
BAO CÁO TAI CHINH HYP NHAT 
GIU'A NIEN DQ 

I CUA NAM TAI CHINH KET THUG 
NGAY 31 THANG 12 NAM 2020 

CONGTYCOPHAN 
lCD TAN CANG - LONG BINH 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 

MJC LUC 

Trang 

1. Mic1iic 1 

2. Bang can di k toán hç'p nht gifra niên dQ ti ngày 31 tháng 3 nàm 2020 2 - 5 

3. Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh Iip nht giU'a niên d 
Qu32 I cüa náin tài chInh kt thñc ngày 31 tháng 12 nám 2020 6 

4. Báo cáo inn chuyên tiii t hp nht gifra niên di 
Qu I cüa nàm tài chInh kt thñc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 7 - 8 

5. Ban thuyt rninh Báo cáo tài chInh Iiçrp nht giüa niên d 
Qu I cüa niim tài chInli kt thuic ngày 31 tháng 12 nàm 2020 9 - 41 



CONG TY C PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 

Dja chi: S 10, dung Phan Däng Luu, KP7, phuàng Long BInh, thành phó Biën Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN DO 
Qu' I cUa näm tãi chinh két thüc ngày 31 tháng 12 nm 2020 

BANG CAN f101 KF TOAN JIQ'P NHAT 
Tai ngày 31 tháng 3 nãm 2020 

TAI SAN 

A - TAI SAN NGAN HN 
I. Tin và các khoãn tuong duting tin 

1. Tin 

2. Các khoãn tuung ducing tin 

II. Du tu tài chinh ngn hn 

1. Chungkhoankinhdoaflh 

2. Dj phàng giãrn giá chUng khoán kinh doanh 

3. Dutunâmgitidnngàydáohan 

Ma 
s 

100 
110 
111 
112 

120 
121 
122 
123 

Thuyt 
minh Scu6ik5' 

Do'nvjtInh:VND 

S6dunm 

V.1 

314,256,506,038 
116,634,397,119 

51,134,397,119 
65,500,000,000 

308,760,541,133 
88,769,441,384 
53,269,441,384 
35,500,000,000 

111. Các khoãn phãi thu ugh hn 130 194,283,232,512 211,147,928,579 

1. Phãi thu ngh han cUa khách hang 131 V.3 163,071,240,022 204,125,390,690 

2. Trà truÔc cho ngu1i ban ngh han 132 V.4 22,759,867,164 678,285,606 

3. PhaithunQibnganhan 133 

4. Phãi thu theo tin d k hoach hcip dng xay di,rng 134 

5. Phài thu v cho vay ngh han 135 

6. Phãi thu ngh han  khác 136 V.5a 9,128,296,286 7.,020,423,243 

7. Dr phông phãi thu ngh han  khO dôi 137 V.6 (676,170,960) (676,170,960) 

8. Tàisãflthiêuch?yxÜ1) 139 

IV. Hangtnkho 140 

1. Hàngtnkho 141 

2. Dir phong giâm giá hang tn kho 149 

V. Täi san ngh hn kbác 150 3,338,876,407 8,843,171,170 

1. Chi phi tràtruâc ngh han 151 V.7a 279,876,248 474,910,635 

2. Thu giá trj gia tang thrqc lcháutrir 152 3,059,000,159 8,368,260,535 

3. Thus và các khoãn khác phãi thu Nha. nuâc 153 

4. Giao djch mua ban lai  trái phiu Chinh phü 154 

5 Taisannghhankhác 155 

Baa cáo nàyphái dwqc dç'c cling vãi Ban thziylt ,ninh Bdo cáo sal chIn/i hqp nhdt 2 



CONG TY C PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 

Dia ehi: só 10, duông Phan Dang Luu, KP7, phung Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Ding Nai 

BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT OIUA NIEN 

Qu I cüa näm tài chInh k&t thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 

Bang can di k toán hqp nht (tip theo) 

TA! SAN 

Ma 
se 

Thuyêt 
minh S6dunám 

B - TA! SAN DA! 1LN 200 1,178,439,459,245 ' 1,195,165,044,086 

I. Các khoãn phãi thu dãi han 210 V.5b 630,000,000 630,000,000 

1. Phãi thu dài han cüa khách hang 211 

2. Trà tnrOc cho nguäi ban dài han 212 

3. Vn kinh doanh a dan vi triic thuc 213 

4. Phài thu ni bO dài  han 214 

5. Phãi thu v cho vay dài han 

6. Phãi thu dâi han khác 

215 
216 630,000,000 630,000,000 

7. Dir phông phãi thu dài han  khO dOi 219 

II. Tài san có dinh 
1. TàisãncÔdnhh1flJhiflh 

220 
221 V.8 

773,646,474,001 
773,051,580,241 

786,182,823,634 
785,958,203,072 

Nguyen giá 222 1,120,792,226,235 1,119,051,288,001 

Giálrjhaomônli7ykê 223 (347,740,645,994) (333,093,084,929) 

2. Tài san c6 djrih thuê tãi chinh 224 

Nguyen giá 225 

Giá trj hao mon lüy ice' 226 

3. TàisãncôdjnhVôhiflh 

Nguyen gid 

227 
228 

V.9 594,893,760 
1,590,584,400 

224,620,562 
817,384,400 

GiátrjhaomOnlüykê 229 (995,690,640) (592,763,838) 

III. Bt dng san du tu 230 

Nguyen gia 231 

Giátrj hao mOn lUy k 232 

IV. Tài san d& dang dài han 240 V.10 19,641,644,286 20,414,844,286 

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

2. Chi phi xây dung ca ban dO dang 242 19,641,644,286 20,414,844,286 

V. Dãu tir tãi chInh dài han 250 V.2 7,238,210,000 7,238,210,000 

1. Dutwvàocôngtycon 251 

2. Du tu vào cong ty lien doanh, liOn k& 252 

3. Du ttr gOp v6n vào dan vi khác 253 7,23 8,210,000 '7,238,210,000 

4. Di,r phOng du tu tài chinh dài han 254 

5. D&u ti.r nm giü dn ngày dáo han 255 

VI7Tài san dài han khãc 260 377,283,130,958 380,699,166,166 

1. Chi phi trã tnrOc dài han 261 V.7b 377,027,013,803 380,443,049,011 

2. Tài san thu thu nhp hon lai 262 V.11 256,117,155 256,117,155 

3. Thi& bi, vt tr, phi,i ti1ng thay the dài han 263 

4. Tài san dài han  khác 268 

5. Lci the thtrang mai 269 

TONG CQNG TAI SAN 270 1,492,695,965,283 1,503,925,585,219 

Báo cáo nàyphái ditc'c c ciing vál Bàn thuylt rnfnh Báo cáo là! chinh hap nhdi 3 



CONG TY CO P1-IAN lCD TAN CANG - LONG BINH 

Dja chi: Si 10, di.ring Phan Dng Luu, KP7, phuäng Long BInh, thành ph6 BiOn HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAT CHtNH HQP NHAT GIIYA NIEN D 
Qu' I cUa näm tãi chfnh kt thUc ngày 31 thang 12 nm 2020 

Bang can di k toán hp nbt tip theo) 

NGUON VON 

C- NçPHAITRk 

M 
S6 

300 

Thuyêt 
minh Scu6ik' s6 du nm 

1,053,043,119,568 1,075,413,972,775 

I. Nqngi1nhn 310 289,749,887,515 315,639,293,419 

1. Phãi trà ng.rii ban ng.n han 311 V.12 147,366,370,616 149,981,828,985 

2. Ngixii mua trã tin truâc ngn hn 312 V.13 1,348,912,845 4,998,174 

3. Thug và các khoãn phài nQp Nhà nuàc 313 V.14 4,354,182,213 7,709,650,026 

4. Phái trã ngi.ri lao dng 314 3,428,740,947 3,921,666,400 

5. Chi phi phài trã ngn han 315 V.15 6,084,224,674 800,397,596 

6. Phài trã ni b ngn han 316 

7. Phãi trá theo tin d k hoach hcip dng xay dmg 317 

8. Doanh thu chua thi,rc hin ngn han 318 V.16a 3,596,545,728 3,596,545,728 

9. Phài trã ngân han khác 319 V.17a 72,594,668,009 85,604,058,123 

10. Vay và nq thus tài chinh ngân han 320 V.18 49,662,295,898 60,688,279,318 

11. Dr phOng phãi trã ngn han 321 

12. Qu5 khen thu&ng, phUc lçii 322 V.19 1,313,946,585 3,331,869,069 

13. Quybinhongiá 323 

14. Giao djch mua ban lai  trãi phiu Chinh phU 324 

LI. Nçrdàihn 330 763,293,232,053 759,774,679,356 

1. Phãi trã nguOi ban dài han 331 

2. Ngubi mua trã tiM tnr6c dài han 332 

3. Chi phi phài trã dài han 333 

4. Phãi trã nôi b v v6n kinh doanh 334 

5. Phài trâ nQi bQ dài han 335 

6. Doanh thu chua th,rc hin dài han 336 V.16b 135,457,431,398 136,356,590,021 

7. Phãi trã dài han  khác 337 V.17b 265,287,870,045 263,739,185,625 

8. Vay và nq thuO tài chinh dài han 338 V.18b 362,547,930,610 359,678,903,710 

9. Trái phi&i chuyM di 339 

10. C6 phik u'u dài 340 

11. Thug thu nhap hoàn lai phãi trã 341 

12. Dr phOng phai trà dài han 342 

13. Qu5 phát triM khdaipc và Cong ngh 343 

Báo cáo nàyphdi dwqc dpc cling vái Bàn thuyit rninh Báo cáo tài chinh hqp nhth 4 
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4, . 
Nguyen DOc Khiêm 

