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a 
• CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 

a 

BAO CÁO CUA BAN GIAM JJOC 

- S
, 5" 

- Ban Giám doe Cong ty Co phan lCD Tan Cáng — Long Binh (sau day gçi tAt Ia Cong ty ) trinh bay 
báo cáo cüa mmnh cüng vài Báo cáo tài chInh hqp nht eho nAm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 

• nAm 2020 bao gôm Báo cáo tài chInh cüa Cong ty và cong ty con. 

• Khái quát v Cong ty 
Cong ty là cOng ty c phn hoat dng theo Giy chrng nhn dAng k doanh nghip s 4703000567, 

a dAng ky Ian dAu ngày 23 tháng 7 nAm 2008 do Sâ K hoach và DAu Ur tinh Ding Nai cp. 

• 
Trong qua trInh hoat dng, Cong ty dA &rçc S K hoach Va Du ttr tinh Ding Nai 07 lAn cAp b sung 
GiAy chrng nhn dAng k' doanh nghip do thay dôi mA so doanh nghip, bô sung nganh nghê kinh 

• doanh và tang vn diêu l, trong do thay dôi IAn thr 7 là ngày 05 tháng 5 nAm 2020 do thay dM ngui 

dai din theo pháp lut cCia Cong ty. 

Tru sô hoit d3ng 

• - Dja chi : S6 10, thrO'ng Phan DAng Liru, khu ph 7, pIurng Long BInh, thành ph6 Biên HOa, 
tinh Dng Nai, Vit Nam 

• - Dinthoai :02516255999 

a

- Website : icdlongbinh.com  

- MAsthu :3601033213 

• Hoist d9ng kwh doanh cua Cong ly theo Giay chung nh:n thing ky doanh nghip Ia: 

• - Xp d hang hóa, container; 

• 
- Dai  1 giao nhn hang hóa; 

- Vn tài hang hóa thrO'ng bi, duing thüy; 

- Djch vii phân Ioai, liru tr& và dóng gói hang hóa; dOng gói hang container; 

• - SCra ch0a, bão dtrOng phtrcng tin 4n tái, thi& bj xp d; 

- Kinh doanh bAt dng san; 

- Cho thuê phisong tin vIn tái, vO container, thit bj xp d; 

• - Di l 4n tãi, dai  l k gCri kim kin, kim nghim, giám djnh, bâo him hang hóa; 

• - Djch v ttr vAn vA giao nhn vn tái, xuAt nhp khAu, thông tin thj tru&ng; 

- Mua ban hang thO cong m ngh, nông san (Di vâi hat  diu và bong vãi phái thirc hin theo Quyt 

• djnh s 80/2002/QD-TTg ngày 24/06/2002 cOa Thii tiràng Chmnh phO), thrc phAm ch bin, san 

R
phAm may mc, giày dép, phtrcyng tin 4n tãi, may mOe, thit bj, nguyen phi Iiu san xuAt, hang 

tiêu dung; 

- Djch vi cung Crng tàu bin, tip nhn báo quán hang hóa, may mOe; 

- Djch vii sra chira may moe tàu biAn; 

- Kinh doanh kho bAi; 

- Kinh doanh djch viii logistics; 

• Kinh doanh vn tài da phtrcmg thirc; 

- T cht'rc hi chci triAn lAm, hi nghj, hOi  tháo; 

Djch vi chuyn phát nhanh (trr djch vi chuyn phát this); 

U Ho?t dng djch vi h trcl trirc tip cho vn tAi dis?mg st và duing b; 

• 
Hoat dng djch vii h trcr trrc tip cho vn tái dtr?sng thüy; 

Cho thué xe có dng Ca; 
a Lam sach, phan loi nông 

a 

a
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Hi dng quãn trj vã Ban diu hành, quãn 1' 

Các thành viên Hi dng quãn frj và Ban c1iu hành cüa Cong ty trong näm và cho dn thii dim Ip 
báo cáo nay bao gm: 

Hjii &ng quán trj 
FIQ Va ten Chrc viii Ngày b nhim/tái bt nhim/min nhim 

Ong TrAn Triu Phü 
Ong Ngo Trçng Phàn 
Ong Phan Anh Tun 
Ba I-bang Thj Hin 
Ong Pham Duy Tan 
Ba Nguyn BIch Hôa 
Ong Cao Ngpc Due 

Ban Kiên: soát 
HQ Va ten 

Chü tjch 
ChCi tjch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Chüc vi 

Bô nhim ngày 29 tháng 4 näm 2020 
Min nhim ngày 29 tháng 4 nAm 2020 
B nhim ngày 12 thang 6 nãm 2020 
B nhim ngày 20 tháng 4 nAm 2018 
Tái b nhim ngáy 20 tháng 4 näm 2018 
Min nhim ngày 12 tháng 6 näm 2020 
Bo nhiem ngay 12 thang 6 näm 2020 

Ngày b nhim/min nhim 

CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BkNH 
BAO CUA BAN GIAM DOC (tip theo) 

Ong Nguyn Di.'rc Khiêm 

Ong Nguyn Vit TrLr?mg 

Ong Trn NghTa ST 

Ba Trjnh Thj Hoài Thu 

Ban Giám dác 

HQ Va ten 

Truâng ban 

Trwmg ban 

Thành vién 

Thành viên 

Chircv 

B nhim ngày 12 tháng 6 näm 2020 

Min nhim ngày 12 tháng 6 näm 2020 
B nhim ngáy 20 tháng 4 nAm 2018 

Mien nhim ngày 12 tháng 6 näm 2020 

Ngày b nhimImin nhim 

Ong Phan Anh Tun Giám d6c B nhim ngày 29 tháng 4 näm 2020 

Ong TrAn Triu Phü Giám dc Mien nhim ngày 29 tháng 4 näm 2020 

Ong Doàn Hng Phuorng Phó Giám dc B nhim ngày 19 tháng 11 nãm 2019 

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

Dai din theo pháp I4t 

Ngtr?i dai  din theo pháp lut cüa Cong ty trong näm và cho dn thii dim Iip báo cáo nay nhi.r sau: 

HQ và ten ChCrc vi Ngày b nhimImin nhim 

Ong Phan Anh Tun Giám de B nhim ngày 29 tháng 4 nAm 2020 

Ong Trn Triu Phii Giám dc Mien nhim ngày 29 tháng 4 nAm 2020 

Kim toán viên 

COng ty TNI-IHKim toán và Ttr vAn A&C dä dLrçlc chi djnh kim toán Báo cáo tài chinh hcp nhAt cho 
näm tài chInh két thCc ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa Cong ty và cong ty con. 

Trách nhim cüa Ban Giám dc 

Ban Giãrn dc Cong ty ehju trách nhim Ip Báo cáo tài chInh hqp nhAt phãn ánh trung thrc và hp l' 
tInh hInh tai chInh Ip  nhAt, k& qua hot dng kinh doanh hqp nhAt và ltnichuyAn tién t hp nhât cüa 
Cong ty và cong ty con trong nAm. Trong vic Ip Báo cáo tài chInh hqp nhãt nay, Ban Giám dôc phái: 

Chçn Ira các chInh sách k toán thIch hçip va áp dicing các chInh sách nay mt each nhAt quán; 

• Thrc hin các xOt doán Va các uàc tInh mt each hqp l' và than  trQng; 

• NOu rO cáe chuAn mrc k toán áp diving cho Cong ty vá cong ty con có dtrcic tuân thu hay khOng va 
tat ca các sal 1ch tr9ng yu dã dtrqc trinh bay và giãi thIch trong Báo cáo tài chInh hqp nhât; 

• Lp Báo cáo tài chInh hqp nhAt trén ca s& hoat dng lien ti1 c tth trLthng hqp không th cho rAng 

Cong ty và cOng ty con sC tiAp tiic hot dng lien tic; 

3 
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• Thit Ip  và thrc hin h thong kim soát ni bi mt cách hthi hiu nhm h?n  ch rti ro cO sai sot 
tr9ng yeu do gian 1n hoc nhâm 1n trong vic 1p va trInh bay Baa cáo tái chInh hcip nhât. 

Ban Giám dc dam báo cac s k toán thIch hçrp duçic hru gii dÀy dü d phàn ánh tInh hmnh tài chInh 
cüa Cong ty và cong ty con vâi mrc d chInh xác hqp I ti bat k' thai diem nào và các sO sách kO toán 
tuân thu chê d kê toán ap drng. Ban Giám dOc cüng chju trách nhirn báo v an toàn tài san ciia Cong 
ty và cOng ty con và do dO dâ thrc hin các bin pháp thIch hqp dé ngan chn và phát hin cac hành vi 
gian 1n va cac vi phm khác. 

Ban Giám dc cam k& dA tuân thu các yeu cÀu nêu trên trong vic 1p Báo cáo tài chInh hqp nhÀt. 

Phê duyt Báo cáo tãi chmnh 

Ban Giám dc Cong ty phé duyt Báo cáo tãi chInh hqp nhAt dInh kern. Báo cáo tài chInh hqp nhÀtdã 
phán ánh trung thrc và hcxp 1 tInh hmnh tâi chInh hçp nhât cüa Cong ty và cOng ty con t?i  thi diem 
này 31 tháng 12 nãm 2020, cüng nhix két qua hot dng kinh doanh hqp nhât và tInhhInh km chuyen 
tién t hqp nhât cho näm tài chInh két thác cüng ngày, phü hçip vâi các Chuãn rnirc Kê toán Vit Nam, 
Chê dO Kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1' cO lien quan den vic Ip và trmnh bay 
Báo cáo tài chInh hop nhât. 

Thay mt Ban Giám dc, 

Ngày 22 tháng 03 näm 2021 



A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. 
www.a-c.com.vn  
Head Office 02 Tniong Son St.. Tan Binb Dist., Ho Chi Mmli City Vietnam 

Tel: +84(028) 3547 2972 Fax +84(028) 3547 2970 
Branch in Ha Noi 40 Giang Vo St.. Dong Da Disi, Ha Noi City, Vietnam 

Tel: +34(024) 3736 7879 Fax: +84(024)37367869 
Branch in Nha Trang Lc SIR 06k01.Le Hong Phong II UrbanAre Phuoc HthWaid.NhoTrongCtVictuon 

Tel: +84(0258) 246 5151 Fax: +84(0258) 246 5806 
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Tel: +84(0292) 376 4995 Fax: +84 (0292)376 4996 

S6: 2.0196/21/TC-AC 

kttv@a-c.com.vn  

kttv.hn@a.c.com.vn  

ktnv.nt@a-c.com.vn  

klnv.ct@a.c.com.vn  

( bakertitty 
A&C 

BAO CÁO KJEM TOAN DOC LAP 

Kinh gfri: CAC CO DONG, HQI DONG QUAN TRI vA BAN GIAM DOc 
CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BiNH 

Chüng tôi dâ kim toán Báo cáo tài chinh hp nht km theo cüa Cong ty C6 phAn lCD Tan Cãng — Long 
Birth (sau day gçi tt là "Cong ty") va cOng ty con (gi chung là "Cong ty và Cong ty con"), duqc 1p  ngày 
22 tháng 03 näm 2021, ti trang 07 dn trang 42, bao gm Bang can d6i k toán hqp nht tai  ngày 31 tháng 
12 nàm 2020, Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh hqp nhAt, Báo cáo hru chuyn tin t hqp nht cho 
näm tài chinh kEt thüc cüng ngáy và Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nh.t. 

Trách uhim cüa Ban Giárn d6c 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim v vic Ip và trInh bay trung thrc và hcip 1 Báo cáo tai chinh 
hcip nht cUa Cong ty và cong ty con theo các Chun mrc K toán Vit Nam, Ch d KE toán doanh 
nghip Vit Nam va cac quy dnh pháp 1' có lien quan dn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hqp nht 
va chju trách nhim v kim soát nOi  b ma Ban Giám d6c xác djnh là c.n thit ctE dam bão cho vic 1p và 
trInh bay Báo cáo tài chinh hcip nht không có sai sOt trcng yu do gian 1n hoc nhin 1n. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhim cüa chüng tôi là dtra ra kin v Báo cáo tài chinh hçip nht dra trên kát qua cüa cuOc  kim 
toán. Chiing tOi dA tin hãnh kim toán theo các Chun mrc Kim toán Viêt Nam. Các chu.n mvc  nay yêu 
cu ching tôi tuán thu chu.n mvc  và các quy djnh v do dirc ngh nghip, 1p k hoach và thirc hin cuc 
kim toán d dat  duc sr dam báo hp I v vic lieu Báo cáo tài chinh hqp nMt cüa Cong ty và cOng ty 
con có con sai sOt trQng yu hay khOng. 

COng vic kMm toán bao gm thrc hin các thu ttic nhm thu thp các bang chung kim toán v các s lieu 
và thuyt minh trên Báo cáo tài chInh hçrp nht. Các thu mc kim toãn duçrc 1a chn dua trén xét doán cüa 
kim toán viên, bao gm dánh giá rüi ro cO sai sOt trcrng yu trong Báo cáo tài chfnh hcrp nh& do gian ln 
hoc nhm lan. Khi thc hin dánh giá các rUi ro nay, kim toán viên dà xem xét kim soát ni b cüa 
Cong ty và cong ty con lien quan dn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh hp nhAt trung thc, htp i' 
nhm thit kE cac thu tlic kim toán phü hqp vi tlnh hInh thrc tE, my nhiên khOng nh&m mic dIch dua ra 

kiên Vê hiu qua cüa kim soát ni b cüa Cong ty va cOng ty con. COng vic kim toán ciing bao gm 
dánh giá tinh thich hçq cüa các chinh sách k toán ducic áp dirng và tInh hçvp l' cia các u&c tInh k toán 
cüa Ban Giám dc cüng nhu dánh giá vic trinh bay t6ng th Báo cáo tài chInh hçfp nht. 

Chüng tOi tin tuông ring các b.ng chüng kim toán ma chüng tôi dà thu thp dixçic là dy dü và thich hçp 
d lam ca s cho kin kiEm toán cüa chiing tOi. 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker lilly A&C isa member of the global network 
of Baker lilly International Ltd., the members of which arc separate and independent legal entities 



a
bakertiUy 

a A&C 
a 

Y kin cüa Kim toán viên 

E Theo ' kin cüa chüng tôi, Báo cáo tài chInh hcxp nht da phãn ánh trung thrc và hcip 1, trén các khIa canh 

a
trcng yu tinh hInh tài chInh hçip nht cüa Cong ty và cOng ty con tai  ngày ti ngày 31 tháng 12 näm 2020, 
cüng nhr k& qua hoat dng kinh doanh hcTp nhAt và tinh hinh liru chuyn tin t hçip nhAt cho nAm tài 

• chInh kt thác cüng ngày, phà hçip vài các Chuân mvc  K toán Vit Nam, Ché d K toán doanh nghip 
Vit Nam va cac quy djnh pháp I có lien quan dn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hcrp nht. 

a 

a 

a 
. ciii WHANK YA 

• ( CóN.pTV 
c# rHACH NHIEM H liN\ i 

• 
iiTONVA VAN 

* A&C , 
TAIHANQ ' 

• 

Nguyen  s  ng Düc  -  Giám d6c Vu Tun Nghia  -  Kim toán viên 

Sá Gidy CNDKHN Kkm toán: 0368-2018-008-1 S Gky CNDKHN kim toán: 4028-2017-008-1 

a 
Ha Ni, ngày 22 tháng 03 nãm 2021 

a 

Cong ty TNIIH Kiem toan va Tir van A&C 

Chi nhánh Ha Ni 

U 

a 

a 

a 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

ii 0 

a 

a 

a 
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• CONG TY C5 PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dja chi: só 10, du?ing Phan Dltng Lixu, khu ph 7, phir?ing Long Blnh, thãnh ph Biën HOa, tinh Dng Nai 

• BAO cÁo TA! CH!NH HOP NHAT 

• 
Cho nãm tài chInh két thic ngày 31 tháng 12 näm 2020 

U 

U 

• 

U 

A £ £ 

BANG CAN 001 KE TOAN 
Tai ngày 31 tháng 

Ma 
TA! SAN s 

£ 

HP NHAT 
12 näm 2020 

Thuyt 
minh S cuói nam 

Dan VI tInh: VND 

S6 du nam 

A - TAI SAN NGAN HN 100 261.402.477.395 308.760.541.133 

1. Tin vã các khoãn tlxffng duong tin 110 V.1 147.227.635.195 88.769.441.384 

1. Tin 111 81.727.635.195 53.269.441.384 

• 2. Các khoãn tuang dLrang tin 112 65.500.000.000 35.500.000.000 

U II. Diiu ttr tài chlnh ngn hn 120 

1. Chüngkhoánkinhdoanh 121 

U 2. Dir phông giãm giá chCrng khoán kinh doanh 122 

3. DutrnmgiQdnngàydáohan 123 

• 
HI. Các khoãn phäi thu ngn han 
1. Phài thu ngân han  cCia khách hang 

130 
131 V.3 

113.054.467.595 
99.734.885.156 

211.147.928.579 
204.125.390.690 

U 2. Trá tnrâc cho ngthi ban ngn han 132 678.285.606 

U 
PhaithunibQngnhan 

4. Phãi thu theo tin d k hoach hqp dng xây di,mg 

133 

134 

I 5. Phaithuvchovayngänhan 

6. Phãi thu ngn han  khác 

135 

136 V.4a 14.423.988.179 7.020.423.243 

U 7. Di,r phông phãi thu ngân han  khO dôi 137 V.5 (1.104.405.740) (676.170.960) 

