oI 

a Các ben lien quan vài Cong ty bao gOm: các thành viên quan l' chO chOt, các cá nhân có lien quan 
vâi cac thành vién quàn 1' chü ch& và các ben lien quan khác. 

U
la. Giao djch và sJ dw vói các thành viên quãn 1j5 chá chat và các cá nhân có lien quail vó'i cac 

thành viên quán lj cM c/i6! 

U Các thành viên quán 1' chü ch& gm: các thành viên Hi ding quân tn, Ban kim soát và các 
thành vién Ban diêu hành (Ban Giám dOe). Các cá nhân có liOn quan vài các thânh viOn quãn l 

U chO chôt là các thành viOn mt thit trong gia dInh các thành viên quán 1' chU chôt. 

U 

U 

U Bàn shuye't ,ninh nay là m5t b5phn hap :hành va phái thtçc dQC thng vol Báo cáo àï chinh 37 
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CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: s6 10, duing Phan Dang Ltru, khu ph 7, phixông Long Binh, thánh ph Bin Hôa, tinh Ding Nai 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho nAm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Bin  thuyt minh Bio cáo tii  chInh (tip theo)  

Giao djch va cong nd v&i các thành viên quán l chü chat và các cá nhán cO lien quan vái các 

thành viên quàn l3 chz chôt 
Cong ty không phát sinh giao djch Va không có cong n vài các thành viên quân I' chi cht và các 
cá nhân có lien quan vói các thành vién 

Thu nhp cüa các thành viên quán 1j chz 

Nàm nay 
Ong Trn Triu Phü - ChU tjch Hi ding 
quân frj 

quin l' chü chôt. 

chat 
Tin kroiig Thir&ng Thu lao Cong thu nhp 

754.780.250 72.000.000 826.780.250 

Ong Phan Anh Tun - Thânh viên Hti 
dng quân frj kiém Giám c1c 

613.067.060 61.035.000 674.102.060 

Ba Hoàng Thj Hin — Thành viên Hi 
dng quân frj 

- 10.000.000 42.000.000 52.000.000 

Ong Phm Duy Tan — Thành viên Hi 
dng quãn frj 

- 10.000.000 42.000.000 52.000.000 

Ong Cao Ngçc Düc — Thành vién Hi 
dng quân frj 

- 10.000.000 42.000.000 52.000.000 

Ong Nguyn fXrc Khiêm — Trtr&ng ban 
kiém soát chuyOn trách 

393.659.140 43.285.000 436.944.140 

Ong TrAn Nghia ST — Kim soát viên 5.000.000 12.000.000 17.000.000 

Ong Doàn Hng Phumg- Phó Giám dc 546.700.760 49.660.000 596.360.760 

Ba Doàn Thj Hang — Phó giám dc 557.196.560 49.660.000 606.856.560 

LO QuS'nh  Quang - K toán trtrâng 189.842.280 37.735.000 227.577.280 

Cng 3.055.246.050 348.375.000 138.000.000 3.541.621.050 

Näm trrnrc 
Ong Ngô Trçng Phàn - Chi tjch HQi 
dông quãn frj 

- 30.000.000 50.000.000 80.000.000 

Ong TrAn Triu Phü - Thành viên Hi 
dông quân frj kiêm Giám dôc 

793.576.670 40.000.000 45.000.000 878.576.670 

Ba Hoàng Thi Hin — Thành vién Hi 
dông quán frI 

- 30.000.000 45.000.000 75 .000000 

Ong Pham Duy Tan — Thành viên Hi 
dôngquãntri 

- 30.000.000 45.000.000 75.000" 

Ba Nguyn BIch Hôa — Thành viên Hi 
dOngquântrj 
Ong Nguyn Vit TrLr&Ig - TnrOng ban 
kiérn soát 

- 30.000.000 

15.000.000 

45.000.000 

30.000.000 

75.000. 