Lp, ngày 20 tháng 4 nm 2020 

K toán tru0ng Giám dc 
0332 13 

cy C0NG 
? c6' 

toP - .
' 1NC 

ran Triu Pha 

CÔNGTYCOPHANICDTANCANG - LONG BNH 
Dia chi: S 10, dung Phan Däng LULl, KP7, phuOng Long Binh, thành ph Biên FIOa, tinh Dong Nai 

BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GICA NIEN 

Qu' I cia näm tài chinh kêt thUc ngày 31 thãng 12 näm 2020 

Bang can 6i k toan hçp nht (tip theo) 

NGUON VON 

D- NGUON VON CIIU SOHffU 

Ma 
s6 

400 

Thuyêt 
mmli s6 cu6i k5' S du niini 

439,652,845,715 428,511,612,444 

I. Von chü sO hüu 410 V.20 439,652,845,715 428,511,612,444 

1. Vn gOp cUa chci si hüu 411 245,022,450,000 245,022,450,000 

- Cphiu ph thông có quyn biu quyt 411a 245,022,450,000 245,022,450,000 

- CphiEuuudãi 411b 

2. Th ngdi.rvôncôphâfl 412 

3. Quyn chçn chuyn di trái phiu 413 

4. Vn khãc cOa chO sâ htu 414 

5. CphiOuqu 415 

6. Chênh 1ch dánh giá lai tài san 416 

7. Chênh 1ch t' giá hôi doái 417 

8. Qu dutupháttriên 418 84,773,845,798 84,773,845,798 

9. Qu h trcl s&p xp doanh nghip 419 - 

10. Qu5 khac thuc vn chO so hui.i 420 - - 

11. Lgi nhun sau t1rn chua phân phi 421 75,950,216,729 66,507,523,921 

- LNST chtraphánphôi lüy icE dEn cuô'i k5' trieác 421a 60,897,023,921 66,507,523,921 

- LNSTchztaphdnphôi kj> nay 421b 15,053,192,808 - 

12. Nguonvon dau tUX ydrngc0ba11 422 - - 

13. Lqi Ich c dông không kim soát 429 33,906,333,188 32,207,792,725 

II. Nguôn kinh phi và qu5 khäc 430 

1. Ngun kinh phi 431 

2. Ngun kinh phi dã hinh thành tài san c djnh 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 1,492,695,965,283 1,503,925,585,219 

Ngu'ôi Ip biu 

Lê Qu'nh Quang 

Báo cáo nàyphái aucJc dpc cImg vài Bàn thuyét mini, Báo cáo tài chinh hçp nhii
5 
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BtNH 
Dja chi: S 10, duông Phan Dang Ltru, KP7, phi.rng Long BInh, thành phô Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAT CHfN}1 HOP AT GIU'A NIEN D 

Qu I cüa näm tài chInh k& th6c ngày 31 tháng 12 näm 2020 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN T HQP NBAT 
(Theo phtro'ng pháp gián tip) 

ngdyü) 

Quy I cüa nàm tài chinh kt thñc ngày 31 tháng 12 nam 2020 

CHI TIEU 

1. Lu'u chuyOn tin tfr hot dng kinh doanh 

1. L nhuln trwtYc lhuê 

2. Diiu chinh cho cdc khodn: 
KMu hao tài san c6 dnh và b&t dng san d&u tu 

Các khoãn di,r phOng 

Ui, 1 chnh 1ch t' giá hi doái do dánh giã 1i 

Ma 
so 

01 

02 

03 

Thuyt 
minh 

DcrnvitInh: VND 

Liiy k tir du näm c1n cu& k5 nay 

Nàm nay Näm tnró'c 

V8, V9 

20,048,687,414 

15,050,487,867 

19,976,242,858 

12,167,272,350 

- 

các khoãn mi,ic tin t cO gc ngoi t 04 VIA (693,697,489) 19,912,117 

Ui, 1 tr hoat dng du tu 05 (422,968,491) (590,764,386) 

- Chi phi lãi vay 06 VI.4 8,639,984,589 7,332,834,720 

- Các khoàn dik chinh khãc 07 

3. Lçii nhuin lfr hoqi tng kinh doanh 

trwöc thay dôi vn Iwu 1tng 08 42,622,493,890 38,905,497,659 

Tang, giãm các khoãn phãi thu 09 22,529,430,200 (12,895,465,320) 

Tang, giâm hang thn kho 10 - 

Tang, giâm các khoãn phài trã 11 10,581,320,918 32,184,790,257 

- TAng, giãm chi phi tràtriióc 12 3,611,069,595 (6,810,400,584) 

Tang, giãm chrng khoán kinh doanh 13 

Tin lAi vay dAtrã 14 VIA (8,690,337,922) (7,392,637,460) 

ThuO thu nhp doanh nghip dA np 15 V.14 (7,296,131,526) (5,640,417,327) 

- Tiên thu khác tr hoat dng kinh doanh 16 

Tik chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 (7,628,422,484) (5,731,120,630) 

Lwu chuyn tiiz thuin tfr hoqtl45ng kin/i doanh 20 55,729,422,671 32,620,246,595 

II. Liru chuyn tin tfr hoyt dng du ttr 

1. Tin chi d mua sam, xây drng tài san c6 djnh va 

cáe tài san dài hn khác 21 (1,7.40,938,234) (42,720,534,259) 

2. Tin thu tir thanh I3, nhuçing ban tai san c6 dnh va 

cac tài san dài hn khác 22 - 

3. Tin chi cho vay, mua các cong ci nç cüa 

dcmvjkhác 23 

4. Tiên thu hi cho vay, ban 1i các cong cii nçi cOa 

danvikhác 24 - 

5. Tin chi d&u tu gop vn vào dn vj khác 25 

6. Tin thu hi du tir gOp vn vào don v khác 26 - 

7. Tin thu lAi cho vay, c tirc và igi nhun di.rçrc chia 27 422,968,491 590,764,386 

Báo cáo nay phái öwqc dQc cIng vói Ban thuyét minh Bdo cáo lai chinh hQp nhdi 7 



CÔNGTYCOPHANICDTANCANG ... LONGBINH 

Dja chi: S6 10, duông Phan Dang Luu, KP7, phung Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh D6ng Nai 

BAO CÁO TAT CHINH HOP NHAT GIA NIEN DO 

Lwu chuyJn tin thuJn tfr hoc! it3izg tZu tu' 30 (1,317,969,743) (42,129,769,873) 

Bdo cáo nàyphái dwçic dQc cling vái Bàn thuyt nzinh Báo cáo tài chinh hç,p nhdi
8 



Kê toin truOng 

Nguyln Due KhiOm iân Triu Phü 

L.p, ngày 20 tháng 4 niim 2020 

lam dôc 

CONG TY cO PHAN lCD TAN CANG LONG BNH 

Dja chi: S6 10, ththng Phan Dang Luu, KP7, phung Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH HQP 1.n-iAT GIUA NIEN 
Qu' I cüa nm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Báo cáo hru chuyê'i tin t hp nht (tip theo) 

CR! TIEU 

Ill. Luii cbuyên tin tir hot ng tat chinh 

1. Tin thu tr phát hành c phiu, nhn von gOp cüa 

Ma 
s 

Thuyt 
minh Näm nay Nám trirOc 

chüsjhU 
31 

2. Tin trã lai 
vn gOp cho các chü sâ hthi, mua 1i 

c phiéu ci'ia doanh nghip da phát hành 32 
18,940,675,000 

3. TinthutirdivaY 
33 VI? 2,872,807,600 

(9,883,330,620) 
4. Tin trà ng g6c vay 

34 V.17 (11,029,764,120) 

5. Tin trà ng góc thuê tài chInh 35 

6. C trc, Igi nhun datra cho chO s hun 36 (18,965,003,670) 

Lwu chuyn tin thun tfr hort d3ng tài chmnh 40 (27,121,960,190) 9,057,344,380 

Luu chuyên tin thuân trong näm 50 27,289,492,738 (452,178,898) 

Tin và tuoiig du'ong tin du nãm 60 V.1 88,769,441,384 90,260,484,687 

Anh huâng cia thay di t5 giá h6i doái quy dhi ngoti t 61 575,462,997 (5,461,384) 

Tiên vii tiro'ng thrcrng tiên cuôi niirn 70 V.1 116,634,397,119 89,802,844,405 

Ngu'O lflp biêu 

Lê Qu3rnh Quang 

Báo cáo nàyphái ducic i/QC cfmg v&i Bàn tl1uyêt mi,,), Báo cáo lài chInh hqp nhá1
9 



CONG TY cô PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dia chi: S 10, di±ng Phan Dàng Luu, khu ph 7, phuOiig Long Binh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAT CHtNB HOP NHAT G1cJA NIEN D 
Qu' I ca näni tài chInh kt thic ngày 31 thang 12 nm 2020  

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NII HQ'P NHAT GIA MEN BQ 

Qu' I ella näm tài chInh kt tulle ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

I. D DIEM IIOJT DQNG 

1. llhnh thirc sO' hun v6n 
COng ty C phn lCD Tan Cãng — Long BInh (sau day gi tt là "Cong ty" hay "Cong ty mc") là 

cong ty eo phân. 