8. Tài san thiu ch xr 1 139 

U IV. Hang tn kho 
1. Hangtnkho 

140 
141 

U 2. Di,r phông giãm giá hang tin kho 149 

U V. Tài san ngn han khác 150 1.120.374.605 8.843.171.170 

U 
1. Chi phI trã tnrâc ngânhn 

2. Thus giá trj gia tAng &rqc khtu trr 

151 

152 

V.6a 1.120.374.605 474.910.635 

8.368.260.535 >1  

• 3. Thu vA'các khoàn khác phái thu Nhà nuâc 153 

4. Giao djch mua ban Lai  trái phiu Chinh phCi 154 tO 

U Tàisanngnhankhác 155 1- 
U 

U 

U 

U 

U 

U 

Báo cáo nàyphái dwqc dQc ciing vài Ban lhziyél min/J Báo cáo là! chmnh hQp n/ui:
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CONG TY C PHAN lCD TAN CANG - LONG BiNH 
Dja chi: S 10, du?ng Phan Dang Ltru, khu ph 7, phuing Long Binh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT 

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

Bang can d61 k toán hçrp nht (tip theo) 

TA! SAN 

Ma Thuyt 
s minh Scu6inäm 

 

S du näm 

     

B- TAISANDAIHN 200 1.178.086.014.180 1.195.165.044.086 

I. Các khoän phäi thu dài han 210 630.000.000 630.000.000 

1. Phãi thu dài han  cOa khách hang 211 

2. Trà tnrâc cho nguäi bàn dài han 212 

3. Vn kinh doanh ô dan vi tr,jc thuc 213 

4. Phãi thu ni b dài han 214 

5. Phài thu v cho vay dài han 215 

6. Phài thu dài hn khác 216 V.4b 630.000.000 630.000.000 

7. Di,r phông phài thu dài han  khO dôi 219 

II. Tài san co d1nh 220 774.163.512.636 786.182.823.634 

1. Tài san c djnh hlYu hInh 221 V.7 773.742.495.137 785.958.203.072 

Nguyen giá 222 1.167.043.705.402 1.119.051.288.001 

Giá trj hao mon lüy ke' 223 (393.301.210.265) (333.093.084.929) 

2. îàî san c6 djnh thuê tài chinh 224 

Nguyen giO 225 

Giá tn hao mOn lüy id 226 

3. Tãi san c djnh vO hlnh 227 V.8 42 1.0 17.499 224.620.562 

Nguyen giO 228 1.729.271.400 817.384.400 

GiátnjhaomOnlüykë 229 (1.308.253.901) (592.763.838) 

III. Bt dng san dAu tir 230 

Nguyen giá 231 

Giá trj hao mon lily k 232 

IV. Tài san dO dang dài han 240 V.9 20.101.850.936 20.414.844.286 

1. Chi phi san xuAt, kinh doanh dâ dang dài han 241 

2. Chi phi xây di,rng co bàn dâ dang 242 20. 101.850.936 20.414.844.286 

V. ith ttr tài chInh dài han 250 7.238.210.000 7.238.210.000 

1. Dautirvàocôngtycon 251 
C 

2. Du tir vào cong ty lien doanh, lien kt 252 

3. Du tu gop vn vào don vj khác 253 V.2 7.238.210.000 7.238.210.000 

4. Dr phOng du ur tài chinh dài hn 254 1 

5. DAu ttr nm gilt den ngày dáo han 255 

VI. Tài san dãi han  khác 260 375.952.440.608 380.699.166.166 

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

2. Tài san thud thu nhp hoàn li 262 V.10 249.450.332 256.117.155 

3. Thi& bj, 4t tr, phv tOng thay th dài hn 263 

4. Tài san dài han  khác 268 

5. Lcii th thucrng mai 269 

TONG CQNG TAI SAN 270 1.439.488.491.575 1.503.925.585.219 

Báo cáo nàyphdi dwqc dpc càng váf Bàn ihuyit minh Báo cáo iài chfnh hQp nhdt
8 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja chi: s6 10, &r&ng Phan Dang Lru, khu ph 7, phrông Long Blnh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TA! CHfNH HOP  NHAT 

Cho nAm tãi chinh két thic ngAy 31 tháng 12 näm 2020 

BAng can a6I k toAn hQp nht (tip theo) 

NGUON VON 

MA Thuyh 
S6 minh s6 cu61 nAm 

 

SódunAm 

    

     

C - Nç PHAI TRA 300 996.680.803.176 1.075.413.972.775 

1. Nq ngn han 310 307.558.633.897 315.639.293.419 

1. PhAi trã ng1ri bAn ngn han 311 V.11 138.183.053.389 149.981.828.985 

2. Ngirôi mua trA ti6n tnrâc ngân han 312 6.696.231 4.998.174 

3. Thu6 vA các khoAn phAi nOp  NhA nuâc 313 V.12 9.770.294.639 7.709.650.026 

4. PhAi trA nguii lao dng 314 7.476.203.233 3.921.666.400 

5. Chi phi phAi trA ngán han 315 V.13 7.952.619. 129 800.397.596 

6. PhAi trA ni b ngn han 316 

7. PhAi trA theo tin dQ ké hoach hqp dng xAy drng 317 

8. Doanh thu chi.ra thrc hin ngân han 318 V.14a 3.596.545.728 3.596.545.728 

9. PhAi trA ngn han  khAc 319 V.15a 64.918.304.963 85.604.058.123 

10. Vay vA n thuê tAi chInh ngin han 320 V.16a 73.157.430.368 60.688.279.318 

11. Dij phông phAi trã ngn han 321 

12. Qu khen thi.râng, phuc lçii 322 V.17 2.497.486.2 17 3.331.869.069 

13. Qu'binh6ngiA 323 

14. Giao djch mua bAn Lai  trAi phi6u ChInh phci 324 

II. Nç dAi han 330 689.122.169.279 759.774.679.356 

1. PhAi trA ngtri bAn dài han 331 

2. Ngui mua trA tin tri.ràc dài han 332 

3. Chi phi phai trA dAi han 333 

4. PhAi trA nOi  bO V6 v6n kinh doanh 334 

5. PhAi trA nOi  bO dAi han 335 

6. Doanh thu chi.ra thi,rc hin dAi han 336 V.14b 132.759.955.529 136.356.590.021 

7. PhAi trA dAi han  khAc 337 V.15b 258.206.653.810 263.739.185.625 

8. Vay vA nçi thuê tAi chInh dài han 338 V.16b 298.155.559.940 359.678.903.710 

9. TrAi phi6u chuy6n d6i 339 
Hl 

10. C6 phi6u i.ru dAl 340 

11. Thu6 thu nhp hoAn Iai  phAi trA 341 A 

12. Dr phOng phAi trã dAi han 342 

13. Qu phAt tri6n khoa h9c và cong ngh 343 

Báo cáo nàyp/iái dwçic dQc ding v&i Ban Ihuyét rninh Báo cáo lài chinh hp n/zdt
9 



Lê Qu3'nh Quang Phan Anh Tun 

a 
CONG TY c5 PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dja chi: S 10, thring Phan Dang Li.ru, kim ph 7, phrng Long Binh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 

I BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT 

Cho näm tài chinh kt thüc ngãy 31 tháng 12 nm 2020 

Bang can di k toán hQp nht (tip theo) 

I 

• NGUON VON 
M Thuyt 

S minh So cuoi nam S6 du näm  

   

• 

a 

D- NCUONVONCHUSOHUIJ 400 442.807.688.399 428.511.612.444 

I. Von chü sö hftu 410 V.18 442.807.688.399 428.511.612.444 
a 1. VOn gop càa chO sâ hüu 411 245.022.450.000 245.022.450.000 

• Cphièuphd thông có quyn biêu quye't 411a 245.022.450.000 245.022.450.000 

- Cphku u•u dãi 411b 
• 2. T1ingdiivOncOphn 412 

• 
3. QuyOnchQnchuyOndOitraiphiOu 413 

4. VOn khác ciia chü so hUu 414 
U . COphi&iqu5 415 

• 
6. Chênh ich dánh giá lai tài san 416 

7. Chënh ich t' giá h61 doái 417 

• 8. Qu5' du ttrphát trin 418 93.986.186.492 84.773.845.798 

• 
9. Quy h trcY sp xOp doanh nghip 419 

10. Qu5khacthucvOnchisohc?u 420 

• 11. Lqi nhun sau thu chixa phân phOi 421 69.715.198.510 66.507.523.921 

a 
- LNSTchuaphdn phi lüy k dn cuL4i Ic)) truác 421a 14.158.370.941 66.507.523.92 1 

- LNSTchzraphánphi Ic)) nay 421b 55.556.827.569 

a 12. NgunvOnditutrxaydi,rngcabàn 422 

• 
13. Lqi ich cO dông không kim soát 429 34.083.853.397 32.207.792.725 

I II. NguOn kinh phi vã qu khác 430 

• 
1. NguOn kinh phi 431 

a 

2. NguOn kinh phi dA hInh thành tài san cO djnh 432 

TONG CONG NGUON VON 440 1.439.488.491.575 1.503.925.585.219 

• Lp, ngày 22 thang 03 näm 2021 

Ngiroi Ip biêu KOtoán trtröng ,,i21'iäm dOc 

a 

a 

U 
Pham Thi Phtrong 

a 

a 

a 

a 

Báo cáo nay phái du-qc dQc cling vái Ban ihwy1 minh Báo cáo iài chlnh hqp nhdt 10 



Ngu*i 1p biéu K toan trtrOng 

fly 
Pham Th Phuong Lê Qu5'nh Quang 

Lap, ngay 22 tháng 03 nm 2021 

'\O33eiám diic 

CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dja chi: S 10, du&ng Phan Däng Luu, khu pIi 7, phi.thng Long Binh, thành ph Biên Hóa, tinh DngNai 
BAO CÁO TAL CH!NH HOP  NHAT 

Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH HqP NHAT 
Cho näm tai chinh ket thuc ngày 31 tháng 12 nam 2020 

CIII TIEU 
M 
s 

Thuyt 
minh Ni%m nay 

Dan vj tinh: VND 

Nlm truóc 

1. Doanh thu ban hang và cung cip dich vy 01 VI.1 455.588.881.893 418.163.058.976 

2. Các khoãn giãm trirdoanh thu 02 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vy 10 455.588.881.893 418.163.058.976 

4. Giá vn hang ban 11 V12 297.684.533.498 266.129.802.169 

5. L9'i nhun gp v ban hang vã cung cp dlch  vy 20 157.904.348.395 152.033.256.807 

6. Doanh thu hot ding tai chinh 21 VI.3 3.893.341.022 2.642.961.858 

7. Chi phi tài chInh 22 VI.4 34.297.234.835 29.166.059.678 
Trongdó: chiphIlâivay 23 32.905.321.727 28.822.468.532 

8. Phin liii hoc I trong cong ty lien doanh, lien kt 24 

9. Chi phI ban hang 25 VI.5 2.681.769.294 3.315.253.221 

10. Chi phi qiian I' doanli nghip 26 VI.6 39.027.299.414 39.773.262.205 

11. Lçi nhun thuan tir hoyt dng kinh doanh 30 85.791.385.874 82.42 1.643.561 

12. Thu nhp khác 31 VI.7 398.640.795 10.713.192 

13. Chi phi khác 32 VL8 352.418.445 613.230.413 

14. Lçi iihun khác 40 46.222.350 (602.517.221) 

15. Ting Içi nhun k toán trtrOc thu 50 85.837.608.224 81.819.126.340 

16. Chi phi thu thu nIip doanh nghip Iiin hành 51 16.562.502.300 16.730.092.588 

17. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoãn li 52 VL9 6.666.823 (256.117.155) 

18. Lçi nhun sau thud thu nhp doanh nghip 60 69.268.439.101 65.345.150.907 

19. LQI nhuan sau thue cun cong ty mc 61 63.712.957.569 60.155.942.302 

20. Lol nIiun sau thud cüa cii dông không kim soát 62 5.555.481.532 5.189.208.605 

21. Li co ban trên c1  phiu 70 Vl.10 2.098 2.113 

22. Lñi suy giãm trên cô phiu 71 VI.10 2.098 2.113 
'J HA 

.J vi 

Báo cáo ithy p/ia! du-çxc doc cling vái Ban z/1uye41 mini, Baa cáo :àí chIn/i hçip nl,di II 



• II. 

a 1.  

a 2.  

K 
3.  

V 

I 
4.  

I- 5.  
6.  
7.  

I 

a 
• CONG TV cO PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 

U
DIa chi: So 10, &r&ng Phan Dang Luu, khu ph6 7, phuing Long Binh, thãnh phO Biên HOa, tinh DOng Nai 

BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT 

• Cho näm tài chInh kOt tht'ic ngày 31 tháng 12 näm 2020 

BAO CÁO LIfU CHUYEN TIEN T HP NHAT 
(Theo phtro'ng pháp gián tip) 

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

Dan vj tInh: VND 

Näm tru&c 

I. Luu chuyOn tin tr hot dng kinh doanh 

1. Lçri nhuçin trithc thueA 01 85.83 7.608.224 81.819.126.340 

2. Diu chinh cho cdc khoán: 

- KMu hao tài san cO djnh và bt dng san du Ut 02 V.7,8 60.923.615.399 54.279.492.5 19 

Các khoãn dir phàng 03 428.234.780 528.457.092 

LAi, 1 chênh 1ch t' giá hOl doái do dánh giá 1i 
các khoãn mçic tin t có gOc ngoi t 04 VI.4 179.339.224 (7.543.548) 

Lâi, 1 ti hot dng du tu 05 VI.3 (2.899.683.289) (2.354.468.998) 

Chi phi lAi vay 06 VI.4 32.905.321.727 28.822.468.532 

- Các khoàn diu chinh khác 07 

3. Lqi nhun !fr hog! i75ng kin!: doanh 

!r:röc thay &i voAn  Iwu ang 08 177.3 74.43 6.065 163.08 7.531.937 

Tang, giám các khoãn phai thu 09 106.332.994.160 (62.249.878.136) 

Tang, giãm hang tn kho 10 - 

Tang, giarn cac khoãn phài trã 11 (29.354.530.146) 175.8 18.488.657 

Tang, giãm chi phi trã truâc 12 4.094.594.765 (65.428.118.406) 

Tang, giãm chCmg khoán kinh doanh 13 

liOn lAi vay dã trã 14 (32.509.376.538) (28.831.917.939) 

ThuO thu nhp doanh nghip dã np 15 V.12 (17.397.980.820) (15.538.331.924) 

liOn thu khác tr hoat dng kinh doanh 16 V.17 10.000.000 

TiOn chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 V.17 (15.673.378.498) (10.520.499.920) 

Lwu chuye2n tin t!:uan ifr hog! 143ng kinh doank 20 192.876.758.988  

U 

a 

a 

I 

I CHI TIEU 

U 

a 

U 

U 

a 

U 

a 

U 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

Ma Thuyt 
sO minh Näm nay 

Liru chuy&i tin tr hot dng du 

liOn chi dO mua sim, xây dirng tâi san c0 djnh và 

các tãi san dãi hn khác 21 (48.591.311.051) (163.696' ;8.545) 

liOn thu tr thanh 1, nhuçing ban tài san cO djnh vã 

các tài san dài hn khác 22 

liOn chi cho vay, mua các cong ci nçi cüa 
dan vi khác 23 

TiOn thu hOi cho vay, ban lai  các cong ci nçi cüa 

don vj khác 24 

liOn chi dOu tu gOp vOn vào dan vj khác 25 

liOn thu hOi dAu Ut gOp vOn vào dan vi khác 26 

liOn thu läi cho vay, cO tcrc và lcii nhun duçic chia 27 2.779.358.631 2.365.804.615 

Lwu chuye2n tien thutn fir hog! d5ng diu tu 30 (45.811.952.420) (161.331.153.930) 

13áo cáo nay phái d:rctc dQc cüng vái Bàn thuy1 mini: Báo cáo iài chin!: /:p n/:di
12 



Lê Qu3'nh Quang Phan Anh TLIn 

K toán trirông 

jày22tháng03 näm 2021 

iám doe 

• ' 

a 
CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja clii: S 10, duông Phan Bang Lru, khu ph6 7, phuing Long BInh, thành ph6 Biên J-IOa, tinh Dng Nai 

• BAO CÁO iAi CHINH HQP NHAT 

Cho nãm tài chInh kEt thóc ngày 31 thang 12 näm 2020 

Báo cáo hru chuyn tin t hqp nht (tip theo) 

CIII TIEU 

III. Lu'u chuyn tin tu hoot dng tài 

1. lien thu tr phát hành cô phiêu, nhn von gop cüa 

- Ma 
s 

Thuyet 
minh Nám nay N1m tru&c 

chüsâhüu 31 

2. Tin trá 1i vn gop cho các chü sâ hQu, rnua lai 
c phiu cCia doanh nghip dà phát hành 32 

• Tinthut&divay 33 V.16 11.634.086.598 109.969.557.879 
4. Tin trà ncxgôc vay 34 V.16 (60.688.279.318) (57.989.723.418) 
5. Ti&n trã nç gc thuô tài chInh 35 - - 
6. C ti'rc, lçii nhun dà trà cho chU s& hthi 36 (39.285.346.870) (48.476.972.385) 

Liru chupen ticiz t/zuin hr /lo(ll etng tài chlnh 40 (88.339.539.590) 3.502.862.0 76 

Ltru chuyn tin thun trong näm 50 58.725.266.978 (1.491.017.585) 

Tin và tLrong throng tin du näm 60 V.1 88.769.441.384 90.260.484.687 

Anh hi.rông c0a thay di t5' giá h6i doái quy diii ngoi t 61 (267.073.167) (25.718) 

Tin và ttrong thnrng tin cuM nám 70 V.1 147.227.635.195 88.769.441.384 

a 

a Ngtrôi 1p biu 

a 

U 

a 

a Phm Tli1 Phtrong 

a 

a 

a 

U 

a 

a 

a 

a 

Báo cáo nay phái diqc dQc cling vbi Bàn ihuyt minh Báo cáo lài chin/i hap nhdi 13 

a 

• 

• 

a 

a 

a 

a 

a 

U 

a 

U 

a 

a 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S 10, du&ng Phan Dng Luu, khu phó 7, phu&ng Long Bmnh, thành ph6 Bién Hôa, tinh Dông Nai 
BAO cÁo TA! CHfNH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020  

BÀN THU YET MINH BAO CÁO TAI CHNH HOP NHAT 
Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

I. DAC DIEM HOAT BONG 

1. I1Inh thfrc so' hOu vn 

Cong ty C6 phn lCD Tan Càng — Long Binh (sau day gi tt là "Cong ty" hay "Cong ty mc") là 
congtycphân. 