45 .000000 

* \ 
\\, 

Ong Trn Nghia Si— Kim soát vién 3.000.000 12.000.000 15.000.000 

Ba Trjnh Thj Hoài Thu — Kim soit vién 3.000.000 12.000.000 15.000.000 

Ong TrAn Hoàng Lan - Phó giám dc 422.5 19.957 23.000.000 445.519.957 

Ong Nguyn DInh T(r - PhO giám dc 522.756.157 23.000.000 545 .756. 157 

Ong Phan Anh Tun - Phó giám dc 604.043.128 23.000.000 627.043.128 

Ong Doàn Hng Phuang- PhO Giám dc 89.200.000 89.200.000 

Ba Doàn Thj H&ng — Phó giám dc 607.932.234 23.000.000 630.932.234 

Nguyn Dirc KhiOm - K toán truâng 412.891.459 23.000.000 435.891.459 

Cong 3.452.919.605 296.000.000 284.000.000 4.032.919.605 

Ban thuyii minh n' là mt bph4n hqp thành và phài dwçc dpc thng vOl BOo cáo tO, chinh 38 
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CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: S 10, dtr?.mg Phan Dang Ltru, khu ph6 7, phuông Long BInh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dong Nai 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nãm tài chmnh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh  (tip theo)  

lb. Giao djch và s6 dw vO'i cdc ben lien quan k/ide 
Các ben lien quan khác vài Cong ty g*m: 
Ben lien quan khác  

Cong ty TNHH Mt thành vién Tang Cong ty Tan Câng Sài Gôn 
Cong ty C phn Tip van  Thành Long 
Cong ty C phAn Kho van  Tan Cãng 
Cong ty Ct phn Djch vi:1  K thuat  Tan Câng 
Cong ty C phn Van  tãi B Tan Câng 
Cong ty C phn Giãi pháp Cong ngh Thông tin Tan Cãng 
Cong ty C phn V.n tài Bin Tan Cang 
Cong ty C phn Thung mai  và Dch vii Container Lanh  Tan Cãng 

Cong ty TNHH Cãng Quc t Tan Cáng - Cái Mép 
Cong ty C phn Tip van  Cat Lái 

Cong ty TNHH Phát trin ngun nhân 1i:rc  Tan Cãng — STC 

Cong ty C phn Nhiên lieu Tan Cãng 

COng ty C phn Tip van  Tan Cãng - Vüng Tàu 
Cong ty C phn Djch vi Container Tan Cãng 

Cong ty C phAn Du tu lCD Tan Long 

Giao dich vái các ben lien quan khác 
Ngoài các giao djch phát sinh vài cong ty con da thrcc trinh bay & thuy& minh s V.2 cüng nhu cac 
giao djch ye ban hang và cung cp djch vi:i  cho các ban lien quan khác không phãi là cong ty con dâ 
duqc trinh bay & thuyt minh s VI.lb, Cong ty cOn phát sinh các giao djch khác v&i các ben lien 
quan khác nhix sau: 

Näm nay Näm truoc 

C'dc giao djch k/ide vó'i cong y TNHHMI than/i viên TJng C'ông ty Tan Cãng Sài Gait 

Chi phi mua vat  ttr, djch vii 2.5 85.620.206 2.304.553.643 

Phi thuê co s& hi tang 2.235.406.250 80.520.104.832 

Tin thus dt phái trã 15.635.775.840 25.570.206.031 

Chia Co tirc 18.862.500.000 18.862.500.000 

Giao die/i sfr dyng die/i v4t cáa cdc lion vj: 
COng ty C phn Kho van  Tan Càng 1.418.181 

COng ty C phn Dch v K thuat  Tan Cáng 2.178.867.109 1.477.011.765 

Cong ty TNHH Cang Quc th Tan Cãng - Cái Mép 47.5 13 .63 6 20.922.729 

COng ty C phn Giái pháp COng ngh Thông tin 549.400.000 7 18.075.800 
Tan Cáng 
Cong ty TNHH Phát trin Ngun nhân 1i:rc  Tan 

147.043.964 6 1.595.000 
Cãng STC 
Cong ty C phAn Nhiên 1iu Tan Cáng 2.087.984.846 

Cong ty C phn Thirong mai  và Djch vu 30.900.000 
Container Lanh Tan Cáng 
Cong ty C phn Tip van  Tan Cãng Vüng Tàu 1.236.089.091 1. 174.060.910 