2. Linh virc kinh doanh 

Linh vi,rc kinh doanh dlla Tp doàn là djch v. 

3. Ngành nghê kinh doanh 
Hoat dng kinh doanh ehInh ella Tp doàn là: Xp d hang hóa, container; dai l giao nhn hang 
hóa; 4n tài hang hóa dung b, duO'ng thlly; djch v',i phân loai, hru tr vã dóng gói hang hóa, dóng 

gói hang container; kinh doanh kho bäi. 

4. Chu k3' san xuât, kinh doanh thông thtr?rng 

Chu k' san xut kinh doanh thông thi.rng ella Tp doàn khOng qua 12 tháng. 

5. Câu true Tp doàn 

Tp doàn bao grn Cong ty mc và mt cong ty con chju si,r kim soát ella Cong ty mc &re hop 

nhât trong Báo cáo tài chInh hp nhât gi0a niOn d nay. 

5a. Thông th v tái cu lrác Tp cioàn 

Trong ks', Tp doàn khong phát sinh vice mua them, thanh l' hay thoái vn ti các cong ty eon. 

Sb. Cong ty con 1furc hçxp ,zhtt 

Cong ty con là Cong ty C phn Tip vn Thành Long có tni s& ehInh tai G243 Blli Van HOa, KP7, 
phung Long BInh, thành phô Biên HOa, tinh Dông Nai. Hot dng kinh doanh chInh ella cOng ty 
con nay là cho thuê kho bãi, lu'u trtl' hang hóa; 4n tài hang hóa; bôc xêp hang hóa, dóng gOi hang 

hOa. Tai ngày kêt thllc kS'  kê toán, t' l lgi Ich và t' l quyOn biêu quyêt dlla Cong ty tai  cong ty 

con nay là 51% (so dâu nãm là 5 1%). 

6. Tuyên b6 v khá näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh hQ'p nhtt gifra niên d 

Các s lieu tuo'ng ll'ng ella k' truóc so sánh du'cic vOi s lieu ella  kS'  nay. 

II. NAM TAICHIM1, DcN Vi TIEN T] SI:rDvNG TRONG KE TOAN 

1. Nàm tài chinh 
Näm tài ehInh ella Tp doàn bt du tr ngày 01 tháng 01 và kt thllc vào ngày 31 tháng 12 hang 

nàm. 

2. Don vj tin t sO' diing trong k toán 

Dan vj tin t sCr ding trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do phAn ion eác nghip vi dupe 

thi,re hin bang dan vj tiên t YND. 

Bàn thuyJ mnh nay là inç3t b5 plin hc'p thành va p/iái dtcic dpc cling v&r Báo cáo làl chlnh hcip nhi giia niên d 10 



CONG TV C PHAN lCD TAN cANG — LONG B±NH 
Dja chi: S6 10, duông Phan Dàng Lmi, khu ph6 7, phung Long BInh, thành phó Bin Hôa, tinh Dng Nai 
BAO cÁo TAT CHINH HQP NHAT GIUA NIEN D 
Qu I cUa nm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh h9p nht giva niên dO (tip theo) 

ifi. CHIJAN MT'C VA CifE DQ KE TOAN Ar D1JNG 

Ch d k toán áp dting 

Tp doàn áp dung  các ChuLn mirc K toán Vit Nam, Ch dO K toán doanh nghiOp ViOt Nam 
du'gc ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 iiãm 2014 hrng dan Ch dO 
K toán doanh nghip, Thông tu so 202/2014fF! -BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014 hu&ng dan Ip 
va trinh bay Báo cáo tài chfnh hqp nhât gita niên dO và cáo thông tir khác huOng dn thrc hiOn 
chun mirc kO toán cia BO Tài chInh trong viOc 1p vâ trinh bay Báo cáo tài chInh hqp nhât gitta 
nien dO. 

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

Ban Giám d6c dam bâo cia tuân thCz yêu cu cüa các Chun mvc  K toán ViOt  Nam, Ché dO K 
toán doanh nghip Vit Nam dirçic ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22 thárig 12 
nm 2014, Thông tii so 202/20141f1-BTC ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cüng nhu các thông tu khác 
hiràng dan tic hiOn  chuân mirc kO toán ca BO Tài chInh trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tài 
chInh hp nhât gitta niên d. 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN Ar D1JNG 

1. Co s& 1p Báo cáo tài chmnh hQ'p nht gifi'a niên C1 

Baa cáo tài chfnh hqp nMt gitia nién d thrçxc 1p trôn Ca sor k toán dn tIch (tth các thông tin liOn 
quan dOn các Iung tiOn). 

2. Co s& hqp nht 

Báo cáo tài chInh hçp nht gitta niOn dO bao gm Báo cáo tài chinh cüa Cong ty mc và Báo cáo tài 
chInh cCia các cong ty con. COng ty con là don vj chju s'r kiOm soát cUa Cong ty mc. Sir  kiOm soát 
tn tai  khi Cong ty mc eó khà näng trirc tiOp hay gian tMp chi phôi cáo chInh sách tài chInh và hoat 
dOng cüa cOng ty con dê thu duçc cáo lçsi Ich kinh tO ttr cáo hoat dOng nay. Khi xác djnh quyn 
kiOrn soát có tInh dOn quyn biêu quyOt tiOm nàng phát sinh tfr cáo quyOn 0h9n mua hoc các cong 
ci ncr va cong Cu vOn cO the chuyn dOi thành cO phMu ph thông tai  ngày kt thOc k5' k toán. 

Kt qua hout dOng kinh doanh cüa các cOng ty con ducrc nina lai  hoc ban di trong k' duc trInh 
bay trong Báo cáo kt qua hoat  dng kinh doanh hcrp nhât tir ngây mua hoc cho dOn ngày ban 
khoândutuâcOngty con do. 

Báo cáo tài chInh cCia cong ty mc và cong ty con sü dung  d hçrp nht duçxc 1p cho cung mOt  k3' k 
toán và áp dung  các chInh sách k toán thng nhât cho cáo giao djch và sir kiOn cüng  loi trong 
nhung hoàn cânh tircrng tr. Trong tnrOng hcrp chInh sách k toán cña cong ty con khác v6i chInh 
sáeh k toán áp dung thông nhât trong Tp doàn thi Báo cáo tài chfnh cüa cong ty con s có nhttng 
diu chinh thIch hçp tnxâc khi stt dung  cho vic 1p Báo cáo tài chInh hqp nhât gitta niOn do. 

S du các tài khoân trOn Bang can di k toán gitia cáo cong ty trong cüng Tp doàn, cáo giao djch 
nOi bO, cac khoán läi nOl bO chua thirc hin phát sinh tir the giao djch nay phái duxcrc loai  trr hoàn 
toàn. Các khoàn lô chua thc hin phát sinh tfr các giao djch nOi bO cüng duçrc loai bO trtr kii chi 
phi tao  nOn khoán Iô do không the thu hôi dixçrc 

Lçri ich cüa ci dong không kim soát th hiOn phn lAi hoc 1 trong kt qua kinh doanh và tài san 
thun cüa cong ty con không duc näm gitt boi Tap doàn và duçrc trinh bay a khoán muc  riêng trên 
Báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh hcrp nht và trOn Bang can di kO toán h?p  nMt (thuOc phân 
vOn chU sa httu). Li Ich cüa cO dOng không kiOm soát bao gôm giá trj cáo 1i Ich cUa c dông 
không kiêm soát tai  ngày hcrp nht kinh doanh ban du và phn lqi ich cfia cO dOng không kim 
soát trong biOn dOng cüa vOn chü sa hftu kO tfr ngày hqp nhât kinh doanh. Cáo khoân lô phát sinh 
tai cOng ly con duc phân ho tuong rng vdi phân sâ hUn cüa cô dông không kiOm soát, ca 

Bàn thuylt rninh thy là m5t b5 phn hçip Ihành vàphái &fqc dQc cüngvái Báo cáo tai chmnh hQp nhdt gh?a nin d 11 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: s6 10, dtrng Phan Dàng Li.ru, khu ph6 7, phithng Long BInh, thành ph6 Biên HOa, thh Dng Nai 
BAO CÁO TAT CHINII HQP NHAT Gr1YA MEN 
Qu I cüa nAm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInb hqp nht giüa nin d (tMp theo)  

tnr&ng hcip s6 1 do lón hcm phn s& huu ci'ia c dông không kim soát trong tài san thuAn cüa cong 
ty con. 