2. Linh virc kinh doanh 

LTnh vrc kinh doanh cüa Cong ty và Cong ty con là djch vi,i. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Float dng kinh doanh chInh cüa Cong ty và Cong ty con là: Xp d hang hóa, container; dai  l 
giao nhn hang hóa; 4n tái hang hóa thrng b, thrng thy; djch vi,i phân loai, urn tr& và dóng gói 
hang hóa, dóng gói hang container; kinh doanh kho bäi. 

4. Chu k5' san xut, kinh doanh thông throng 

Chu k' san xut kinh doanh thông thr&ng cüa Cong ty và Cong ty con khong qua 12 tháng. 

5. Cu trüc nhóm Cong ty 

Nhóm Cong ty bao gm Cong ty mc và mOt  cOng ty con chju sr kim soát cia Cong ty mc duçic 
hcp nht trong Báo cáo tài chInh hçxp nht nay. 

5a. Thông tin v Idi cáu trác nhóm Cong ty 

Trong näm, nhóm Cong ty khong phát sinh vic mua them, thanh l hay thoái vn tai  cong ty con. 

Sb. Cong ty con dwtic hrp nhat 

Cong ty con là Cong ty C phn Tip 4n Thành Long có tri sâ chInh tai G243 Büi Van HOa, KP7, 
phtr&ng Long Bmnh, thành ph Biên HOa, tinh Ding Nai. Hoat dng kinh doanh chInh cüa cong ty 
con nay là cho thuê klio bâi, kru tr hang hóa; vn tái hang hóa; bôc xp hang hóa, dóng gói hang 
hóa. Tai  ngày kt thüc näm tài chInh, t' I lqi Ich và t' 1 quyn biu quyét ca Cong ty tai  cOng ty 
con nay là 51% (s du näm là 5 1%). 

6. Tuyên b v khã náng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh hçp nht 

Các s lieu ttxng (mg cüa nãm trtrâc so sánh dtrcmc voi s lieu cüa näm nay. 

7. Nhân viên 

Tai ngày kt thác nAm tài chInh, Cong ty va Cong ty con có 336 nhân viên dang lam vic (s du 
nam là 256 nhân viên). 

Ban i/myth mm/i nay là ,n(51 bç5p/in /iqp i/ian/i và p/ia! du'crc dQc c/mg vol BOo cáo là! chIn/i 14 



N 
CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: s6 10, di.r&ng Phan Däng Luu, khu ph6 7, phu&ng Long Blnh, thãnh ph6 Biên Hôa, tinh Ding Nai 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nám 2020 

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

a 

•
II. NAM TA! CHIiNII, D€N VI TIEN T stY DUNG  TRONG ICE TOAN 

U 1. Näm tài chInh 

Näm tài chInh cüa Cong ty và Cong ty con bat du tr ngày 01 tháng 01 và k& thác vào ngày 31 
N thángl2hàngnam. 

U ..A 
2. Don v1  tien tç sr ding trong ke toan 

U Dn vj tin t sr ding trong k toán là Ding Vit Nam (VND) do phn Ian các nghip vi ducic 
thrc hin bang dcin vi tiên t VND. 

• III. CHUAN MC vA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

$ 1. Chdktoánápdyng 

N
Cong ty và Cong ty con áp ding các Chun mrc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip 
Vit Narn dtrc ban hành theo Thông til s6 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 htràng 

N
dn Chéd K toán doanh nghip, Thông tu s 202/2O14iTT'-BTC ngày 22 thang 12 näm 2014 
hirang dan 1p và trInh bay Báo cáo tài chmnh hqp nht và các thông tu khác hirâng dan thrc hin 

• 
chun mrc ke toán cüa B Tài chInh trong vic 1p  và trInh bay Báo cáo tài chInh hcip nhAt. 

• 2. Tuyên b v vic tuân thu chuãn miyc k toán Va ch d k 

N
Ban Giam doc dam bao da tuan thu yeu cau cua cac Chuan mrc Ke toan Viçt Nam, Che d9 Ke - X ... 

toán doanh nghip Vit Nam duqc ban hành theo Thông tu s 200/2O14iTT-BTC ngày 22 tháng 12 

• 
nám 2014, Thông tu so 202/2014/TT'-BTC ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cüng nhtr các thông tu khác 
huàng dan thrc hin chuân mrc k toán cüa BO Tài chInh trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tai 

• 
chInh hqp nhAt. 

iv. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

1. Co s& 1p  Báo cáo tài chInh hçrp nht 

Cong iy mc cO khâ nAng tric tip hay gán tip chi phM các chInh sách tài chInh và hot dng cüa 

• cong t' con dê thu duqccác iqi Ich kinh t tir các hot dng nay. Khi xác djnh quyn kim soát có 
tinh den quyn biêu quyét tiêm nAng phát sinh tü các quyn ch9n mua hoc các cong cv nç và cong 

• ci,i vn có th chuyn dôi thành cO phi&i ph thông t?i  ngày k& thác näin tài chInh. 

• 
Kt qua hoat dng kinh doanh cüa cong ty con dLrçrc mua li hoc ban di trong näm ducrc trInh bay 
trong Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh hcrp nhât tr ngày mua hoc cho dn ngày ban khoán 

$ du ti.r & cong ty con do. 

U
Báo cáo tài chInh cüa cOng ty mc và cong ty con sCr dung d hcrp nht thrcic 1p cho ciing mt näm 
tài chInh va áp ding các chInh sách k toán thông nht cho các giao dlch  và sr kiin  cüng  Ioai  trong 

$ nh€ng hoàn cânh ttrang ti,r. Trong trtthng hcrp chInh sách k toán cüa cong ty con khác vài chInh 
sách k toán áp di,ing thông nht trong Cong ty và Cong ty con thI Báo cáo tài chInh cüa cong ty 

• 
con s có nhOng diu chinh thich hcrp trtràc khi sCr dung cho vic 1p Báo cáo tài chInh hqp nhât. 

U Ban thvyt rninh nay là m51 bphn h'p thành và phái ducrc dpc cing vái Báo cáo tài chIn!, 1 5 

N Báo cáo tài chInh hcip nht ducic 1p  trén cc sâ k toán dn tIch (trr các thông tin lien quan dn các 
1ung tiên). 

a 

2. Cos&hçpnht 

Báo cáo tài chInh hcxp nhât bao gOm Báo cáo tài chInh cia Cong ty mc và Báo cáo tài chInh cta 

• cong ty con. Cong ty con là dcrn vj chju si,r kiém soát cüa Cong ty mc. Si,r kiêm soát ton tal  khi 



U 
CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, dtiông Phan Dang Lru, khu ph6 7, phtrông Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh D6ng Nai 

U BAO cÁo iAi CH!NH 
Cho nm tài chfnh kEt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 

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

U S dtr các tài khoãn trén Bang can di k toán giQa các cong ty trong cl'ing Cong ty và Cong ty con, 

R
các giao djch ni b, các khoãn lãi ni b chua thirc hin phát sinh tir các giao djch nay phãi &rcyc 
l°ai tth hoàn toàn. Các khoán 10 chi.ra thi,rc hin phát sinh tir các giao djch ni b cüng thrc loai bO 
trir khi chi phi tao  nên khoãn lô do không the thu hi duçc 

Lçii Ich cia c dông không kim soát th hin phn lãi hoc 1 trong kt qua kinh doanh và tài san 

• thun cüa cong ty con không duqc nám gi& bi Cong ty mc va duçic trinh bay a khoán mi,c riêng 
trén Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hqp nhAt và trên Bang can di k toán hcip nhAt (thuc 

• phân vn chü sâ h&u). Lqi Ich cüac dOng không kiêrn soát bao gôm giá tr: các Icii Ich ciia cô dông 

U
khong kim soát t?i  ngày hçxp nhât kinh doanh ban dâu và phân Içii Ich cüa c6 dông không kiOm 
soát trong biên dng cüa vn chCi sâ hthi k tir ngày hcip nhAt kinh doanh. Các khoân lô phát sinh 

S
t?i cong ty con diiçc phân b tisclng Crng vâi phAn sâ h&u cüa c dông khOng kim soát, ké cá 
trtrmg hcip sO 10 do Ian hon phân sâ hu cüa cô dOng khOng kiêm soát trong tài san thun cüa cOng 
tycon. 

• 
3. Các giao d1ch bang ngoi t 

Các giao djch phát sinh bang ngoai t duqc chuyn di theo t' giá tai  ngày phát sinh iao djch. S 

U thr các khoàn mi,ic tin t có gc ngoai t ti ngày kt thác näm tài chInh dtrcic quy dOi theo t' giá 
t?i ngày nay. 

ChOnh 1ch t giá phát sinh trong näm tr các giao djch b&ng ngoai t thrcirc ghi nhn vào doanh thu 

U hot dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. Chênh Ich t' giá do dánh giá Iai  các khoân mic tin t 
cO gôc ngoai t ti ngày kêt thIic näm tài chInh sau khi bü trir chOnh Ich tang và chênh Ich giâm 

U duçic ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. 

a

T' giá scr dung d quy di các giao djch phát sinh bang ngoai t là t' giá giao djch thrc t tai  thai 
diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch thi,rc t di vai các giao djch bang ngoai t dirqc xac 
djnhnhixsau: 

U
I Di vâi nq phái thu: t' giá t' giá mua ngoai t cüa ngân hang thtrng mai  ni Cong ty và Cong 

ty con chi djnh khách hang thanh toán tai  th&i dim giao djch phát sinh. 

U • DM vâi nq phãi trá: t' giá t' giá ban ngoai t cüa ngân hang thung mai noi Cong ty và Cong 
ty con dr kin giao djch tai  thai dim giao djch phát sinh. 

Di vài các giao djch mua sam tài san hoc các khoân chi phi duqc thanh toán ngay bang ngoai 

• 
t (khOng qua các tài khoãn phâi trá): t' giá mua ngoai t cüa ngiin hang thuong mai  ni COng 

ty va COng ty con thi,rc hin thanh toán. 

U
5- 

T' giá sir dung d dánh giá 'ai  s di.rcác khoãn mic tin t cO gc ngo?i t ti ngày kt thñc näm 

• 
tài chInh dtrçic xác djnh theo nguyen täc sau: 

• 
• Di vai các khoãn ngoai t gi ngân hang: t' giá mua ngoai t ciia ngân hang nai Cong ty và 

COng ty con ma tài khoán ngoai t. 

5 • D6i v&i các khoãn m%lc tin t cogc ngoai t dtrçc phãn loai là tài san khác: t' giá mua ngoai 
t cüa Ngân hang Thtrng mai  Co phán Quãn di (Ngãn hang COng ty và COng ty con thtr&ng 

• xuyen có giao djch). 

• • Di vài các khoán mic tin t cO gc ngo?i t dirqc phân loai là nq phâi trà: t giá ban ngoai t 
cüa Ngan hang Thi.rong mai  CO phn Quan di (Ngân hang Cong ty và COng ty con thirang 

• xuyOn có giao djch). 

a 

U 
U 
U Ban thuydt mini, nay ia ,n1 bp/;2n /ip than/i vàphái th.qc ciQC cling vái Bdo cáo íàí chi,th 16 



U 
CONG TV C' PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
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• 
BAOCAOTAICHINH 
Cho näm tài chInh kM thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 

• Bàn thuyEt minh Báo cáo tài chInh  (tip theo)  

4. Tin Va các khoãn tlrong thrng tin 

• 
TiEn bao gEm tiEn mt và tiEn gcri ngân hang khong k5' han.  Các khoân tirn di.rng tiên là các 

khoãn dAu tu ngan han  cO thi han  thu hôi khOng qua 3 tháng kO ttr ngày thu ti.r, có khâ nAng 

$ chuyEn doi dedàng thành mt krgng ti&n xác djnh và không Co rUi ro trong vic chuyEn dOi thành 

tin tai th?ñ diem báo cáo. 

5. Các khoãn du tir tài chInh 

$ DAu tu vào cong ci,i yEn cüadcm vl khác bao gEm các khoãn dAu tt.rcông ci,i yEn nhi.rng Cong ty 

U
không có quyOn kiEm soát, dông kiEm soát hoc có ãnh hiràng dáng kO dEi vâi ben dtrqc dAu Ui. 

Các khoán dAu tu vào cOng cii yEn càa dn vi khác duc ghi nhn ban du theo giá gEc, bao gEm 

a
giá mua hoc khoàn gop von cong  các chi phi tri,rc tiOp lien quan dEn hoat dng du ttr. Co tirc va 
Içyi nhun câa cac k' tnràc khi khoàn dâu tu duçic mua dtrqc hach  toán giãm giá tn cüa chInh 

a
khoán dâu tu do. Co tCrc và iqi nhun cüa cac kS'  sau khi khoãn du tu duçc mua di.rc ghi nMn 
doanh thu. Co tc dtrqc nhn bang cE phiêu chi dirqc theo dOi sE hrng cE phiEu tAng them, không 

U ghi nhn giá frj cô phiEu nhn ducic. 

D,r phOng tEn thttt cho các khoãn du tir vào cong ci,i yEn cüa dGn vj khác ducc trIch 1p nhu sau: 

• DEi vài khoàn du tu vào cE phiEu niêm yEt hoc giá tn hqp l khoãn d&u Ut duqc xác djnh tin 

• cy, vic 1p di,r phong dra tren giá trj thj trumg cCia cO phiEu. 

I • D6i vài khoán du tu không xác djnh duqc giá trj hqp 1' ti thai diEm báo cáo, vic 1p dr 
phOng dLrqc thtrc hin can ccr vào khoân 10 cüa ben duqc dâu Ut vài mire trIch 1p bang chénh 

• 
lch gia von dâu ti.r th%rc tE ca các chC sà h&u vàvôn thu si h0u tai  ngày kEt thác nAm 
chInh nhân vài i von diEu l cüa Cong ty so vâi tOng vOn diEu l thrc gop t?i  don vi khác. 

• Tang, giãm sE dir phOng tEn thM du Ut vào cong ci,i yEn cüa don vj khác cn phâi trIch 1p tai  ngày 

U
kEt thüc nAm tài chInh ducic ghi nhn vào chi phi tài chInh. 

6. Các khoãn phãi thu 

N Các khoãn nq phái thu duqc trinh bay theo giá trj ghi sE trr di các khoãn di,r phOng phái thu khO dOi. 

• 
Vic phân loai các khoãn phái thu là phãi thu khách hang và phâi thu khác duqc thc hin theo 
nguyen tAc sau: 

• • Phãi thu cüa khách hang phán ánh các khoãn phãi thu mang tInh chM thuong m?i  phát sinh tr 

U
giao djch có tInh chM mua — ban giU'a Cong ty và Cong ty con và ngtthi mua là don vj dc Ip 
vâi Cong ty và COng ty con. 