COng ty C phAn Djch vi:1  Container Tan Cãng 95.098.555 

Giao djch di thuê k/to cáa cdc don vj: 
COng ty C ph.n Du Pr lCD Tan Long 37.006.620.000 36.265.320.000 

Bàn thuyJt minh nay là m5t b5phsn hcip thành và phái dztqc dQc ci4ng vol Báo cáo :ài chInh 39 
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Côngtym 
Cong ty con 
Cong ty cüng Tap  doàn 
Cong ty cüng Tap doàn 
COng ty cüng Tap  doàn 

COng ty cüng Tap  doàn 
Cong ty cüng Tap  doãn 
Cong ty cUng Tap  doàn 
COng ty cng Tap  doan 
COng ty cüng Tap  doàn 
COng ty cing Tap  doàn 
COng ty cüng Tap  doàn 
Cong ty cüng Tap  doàn 
COng ty cüng Tap  doân 
Cong ty cüng ngixñ di din 
pháp luat 
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I CONG TY cO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dia chi: St 10, dung Phan Dáng Liru, khu ph 7, phung Long Binh, thành ph Biên HOa, tinh D*ng Nai 

U BAO CÁO TAT CHNH 
Cho nAm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

• 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)  

I Cong n v&i các ben lien quan khác 

U
COng nq vài các ben lien quan khác thrqc trInh bay t?i  các thuyt minh s V.3, V.4, V.11, V.13, 
V. 14 và V. 15. 

Các khoân cong nçi phái thu các ben lien quan khac không có bào dam và sê dugc thanh toán bang 
tiên. Không có khoãn dir phOng phài thu kho dOi nào thrçic 1p  cho các khoãn nç phãi thu các ben 
lien quan khác. 

2. Thông tin v b phn 

Cong ty không trinh bay báo cáo b ph.n do hoat dng cUa Cong ty chü yu trong lTnh vrc kinh 
doanh djch vi cho thuê kho va djch vx di kern, tai  mt khu virc dja 1' là trong lânh tho Vit Nam. 

3. Thông tin v hot dng lien ttic 

Ti ngày 31 tháng 12 nãm 2020, nq ng.n han  Ian hon tài san ng.n han  là 60.968.642.118 VND. 
Sr kin nay có the ành hthng den khã nãng thanh toán cüa Cong ty. Tuy nhiên, các khoân n ngn 
hn cüa Cong ty chü yeu là các khoãn nç phãi trâ các ben lien quan, trong do tong các khoàn nq 
phãi trã COng ty mc tai  ngày 31 thang 12 nãm 2020 là 91.559.099.480 VND. Các khoãn nçi COng 
ty mc có thai han  thanh toán ti 60 dn 90 ngày k tr ngày phát sinh cOng nq và Cong ty có khã 
nang thu xêp dOng tiên thanh toán khi dn han  hoc d nghj COng ty mc gia han  (nu cAn). Ngoài 
ra, dOng tiên tr hoat dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty the hin trong trén Báo cáo hru chuyen 
tiên t näm 2020 duang 165.899.635.026 VND, hoat dng san xuât kinh doanh nãm 2020 tip tiic 
CO 1j 60.990.721;688 VND, Cong ty vn thirc hin chi trã cO tc hang nãm 15%. Vai các 1 do 
trên, Ban Giárn dôc Cong ty tin tràng COng ty CO dü khã nãng thanh toán các khoãn nçv den han  tü 
dOng tiên tcr hoat dng kinh doanh va tiên thu tr các tài san tài chinh dáo han.  Do dO Báo cáo tài 
chInh cho nàm tài chInh ket thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 vAn thrçc 1p dra trén giã thit COng 
ty hot dng kinh doanh lien tic. 

4. Stj kin phát sinh sau ngày kt thüc näm tài chInh 

KhOng có sr kin trQng yu nào phát sinh sau ngày kEt thüc näm tài chInh yéu cAu phài diAu chinh 
sO lieu hoc cong bO trên Báo cáo tài chInh. 
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