3. Các giao dlch  bng ngo3i t 

Các giao djch phát sinh bang ngoai t thrçie chuyn aM theo t giá tai  ngày phát sinh giao djch. S 
dir cáo khoãn mi,ic tin t có gôc ngoi t tai  ngày két thCie kS'  k toán dirge quy d8i theo t' giá tai 
ngày nay. 

ChOnh lch t giá phát sinh trong k' tir cáo giao djch bang ngoai t dirge ghi nhn vào doanh thu 
hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. Chênh lch t giá do dánh giá li cáo khoàn mic tiên t 
cO gôc ngoi t ti ngày k& thüc k5r ké toán sau khi bii tr& chénh 1ch tang và chénh 1ch gum 
dirge ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài chInh hoe chi phi tài chinh. 

T' giá sir ding d quy dM cáo giao djch phát sinh bang ngoi t là t' giá giao djch thc t ti thi 
diem phát sinh giao dlch. 1's' giá giao djch th%rc tê dôi vói cáo giao djch bang ngoi t dirge xác 
djnh nhix sau: 

• D6i vó'i hcxp dng mua ban ngoi té (hyp dng mua ban ngoai t giao ngay, hcip d6ng k' han, 
hqp dOng tuung lai, hgp dOng quyn ch9n, hgp dOng hoán dôi): t giá k kêt trong hgp dông 
mua, ban ngoai t gitia Tp doàn và ngân hang. 

• DM vOi cáo khoán gOp v6n hoc nhn vn gop: t' giá mua ngoi t cUa ngân hang nai Tp 
doàn ma tài khoán do nhn von cüa nhà dâu tir tai  ngày gOp vn. 

• D6i vâi ng phài thu: t giá t giá mua ngoi t cüa ngân hang thixcing mai nai Tp doàn chi 
djnh khách hang thanh toán tai  thxi diOm giao djch phát sinh. 

• D6i vâi nq phãi trà: t)" giá 1' giá ban ngoi t cüa ngân hang thircrng mai  nai Tp doàn dr kMn 
giao dch tai  th&i diOm giao djch phát sinh. 

• DM vai cáo giao djch mua s.m tài san hoc các khoân chi phi dirge thanh toán ngay bng ngoai 
t (khong qua các tài khoãn phãi trá): t giá mua ngoi t cüa ngân hang thirang mai nai Tp 
doàn time hiôn thanh toán. 

T giá si'r drng dO dánh giá 1i s dir cáo khoãn mic tiOn t có gc ngoai t tai  ngày kt thic k' k 
toán duçc xac djnh theo nguyen täc sau: 

• D6i vâi cac khoân ngoai t gri ngân hang: t' giá mua ngoai t ciia ngân hang noi Tp doán rn& 
tài khoàn ngoi t. 

• D6i vài cac khoãn mi,ic tin t cógc ngoai t dirge phân loai là tài san khác: t' giá mua ngoai 
t cüa Ngân hang Thuang mai  CO phAn Quân di (Ngân hang Tp doãn thung xuyOn cO giao 
dIch. 

• D6i vâi các khoãn mic tin t có gc ngoai t dirge phãn 1oi là ng phãi trá: t) giá ban ngoi t 
cüa Ngãn hang Thircxng mai  Co phAn Quân di (Ngân hang Tp doàn thung xuyOn có giao 
djch). 

4. Tin Va các khoän twrng duirng tin 

TiOn bao gm tin mt và tin gui ngân hang khOng k' han.  Cáo khoán tung duGng tin là các 
khoán dâu tir ngAn han  có thu han  thu hOi khOng qua 3 tháng kO tir ngày dâu tir, cO khá nAng 
chuyOn doi dO dàng thành mt hrgng tiOn xác djnh và khOng CO rñi ro trong vic chuyOn dM thânh 
tin tai  thOri dim báo cáo. 

5. Các khoän du tn tài chInh 

Bàn thuyei mini: nay ia m1 bphn hçq, zhành vàphai dzzçrc dcc cimg vái Baa cáo tai chinh hqp nMi gn?a niên d 12 



CONG TV' CO P1-IAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: só 10, thi&ng Phan Dàng Luu, khu ph6 7, phi±ng Long Binh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAa cÁo TAI CHfNH HOP  iAi' GIOA NIEN DO 
Qu' I cüa näm ti chinh k& thüc ngày 31 thãng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo co tài  chhnh hqp nht gifra niên d (tMp theo)  

f)u tu vao cong ci vn cüa dcxii vi khac bao gm các khoân du Pr cOng ci v6n nhtrng Congty 
khOng có quyn kim soát, dOng kiêrn soát hoc cO ânli hu'rng dáng kê dôi vói bOn duçxc dau tir. 

Các khoãn du Pr vào cOng cv v6n cüa don vi khác duçic ghi nhan ban du theo giá gc, bao gm 
giá mua hoc khoán gop von cong cáo chi phi trrc tip lien quan dn hoat  dng dâu tu. Co tüc và 
lcyi nhuan  cüa cac k' truOc khi khoân dâu tu ducic rnua ducic hach  toán giám giá trj cCa chinh 
khoan du Pr do Co tire va lcn nhuân cua cac ky sau kin khoan dâu ti.x di.roc mua thrcxc ghi nhãn 
doanh thu. CO tirc dirge nhan  bang cô phiu chi duqc theo dOi sO lucmg cô phiu tAng them, không 
ghi nhan  giá frj CO phieu nhan  duqc. 

Dir phOng t6n th&t cho các khoán du Pr vao cong c vn cüa don vj khác dirge trIch lap  nhix sau: 

• Di vài khoãn du tir vao ci phiu niêm y& hoc giA trj hçcp Is" khoân du Pr dirge xác djnh tin 
cay, vic 1p dir phOng di,ra tren giá frj thi tru'Ong cüa CO phiêu. 

• Di v6i khoân du tu khOng xác djnh duqc giá trj hqp l ti thri dim báo cáo, viac 1p dr 
phOng &rçic thi,rc hin can dr vào khoán lô cüa ben dirge dâu Pr vài mire trich lap  bang chOnh 
lach gifra vOn dâu Pr thre t cüa các chü s' hfru va vn chñ sr hfru tai  ngày kOt thüe k' k toán 
nhân vOi t' 1 von diOu 1 ciia COng ty so vâi tOng von diOu 1 thc gop tai  don vj khac. 

Tang, giám s6 di phOng tn that du Pr vào cong ciii vn cia don vj khác cn phâi trich lap tai ngày 
kt thüc k' k toán dirge ghi nhan  van chi phi tài chInh. 

6. Các khoãn phãi thu 

Cáo khoãn ng phâi thu dirge trinh bay theo giá trj ghi s6 trfr di các khoán dr phOng phái thu khó dOi. 

Vic phân loai các khoán phãi thu là phài thu khách hang vã phãi thu khác dirge thc hin theo 
nguyen tc sau: 

• Phái thu cüa khách hang phán Anh cáo khoãn phâi thu mang tInh cht thirong mai  phát sinh ti'r 
giao djoh cO tinh chit mua — ban gifra Cong ty và ngi.thi mua là don vi dOe lap vii Cong ty. 

• Phài thu khác phãn ánh cáo khoán phãi thu không có tInh thuong mai, không lion quan dn 
giao dich  mua — ban. 

Dr phOng phái thu khO dOi dirqc lap cho tfrng khoán ng phái thu khó dOi cAn c vào tui ng qua 
han cüa cáo khoãn nq sau khi dA bi trir vii khoan nq phái tI-A (nOu có) hoc dir kiOn mirc tOn tht CO 
th xAy ra, ci.i the nhu sau: 

• Di vii nci phái thu qua hn thanh toán: 
- 30% giA trl di vii khoAn ng phâi thu quA han  tir trOn 6 tháng dn dinii 1 nAm. 

50% giá frj di vii khoán ng phAi thu quA hn hr 1 nAm dn diii 2 näm. 
70% giá trj dM vii khoAn ng phAi thu qua han  hr 2 nAm dn din 3 nAm. 

- 100% giá frj di vii khoAn ng phAi thu qua han  tfr 3 nAm fri IOn. 

• DM vii ng phAi thu chira qua han  thanh toán nhung khO có kM näng thu hi: cAn cit vào dir 
kiOn mite ton tMt d lap  dir phOng. 

Tang, giám s dir dir phOng ng phAi thu khó dOi cn phAi trich 1p tai  ngày k& thiie k3' k toán dirge 
ghi nhan  v chi phi quAn I doanh nghip. 

7. Hang tn kho 

Hang t6n kho dirge ghi nhan theo giA thp hn gifra giá gc và giá tn thun có th thirc hin dirge. 