• Phài thu khác phàn ánh cac khoàn phâi thu không có tInh thucrng mai,  không lien quan dn 

giao djch mua — ban. y 

• . Dr phàng phai thu khó dài thrcic 1p cho tung khoãn nçi phái thu kho dôi sau khi dà bü tth vài jv 

• 
khoãnphãitrã (n&i co). Mi'rc trich 1p can ci.ir vao tuOi nq qua han  cüa các khoãn nq hoc d.r ki&i 
mrc ton that có the xãy ra, mrc trIch Ip can cCr ci,i the nhtr sau: 

• • Di vâi ng phãi thu qua han  thanh toán: 

$
30% giá tn d6i vai khoân nçx phãi thu qua han  t& trén 6 thang dEn duOi I näm. 

a
- 50% giá trj d6i vài khoàn nçx phãi thu qua han  tr I nAm dEn d.râi 2 näm. 

• • DEi vii nq phãi thu chua qua han  thanh toán nhtrng khó có khã nang thu hEi: cAn cir yào dr 
kiEn murc tEn thEt d 1p  di,r phOng. 

U Tang, giãm sE du dt,r phOng ncr phái thu khó dOi cn phái trIch 1p t?i  ngày kEt thiic nAm tài chInh 
duçrc ghi nhn vào chi phI quãn l doanh nghip. 

$ Ban thuyt mini: nay là mç51 b15phd1n  hqp thành và phái dwc dpc cüng vãi Báo cáo tài chinl: 1 7 

70% giá trj dEi vii khoán ncr phái thu qua han  tr 2 nAm dEn duii 3 nAm. 

U 100% giá trj d6i vii khoán nq phAi thu qua han  tr 3 nam tn IOn. 
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BAO CÁO iA! CHINH 
Cho näm tãi chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)  

7. ChiphItrãtru*c 

Chi phI trá tnxOc bao gm các chi phi thi,rc t dä phát sinh nhung cO lien quan dn kt qua hoot 
dng san xuât kinh doanh cüa nhiu kS'  ké toán. Chi phi trâ truàc cüa Cong ty và Cong ty con chà 
yu là chi phi thuO Ca s& h tang, chi phi cong c'i, dvng ci,i và chi phi slra chita tài san cô djnh. Các 
clii phi trã tnrâc nay thrcic phãn bO trong khoang thai gian trã truàc hoc thai gian các lqi Ich kinh 

tê lircrng 1mg ducmc tao  ra tr các chi phi nay. 

chiphimuê cisóhi tang 
Chi phI thuê ca sâ ha tng dtxc phân b vào chi phi theo phirang pháp &rO'ng thAng theo thai han  thuê. 

('hi phi sfra chfra tài san cJ djnh 

Chi phi slra ch&a th hin chi phI bü 1Cm, san 1p ban du cho phn dt Cong ty và Cong ty con 
dang sIr di,ing. Chi phi nay duc phân b vào chi phi theo phtrcmg pháp d.r&ng thAng tucmg 1mg vài 

thai gian thuê dt cOn lai  tinh tlr thi dim hoàn thành cOng tác bà lün, san 1p dn th&i dim ht 

th?yi han  thuê quy djnh trén hcmp dng thuê dat. 

Cong cii, dng ci 

Các cong cv, dung ci,i dã thra vào sIr dung thrcmc phân b vào clii phi theo phuang pháp thr&ng thng 
vâi thii gian phân bô không qua 24 tháng. 

Titn (hue daAt Ira Iruác 
Tin thuê dt trà trtr&c th hin khoãn tin thué dt da trà cho phAn dt Cong ty và Cong ty con 
dang sIr dung. Tin thuê dat trã tnxàc dircc phân b vào clii phi theo phirang pháp thrang thang 
Urong (mg vâi thai gian thuê. 

8. Tài san thuê hoat  dng 

Thuê tài san thrcic phân loai là thuê hoat dng nu phn Ian ni ro và lqi ich gn lin vài quyên si 
hthi tài san thuc ye ngtr&i cho thuê. Chi phi thuê hoat dng duac phàn ánh vào chi phi theo 
phuan pháp thrOng thang cho su6t th?ii han  thuO tài san, khOng phv thuc vào phuang th(rc thanh 

toán tiên thuê. 

9. Tài san c dinh hfru hInh 

Tài san c djnh hIru hinh duqc th hin theo nguyen giá trIm hao mOn lily k. Nguyen iá tài san c 
djnh hitu hInh bao gôm toàn b các clii phi ma Cong ty và COng ty con phai bO ma dO có duvc tài 
san cô djnh tInh dOn thai dim thra tài san dO vào trng thai san sang sIr dvng.  Các chi phi phát sinh\ç. \  
sau ghi nhn ban dâu chi thrçmc ghi tang nguyen giá tài san cO djnh nOu các clii phi nay chäc chân1  

lam tang lqi Ich kinh tO trong ttrang lai do sIr dvng  tài san d. Các chi phi phát sinh khong thOa mAn 
diêu kiin trOn duçic ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong nAm. / 

Khi tài sànc djnh hIru hinh duqe bàn hay thanh l', nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k ducxc xóa" 

so và lAi, 10 phát sinh do thanh l' thrcic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong näm. 

Tài san c djnh h&u hinh duqc khu hao theo phuang pháp dLr&ng thing dra trOn thai gian hiiu 
dung u&c tinh. So näm khâu hao cüa các loai tài san c djnh hitu hInh nhu sau: 

Loai tài san c dinh S nAm 

Nhà dma, vt kin trtIc 7 —20 

May mOc vA thi& bl 3 —7 

Phirang tin vIn tái, truyn dn 3 —7 

Thit bj, dung cv quân 15' 3 — 5 

Tài san c djnh khác 3 

Bàn lhuye'l mini: nay ia m51 b5phdn hcrp thành và p/:ál duqc dpc cüng vói Báo cáo ía! chIn!, 18 
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I BAOCAOTAICHINH 
Cho näm tài chlnh k& thic ngày 31 thang 12 nAm 2020 

• Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo)  

U 10. Tài san c dinh vô hInh 

• 
Tài san c djnh vô hInh dixçic th hin theo nguyen giá trr hao mOn lüy kL 

Nguyen giá tài san c6 djnh vO hInh bao gm toàn b các chi phi ma Cong ty và Cong ty con phãi 
U bO ra d có dircic tài san cô djnh tinh dn thai diem di.ra tài san do vào trng thai san sang sir dung. 

I
Chi phi lien quan dOn tài san c djnh vO hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu dixçic ghi nhân là 
chi phi san xuât, kinh doanh trong nAm tth khi các chi phi nay gan liOn vài mt tài san C6 djnh vô 

U
hInh ci,i the và lam tang lqi Ich kinh t tr các tài san nay. 

Khi tài san c6 djnh vO hInh thrçc ban hay thanh 19, nguyOn giá và giá tn hao mOn lüy k6 duc xóa 

U so và Iäi, to phát sinh do thanh 19 di.rçic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nAm. 

U Tài san c6 djnh vo hinh cña Cong ty và Cong ty con là chtrcmg trinh phn mm may tinh. Chi phi 
liOn quan dn các chi.rcmg trInh phân mêm may tInh không phii là mt b phn gãn kOt v&i ph.n 

U c(rng có lien quan duqc v6n hoá. Nguyen giá cia phn mrn may tinh là toàn b các chi phi ma 
Cong ty và Cong ty con dã chi ra tInh dn th&i dim dtra phin mOm vào scr ding. Phân mOm may 

• tinh thrçic khAu hao theo phixang pháp dtr&ng thang trong 3 

1 11. Chi phi xãy dIng co' ban d& dang 

U Chi phi xay dçrng ca bàn d& dang phin ánh cac chi phi liOn quan trtjc tip (bao g6m ci chi phi Iii 
vay cO lien quan phi hçTp vâi chinh sách kO toán cia Cong ty và Cong ty con) dn các tài sin dang 

U trong qua tninh xay dirng, may moe thiêt bj dang lap dt dê phic vi,i cho mic dich sin xut, cho 

thuO và quin 19 cing nhu chi phi liOn quan dn vic süa cha tài sin c6 djnh dang thrc hin. Các 

U tài sin nay thrqc ghi nhn theo giá g6e và khong duqe tInh khâu hao. 

I 12. Hçp ding hqp tác kinh doanh 

U Hog! dng kinh doanh &ng kilm soal 
Cong ty và Cong ty con ghi nhn trOn Báo cáo tài chInh hqp nhAt các hqp ding hqp tác kinh doanh 

U duài hinh thCrc hot dng kinh doanh dong kiOm soát cac ni dung sau: 

I • Giá trj tài sin ma Cong ty và Cong ty con hin s hu. 

• Các khoin nq phii tn ma Cong ty và Cong ty con phil gánh chju. 

• Doanh thu dtrçc chia t& vic bàn hang hóa hoc cung cp djch viii cia liOn doanh. 

Các khoin chi phi phii gánh chju. 

I 
13. Các khoãn nçi phãi trã và clii phi phãi trã 

Các khoin nq phai tn và chi phi phii tn duqc ghi nhn cho s6 tin phil tn trong tuang lal liOn N 
quan dn hang hóa vi djch vi,i dã nhn thrqc. Chi phI phil tn duçc ghi nhn di,ra trOn các uâc tInh 
hçp 19 v s6 tin phai tn. 

Vic phân loai các khoin phii tn là phii tn ngtthi bàn, chi phi phài tn và phii trà khác ducic thc 

• hin theo nguyen tAc sau: 

• 
• Phil tn ngtx?i ban phan ánh các khoan phii tn mang tInh chit thi.rcing mai  phát sinh tr giao 

djch rnua hang hóa, djch vi,i, tài sin và ngui ban là dan vj dc 1p vài Cong ty và COng ty con. 

• • Chi phi phai tniphin ánh các khoán phái tn cho hang hóa, djch vi da nhn ducic tr ngLri ban 

hoc dã cung cap cho nguxi mua nhtrng chi.ra chi tra do chua có hóa dan hoc chua di h sa, 

U tii 1iu k toán và các khoin phii tn cho ngui lao dng ye tiOn ltrcmg nghi phép, các khoin 
chi phi sin xuât, kinh doanh phil trich tniâc. 

I 

I Bàn 1huyi minI: nay là môt bç5 pluln I:p than!: và p/ta! dwnic d9c cling vái Báo cáo là! chIn/i 19 
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Dja chi: S6  10, thr&ng Phan Dang Ltru, khu ph 7, phung Long Blnh, thanh ph6 Biên HOa, tinh Ding Nai 

• BAO CÁO TA! CHINH 
Cho näm tài chfnh k& thüc ngày 31 tháng 12 nm 2020 

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

Các khoàn nç phái trâ và chi phi phãi trá c1trçc phân loai ngn h?n  và dài hn trên Bang can di k 

• toán hcip nht can cr theo k' han  cOn  Iai tai ngày kt thüc näm tài chInh. 

I 14. Vn chü sô hfru 

I V6n gop cáa c/ia s0 hfru 

a

V6n gop cCia chi sâ hflu &rqc ghi nhmn theo s vn thi,rc t dã gop ccia các c dông cüa Cong ty va 
Cong ty con. 

a 15. Phânphilçnnhun 

• Lçii nhun sau thud thu nhp doanh nghip dtrc phãn phi cho các c dông sau khi dâ trIch Ip 
qu theo Diu 1 cüa Cong ty và Cong ty con cüng niur các quy djnh cüa pháp 1ut và dã dirçc Dai 

I hOi dông cô dOng phé duyt. 

a

Vic phãn phi lçii nhuin cho cac c dOng dirçc can nhc dn các khoàn mic phi tién t nm trong 
Iqi nhun sau thu chixa phân ph6i có th ãnh huâng dn luong tin và khâ nAng chi trã c tcrc nhu 

• lãi do dánh giá Iai  tài san mang di gop van, Iäi do dánh giá li các khoàn mi,ic tin t, các Cong c,i 

tài chInh và các khoán miic phi tin t khác. 

a C u'rc dircxc ghi nhn là nq phâi trà khi dirçic Dai  hi dng c dông phO duyt. 

a . 16. Ghi nhan doanh thu va thu nhap 

Doonh thu cung cap djch v 

• Doanh thu cung cp djch vii ducic ghi nhn khi dng th&i thOa man các diu kin sau: 

a

• thu dLcc xác djnh ti.rong d6i chic chn. Khi hap dng quy djnh ngll&i mua diiçrc quyn 
trá 'ai  djch vi cia mua theo nhüng diu kin ci the, doanh thu chi dtrcic ghi nhn khi nhüng diàu 

a

kin ci,i th do không cOn ton tal  và ngtr&i mua khong duxqc quyn trá lai djch vi,i ciA cung cp. 

• Cong ty và Cong ty con ciA da hoc së thu thrcic Igi Ich kinh t tir giao djch cung cp djch vi 
• do. 

• • Xác djnh thrc phn cong vic ciA hoàn thành vào thi dim báo cáo.
. 

a

• Xác dnh chrqc chi phi phat sinh cho giao dch và chi phi dê hoan thành giao dtch  cung cap dch c 

vdO.
:l 

• Tnthng hap djch vii duçc thirc hin trong nhiu kS'  thI doanh thu dirçic ghi nhn trong kS'  thrqc 
c(r vao kt qua phân cong vic ciA hoàn thAnh vào ngày kt thCic nAm tài chInh. 

• S 

 

Tiên liii 
• Tin lAi duçic ghi nhn tren cci s& thri gian và lAi suit thi,rc t tfrng kS'. 

a Ca t0c dgric 
C ttc thrqc chia &rc ghi nhn khi Cong ty và Cong ty con ciA duqc quyn nhn c t(rc tir vic 
gop von. CO t(rc di.rcxc nhn bang c phiêu chi thrçic theo dOi s ltrqng c phiu tAng thOrn, khong 

• ghi nhn giá trj cô phiOu nhn ducic. 

a 

a 

a 

I Ban ihuyEt ,nin/, nay ta ma: bap/zan /ip than/i và phái dic dQc cling vol Bdo cáo lài chlnh 20 

• • Phãi trâ khác phãn ánh cac khoãn phãi trâ khOng có tInh thtrnng mai,  không lien quan dn giao 

a

djch mua, bàn, cung cap hang hóa djch vi. 



CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: s6 10, &ring Phan Dang Liru, khu ph6 7, phi.r&ng Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO iAi CH!NH 
Cho nm tài chfnh kt thüc ngay 31 thang 12 nrn 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip thea)  

17. Chi phi di vay 

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

Chi phi di vay dircic ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. Tnr&ng hçip chi phi di vay lien quan trirc tip 
den vic dâu tu xay dirng hoc san xuât tài san d& dang can có mt th?yi gian dü dài (trén 12 thang) d 
có th thra vào scr di,rng thea mi,ic dIch djnh tnr&c hoc ban thI chi phi di vay nay du'çrc tinh vào iá trj 
cüa tài san do. D6i vâi khoán vay riêng phiic v vic xây dirng tài san c djnh, bat dng san dâu tii, 
lãi vay &rçlc von hóa kê cà khi thai gian xay dimg dtrài 12 tháng. Các khoân thu nhp phát sinh tir 

vic dâu ttr tam  thai cac khoân vay dtrqc ghi giãm nguyen giá tài san cO lien quan. 

18. Các khoãn chi phi 

Chi phi là nh&ng khoân lam giám 1çi ich kinh t thrçic ghi nhn tai  thai dim giao djch phát sinh 
hoc khi cO khã nAng tt.rcrng dôi chãc chn s phát sinh trong tucmg lai không phân bit dA chi tiên 
hay chu'a. 

Các khoán chi phi và khoán doanh thu do nO tao  ra phâi duqc ghi nhn dng thai thea nguyen tc 
phü hqp. Trong tnthng hqp nguyen täc phü hçip xung dt vOl nguyen tc than trçng, chi phi duqc 
ghi nhn can cü vào bàn chat va quy djnh cüa cac chuân mvc  k toán dé dam bâo phãn ánh giao 

djch mOt  cách trung thc, hqp l. 

19. Thu thu nhp doanh nghip 

Chi phI thus thu nhp doanh nghip bao gm thus thu nhp hin hành và thus thu nhp hoän 'ai. 

Thul tI,i nhp hin hành 
Thu thu nhp hin hành là khoãn thué duc tinh dra trén thu nhp tInh thus. Thu nhp tinh thus 
chênh 1ch so vOi lçi nhun ké toán là do diêu chinh các khoàn chênh 1ch tm thai giüa thu Va ké 
toán, cac chi phi khong dixcic trlr cüng nhi.r diêu chinh các khoán thu nhp không phãi chju thuê và 
cac khoãn lô dtrcic chuyên. 

Thul thu n/zap hodn !d 

Thud thu nhp hoãn Iai  là khoãn thus thu nhp doanh nghip s phái np hoc se dtrçc hoàn 'ai  do 

chénh Ich tam  th&i gi&a giá trj ghi so cüa tài san và ncr phái trá cho mpc dIch Ip Baa cáo tài chInh 

và car sO tinh thus thu nhp. Thus thu nhp hoân lai  phái trâ dixcrc ghi nhn cho tht ca các khoán 

chénh lch tam  thai chju thuê. Tài san thu thu nhp hoan Ii chi duçc ghi nhn khi chic chin 
trong ti.rang lai së có lqi nhun tinh thus d sr diving nhng chênh lch t?m  thai thrqc khu tra nay. 

Giá trj ghi s cüa tãi san thus thu nhp doanh nghip hoân 1i duqc xem xét Iai  vàa ngày kt thác 

näm tài chInh và se dLrçrc ghi giãm dn mrc dam baa chc chin có dü Iqi  nhun tinh thug cho phép 

igi Ich cüa mt phAn hoc toàn bO tài san thtiê thu nhp hoan lai  ducrc sir dvng.  Các tài san thus thu 

nhp doanh nghip hoän lai  chua thrcrc ghi nhn tnrOc day thrcrc xem xét li vàa ngày k& th(ic näm 

tài chInh va thrcrc ghi nhn khi chic chn CO dCi lçri nhun tinh thuá d cO th scr di,rng các tài san 

thuê thu nhp hoan lai  chua ghi nhn nay. 

Tài san thu thu nhãp hoân Iai  và thus thu nhp hoan lai  phãi trá duçrc xác djnh thea thu sut d 
tinh së áp diing cia nam tài san dugc thu hi hay ncr phâi trã duc thanh toán dra trén các mfrc 

thus sut cO hiu l%rc tai  ngày kt thñc nam tài chink Thug thu nhp hoân lai  thrqc ghi nhân vào 
Baa cáo k& qua hoat dQng kinh doanh và chi ghi trirc tip vàa vn chü sâ hCtu khi khoán thuô do 
lien quan dn các khoàn mi,ic thrçrc ghi thing vàa vn chü sO hu. 

Ban tIwye1 rninh nay là rnI b3phjn /zçvp than/i vàphái ditqc dpc cling vái Báo cáo tài chin/i 21 



CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, dirng Phan Dng Lisu, khu ph6 7, phxing Long Binh, thành pM Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho nm tài chInh k& thic ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo)  

Tài san thus thu nMp  hon  Iai  và thus thu nhp hoän lai  phái trà duc bü trt'r khi: 

• Cong ty và Cong ty con có quyn hçrp pháp dixçc bü trfr giüa tài san thu thu nhp hin hành 
vâi thu thu nhp hi11 hành phãi np; va 

• Các tài san thu thu nhp hoän lai  và thus thu nhp hoãn Iai  phái trã nay lien quan den thue thu 

nhp doanh nghip duqc quail l' bâi cüng mOt  ca quan thuê: 

Dei vri cl'Ing mt dan vj chju thue; hotc 
Cong ty và Cong ty con dij djnh thanh toán thue thu nhp hin hành phãi trâ và tài san thue 
thu nhp hin hành trên Ca s& thun hoc thu hM tài san dng thai vâi vic thanh toán n 
phài trá trong tirng kS'  tuang lai khi cac khoãn trçng yêu cia thue thu nhp hoân lai  phãi trà 

hoc tài san thuê thu nhp hoAn lai  thrqc thanh toán hoc thu hi. 

20. Ben lien quan 

Các ben disçic coi là lien quan neu mQt ben có kha näng kiem soát hoc có ánh hu&ng dáng ke dei 
vâi ben kia trong vic ra quyêt djnh các chInh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cüng dtrçc xem 
là ben lien quan neu cüng chju six kiém soát chung hay chju ãnh huOng dáng ké chung. 

Trong vic xem xét mei quan h cüa các ben lien quan, bàn chat cüa mei quan h thicrc chü tr9ng 
nhiu han hInh th(rc pháp l. 

21. Báo cáo theo b phn 

B phn theo linh vrc kinh doanh là mt phn có the xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh san 
xut hoc cung cp san phAm, djch v và có rüi ro và lqi Ich kinh te khác vâi các b phn kinh 
doanh khác. 

B phn theo khu virc dja l là mt phn có the xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh san xut 
hoc cung cap san phâm, djch vi,i trong pham vi mt môi tnrmg kinh te cij the và có rüi ro và lçi 
ich kinh te khac vai cac bQ phan kinh doanh trong cac moi tnr1ng kinh te khac. 

Thông tin b phn duqc Ip và trInh bay phü hqp vài chInh sách ke toán áp dung cho vic 1p va 
trInh bay Báo cáo tài chInh hqp nhât cüa Cong ty và COng ty con. 

Ban thuylt mini: nay là :nt b p/:cn hçip thành và pi:ái duvc dQc cüng vol Báo cáo lài chin/i 22 



a 

a
CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S6 10, dixng Phan Dng Luu, khu ph6 7, phLrng Long Blnh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 

a
BAOCAOTAICHINH 
Cho näm tái chlnh kt thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 

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

a V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MJC TRiM-I BAY TRONG BANG CAN DO! 

a

KE TOAN HP NIIAT 

• 

• 

a 

• 2. Du tir gop vn vào don vl  khác 

a
S cui näm S du 

Cia gc Dy phOng Giá trl hQrp l Cia gc Dy. phOng Giá trj hçrp I  

a Ngân hànTMCP
5.238.210.000 - 11.756.818.000 5.238.210.000 - 10.632.252.800 

Quân di ' 

• COng ty C6 phAn Du 2.000.000.000 2.000.000.000 
ttr lCD Tan Long (ii) 

a Cong 7.238.210.000 7.238.210.000  

Giá tn hçrp lj; 

D6i vài các khoán du ti.r có giá niOm yát, giá trj hp l thrqc xác djnh theo giá niOm yt t?i  ngày 
kt thOc nàm tài chInh. Cong ty và Cong ty con chtra xác djnh giá trj hcrp l' cüa các khoãn dâu tu 
không có giá niOm y& do chi.ra có lwâng dn cy. th v vic xác djnh giá tn hçrp l. 

3. Phãi thu ngn hn cüa khách hang 
. ( A 

So cuot nam So dau nam 

Phái thu các ben lien quan 9.689.966.128 3.472.417.476 

COng ty ThHH Mt thành viOn Tng Cong ty Tan 
Cãng Sal GOn 

9.605.616.661 1.611.720.000 lu HAN 

• iUv 
COng ty Co phãn Vin tâi B Tan Cãng 84.349.467 166.697.476 

Cong ty C phn Du ti.r lCD Tan Long 1.694.000.000 NOI 

Phái thu các khách hang khác 90.044.919.028 200.652.973.214 

Cong ty TNHH Dlch  vy Chui cung rng DHL 5.910.385.912 5.401.935.754 
Vit Nam 
Cong ty Global Home, K.S. 3.412.094.449 14.535.747.954 

COng ty TNHH Nestle VietNam 2.950.387.105 

Chi nhánh Cong ty TNHH Thüy tinh Malaya Vit Nam 8.723.124.666 

COng ty TNHH Tin Nga 13.518.573.586 18.184.202.766 

Cong ty TNI-IFl Djch Vy. Giao nhn - Vn tái wi 498.685.470 12.427.017.499 
Thuong mai  COng Thành 
COng ty Co phn Tan Vinh Cfru 13.304.006.915 112.784.727.623 

Các khách hang khác 41.727.660.925 37.319.341.618 

Cong 99.734.885.156 204.125.390.690 

Ban :Iui mi,th nay là n:c51 bi ph2n /zqp  ghành và phái duqc dc cling v&i Báo c4o tài chinh 23 

1. Tin và các khoãn tirong throng tin 
x . So cuoi nm 

A So dau nam 

Tin mAt 1.240.079.356 1.010.920.680 

Tin gcri ngân hang 80.487.555.839 52.258.520.704 

Các khoán tirong throng tin (Tin gCri có kS' han 
t& 3 tháng trâ xung) 

65.500.000.000 35.500.000.000 

Cong 147.227.635.195 88.769.441.384  

I Ti ngày kt thOc nAm tài chInh, Cong ty va Cong ty con s h&u 587.840 c phn Ngân hang 
TMCP Quân di vài giá trl 5.238.210.000 VND (s du nAm là 511.166 cO phãn). Day là khoãn iiy 

a thác dâu ti.r qua Cong ty mc là Cong ty TNHH Mt thành viôn Tong Cong ty Tan Cãng Sài GOn. 

a
Tai ngày két thOc näm tài chInh, Cong ty và Cong ty con dA du tLr 2.000.000.000 VND, Urong 
throng 8% vn diu l cOa Cong ty C phn Du ti.r lCD Tan Long, không thay dôi so vài so dâu 

a 

a 

a 

1 

a 

a 

a 

a 

a 

I 

• 

I 

• 



CONG TV cO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: s6 10, &rng Phan Ding Ltru, khu pM 7, ph.rông Long Binh, thành pM Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho nm tài chfnh kt thUc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh  (tip theo)  

4. Phãi thu ngn hn/dài hn khác 

4u. Phái thu ngibz hçzn khác 
L So cuoi nam S du näm 

Giá tr Diy phông Giá trj thy phông 

Phái thu các t chá'c và cd nhân khdc 14.423.988.179 7.020.423.243 

Tam üng 3.117.362.724 2.739.147.709 

K' cuçic, k' qu5 333. 100.000 98.600.000 

Các khoãn chi h 1.098.379.434 830.287.341 

Cong ty C phn Tan Vinh Cfru (chi 
phi thu, chi h và cuqc cont) 

8.094.802.932 2.197.079.536 

Phãi thu v kinh phi cong doàn và các 
khoân bào him 

352.690.753 328.028.682 

Lâi du thu tin gcri có k' han 186. 109.5 89 65.784.931 

Các khoãn phái thu ngn hn khác 1.241.542.747 76 1.495.044 

Cong 14.423.988.179 7.020.423.243 

4b. Phái thu dài han k/ide 

Là các khoãn nhn k ci.rçic, k' qu5 dài han. 

5. Nq xu 

Cdc tO chác và cd nhân 
Ididc 
COng ty C phn Thit bj 
Phii tüng Cu din 

ThOi gian 
qua han 

S cMi näm 
Cia trj di 

Cia góc phOng 
Thôi gian 
qua hn 

S du näm 
Giátrjdr 

Cia gc phOng 

Trn 3 nAm 

1.713.161.126(1.104.405.740) 

5.0 10.000 (5.0 10.000) Trén 3 nAm 

1.713.161.126(676.170.960) 

5.010.000 (5.010.000) 

Cong t TNHH Phát triên 
San xuât Hang gia di,ing Trên 3 näm 49.320.000 (49.320.000) Trên 3 nam 49.320.000 (49.320.000) 

Va Cong nghip 
Cong ty TNHH Thai Trn 3 nm 133.405.526 (133.405.526) TrOn 3 näm 133.405.526 (133.405.526) 
Blnh Long 
Cong ty TNHH Con 
&rmg Vn chuyOn 

Tfr2 nm-
3 nám 500. 13 1.103 (350.091.772) k': // 

('ci 

Tir 1 näm-
2 näm 107.862.387 (107.862.387) 

Tir I näm — 
2 näm 

607.993.490(303 .99 45) 
\ 

Cong ty TNHH JLL 
Express Vit Nam 

Tir 1 näni — 
2 n!m 

917.432.110 (458.7 16.055) 
Tir6thang - 

n.m 
917.432.1 10(184.4 689) 

Cong 1.713.161.126(1.104.405.740) 1.713.161.126 (676.170.960) 

TInh hinh bin dng dir phông nq phái thu khó dôi nhix sau: 
Nãm nay Näm trtr&c 

So du nAm 676.170.960 147.7 13 .868 

TrIch Ip dr phông M sung 428.234.780 528.457.092 

Hoãn nhp dij phông 
x. — So cuoi nam 1.104.405.740 676.170.960 

Ban t/wyt rninh nay là ,nc31 b p/ic/n hc'p thành và phái dwcic dpc cling vài Báo cáo sal chin/i 24 



CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: So 10, diRng Phan Dng Luu, khu phO 7, phixmg Long Blnh, thành phO Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nàm tài chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Bäo cáo tài chmnh  (tMp theo)  

6. 

6a.  

Chi phi trã trirc ngn hn/dãi hn 

Chi phi Ira trithc ng€n hcin 
sO cuOi näm sO du näm 

Chi phi cong c%i drng cii 199. 120.075 64.904.466 

Chi phi phn mm 35.000.000 41. 148.084 

Chi phi sCra chfla tài san cO djnh 791.435.290 314.023.084 

Chi phi báo him 94.8 19.240 54.835 .00 1 

Cong 1.120.374.605 474.910.635 

6b.  Clii phi Ira trwác dài l:çrn 
SO cuOi näm SO du näm 

Chi phi thuO c s& ha tng 321.474.480.038 329.987.886.490 

Chi phi sCra ch&a tài san cO djnh 53.304.095.6 10 48.996.671.236 

Chi phi phn rnm 185.494.180 74.586.220 

Chi phi hoa hng 738.920.448 1.383.905.065 

Cong 375.702.990.276 380.443.049.011  

(I) Cong ty và Cong ty mi-Ill Mt thành viên TOng Cong ty Tan Cáng Sài GOn dA k hcip dng thuê 

c s ha tang, chi ti& nhix sau: 

H dông 

i-ID sO 02/HD-ICDLB 
ngày 24 tháng 9 nãm 
2009 

1-ID sO 243/HD-TC-
KHKD ngày 10 tháng 
8 nAm 2010 

HD sO 181/TCT-
KHKD näm 2014 

1-ID sO 256/TCT-
KHKD ngày 01 tháng 
6nAm2015 

1-ID sO 359/TCT-
KHKD ngày 01 tháng 
10 näm 2017 

HD sO 360/TCT-
KHKD ngày 01 thang 
10 näm 2017 

Jija dilm 

Thuê dt thuOc  khu djch vi Tan Cãng Long 
Blnh t9a lac  ti khu phO 7, phir&ng Long Binh, 
thành phô Biên Hôa, tinh Dông Nai 

Thué dt thuc khu djch vi Tan Cãng Long 
Blnh t9a 1c ti khu phO 7, ph.rông Long Blnh, 
thánh phô Biên HOa, tinh DOng Nai 

Thuê dt thuc khu djch vi Tan Cãng Long 
Blnh tça lac t?i khu phô 7, phi.rmg Long Blnh, 
thành pM Biên Hôa, tinh Dng Nai 

Thuê dt thuc khu djch vi Tan Cáng Long 
Binh tQa lac tai khu phO 7, phix&ng Long Blnh, 
thành phô Biên HOa, tinh Dông Nai 

Thuê dt thuc khu djch vii Tan Cãng Long 
Blnh tQa lac tai khu phô 7, phixing Long Blnh, 
thành phô Biên HOa, tinh Dong Nai 

Thus Mt thuc khu djch v Tan Cãng Long 
BInh tQa lac tai khu phô 7, phLr&ng Long Binh, 
thành phO Biên Hôa, tinh Dong Nai  

Thôi h,n 

49 näm ké tfr ngày 
k hqp dông 

49 nãm kO tfr ngày 
k hqp dOng 

44 nàm k tir ngày 
k' hqp dông 

43 nãm kO ti'r ngày 
k' hqp dông 

Tir thOri diii k 
hcip dông den 
01/01/2063 

Tr th?yi dim k 
hqp dông Mn 
0 1/0 1/2063 

TP 

Ban ihuydl,ninh nay là :iz5t bplzn hap thành và phái thcic dçic c/mg vái Báo cáo iài chin/i 25 



CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S6 10, &rng Phan Dang Urn, khu ph6 7, phithng Long BInh, thàrih ph Biên Hàa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAT CH1N1 HOP NHAT 
Cho nAm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cao tài chInh hop nht  (tip theo)  

7. Tài san c6 dinh hü'u hInh 

Nguyen giá 

Nhà cfra, vt 
kin true 

May móc và 
thit bj 

Phuoiig tin vn 
tãi, truyên dn 

Thit bj, dyng 
cy quãn l2 

Tài san c 
dinh khác Cong 

Sdunäm 1.028.848.855.894 2.031.984.200 82.598.188.339 2.860.738.553 2.711.521.015 1.119.051.288.001 
Mua trong nãm 37.500.000 906.423.636 1.542.037.610 2.485.961.246 
DAu tu XDCB hoàn thành 43.688.404.782 1.818.051.373 45.506.456.155 
So cui nám 1.072.537.260.676 3.887.535.573 82.598.188.339 3.767.162.189 4.253.558.625 1.167.043.705.402 
Trong do: 
Da khu hao ht nhi.rng vn 
con si'r dung 2.387.273.179 932.406.400 40.821.365.164 2.860.738.553 2.009.026.047 49.010.809.343 

ChO thanh I 

Giá tn hao mOn 
s6 du näm 267.887.140.856 1.182.652.480 58.964.135.223 2.717.908.216 2.341.248.154 333.093.084.929 
Khu hao trong näm 53.457.100.484 763.982.613 5.279.569.291 243.544.074 463.928.874 60.208.125.336 
S6 cu6i näm 321.344.241.340 1.946.635.093 64.243.704.514 2.961.452.290 2.805.177.028 393.301.210.265 

Giá trj con I3i 
Sdunãm 760.961.715 .03 8 849.331.720 23.634.053.116 142.830.337 370.272.861 785.958.203.072 

So cuôi näm 751.193.019.336 1.940.900.480 18.354.483.825 805.709.899 1.448.381.597 773.742.495.137 
Trong dO: 
Tam thOi chura sr diing 

Dang ch& thanh I' 

Mt s tài san ci dnh huIu hmnh có giá trj cOn Iai  theo s sách là 660.426.604.565 VND dã ducc th chip, c.m c d dam báo cho các khoàn vay 
ci'ia Ngân hang TMCP Quân di và Ngan hang TMCP Ngoi thuang Vit Nam — Chi nhánh Biên HOa. 