Giá gc hang thn kho dirge xáe djnh nhu sau: 

• Nguyen vat lieu, cOng cii, diving Cu:  bao gm chi phi tuna vA các chi phi liOn quan tri,rc tidp 'khác 
phát sinh dê có dirge hang ton kho a dja diOm và trang thai hiOn tai. 

Ban thuyEt ,ninh nay ia ?nI bphn Jiqp thank và phái di4-çtc  dQc cung thi Báo cáo tài chink hcrp n/nfl giIa nien d5 13 



CONG TY C PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dla chi: s6 10, &r&ng Phan Däng Liru, khu ph6 7, phtrng Long Binh, thãnh ph Bién Hôa, tnh Ding Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIOA NIEN rt 
Qu' I cüa nAm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thnyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht gifla nin (tip theo) 

• Chi phi san xut kinh doanh d& dang: baa gm chi phi nguyen 4t 1iu chInh, chi phi nhân cong 
va các chi phi có lien quan trirc tip kháo. 

Giá xut kho dircic tInh thea phuung pháp nhp tnràc, xut truàc và duçic hach  toán theo phtroig 
pháp kO khai thuOng xuyOn. 

Giá trj thun có th thrc hin ducc là gia bàn uàc tinh cüa hang tii kho trong kS'  san xut, kinh 
doanh bInh thuOng trr chi phi irâc tInh dO hoàn thành va chi phi irào tinh can thiOt cho vic tiOu thii 
cháng. 

Dir phOng giâm giá hang tn kho dixçc 1p cho ffrng mt hang thn kho có giá g6o l&n hin giá trj 
thun có the thrc hin duqc. Doi vâi djch vii cung cap d dang, vic 1p dr phOng giàm giá dirge 
tinh thea tmg loai djch vi có mfrc giá riOng bit. Tang, giâm s du di,r phOng giám giá hang tOn 
kho can phài trIch 1p tai  ngày kOt thüc k' k toán dirge ghi nhn vào giá von hang bàn. 

8. Chi phi trã trirO'c 

Chi phi trã trixào baa gm cáo ohi phi thc th dA phát sinh nhirng có liOn quan dn kt qua hoat 
dng san xuât kinli doanh cita nhiOu kS'  kO toán. Chi phi trá truâc cUa Tp doãn chü yOu là clii phi 
thuO ca sO ha thng, chi phi Cong %1, diing c,i va chi phi sra cha tài san cô dnh. Cáo chi phi trã 
truàc nay duc phan bô trong khoâng thai gian trã tnrOc hotc thai gian các lçi ich kinh tê tircrng 
rng dirge tao  ra tir các chi phi nay. 

chip/il thuê cosô hi Etng 
Clii phi thuO ccr sO h tAng dirge phOn b vào chi phi theo phirong pháp di.thng thAng thea thai hn thuO. 

chi phi sáa chfra tài san cá djnh 
Chi phi sirach&a th hin chi phi bü li'in, san 1p ban dAn cho phAn dt Tp doàn dang si'r ding. Chi 
phi nay dirge phân b6 vào chi phi thea phucrng pháp &rOng th&ng tircrng 1mg vâi thOi gian thuO dat 
cOn lai  tInh tir thii dim hoàn thành cong tao bü lYin, san lap dOn thai diem hot thOi han  thuO quy 
djnh trOn hgp dng thuO dAt. 

Cong cy, dyng c 
Các cong cij, ding ci,i da dua vao sfr ding dirge phân b vào chi phi theo phucing pháp thrOng thAng 
vâi thai gian phân bO không qua 24 tháng. 

Tin lhuê IMI Ira tr,thc 
TiAn thuê dAt trã tnxOe th hin khoán tin thuO dAt dä trâ cho phAn dAt Tp doàn dang sr diging. 
TiOn thuO dat trâ trirOc dirge phân bô vào chi phi thea phirang pháp thrang thAng tirong 1mg voi thai 
gian thuO. 

9. Tài san thuê ho3t dng 

ThuO tài san dirge phân loai  là thuO hoat dng nAn phAn iOn rüi ro và igi Ich gAn hAn vOi quyAn sO 
htiu tài san thuOc  vA nguOi cho thuO. Chi phi thuO hoat dOng  dirge phân ánh vào chi phi theo 
phuong pháp thrOng thang c10 su& thai han  thuO tài san, khOng phigi thuc vào phucrng thlrc thanh 
toán tiOn thuO. 

10. Tài san c dlnh  h1mu hInh 

Tài san c djnh hUn hinh dirge thA hin thea nguyOn giá tth hao mOn IUy k. Nguyen giá tài san c6 
dnh htru hInh baa gm toàn bO các chi phi ma Tp doàn phái bO ra dO CO dugc tài san c6 djnh tinh 
dAn thai diAm dim tài san do vào trang thai sAn sang s1m dung. Các chi phi phát sinh sau ghi nMn 
ban dâu chi dirge ghi tang nguyen giá tài san c djnh nAn cáo chi phi nay chãc chàn lam tang Igi Ich 
kinh tA trong tirong lai do s1m dang tài san do. Cáe chi phi hát sinh không thOa man thAn kin trOn 
dirge ghi nhn là clii phi san xuât, kinh doanh trong näm. 

Bàn thuylt ,ninh nay là ?nçt b5phan hçip thành và phái duç'c dQc càng vái Báo cáo tai chinh hcip n/zdi gita niên ci 14 



CONG TV' CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: s6 10, &thng Phan Däng Ltru, khu ph 7, phng Long Binh, thãnh ph Biên Hàa, flnh D6ng Nai 
BAo cÁo TAT CHINH HOP  NHAT GIcrA NN DO 
Qu' I cUa näm tài chfnh kt th(ic ngy 31 tháng 12 nAm 2020 
Ban thuyt mmli Báo cáo tài chlnh liçp nht giüa niên (1 (tMp theo)  

Khi tài san cô djnh hthi hinh thrçc ban hay thanh 1', nguyen giá và giá frj hao mon lüy kê thicxc xóa 
so và Iâ1, 10 phát sinh do thanh 1 dtrqc ghi nhan  vào thu nhp hay chi phi trong näm. 

Tài san c6 djnh hilu hinh thrqc kMu hao theo phucmg pháp dir0ng thing dra trên thi gian hthi 
diing uàc tInh. SO nAm khau hao cüa các loi tài san c djnh htru hInh nhi.r san: 
Loai tài san c dinh S6 nãm  
Nhà ci'ra, 4t kin tthc 7-20 
Máymócvàthiátbj 3-7 
Phucmg tin 4n tái, truyn dn 3 —7 
Thit bi,  ding cii quãn l' 3 —5 
Tài san c djnh khác 3 

11. Tài san c djnh vô hmnh 

Tài san c6 djnh vô hinh duqc th hin theo nguyen giá tth hao mOn lüy k. 

Nguyen giá tài san c djnh vô hmnh bao g6m toàn b các chi phi ma Tp doàn phái bO ra d& có 
thrçc tài san co djnh tInh den th?.ii diem clixa tài san do vào trang thai san sang sü ding. Chi phi lien 
quan den tài san cô djnh vô hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban dau duc ghi nMn  là ehi phi san 
xuAt, kinh doanh trong k' trr khi các chi phi nay gAn lin vói mt tài san cô dnh vô hh'ih ci the va 
lam tAng lçii ich kinh té hr các tài san nay. 

Khi tài san c6 djnh vo hInh dirqc ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn ly k duc xóa 
s va lAi, lô phát sinh do thanh 1 thrcic ghi nhn vào thu nhp hay clii phi trong nAm. 

Tài san c6 dnh vô hlnh cUa Tp doñn là chung trinh phn mm may tInh. Chi phi lien quan d&i 
các chtrcmg trinh phn mém may tinh không phãi là mOt bO phn gan kôt vói phân crng có lien 
quan duqc von hoá. Nguyen giá cüa phn mm may tInh là toàn bO các chi phi ma Tp doàn dA chi 
ra tinh dn thvi diOm dua phân mm vào sü diing. Phân mm may tIrth dugc khu hao theo phucmg 
pháp thrOng thing trong 3 nam. 

12. Chi phi xãy dng co bàn d& dang 

Chi phi xây drng ca bàn d dang phân ánh các chi phi lien quan trirc tip (bao g6m cá chi phi lAi 
vay có lien quan phü hç vài chInh sách ké toán cia Tp doàn) dn các tài san dang trong qua trinh 
xây drng, may moe thiet bj clang lap dt dê phpc yit cho mvc  dich san xuât, cho thue và quán 1 
cling nhu chi phi lien quan dn vic sCra chtia tài san cô djnh clang th%rc hin. cac tài san nay duçic 
ghi nhn theo giá g6c và không duqc tInh khau hao. 

13. Hçrp ding hçp tác kinh doanh 

Hoit e4ng kinh doanh dng kilm soat 

Tp doàn ghi nhn tren Báo cáo tài chInh hcrp nht giüa niên d các hcrp dng h9p tác kinh doan,h 
dtrài hmnh thüc hoat  dung kinh doanh dông kiêm soat các nOi  dung sau: 

• Giá trj tài san ma Tp doàn hin sO hüu. 