Ban 1huye1 minh nay là m5t b5 ph<in hcip thành và phái dttqc dQc ci€ng vái Báo cáo (ài ch!nh hqp nhdt 26 



CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dia chi: S6 10, thrng Phan Däng Ltru, khu ph6 7, phix&ng Long Blnh, thành ph6 Biên Hôa, tinh 06ng Nai 

BAO cÁo iA! CHiNH HQP NHAT 
Cho nm tâi chlnh kt thüc ngày 31 thang 12 nAm 2020 
Ban thuyh minh Báo cáo tài chlnh hçrp nht  (tip theo)  

8. Tài san c djnh vô hInh 

Là phAn mm quán l. Clii tit nhu sau: 
Nguyen giá Hao men lOy k  Giá trj con 1i 

S dAu näm 
Mua sm trong näm 
Khu hao trong nãm 

So cuoi nam 

Trong do: 
Dã khu hao ht nhtrng vn can 
sCr dzng 

Ch? thanh 1 

 

817.384.400 (592.763.838) 
911.887.000 

(715.490.063) 

224.620.562 
911.887.000 

(715.490.063) 

 

1.729.271.400 (1.308.253.901) 421.017.499 

 

434.504.400 

 

9. Clii phi xây dirng co ban d& dang 

S du näm 
Chi phi phãt 

sinh trong nam 
Kt chuyên vào 

TSCD trong näm s6 cui nAm 

Mua sm tài san c6 djnh 1.366.200.000 3.032.498.246 (3.397.848.246) 1.000.850.000 

Xây di.rng ca bàn d dang 19.048.644.286 45.558.812.805 (45.506.456. 155) 19. 101.000.936 

Hgng inuc san ggt mt bcng - 
khu dclt 76 ha 

19.048.644.286 19.048.644.286 

Hang muc trang bi hç thong 
camera kho ngogi quan 

767.199.600 (767.199.600) 

Hçing muc cOng trInh cym kho 
hOa chat 

42.255.667.273 (42.255.667. 273) 

COc hgng myc khác 2.535.945.932 (2.483.589. 282) 52.356.650 

Cong 20.414.844.286 48.591.311.051 (48.904.304. 401) 20.101.850.936 

Tng chi phi di vay thrcic vn hóa vào chi phi xây dirng c bàn d& dang trong näm là 0 VND (näm 
trtràc là 1.698.296.549 VND). 

10. Tài san thu thu nhp hoän Ii 

Tài san tizul thu nh& hoãn 1ii dd ghi nhn 

Tài san thus thu nhp hoan lai lien quan dn các khoãn chênh lch t?rn  thai thrqc khu trir. Clii tit 
phát sinh trong näm nhux sau: 

Sodaunam 

Näm nay Näm trtr&c 

256.117.155 

Oh nhân vào kt qua kinh doanh (6.666.823) 256.117.155 

Phái sinh trong nOm - 256.117.155 

Hoàn nhtcip trong nám (6.666.823) 

S cui näm 249.450.332 256.117.155 

Ban ibnylt ,ninh zày là ,nt bphin hcip thành và phá! dwqc dQc ding vái Báo cáo là! chmnh hqp n/id: 27 



1 02.810.482.857 

91.559.099.480 

701.169.762 

99.800.000 

43 .5 15 .000 

34.200.000 

102.005.000 
297.730.615 

9.972.963.000 

35.372.570.532 

3.981.220.286 

2.019.097.111 

9.682.317.216 

1.555.936.298 

1.866.529.100 

16.267.470.521 

132.284.733.447 

125.051.777.287 

22 1.3 19.990 

354.164.170 

7.840.000 

990.000 

6.648.642.000 

17.697.095.538 

3 .24 1.39 1.3 11 

1.335.139.657 

2.497.349.819 

1.866.529.100 

8.756.685.651 

138.183.053.389 149.981.828.985 

CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BiNH 
Dja chi: S 10, du&ng Phan Dang Ltru, khu ph 7, phtxng Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO iAi CHiNH HOP NHAT 
Cho nAm tài chlnh kât thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh h9p  nht (tip theo)  

11. Phãi trã nguOi ban ngn han 
So cuot nam 

 

Sdunám 

    

Pithi Ira cdc ben lien qua?: 
Cong ty TNHH Mt thành viên Tng Cong ty Tan 
Câng Sal GOn 

Cong ty C phn Djch vix K9 thut Tan Cang 

Cong ty C phn Giâi pháp Cong ngh Thông tin 
Tan Cáng 

Cong ty TNHH Cang Quoc te Tan Cang - Cat Mep 

Cong ty TNI-IH Phát trin ngun nhân 1re Tan 
Cãng — STC 

Cong ty C phn Tip vn Cat Lái 

Cong ty C phAn Tip vn Tan Càng - VOng Tàu 
Cong ty C phAn Djch vi.i Container Tan Cáng 
Cong ty C phn Du ti.r LCD Tan Long 

Phãi Ira các nba cung cfp khdc 

Cong ty TNHH An Trung Phát 
X A . Cong ty Co phan Hat hat Mucn hai 

Cong ty C phAn Xây di,rng T.cons 
Chi nhánh Cong ty C6 ph.n Xây drng Tu vn 
Thit k M&T 

Cong ty C phAn Xây dirng Vn tái S Chin 

Các nhà cung cp khác 

Cong 

12. Thu và các khoãn phãi np nhà ntró'c 

S cui nAm 
S du näm 

S phãi np 
trong näm 

S cIA np 
trong nAm 

Thus GTGT hang ban ni dja 2 10.029.595 14.289.366.335 (11.335.629.136) 3. 163.766.794 I5 

Thus thu nhp doanh ngIiip 7.296.578.726 16.562.502.300 (17.397.980.820) 6.461.100.206 'Ill 

Thud thu nhp doanh nghip 
np h ben hqp tác kinh doanh 

2.572.313.636 (2.572.313.636) -M 

vi 

Thus thu nhp cá nhãn 203.041.705 1 .367.726.825 (1.425.340.891) 145 .427.639 
IA 

Thus mon bài 6.000.000 (6.000.000) 

PhI, lé phi và các Ioii thuE khác 66.536.594 (66.536.594) 

Cong 7.709.650.026 34.864.445.690 (32.803.801.077) 9.770.294.639 

ThuEgiá 14 gia tang 
Cong ty và Cong ty con np thuE giá tn gia tang theo phwmg pháp khu trir. Thud sut thu giá frj 
gia tAng nhtr sau: 
Djch vi,i cung cp cho các hang tàu nithc ngoài 0% 

Cung cp nuâc sch 5% 

Các djch vi khác 10% 

Ban thuyent mini: nay là m31 bc5ph$n Iicip i/ian/s vàphái dwqc dQc cling v&i Báo cáo tài chink /lQp nhcli 28 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: S, 10, dtr&ng Phan Däng Liru, khu ph6 7, pIitrmg Long Blnh, thành ph6 Bin Hôa, tinh DngNai 

BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT 
Cho nám tài chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 

Ban thuyh minh Báo cáo tài chInh hçrp nht  (tip theo)  

Thul thu nhçlp doanh nghp 
Cong ty và Cong ty con phái np thus thu nhp doanh nghip cho các khoán thu nhp tInh thus vâi 

thue suat 20/o (nárn tnr&c thue suat Ia 20/o). 

Chi tit thus thu nhp doanh nghip phái np nhix sau: 

Nàm nay NAm trtrfrc 

Thud thu nhp doanh nghip phái np tai  COng ty mc 14.559.987.903 14.03 1.323.222 

Thus thu nhp doanh nghip phái np tai  Cong ty 

Con 
2.002.514.397 2.698.769.366 

Thu thu nhâp doanh nghip phãi np 16.562.502.300 16.730.092.588 

Vic xac djnh thus thu nhp doanh nghip phãi np cüa các cOng ty trong Cong ty và Cong ty con 
&rqc can ct.r vao cac quy dinh  hin hanh v thu Tuy nhién, nhthig quy dinh  nay thay di theo ti.rng 
thai ky va cac quy dnh ye thue doi vi nhieu loal giao d1ch khac nhau co the thrqc giai thich theo 
nhiu cách khác nhau. Do 4y so thuê &rçrC trInh bay trên Báo cáo tài chInh hçrp nhât có the së thay 

dôi khi co quan thu kim tra. 

C'ác 1091 thai khác 
Cong ty và Cong ty con ké khai và np theo quy djnh. 

13. Clii phi phãi trã ngn han 
.,.( (. o cuoi nam 

A So dau nam 

Phái trá các ben lien qua?: 30.707.091 19.945.000 

Cong ty TNI-IH Mt thành viên Tng Cong ty Tan 30.707.091 19.945.000 
Cang Sai Gon — chi phi xep dci, van  chuyen 

Phdi Ira cdc tJ cháv và cd nhân khdc 7.921.912.038 780.452.596 

Chi phi lAi vay phái trã 446.298.522 84.93 8.840 

Chi phi bc xp 1.184.301.589 410.093.756 

Chi phi dAu Ui xây dung kho 6.150.400.000 

Các chi phi phãi trá ngn han  khác 140.911.927 285.420.000 

Cong 7.952.619.129 800.397.596 
9oc 

14. Doanh thu chira thyc hin ngàn hanldài  hn 

Là doanh thu chi.ra t11irc hin lien quan dn các hqp dng cho thuê cci sâ h thng, thuê kho, thuê mái 
yam, chi tit nhtr sau: 

14a. Doanli tint c/twa t/ujc /ziiz ngái: 11(1?: 

S cui näm 

Iol 

S du näm 

Doanh thi, c/nra thirc hin lien quan din các 
ben lien quan 

1.145.371.901 1.145.371.901 

CongtyCphanD!iuUrICDTâflLOng 1.145.371.901 1.145.371.901 

Doanh thu chwa thirc hin lien quan din các tii 
ch,c khác 

2.451.173.827 2.451.173.827 

COng ty C phAn Tip vn Long BInh 451.592.431 451.592.431 

Cong ty TNHH Djch vi Giao nhn Vn tái wi 1.999.581.396 1.999.581.396 
Thircing mai  Cong Thành 

Cong 3.596.545.728 3.596.545.728 

Bàn ilmyli rninh nay là ,n3i b3phn hçrp thành và phái dwqc dpc càng vol Bdo cáo ài chin/i hcp n/id: 29 



42.203.057.854 

42.203.057.854 

90.556.897.6 75 

16.434.260.435 

74.122.637.240 

132.759.955.529 

43.348.429.762 

43.348.429.762 

93.008.160.259 

16.885.852.871 

76. 122.307.388 

136.356.590.021 

2.064.184.765 
663.253 .200 

1.034.209.732\S 

85.604.058.123 
J 
4 

s6 du nAm 
263.739.185.625 
75.443.439.500 

91.470.000.000 

96.825.746.125 

263.739.185.625 

CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: s6 10, duing Phan Dàng Liru, khu ph 7, phuông Long Blnh, thành ph Bith HOa, tlnh D6ng Nai 
BAO CÁO iAi CH!NH HOP  NHAT 
Cho nAm tàî chmnh k4t thUc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyh minh Báo cáo tài chmnh hqp  nht (tip theo)  

14b. Doanh thu chira 1/nrc h4n dâi hgn 
S cuM nam 

 

S du näm 

    

    

Doanh I/ui c/nra t/nrc /:in lien quan din các 
hen lien quan 
Cong ty C phn DAu Ur lCD Tan Long 

Doanh thu chira thrc hin lien quan din cdc tá 
ch&c khác 

, 
Cong ty co phan Tiep vin Long Binh 

Cong ty TNHH Djch v,u Giao nhn Vn tãi và 
Thircrng mai  Cong Thành 

Cong 

15. Phãi trã ngän han/dAi  1iin khác 

iSa. PhOi Ira ngn h9n khác 
S cuM nAm  S du nAm 

Phái Ira ben lien quau: - Cong ty TNHHM1 
Ihành viên TOng cong ty Tan áng Sal Gbn 
Phái trá tin thuO dt, tin An ca 

C tCrc, Iqi  nhun phâi trá 

P/sal Ira cdc don vj và Cd nhân k/sac 
Kinh phi cOng doàn 

Bao hiem xa hi, bao hiem y te, bao hiem that nghiep 

Nhn k' qu5, k cirçic ngn han 

Cong ty C phn Sonadezi Long Binh (phãi trã 
lien quan dn hqp d6ng hcrp tác kinh doanh) 

Thus GTGT du ra chira ké khai 

C ti'rc, lçii nhun phái trá 

Các khoân thu h 

Các khoân phái trâ ngn han  khác 

Cong 

lSb. Phd! Ira dài hin khdc 

Phdi Ira cdc IJ chdc khdc 
Nhn k' qu5, k' 
Cong ty C phn Sonadezi Long BInh - Phái trA 
tiên hqp tác kinh doanh dài han tai kho hang ° 

Cong ty C6 phn Tan VTnh Ccru - Phâi trá tin hçip 
tác kinh doanh dài han tai kho hang 

Cong 

30.698.653.856 

30.698.653.856 

34.219.651.107 
428.984.274 

315.021.867 

18.018.697.932 

10.289.251.113 

706.731.410 

2.472.205.395 
721.303.786 

1.267.455.330 

64.918.304.963 

S cui nAm 

258.206.653.810 
166.736.653.810 

91.470.000.000 

258.206.653.810 

6 7.862.133. 796 

48.999.633.796 

18.862.500.000 

17.746.922.501 
236.892.300 

586.00 1.433t 

4.470.456.912 

8.686.925.985 

Ba,: thuyeI mEn/i nay là ,n5i b5 p/:4n /zcp i/ian/I và p/:ái d:tqc dpc cing v&i Báo cáo Sal chin/i /,qp n/id: 30 



U 
CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S 10, du&ng Phan Dng Ltru, khu ph6 7, phtthng Long Blnh, thành ph6 Bién HOa, tlnh Ding Nai 

I BAO cÁo TA! CH!NH HQP NHAT 
Cho näm tài chmnh kt thic ngãy 31 tháng 12 nm 2020 

• Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh hQp nht (tip theo) 

• Là các khoãn nhn k qu, k cuçc dài han  cüa các t6 clthc khác, chi ti& nhu sau: 

S6 cui nám S du nàm 

Cong ty TNI-H-I Djch vi chui cung 1mg DHL 5.703.429.600 
U VietNam 

$
Global Home, K.s. 9.278.000.000 18.702.780.900 

COng ty TNFIH Pacorini Vit Nam 3.592.317.600 

U Cong ty C phn Tan VTnh C1mu 113.825.746.125 17.000.000.000 

• Cong ty Co phn Tin Nga 23 .200.000.000 23.800.000.000 

• 
Các khách hang khác 14.729.478.085 12.348.341.000 

Cong 166.736.653.810 75.443.439.500 

I (ii) 

Sá lieAn  gop 

H Jông Mic die/i h(tp tdc Thai /:9n (VND)  

U I-ID s 485/I-ID- I-Mu ti.r xây di1rng kho 1A tai 45 näm k tr ngày 24.990.000.000 

ICDLB-SZB ngày 21 khu kinh té quOc phOng Tan k hcmp dông 

1 tháng 09 näm 2013 Cang Long BInh 

a
Ph lc 01 HD s Xây di,rng them kho 14A tai Theo thmi gian cüa 27.139.000.000 

4851HD-ICDLB- khu kinh tê quôc phOng Tan hqp dng sO 485 

• 
SZBIPL1 ngày 08 Câng Long BInh 
tháng 05 nAm 2014 

U Phi,i li.ic 02 I-ID s Xây di,mng them kho 20 t?i Theo thai gian cüa 39.341.000.000 

485/HD-ICDLB- khu kinh t quOc phOng Tan Hqp dng s 485 

U SZB/PL2 ngày 15 Cãng Long BInh và Phi lc 01 

a

tháng06näm2015 

Cong 91.470.000.000  

U 
15c. Nt qua hçzn chua thank loan 

U	 Cong ty và COng ty con khOng cO nçm phãi trá khác qua han  chua thanh toán. 

16. Vay ngn han/dài hn 

16a. Vay dài /zuz din h(zn Ira 
( (. L.A 

Socuoinàni So aun m  

Ngân hang Thucmg mai  C phAn Quân di — Chi 38.888.279.3 19 38.888.279.3 18 
$ nhánh An Pht 

Ngân hang Thrrung mai  C phn Ngoai thtrcmg 22.200.000.000 2 1.800.000.000 
a Vit Nam — Chi nhánh Bién 

a
Ngân hang Thi.rcmg mai  C phn phát trin Thành 12.069.151.049 
ph6 H ChI Mirth 

Cong 73.157.430.368 60.688.279.318  

a
Cong ty và COng ty con có khã nang trà ducic các khoãn vay dài han  dn  han  trá. 

a 

a 

Bàn ihuiyit nun/i nay là ,,s5t bi5p/,n /z than/u và p/iài thzqc dpc cling vái Báo cáo 'ài c/sin/i Jiçip nhdt 3 1 

Cong ty và Cong ty C phAn Sonadezi Long BInh dã ky hgp dng hqp tác kinh doanh dài han, 

a trong do, Cong ty C phn Sonadezi Long Binh gop t l 49%, chi tit nhu san: 



(I) 

CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dia chi: S 10, &r&ng Phan Däng Liru, khu pM 7, phithng Long Blnh, thành ph6 Bién Hóa, tinh Dng Nai 

BAO cÁo iAi CHINH HQP NHAT 
Cho näm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tAi chinh hqp nht (tip theo)  

Chi ti& s phát sinh v cac khoãn vay dài han  dn  han  trã trong nAm nhtr sau: 

Näm nay Näm trtrrc 

  

S dAu nAm 60.688.279.318 55.652.784.498 

S Mt chuyn tr vay dài han 73. 157.430.368 63 .025 .2 18.238 

S tin vay dA trâ trong nAm (60.688.279.318) (57.989.723.418) 
( So cuoi nam 73.157.430.368 60.688.279.318 

16b. Vay dài hzn 

Scu6inàm S du näm 

Ngan hang Thuong mai  Co phân Quân di — Chi 
nhánh An Phá (i) 

14 1.789.074.823 195.021.493.801 

Ngân hang Thuong mai  C pMn Ngoai thuong 
77.221.264.068 115.421.264.068 

Vit Nam — Chi nhánh Biên HOa 
Ngân hang Thuon mai  C phân phát trin Thành 
pM Ho ChI Minh 

79. 145.221.049 79.580.285.500 

Cong 298.155.559.940 359.678.903.710 

Cong ty va Cong ty con có khâ nang trá thrcrc các khoãn vay dài han. 

Khoàn vay dai han  Ngân hang Thirong mai  C pMn Quân di — Chi nhánh An Phü theo các hcrp 
dong vay ky ket trong cac nAm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Miic dich vay de dau tu xay 

dung co so ha tang, xay di,rng va cai tao  cac kho hang, thanh toan tin thuO dat cho Cong ty mc 
(Cong ty TNHH M9t thanh vien Tong Cong ty Tan Cang Sai Gon); mua sam may moe thiet bl, 

phirong tin vn tãi;... Thai han  vay tr 60 dn 96 thang, ti'iy theo trng hcrp dng. Lâi sut áp diing 
trong nAm 2020 là tr 7,1% dn 9,2.%/nAm. Tài san dam bão là tài san hinh thành tr vn vay và các 

quyn khai thác co s& ha tng. 

Khoàn vay Ngân hang Thirong mai  C pMn Ngoai thirong Vit Narn — Chi nhánh Biên HOa cüa 
Cong ty và Cong ty con theo các hçrp ding vay k' kêt trong các nAm 2013, 2014, 2016. Mi,ic dich 
vay d dâu tir xây di.rng nhà kho, thai han  vay tr 120 tháng dn 144 thãng, lAi suât quy djnh trén 
trng kM ithc nhn nq. Läi sut áp diing trong nAm 2020 là 8,0%/nAm. Các khoân vay nay duçc 
dam bão bang vic tM chap tài san hlnh thành ta vn vay. 

Khoãn vay Ngân hang Thuong mai  C pMn Phát trin Thành pM H ChI Minh theo Hçrp dng tin 
di,ing sO 40925/19MN/HDTD ngà1' 05/11/2019 d thanh toán, bü dAp chi phi dâu tir xây di,rng, thit 
bj D,,r an du ttr xây dirng kho so 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Cáng — Lone Binh, thai han  vay 96 
thang ké ta ngày giài ngân von vay Ian dAu. Khoàn vay duqc dam báo bang vic tM chap Cong 
trInh xây drng trên dat và quyên khai thác cong trInh xây di,rng hInh thành tr Di,r an dâu tu xây 
di,rng kho s 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Càng — Long BInh, toàn b 1i Ich phát sinh tr dv an nay và 
quyén tài san phát sinh tr hqp dong thuO co s& ha tang (khu 6.783 ha thuc Khu djch vi Tan Càng 
Long BInh khu 130 ha) s 2871FC1-KHKD ngày 01/09/2018. Läi stitt áp ding trong nAm 2020 là 

9,4%InAm. 

K' han  thanh toán các khoãn vay dài han  nhir sau: 
A A. So cuoi nam 

A So dau nam 

Tr 1 namtrâxuông 73.157.430.368 60.688.279.318 

Trn 1 näm dn 5 nAm 223.787.086.197 219.409.587.149 

Trén 5 nAm 74.368.473.743 140.269.316.561 

Cong 371.312.990.308 420.367.183.028 

Bàn thuyt1 minh nay là :n5t b3ph4n hQp thành và phái du-qc dQc cling vái Báo cáo tàî chinh Jicip nhdt 32 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: S 10, du&ng Phan Däng Ltru, khu ph 7, phix&ng Long Blnh, thành ph6 Bin Hôa, tinh D6ng Nai 

BAO cÁo TA! CHfNH HOP  NHAT 
Cho nAm tài chInh k& thüc ngáy 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hyp nht (tip theo)  

Chi tit si phát sinh v các khoãn vay dài han  nhii sau: 

Nàm nay Nàm trtr1c 

SdunAm 359.678.903.7 10 312.734.564.069 

S tin vay phát sinh 11.634.086.598 109.969.557.879 

Kt chuyn sang vay ngn han (73.157.430.368) (63.025.218.238) 

So cuoi nam 298.155.559.940 359.678.903.710 

16c. Vay qua 1:zn chira that,!: loan 

Cong ty và Cong ty con không có các khoãn vay qua han  chua thanh toán. 

17. Qu khen thir&ng, phüc tqi 

S du nàm 

Tang do trIch 
lâptfrt9i 

nhun 

Tang khác 
(1 Chi qu5 trong 

nàm S cui nàm 

Qu5 khen thuâng 1.211.954.855 10.274.540.070 10.000.000 (10.672.443.164) 824.051.761 

Qu5 phüc lçii 1.686.125.903 4.152.015.576 - (4.288.560.334) 1.549.581. 145 

Qu9 thtxâng Ban 
quán is', diu 
hành 

433.788.311 852.440.000 - (1.162.375.000) 123.853.311 

Cong 3.331.869.069 14.2 19.973.482 10.000.000 (14.830.453.498) 2.497.486.217 

Là khoán nhn tin th.rng tü các Cong ty khác. 

CHI 
Co 
-"U 
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A 

TM 

a 

Ban !iwyJt mini: i:ày là ,nt bcpiidn hqp than); vàphái duic dcc cling vái Báo cáo àì chin!: hp ni:dt 33 
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CONG TV' C6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: So 10, dung Phan Dang Luu, khu ph6 7, phising Long Blnh, thanh ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHiNH HOP NHAT 
Cho nãm tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tái chlnh hçrp nht (tip theo) 

18. Vnchüsrh&u 

18a. Bang dái chiéu biln d3ng cña vJn chá so hfru 

Vndutircüa 
chüs&h&u 

Qu5 dâu tir 
phát trin 

Lol nhuân sau thud 
chira phân phôi 

Loi Ich cüa ci dông 
không kiêm soát Cong 

So du nãm 245.022.450.000 53.2 17.067.575 86.767.777.358 30.722.288. 103 4 15.729.583.036 
Lan nhun trong nãm tnrórc 60.155.942.302 5.189.208.605 65.345.150.907 
lrIch 1p các qu ttr lcci nhuân näm 2018 31.556.778.223 (4 1.433.328.239) (543.203.983) (10.419.753.999) 
TrIch 1p các qu9 tfr lqi nhuân nãm 2019 (2.000.000.000) (2.000.000.000) 
Chiacôtirc näm 2018 (36.753.367.500) (2.940.000.000) (39.693.367.500) 
Thu lao HDQT, BKS, thirOng BDH ccia Cong ty con (229.500.000) (220.500.000) (450.000.000) 

S dir cui nãm trtró'c 245.022.450.000 84.773.845.798 66.507.523.921 32.207.792.725 428.511.612.444 

S du nãm 245.022.450.000 84.773.845.798 66.507.523.921 32.207.792.725 428.511.612.444 
Lqi nhun trong nãm nay 63.712.957.569 5.555.481.532 69.268.439.101 
TrIch 1p các qu5' tir lçri nhun nãm tnrâc 9.212.340.694 (15.366.285.480) (518.920.860) (6.672.865.646) 
TrIch 1p các qu5' tr 19i nhun näm nay (8.156.130.000) (8.156.130.000) 
Chia c tic (36.753.367.500) (2.940.000.000) (39.693.367.500) 
Thu lao I-IDQT, BKS, thi.rng BDH cüa Cong ty con (229.500.000) (220.500.000) (450.000.000) 
So dir cuoi nam nay 245.022.450.000 93.986.186.492 69.715.198.510 34.083.853.397 442.807.688.399 

Bàn thuyt minh nay là mI b5ph<2n hcxp ihành và p/ia! dz,c2'c dcc &ng vbi Baa cào ía! chinh hQp nhát 34 
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
DIa chi: S6 10, diräng Phan Dng Luu, khu ph6 7, phtthng Long Binh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TM CHiNH HOP NHAT 
Cho nm tài chlnh kt thtic ngày 31 thang 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cäo tài chInh hçp nht (tiép theo)  

18b. Clii titt  Win gop cOa c/zn so 1:1hz 

S cuM näm Sdu näm 

Cong ty TNHH Mt thành vién Tng Cong ty Tan 125.750.000.000 125.750.000.000 
Câng Sài Gôn 

Cong ty TNHH Quãn l,2 nci vâ Khai thác tài san 18.750.000.000 18.750.000.000 
Ngân hang TMCP Quan Di 

Các cô dong khác 100.522.450.000 100.522.450.000 

Cong 245.022.450.000 245.022.450.000 

18c. Ciphiiu 
Scutinäm S du nàm 

S li.rçrng c phiu dang k phát hành 24.502.245 24.502.245 

S ltrcing c phu ph thông dã phát hành 24.502.245 24.502.245 

S6 hrqng c phiu ph thông dugc mua l?i 

S h.rqng c phiu ph thông dang liru hành 24.502.245 24.502.245 

Mnh giá c phiu dang h.ru hành: 10.000 \'ND. 

18d. Phân phái 1pi nhu(in 
Trong nAm Cong ty me dä phân phi lçri nhun theo Nghj 
2020 so 01/2020/NQ-DHCD ngây 12/6/2020 nhu sau: 

Phân phoAi  1i nhuçin nOn: 2019 

• Chia c ti'rc cho các c dOng 

• TrIch qu5 dAu tix phát trin 

• Trich qu5 khen thxâng 

• TrIch qu9 ph(ic 1i 

• TrIch qu$ thuàng ban quãn l diu hành 

quy& dti hi c6 dông thi.rOng nién nãm 

VND 

36.753.367.500 

8.672.239.390 

4.414.268.988 

957.134.494 

242.440.000 

Tgm phOn phái 4ri nhuân nOn: 2020 

• TrIch qu khen thLrmg 

• TrIch qu phiic lçri 

• TrIch qu thuàng ban quân l diu hành 

Côngty C phn Tip vn Thành Long (cong ty con) dA phân phi lçii nhun theo 
hi cô dông thtr&ng niên 2020 s 0I/20201NQ-DHCD ngày 28/4/2020 nhu sau:  

VND 

5.330.760.000 

2.665.370.000 

160.000.000 

Nghj quyt dai 

VND 

C 

¼ 

• Chia c tüc cho các c dông 

• TrIch qu5 dAu tu phát trin 

• TrIch qu khen thirâng, phcic lcxi 

• Thi lao Hi dng quán tn, Ban kim soát 

• TImng Ban giám dc, K toán trtxâng và Cong ty mc 

6.000.000.000 
1.059.022.164 

1.059.022.164 

150.000.000 

300.000.000 

Ban :huyét mm/i nay là mnç51 b5 plwin /zqp than/s Va phd! d:rqc dQc cling vói BOo cáo íàî c/sin/i hçp mihAt 35 



19.776.335.568 

1.813 .347. 194 
3 1.679.742 

440.133.51 
2.375.065 

37.430. 

1. 145 .37L 

CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S6 10, thring Phan Dang Luu, khu ph 7, pinicng Long Binh, thành ph Bith Hôa, tinh D6ngNai 
BAO CÁO TAL CHfNH HQP NHAT 
Cho nm tài chinh kt thc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh  hpp nht (tip theo)  

19. Các khoãn mic ngoài Bang can di k toán hçp nht 

Ngoçii t các Io(zi 

Tai ngày kt thCic nãm tài chInh, tin va các khoàn tlrGng dtrang tin bao gin 2.568.410,24 USD 
(s6 dâu näm là 770.702,57 USD). 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MTJC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOiST BONG KINH DOANH HP NHAT 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dch vii 

la. Tdng doanh thu 
Nm nay Näni trtr&c 

Doanh thu djch vi cho thuê kho và các djch vi di kern 447.808.327.343 409.980.331.706 

Doanh thu djch vi cho thuê CAu ti Cãng Cat Lái 7.761.500.004 8.169.999.996 

Doanh thu khác 19.054.546 12.727.274 

Cong 455.588.881.893 418.163.058.976 

lb. Dowsh thu ban hang và ciing cp djch vy c/to các ben lien quan 
Cong ty và Cong ty con phát sinh các giao djch v ban hang và cung cp djch vi,i cho các ben lien quan 
khác nhix sau: 

Näni nay Nàm trirrc 

Cong ty TNHH M5I lhành viên Tang cong ty Tan 
Cdng Sal Gait 
cung c4 djch vy cho cdc cong ly 
Cong ty TNHH Mt thành vién Tong Cong ty Tan 
Cáng Sài GOn 
COng ty C phn Kho vn Tan Càng 
Cong ty Co phan Dch vii Ky thuat Tan Cang 
Cong ty C phn Vn tãi B Tan Cãng 

COng ty C phn Du ti.r lCD Tan Long 
Cong ty TNHH Cang Quoc te Tan Cang - Cai Mép 
Cong ty C6 phn NhiCn 1iu Tan Cãng 

C'ho tl:uê C'o sO hi ting 
Cong ty C phn DIu tr lCD Tan Long 

20.085.566.643 

45.463.654 
148.818. 136 
833.865.000 

13.023.044 

1. 145.37 1.901 

2. Giávônhàngbãn 
Näm nay NAm trintc 

Giá vn djch vi,i cho thuê kho và các dlch  vu di 
294.964.688.402 263 .409.957.073 

kern 
Giá vn dich vu cho thuê cu tai Cat Lái 2.7 19.845.096 2.7 19.845.096 

Cong 297.684.533.498 266.129.802.169 

Ban t/iuydi ,ninh nay là ,n5t b3phti /zç i/ian/s và phái dwqc dQc cüng vái Báo cáo tat chinh !zçp nisdi 36 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: s6 10, dtx?ing Phan Dng Ltru, khu ph6 7, phtrmg Long BInh, thành ph6 Bién Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 
Cho nm tài chInh kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hQp nht (tip theo)  

3. Doanh thu hoit dng tãi chinh 
Näm nay Näm truó'c 

Läi tin gfri có k' hn 2.769.683.289 2.002.883.837 

Lãi tin gCri không k' h?n 64.069.657 85.482.695 

Ctirc, Içii nhun di.rçicchia 130.000.000 351.585.161 

Läi ban ngoi t 13.127.781 

Lãi chênh Ich t' giá phát sinh 929.588.076 182.338.836 

Läi chénh Ich t3' giá do dánh giá lai  các khoàn 
mic tien t Co goc ngoai tç 

7. 3.54 

Cong 3.893.341.022 2.642.961.858 

4. Chi phi tài chInh 
Näm nay Näm tru*c 

Chi phi Iãi vay 32.905.321.727 28.822.468.532 

L chenh 1ch t' giá phát sinh 1.014.731.640 145.493.402 

L chênh 1ch t)' giá do clánh giá 1?i  cáC khoãn 179.339.224 
miic tien t CO goc ngoui tç 

Chi phI tài chinh kháC 197.842.244 198.097.744 

Cong 34.297.234.835 29.166.059.678 

5. Chi phi ban hang 
Näm nay Nám trtr&c 

Chi phi khAu hao tài san c djnh 392.399.996 

Chi phi djch vi,i mua ngOài 2.289.369.298 3.204.875.403 

Các clii phi khác 110.377.818 

Cong 2.681.769.294 3.315.253.221  

6. Chi phi quãn I doanh nghip 
Näm nay Näm tru&c 

Chi phi cho nhân vién 18.160.282.807 17.046.389.218 

Chi phi vt 1iu quán 1' 1.503.833.311 1.975.228.595 

Chi phi d dOng van phông 1.759.857.455 1.730.991.301 

Chi phi khAu hao tài san c6 dinh 2.867.136.267 2.905.593.114 

Thu& phi và J phi 6.860.000 6.000.000 

Dir phông phãi thu khó dôi 428.234.780 528.457.092 

Chi phi djch vi,i rnua ngoài 3.030.264.678 5.347.110.563 

Các chi phi khác 11.270.830.116 10.233.492.322 

Cong 39.027.299.414 39.773.262.205  

Ban ihuyi ,ninh nay là inI bc5p/ijn h9p :hành va phái thtqc dQc cing vol Báo cáo iài chin/i / ,çrp n/id: 37 
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CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dia chi: S1  10, du&ng Phan DAng Lisu, khu ph6 7, phLthng Long Binh, thãnh ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAL CHINH HQP NHAT 
Cho nm tài chmnh k& thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hcip nht (tip  theo)  

7. Läi trên c phiu 

7a. LIII co bán/suy giIIln trên cô phii: 
Niim nay Niim trirórc 

Lçii nhun k toán sau thus thu nhp doanh nghip 
cila cô dong cong ty m 

TrIch qu5' khen thirâng, phc lcii cüa cong ty mc 

TrIch qu5 khen thrâng, ph(ic lçii cUa cong ty con 

TrIch thi lao, thtrâng Hi dng quàn trj, Ban kim 
soát 

63.712.957.569 

(11.511.257.715) 

(578.223.588) 

(229.500.000) 

60.155.942.302 

(7.6 13.843.482) 

(540.101.304) 

(229.500.000) 

Lqi nhuân tInh lãi cci bàn/suy giãm trén c phiu 

S hrcmg bInh quân gia quyn cüa c phiu ph 
thông dang li.ru hành trong näm 

51.393.976.266 

24.502.245 

51.772.497.516 

24.502.245 

Liii cci bãn/suy giãm trén cô phiu 2.098 2.113 

D phic vi muc dIch trInh bay chi tiéu Liii cci bàn trOn c phiu niim nay, qu khen thming, phCic 
1i cia cong ty mc thrçic t?m  xac djnh theo mirc 03 tháng h.rcmg binh quãn thc hin cia nguii lao 
dng niim nay theo Ngh quyêt dai hi c dông thi.rng niên niim 2020 S6 01/20201NQ-DHCD ngày 
12/6/2020. Qu5 khen thung, phác lçvi cCia cong ty con drqc tam xác djnh theo ti I 10% Iqi nhuân 
sau thuê chiia phãn phôi theo Nghj quyêt dai  hi cO dOng ththng niên 2020 so 01/20201NQ-DHCD 
ngày 28/4/2020. 