• Các khoãn n phâi fra ma Tp doàn phâi gánhchju. 

• Doanh thu &rqc chia hr vic ban hang hOa hoc cung cp djch vi cCa lien doanh. 

• Các khoân chi phi phãi gánh chju. 

Bàn :huyEt mink nay là ,nt bphdn hçp thành vàphài irqc dc càngvói Báo cáo tài chink hqp nhcft giia n/en d 15 



CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Da chi: S 10, throng Phan Dãng Liru, khu ph6 7, phirOng Long Binh, thãnh ph Bin HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAT CHINH HOP  NHAT GIUA N1N DO 
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Ban thuyEt minh Báo cáo  tài chfnh hçp nht giva niên d (tip theo)  

14. Các khoan nç phái trã và chi phi phâi trã 

Cáo khoàn ncr phái trà và chi phi phái trã thrçrc ghi n1in cho s tin phái trâ trong txang Iai lien 
quaii dn hang hóa và djch vi d nhn dugo. Chi phi phái trà dtrçrc ghi nhn dira tréri cáo uâc tinh 
hp l ye s tMn phài trâ, 

Vic phán loai  các khoân phãi trã là phài trã ng1rri ban, chi phi phâi trâ và phãi trá khác dirge thrc 
hin theo nguyen tAc sau: 

• Phâi trã ngu&i ban phán ánh cáo khoán phái trá mang tInh chit thirong mai  phát sinh tir giao 
djch mua hang hóa, djch vv, tài san và nguOi ban là dcrn vj dQc 1p v&i Tp doàn. 

• Chi phi phái trá phân ánh cáo khoán phãi trâ cho hang hóa, dch vi dA nhn thrcc hr ngithi ban 
hoc dä eung cap cho ng.hri mua nhung chua chi trâ do chua có hóa dcm h$c chua dt ho so', 
tài lieu ké toán và cáo khoán phái trá cho ngihri lao dng ye tién lirong nghi phép, cáo khoán 
chi phi san xuât, kinh doanh phâi trIch truàc. 

• Phái trà khác phán ánh cáo khoân phâi trá không có tinh thirang mai,  không lien quan dn giao 
djch mua, bàn, cung cp hang hóa djch vi. 

Cáo khoãn ng phái trâ và chi phi phãi trà thrqc phân loai ngn han  và dài han  tren Bang can di k 
toán h nht cAn ci theo kS' han can  'ai tai ngày kt thiic k' kê toán. 

15. Vnchüs&hfru 

V6n gop cáa c/,ü so htu 
Von gop cüa cha s& hthi dirge ghi nhn theo s vn thrc t dA gop cüa các c dông cüa Tp doàn. 

16. Phân phi lçri nhun 

Lçri nhuân sau thu thu nhap doanh nghip drrçrc phân ph6i cho các c6 dông sau khi dA trIch 1p cáo 
qu theo Diéu 1 cia Tp doàn cfing nhir cáo quy djnh cüa pháp lut và dA duçrc Dai  hi dông c 
dOng phé duyt. 

Vic phãn phi lgi nhun cho các c dOng thrçc can nhc dn cáo khoãn mic phi tin t nm trong 
igi nhuan sau thue chira phân phi có the ành htrâng den lung tién và khà nAng chi trá cô tue nhi.r 
1Ai do dánh giá lai  tài san mang di gop vn, lAi do dánh giá lai  cáo khoán mc tién t, cáo cong ci,i 
tài chinh và các khoán mic phi tiên t khác. 

C tue du'gc ghi nhn là ng phái trá khi duçic Dai  hi dng c dong phê duyt. 

17. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 

Doanh Thu cung cp djch vi 
Doanh thu cung cp djch vii dirge ghi nhn khi dng thOi thOa man các diu kin sau: 

• Doanh thu dirge xác djnh tlxo'ng d6i chic ch&i. Khi hcrp dsng quy djnh nguOi mua dirge quyn 
trâ li djch vii dA mua theo nh&ng diéu kin ci,i the, doanh thu chi dirge ghi nhn khi nhting dièu 
kiic, the do không cOn tn tai  yà ngtrOi mua không dirge quyenr iai  djch vii dA cung cp. 

• Tp doàn dA dA hoc së thu dirge igi ich kinh t hr giao dlch  cung cAp djch vii dO. 

• Xác dnh dirge phAn cong vic dA hoân thành yào thii dim báo cáo. 

• Xác djnh ducvc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cA dch 
vv dO. 

TrLrng hçrp dlch  vii dirge thirc hin trong nhik kS'  thI doanh thu dirge ghi nhn trong k' dugc cin 
dr van két qua phân cOng vice da hoàn thanh vào ngày két thüc k) kO toán. 

.9 

Ban 1/my1! rn/nh nàylà rnç! bcphn hcip thành vàphái duçic dc cling vá/ Bdo cáo tài c/i/nh hop nhatt  gii?a nien d5 16 



CONG TV cO PHAN lCD TAN cANG — LONG BXNH 
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Tiên idi 
Tin lAi duqe ghi nhn trên cci s& thñ gian và lAi suit thrc th tfrng ks'. 

Ci tñc du'rc chia 
C tire dixqc cilia di.rçrc ghi nhn khi Tp doàn dä duçrc quyn nhn c6 tire tr vic gop v6n. C tire 
dirqc nhn bang cô phiêu chi ducrc theo di si hxcrng cô phiu tAng them, không ghi nhn giá tn cô 
phMu nhn dirge. 

18. Chi phI di vay 

Chi phi di vay bao gm lAi tin vay và cáo chi phi khac phát sixth lien quan trirc tip d&i các khoán vay. 

Chi phi di vay duve ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. Trirông hcrp chi phi di vay lien quan trrc tip 
dn vic dâu tu xay dimg hoc san xuât tài san dc dang can có mOt  th?ii gian dir dài (trén 12 tháng) d 

có the dua vào sir d%lng theo mvc  dich djnh truiro hoc ban thi chi phi di vay nay dirge tInh vào ia trj 
cira tài san do. Dôi vii khoán vay riêng ph%ic vi vic xAy di,mg tài san cO djnh, bat dng san dau tu, 
lAi vay duçrc v6n hóa kê cá khi thôri gian xây dung du&i 12 tháng. Các khoàn thu nhp phát sinh ttr 
vic dâu tu tam  th?yi các khoãn vay duqc ghi giam nguyen giá tài san có lien quan. 

19. Các khoãn chi phi 

Chi phi là nhfrng khoàn lam giám igi ich kinh t dirge ghi nhn tai  thxi dim giao djch phát sinh 
boc khi có khâ nAng tuclng d6i chAc chAn s phát sinh trong tuccng lai không phân bit dA chi tiên 
hay chira. 

Cáo khoàn chi phi va khoàn doanh thu do no tao  ra phài dirge ghi nhn dng thai theo nguyen tc 
phir hqp. Trong tnràng hçp nguyôn tao phit hqp xung dt vii nguyen tAo then  tr9ng, chi phi dirge 
ghi nhn cAn ci vào bàn chat và quy djnh cira cáo chuân mi,rc kê toán d dam báo phán ánh giao 
djeh mt each trung thi,rc, hcrp l. 

20. Thud thu nhp doanh ughip 
Chi phi thud thu nhp doanh nghip bao gm thu thu nhp hin hành và thu thu nhp hoAn 1a 

Thul thu n/zap hin hành 
Thus thu nh.p hin hành là khoán thuê dirge tinh dra trén thu nhp tInh thuê. Thu nhp tinh thus 
ehenh lch so vii Iqi nhuan  kë toán là do thêu chinh cáo khoán chOnh 1ch tam  thri gifra thuê Va kô 
toán, các chi phi không dirge trir cling nhi.r diêu chinh cáo khoãn thu nhp không phài chju thuO va 

cáo khoãn lô dirge ehuy&i. 

Thul thu nhIp hodn 4ii 
Thus thu thp hoAn lai  là khoãn thu thu nhp doanh nghip se phài nOp  hoc se dirge hoàn lai  do 

chenh 1ch tam  th&i gifra giá trj ghi s cia tài san và rig phài trã cho m1ic dich ip Báo cáo tài chInh 

va cr si tInh thu thu nhp. Thu thu nhp hoAn Iai  phái trá dirge ghi nhn cho tt câ cáo khoán 

chenh loch tam  thri chju thud. Tài san thu thu nhp hoAn lai  chi dirge ghi nh.n khi chic chn 
trong txrclng lai së có lçri nhun tInh thu d sir dimg nhfrng chenh 1ch tam  thri dirge khâi tth nay. 

Giá trj ghi s cia tài san thus thu nhp doanh nghip hoAn lai  dirge xem xét lai  vào ngày kt thic 
k' k toán và së dirge ghi giãm dn mire dam báo ch.c chin cO dir igi nhun tInh thus cho phép igi 

ich cira mt phn hoc toàn b tài san thus thu nhp hoAn lai  dirge sir ding. Các tài san thus thu 

rihp doanh nghip hoAn lai chira dirge ghi nh.n tnric day dirge xem xét lai  vào ngày k& thIxc kS' 
k toán và dirge ghi nhan khi chAc chAn cO dii igi nhun tInh thu d cO the sir diing cac tài san thu 
thu nhp hoAn iai  chira ghi nhn nay. 

Tài san thu thu nhp hoAn lai Va thu thu nhp hoAn lai  phâi trâ dirge xác djnh theo thus sut di,r 
tinh së áp ding cho nAm tài san dirge thu hôi hay ng phài trä dirge thanh toán dra trén các mire 

Bàn thuylt minh nay là nit b5phcin hc'p thành và phâi dtrqc dQc thngvá! Baa cáo fài chinh hqp nhdt giia niên d 17 
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Bàn thuyt minh Báo cäo tài chInh hçrp nht giüa niên d (tip theo) 

thus suit có hiu lirc tai  ngày Mt thiic k' M toán. Thus thu nhp hoAn Iai  dirge ghi ithn vào Báo 
cáo Mt qua hoat  dOng kinh doanh và chi ghi trpe tip vào v6n chü s& hüu khi khoân thus do lien 
quan dn các khoán mic thrçxc ghi thing vào von chU sâ hüii. 

Tài san thus t1u nhp hoân Iai  và thus thu nhp hon li phãi trà dirge bi trr khi: 

• Cong ty cO quyn hqp pháp dirge bi trr gifla tài san thud thu nhp hin hành vâi thus thu nhp 
hin hành phãi flOp;  và 

• Các tài san thug thu nh.p hon lai va thu thu nhp hoãn Iai  phâi Ira nay lien quan dn thus thu 
nhp doanh nghip dirge quail 1$' bâi c1ng mOt  ccx quan thu& 
- Di vâi cüng mOt  don v4 chu thus; hoc 

Cong ty dir djnh thanh toán thus thu nhp hin hành phâi Ira và tài san thus thu nhp hin hành trén 
ccx sâ thuân hoc thu hôi tài san dông thO'i vâi vic thanh toán ncr phái trâ trong tt'rng kS'  tuang lai 
khi các khoán tr9ng yêu cña thuê thu nhp hon lai phái trá hoc tài san thuê thu nhp hoän lai 
diroc thanh toán ho.c thu hôi. 

21. Ben lien quan 

Các bOn &rcxc coi là liOn quan nu inOt  bOn eó khá nAng kMm soát hoc có ãnh hinrng dáng M di 
vài ben ida trong vic ra quyOt djnh cáo chInh sách tài chInh và hoat d5ng.  Cáo ben cUng dirge xem 
là ben liOn quan nOu cüng chu sr kiOrn soát chung hay chju ánh hirthig dáng kO chung. 

Trong viOc  xem xet m6i quan hO cüa cáo ben liOn quan, ban cht eUa m6i quan hO di.rçxc chü 1r9ng 
nhiOu hon hinh thüc pháp 1'. 

22. Báo cáo theo bô phn 

BO phn theo ltnh vgc kinh doanh là mOt  pMn có tM xác dnh riOng biOt  tham gia vào qua trinh san 
xut hoc cung cp san phâm, djch vi và có rñi ro và lçri Ich kinh tO khác vài cáo bO phn kinh 
doanh khác. 

BO phn theo khu virc dja 1' là mQt phn cO tM xác djnh riOng biOt tham gia vào qua trinh san xut 
hoc cung cp san phm, djch vg trong pham vi mOt  môi tnirO'ng kinh th cii tM và có rCi ro và Igi 
ich kinh t khác v9i các bO phn kinh doanh trong các môi trithng kinh tO khác. 

Thông tin bO phn dirge 1p và trinh bay phü hgp vâi chInh sách M toán áp di,ing cho viOc 1p  và 
trinh bay Báo cáo tài chinh cCa Cong ty. 

Ban thuyt minh nay là rnt b5phán hçtp than/i vàphái thtqc dc cimgvái Bdo cáo tat chinh h9p nhdt girta nin d5 18 
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V.	 THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M1JC T1U]T1 BAY TRONG BANG CAN BOI 
K1 TOAN HQP NHAT 

1.  Tin và các khoân tirang thrang iOn 
SOcuOik5 So dâu nàm 

Tin mt 249.297.665 1.0 10.920.680 

Tin giri ngân hang 50.885.099.454 52.258.520.704 

Các khoân tuong throng tin (Tin gi'ri có k' han 
tr 3 tháng tth xuong) 

65.500.000.000 35.500.000.000 

Cong 116.634.397.119 88.769.441384 

2.  Các khoãn du tir tài chInh 

Các khoán du tir tài chInh cüa Tp doàn bao cM có du ti.r gop vOn vào don vj khác. Thông tin vO 
cáo khoân dâu tix tài chinh cña Tp doàn nhi.r san: 

Giá gOc 
SOcuOik5' 

D phông Giá trj bqp 1 Giá gOc 
S6dunàm 
D%r phOng Giá trj hçp I 

Ngân hang TMCP 
Quân di (i) 5.238.210.000 - 6.413.242.100 5.238.210.000 - 10.632.252.800 

Cong ty CO phAn 
Du tu lCD Tan 2.000.000.000 2.000.000.000 
Long (ii) 
Cong 7.238.210.000 7.238.210.000 

(j) Tai ngày kOt thñc k' kO toán, Tp doàn dAu tix cO hiOuvào Ngân hang TMCP Quan di vài giá trj 
5.238.210.000 VND tuang ing v&i 511.166 cô phân (so dâu näm là 473.302 cô phn, sO tang trong 
k' là cO trc bang cô phiOu). Dày là khoân ñy thác du tu qua Cong ty mc là Cong ty TNHH Mt 
thành viOn TOng Cong iy Tan Cáng Sài GOn 

Theo Giy chirng nhn dn k9 doanh nghip sO 3603419910 ngày 08 tháng 11 nàm 2016 do S& 
KO hoach và Dâu tir tinh Dông Nai cp, Tp doàn dan tir vào Cong ty Co phãn DAu tir lCD Tan 
Long 1.160.000.000 \TND,  thong throng 5,8% von thOu l. Nghj quyOt Hi dôn quãn frj sO 
05/2017,NQ-IHDQT ngày 24 tháng 8 nám 2017 ci'ia Tp doàn phO duyt vic gop von dâu tir vao 
Cong ty CO phân D ti.r lCD Tan Long vài so vOn gop là 2.000.000.000 VND. Tai  ngày kOt thc 

0 ky ke toan, Tap  doan da dau tu 2.000.000.000 VND, tucrng ducmg 8/0 von dieu lç. 

Giátrjhqplj 
DOi v&i cáo khoãn du ttr Co giá niOm yOt, giá trj hcip l' thrcio xác djnh theo giá niOm yOt tai  ngày 
kOt thUc kS'  kO toán. Tp doàn chua xác djnh giá tr hçrp 1 cüa cáo khoãn dâu ti.r không cO giá niOm 
yOt do chi.ra có hLràng dn ci thO ye vic xác djnh giá tij hp 1. 

3. Phái thu ngn hn cüa khách hang 
SOcuOik5 SOdunàm 

Phãi thu các ben lien quan 
Cong iyJFNHH Mt thành viOn TOng COng ty Tan 
Càng Sài Gôn 
Cong ty CO phn Djch vit K thut Tan Càng 
Cong ty CO phn Vn tâi B Tan Câng 
Cong ty cO phn Du tu lCD Tan Long 
Phãi thu các khdch hang k/uk 

COng ty TNHH Djch vi1 Chui cung 1mg DIlL 
Vit Nam 
COng ty Global Home, K.S. 