7b. Thông tin khdc 

-. . .. . Lai cci bàn tren co phieu cung ky nam trtrâc thrcic tmh toan 1i do trtr so trich quy khen thucing, 
phOc lqi khi xác djnh lqi nhun tInh liii cci bàn trOn c6 phiu theo huxang dan cüa Thông ttr s6 
200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 niim 2014 cüa B Tài chInh. Vic áp dijng quy dlnh  mài nay 
lam cho liii cci bàn trén cô phiêu niim truóc tang tr 2.097 VND len 2.113 VND. 

Khong có các giao djch C6 phiu ph6 thông hoc giao djch c6 phiu ph6 thông tim nang nao xay 
ra tir ngày kêt thtic nAm tài chinh den ngày cOng b6 Báo cáo tài chInh nay. 

8. Chi phi san xut kinh doanh theo y&i t6 
Niim nay Niim tru&c 

Chi phi nguyen lieu, vt lieu 5.344.209.080 6.526.144.5 16 

Chi phi nhân cong 58.941.226.965 54.4 12.642.063 

Chi phi khiu hao tài san c6 djnh 60.923.615.399 54.279.492.5 19 

Chi phi djch vv rnua ngoâi 198.765.465.522 181.535.138.008 

Chi phi khác 15.419.085.239 14.720.011.215 

Cong 339.393.602.205 311.473.428.321 

Ban ihuy1 mini, nay là ,n1 bp/uin hqp thành và phái dc dQc cüng vái Báo cáo tài chin/i /,qp  n/id: 38 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: S 10, du&ng Phan Dãng Lixu, khu ph 7, phi.rng Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TA! CH!NH HOP NHAT 
Cho näm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh  hçp nht (tip theo)  

VII. NHUNG THÔNG TIN KHAC 

1. Giao dlch  và s du' vO'i các ben lien quan 

Các ben lien quan vài Cong ty và Cong ty con bao gm: các thành viên quàn l chü ch&, các Ca 
nhân có lien quan vài các thành vién quãn 1' chü chôt va cac ben liOn quan khác. 

la. Giao djch và sii dir vái cdc ihành viên quail Ij5 chá chat và các Ca nhân có lien quan vO'i các 

thành viên quán If chñ chdt 
Các thành viên quãn l chü ch& gm: các thành viOn Hi dng quân trj, Ban kim soát và các 
thành viOn Ban diêu hành (Ban Giám dc). Các cá nhân có lien quan vài các thành viOn quãn 1' 
chü ch6t là các thành viOn mt thiêt trong gia dInh các thành viOn quãn 1 chü chôt. 

Giao djch va cOng ncr vái các thành viên quán If chO chit và các cá nhán cO lien quan vái các 
thành viên quán if chü chôt 
Cong ty và Cong ty con khong phát sinh giao djch và không có cOng nq vol các thành viOn quãn l' 
chü ch6t và các cá nhân có liOn quan vol các thành viOn quãn 1' chü chOt. 

COng ncr vái cac thành viCn quán If chü chit và các cá nhán cO lien quan vOl các ihành viên quán 
if chO chOt 
Cong ty và Cong ty con khong cO cong nvâi các thành viOn quãn l 
lien quan vol các thành viOn quãn l chCi chôt. 

Thu nháp cza các thành viên quán if chü chat 
Tin ltro'ng Thirông 

chti ch& và các cá nhân có 

Thu lao Cong thu nhp 

Nàm nay 
Ong Trn Triu Phá - Chü tjch Hi 754.780.250 
dông quàn trj 

72.000.000 42.000.000 868.780.250 

Ong Phan Anh Tun - Thành viOn Hi 
dông quán trj kiOm Giárn doe 

6 13 .067.060 6 1.035.000 674.102.060 

Ba Hoàng Thj 1-li&n — Thành viOn Hi 
dong quàn trj 

- 10.000.000 42.000.000 52.000.000 

Ong Phm Duy Tan — Thành viên HOi 
d6ng quán trj 

- 10.000.000 42.000.000 52.000.000 
41 

Ong Cao Ngcc D(rc — Thành viCn Hi 
dong quãn trj 

- 10.000.000 42.000.000 52.000.000 ii 
c 

Ong Nguyn Dtrc KhiOm — Truing ban 
kiOm soát chuyên trách 

393.659.140 43.285.000 24.000.000 460.944.140 
'p 
tc 

Ong Trn Nghia Si — Kim soát viOn 5.000.000 12.000.000 17.000.000 

Ong Doàn F1ng Plurcmg- Phó Giám dc 546.700.760 49.660.000 596.360.760 

Ba Doàn Thj i-thng — PhO giám dc 557.196.560 49.660.000 606.856.560 

Lê QuS'nh  Quang - K toán trr&ng 189.842.280 37.735.000 227.577.280 

Cong 3.055.246.050 348.375.000 204.000.000 3.607.621.050 

Bàn ihuyEt minh nay là m5I b phin hcip thành và phái dwçic dc cling thi Báo cáo iài chin/i hçxp n/,di 39 



Mi quan h 

Cong ty mc 

COng ty con 

COngtycüngTpdoàn 

Cong ty cüng Tp doàn 

COng ty ci'ing Tp doãn 

COngtycüngTpdoàn 

Côngtyci'ingTpdoàn 

Cong ty cOng Tp doàn 

CôngtycOngTpdoàn 

Cong ty cOng Tp doàn 

Cong ty cOng Tp doàn 

COng ty cOng Tp doàn 

Cong ty cOng Tp doàn 

COngtycOngTpdoàn 

Cong ty cOng nguYi dti 
din pháp 1ut 

CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: s6 10, thring Phan DAng Luii, khu p1i 7, phiing Long Blnh, thành pM Blén F1ôa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO iAi CH!NH HOP  NHAT 
Cho nAm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 närn 2020 
Ban thuyt mmli Báo cáo tài chinh h9p nMt (tip theo)  

Tin Iiro'ng Thtrô'ng Thu lao Cong thu nhâp 

Näm trtróc 
Ong Ngô Trçng Phàn ChCi tich  Hi 
dông quãn trj 

- 30.000.000 50.000.000 80.000.000 

Ong Trn Triu PhO - Thành viên Hi 
dông quart trj kiêm Giám dc 

793.576.670 40.000.000 45.000.000 878.576.670 

Ba Hoàng Thj Hin — Thành viOn Hi 
dông quart trj 

- 30.000.000 45.000.000 75.000.000 

Ong Ph?m Duy Tan — Thành viôn Hi 
dng quãn trj 

- 30.000.000 45.000.000 75.000.000 

Ba Nguyen BIch I-IOa — Thành viên - 30.000.000 45.000.000 75.000.000 
Hi dông quán trj 
Ong Nguyn Vit Trtrmg - Trix&ig 
ban kiêm soát 

15.000.000 30.000.000 45.000.000 

Ong Trn Nghia ST — Kim soát viên 3.000.000 12.000.000 15.000.000 

Ba Trjnh Thj Hoâi Thu — Kirn soát viên 3.000.000 12.000.000 15 .000.000 

Ong Trn Hoàng Lan - Phó giárn dc 422.519.957 23.000.000 445 .5 19.957 

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

Ong Phan Anh Tun - Phó giárn dc 604.043.128 23.000.000 627.043.128 

Ong Doàn Hng Phircng- Phó Giám thc 89.200.000 89.200.000 

Ba Doàn Thj Hang — Phó giám d6c 607.932.234 23.000.000 630.932.234 

Nguyn D(rc Khiêm - K toán tnr&ng 412.89 1.459 23.000.000 435.891.459 

Cong 3.452.919.605 296.000.000 284.000.000 4.032.919.605 

A ,. 
lb. Giao d1ch va so dir vo: cac ben hen quai: khac 

Các ben liOn quan khác vOi Cong ty và Cong ty con gm: 

Ben lien quan khác  
COng ty TNHH Mt thành viOn Tng Cong ty Tan Cãng Sài GOn 

Cong ty C pMn Tip vn Thành Long 
Cong ty C phn Kho vn Tan Cãng 

COng ty C pMn Djch vii K thut Tan Cãng 

Cong ty C pMn Vn tâi B Tan Cãng 

COng ty C pMn Giãi pháp Cong ngh Thông tin Tan Cáng 

Cong ty C pMn Vn tâi Bin Tan Câng 

Cong ty C phAn Thi.rang mai  và Djch vv Container L?nh  Tan Cãng 

COng ty TNHFI Câng Quc t Tan Cãng - Cái Mép 

Cong ty C pMn Tip vn Cat Lái 

Cong ty TNHH Phát trin nguàn nhân lrc Tan Cáng — STC 

Cong ty C6 phAn Nh iOn lieu Tan Cáng 

Cong ty C pMn Tiáp vn Tan Câng - Vüng Tàu 

Cong ty C pMn Djch v Container Tan Càng 

COng ty C pMn DAu tir lCD Tan Long 

Bàn ihwyl ,ninh nàylà m3t bp/zn /:op than/a 'àphài dwqc dQC cüng vol Báo cáo iàì c/,i,th /acrp nhdt 40 



a 
• CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 

DIa chi: S 10, thr&ng Phan Dang Li.ru, khu ph 7, phisông Long Binh, thAnh ph Bién Hôa, tinh Dng Nal 

• BAO cÁo iAi CHINE! HOP  NHAT 
Cho nm tài chInh kt thic ngày 31 thang 12 nm 2020 

• Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçrp nht (tip theo)  

I Giao djch vái các ben lien quan khác 
Các giao djch khác phát sinh gifla Cong ty và Cong ty con vài các ben liOn quan khác nhu sau: 

I 

• 

• 

I 

I 

a 

$ 

• 

• — 

a 

a 

U 

a
Cong nci vOl các ben lien quan khác 

Cong nq vOi các ben liOn quan khác thrqc trInh bay ti các thuyt minh s6 V.3, V.11, V.13 V.14 vã 

a V.15. 

• 
Các khoân cong nçi phâi thu các ben liOn quan khác khOng có báo dam và së thrcic thanh toán bAng 
tiên. Khong có khoãn dir phOng phãi thu khó dOi não duqc 1p cho các khoãn nci phãi thu các ben 

a
liOn quan khác. 

2. Thông tin v b phn 

I COng ty và Cong ty con khOng trInh bay báo cáo b phn do ho?t dng cCia Cong ty và Cong ty con 
chC yu trong 1mb virc kinh doanh djch v cho thuê kho và djch vt,i di kern, t?i  mt khu vrc dja l 

a là trong lãnh thO Vit 

a 

a 

a 

a 

a 

I 
I Bàn 1huyi mini: nay là ,n b3 phi:: hqp than!: vàphái dujc dpc ci:ng vài Báo cáo tài chin!: hqp nhth 4 1 

Näm nay Närn triró'c 

Cong ty TNHH M91 thanh vien Tong Cong ty 
Tan C'áng Sài 
Chi phI mua vit tLr, djch v,i 2.605.187.570 2.304.553.643 

PhI time cci sâ h tng 2.235.406.250 80.520.104.832 

Tin thuê dt phãi trá 15.635.775.840 25.570.206.031 

Chia Co tt'rc 18.862.500.000 18.862.500.000 

Giao djc/z di thuê kho cáa cdc doiz vj: 
COng ty Co phân Dâu tu lCD Tan Long 3 7.006.620.000 3 6.265.320.000 

Giao djch sã' dyng djch vy cña cdc don vj: 
Cong ty C phn Thirang mai  và Djch vi,i 30 900 000 
Container Lanh  Tan Càng 
Cong ty C phân Kho vn Tan Cãng 1.418.181 

Cong ty C phin Djch vi,i K thut Tan Càng 2.178.867.109 1.477.011.765 

Cong ty TNHI-1 Cáng Quc t Tan Cãng Cái Mép 47.5 13.636 20.922.729 

Cong ty C phn Giãi pháp Cong ngh Thông tin 
549.400.000 7 18.075.800 

Tan Cang 
Cong ty TNHH Phát trin Ngun nhân li,rc Tan 147.043.964 6 1.595.000 
Cang STC 
Cong ty CO phân Nhiên !iu Tan Cáng 2.087.984.846 

Cong ty C phn Djch vi Container Tan Cáng 95.098.555 

Cong ty C phn Tip van Tan Cãng - Ving Tàu 1.236.089.091 1.174.060.910 
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Lop, ngày 22 tháng 03 nm 2021 

K toán trtröng iám d6c 
13. C 
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CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dia chi: s6 10, dueing Phan Dang Li.ru, khu ph 7, phLräng Long Binh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CFIINH HOP  NHAT 
Cho näm tài chInh kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht (tip theo) 

3. Thông tin v hoat  dng lien tic 

Thea s 1iu Báo cáo tài chInh cüa cOng ty mc t?i  ngày 31 tháng 12 näm 2020, nçi ngn hn Ian hcm 
tài san ngän hn là 60.968.642.118 VND. Sir kin nay cO the ánh huang dOn khâ nang thanh toán 
cüa Cong ty. Tuy nhiOn, cac khoán nq ngan hn cüa Cong ty chi yêu là các khoàn n phãi trá các 
ben liOn quan, trong do tong các khoãn nq phái trà Cong ty mc tai  ngày 31 tháng 12 näm 2020 là 
91.559.099.480 VND. Các khoán nçi Cong ty mc có thai han  thanh toán tr 60 dOn 90 ngãy kê tr 
ngày phát sinh cong nq và COng ty cO khã näng thu xep dOng tiên thanh ton khi dOn hn hoc dê 
nghj COng ty mc gia han  (nOu can). Ngoai ra, dOng tiOn tr hogt dng san xuât kinh doanh cüa Cong 
ty the hin trong trOn Baa cáo liru chuyen tiOn t näm 2020 duang 165.899.635.026 VND, hoat 
dng san xuât kinh doanh näm 2020 tiOp tuc cO läi 60.990.721.688 VND, Cong ty van thrc hin 
chi trá cO t1rc hang näm 15%. Vài các l do trOn, Ban Giám dOc Cong ty tin tirang Cong ty có dü 
khà näng thanh toán cac khoãn n den han  tir dOng tiên tr hoat dng kinh doanh va tiOn thu tü các 
tài san tâi chInh dáo han.  Do do Báo cáo tài chInh cho nãm tài chInh kOt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 
2020 van ducic 1p dra trOn giá thiOt COng ty hoat dng kinh doanh liOn tVc. 

4. Siy kin phát sinh sau ngay kt thiIc näm tài chinh 

KhOng cO sr kin tr9ng yu nào phát sinh sau ngày kt thüc nám tài chInh yOu cu phãi diu chinh 
sO 1iu hoc cOng bo trên Baa cáo tài chInh hcrp nhât. 

NgirOi 1p biéu 

Phim Th Phtrffng 

Bàn thuyui minh nay là m5t bc5 phn hp thành và phái dirçvc dQc cling vái Báo cáo tài chlnh hpp nb41 42 
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