9.646.496.164 

7.661.311.676 

12.884. 136 
68.484.102 

1.903.816.250 
153.424.743.858 

4.291.951.370 

14.318.474.932 

3.472.417.476 

1.611.720.000 

166.697.476 
1.694.000.000 

200.652.973.214 

5.401.935.754 

14.535.747.954 

Bàn thuylt n:inh nay là m5i bphdn hcip than!, và phài dttcic Ô'QC chng v&i Bdo cáo tài chinh hcip nhdt gii'a nien d 19 



5.173.192.007 
6.395.700.260 

18.613.986.920 

12.276.594.754 

55.634.540.660 
36.720.302.955 

18.184.202.766 

12.427.017.499 

112.784.727.623 
37.3 19.341.618 

163.071.240.022 204.125.390.690 

CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Da chi: S 10, dubng Phan Ding Liru, khu phi 7, phthng Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH IIQP NEAT GICJA NIN ix 

Qul" I ca näm tài chinh kEt thñc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hqp nht giüa niên (tip theo)  

A A. Socuoiky Sdunám 

Cong ty TNHH Nestle Vit Nam 
Cong ty TNHEI Pacorini Vit Nam 
Cong ty TNI-IH Tin Nga 
Cong ty TNRH Djch V%i Giao nhn - Vn tâi Va 
Thixong mai  Cong Thành 
Cong ty C phn Tan Vlnh Cfiu 
Cáo khách hang khác 
Cing 

4. Trã trwc cho ngwbi ban ngn han 
A A. So cuoi ky sS du näm 

Trá truc c/to cdc nguJ'i ban khdc 678.285.606 4. 785.82 6.936 
Cong ty C6 phn Xây dirng T.CONS 4.610.682.5 10 

Cong ty TNHH MTV Kt cu Thép A Long 
Các nba cung cp khác 678.285.606 175.144.426  

Cong 678.285.606 4.785.826.936  

5. Phâi thu khác 

5a. Phâi thu ngtn 1zin khdc 
S6 cui kS S du näm 

Giá trj Dir phông Giá trj Dir phông 
Phái thu cdc th chác và cd nhân khdc 

Tirn üng 
K ciiçtc, k qu5 
Cáo khoân chi hO 
Cong ty C6 pMn Tan Vinh Cu (chi 
phi thu, chi hO và ci.rqc conO 
Phái thu v kinh phi cong doàn và cáo 
khoãn b hiém 
Läi dir thu tin gi'ri cO k5' han 
Cáo khoãn phái thu ngn han  khác 

9.128.296.286 
3. 135.496. 181 

98.600.000 

2,923,556.319 

32.904.387 

2.937.739.399 

7.020.423.243 
2.739.147.709 

98.600.000 
830.287.341 

2.197.079.536 

328.028.682 

- 65.784.931 
- 761.495.044 

Cong 9.128.296.286 - 7.020.423.243 

Sb. Phâi thu dài hzn khác 
S cui kr S du nAm 

K qu5, k cuçic 630.000.000 630.000.000 

Ban thuyit ,ninh nay là mt bç5phdn hcip thành và phdi dzçjc d9c cüng vái Bdo cáo àî chInh hçrp nhdt giia niên ci 20 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: s6 10, duOng Phan Dang Liru, kim ph 7, phuông Long Binh, thành ph6 Bién Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO cÁo TAT CHINH HOP  NHAT GIU'A NIEN DO 
Qu I cOa nam tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh hp nIit giüa niên (tiêp theo) 

6. Nyxu 
s8 cu6i k5' so du tOrn 

Cdc Ia ch*c và cd n/ian 
khdc 

Cong ty C phn ThMt bj 
Phi.i tOng Ca din — Phãi TrOn 3 närn 
thu tin bàn hang 
Cong ty TNHH Phàt trin 

va Cong nghip — Phai 
San xuàt Hang gia dung Trn 3 nàni 

thu tièn bàn hang 
COng ty TNHH Thai 
BInh Long — Phâi thu tin Tràn3 nm 
bàn hang 
COng ty TNHH Con Tr I nam —2 
duOng Vn chuyOn — Phài nàni 
thu tiêri cung cap djch viii 
C8ngtyTNHHJLL Th6tháng -1 
Express Vit Nam nin 
Cong 

Giá trj cO 
ththuhi 

795.729.016 425.595.443 

5.010.000 

49.320.000 

133.405.526 

607.993.490 303.996.745 

917.432.110 732.993.421 

1.713.161.126 1.036.990.166  

Th&i gian Gia trj CO 

qu hn Giá gOc th thu hM  

795.729.016 425.595.443 

5 .0 10. 000 

49.320.000 - 

133.405.526 

Tr 1 nam — 
2 nãm 607.993.490 303.996.745 

Tir6tháng -
917.432.110 732.993.421 1 tOm 

1.713.161.1261.036.990.166 

ThOi gian 
qua hn Giá gc 

- Trên 3 nAm 

- Trên 3 näm 

- Trén3nim 

Tinh hInh biOn dng dir phOng nç phái thu kho dOi nhir sau: 

LOy k tfr du näm dn cuOi k nay 
NAm nay Näm trir&c 

676.170.960 147.713.868 

676.170.960 147.713.868 

7. Chi phi trâ trir&c 

7a. Chi phi ira trwôc ngn hçzn 

SO cuOi k' 

 

SO dâu nàm 

   

S6dunäm 

TrIch 1p dr phèng b6 sung 

Hoàn thp dr phông 

sO cuOi kT 

Chi phi cOng ci dirng ct 

Chi phi pMn mOm 
Chi phi sra chtta tài san cO djnh 
Chi phi bão hiOm 

Cong 

7b. Chi phi ira Irw4c dài hin 

Chi phi thuO ca só ha tng 

Chi phi sfra chüa tài san cO djnh 

Chi phi phn mOm 

Chi phi hoa hOng 
Cong 

28.153.899 
20. 175.332 

204.129.517 
27.417.500 

279.876.248 

.. So cuoi ky 

327.314.716.322 

48.489.893.889 

66.508.553 

1.155.895.039 

377.027.013803  

64.904.466 
41.148.084 

314.023.084 
54.835.001 

474.910.635 

SO dâu nàm 

329.987.886.490 

48.996.671.236 

74.586.220 

1.383.905.065 

380.443.049.011 

Bàn thuyli rninh nay là m5t b5 ph4n hcp Ihành Va phái thtçtc dQc càng vci Báo cáo iài chinh hcip nhdt giia niên d 21 



90
2.

15
7.

27
3  

83
8.

78
0.

96
1 

 

46
.4

07
.2

40
.6

52
  

33
3.

09
3.

08
4.

92
9  

14
.6

47
.5

61
.0

65
  

34
7.

74
0.

64
5.

99
4 

 

78
5.

95
8.

20
3.

07
2 

 

77
3.

05
1.

58
0.

24
1  

1.
29

4.
83

1.
70

0  

2.
34

1.
24

8.
  1

54
 

00 
00 

00 

2.
42

1.
93

6.
80

5 

37
0.

27
2.

86
1  

28
9.

58
4.

2
10

 

2.
86

0.
73

8.
55

3  

2.
86

0.
73

8.
55

3 

2.
52

2.
83

8.
62

9  

2.
71

7.
90

8.
21

6  
48

.3
  5

2
.  1

63
 

2.
76

6.
26

0.
37

9 

14
2.

83
 0.

33
7 

N 

N 

82
.5

9
8.

18
8.

33
9  

2.
03

1.
98

4.
20

0  
1.

02
8.

84
8.

85
5.

89
4 

90
2.

  1
57

.2
73

 
83

8.
78

0.
96

1 
82

.5
98

. 1
88

. 3
39

  
2.

93
4.

14
1.

47
3 

1.
02

9.
68

7.
63

6.
85

5 

39
.9

67
.9

98
.1

09
  

50
5.

32
7.

  1
50

 
2.

11
6.

24
5.

06
4 

5
8
.9

6
4
.  1

3 
5.

22
3  

1.
18

2.
65

2.
48

0  
26

7.
88

7.
14

0.
85

6 
1.

34
3  
.9

5
 1.

9 
13

 
76

.8
01

.4
04

  
13

.0
97

.7
66

.9
34

 
60

.3
08

.0
87

.1
36

 
1

.2
59

.4
53

.8
84

  
28

0.
98

4.
90

7.
79

0  

23
.6

34
.0

53
.1

16
 

84
9.

33
1.

72
0 

76
0.

96
1.

71
5.

03
8 

22
.2

90
.1

01
.2

03
  

1.
67

4.
68

7.
58

9  
74

8.
70

2.
72

9.
06

5  

- 

00 00 

4! 1 
'<V '0 00 

g i- ;. EU Ioo2. oE - 0) 
'<0 00 ' - 

'(0 '<Ce . - •• - ' .. ' - 
- <c' 

—' ' '(c C) C) 
b <<0 <CO - '<0 '<Q '(0 <0. 

E—oC..) c.<r/) s0#'D ct -H 



S6 du nAm 

1.366.200.000 
19.048.644.286 

19.048.644.286 

Chi phi phát 
sinh trong k' 

902.157.273 
838.780.961 

Kt chuyén vào 
TSCB trong k5'  

(1.675.357.273) 
(838.780.961) 

(261.604.512) 

(274.056.914) 

(303.119.535) 

S cu6i k5' 
593.000.000 

19.048.644.286 

19.048.644.286 

261.604.512 

- 274.056.914 

303.119.535 

20.414.844.286 1.740.938.234 (2.514.138.234) 19.641.644.286  

CONG iv c6 PaAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: só 10, throng Phan DAng Luu, khu ph6 7, phiOiig Long BInh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI Cl-lINE HOP NHAT GIA NIEN DO 
Qu I cüa nãm tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 nãm 2019 
Ban thuy& niinh Ban cáo tài chinh hçp nhtgifia niên t1 (tip theo)  

9. Tài san c diuh vô hinh 

Là phn mm quân 1. Chi tit nhu saw 

S du näm 
Mua sm troiig k' 
Kh&i hao trong kS' 
So cui k' 

Trong dO: 
Dà khu hao h& nhung v&n con 
sr diing 
Chi thanh l2 

817.384.400 
773.200.000 

(592.763.838) 

(402.926.802) 

224.620.562 
773.200.000 

(402.926.802) 

 

817.384.400 (995.690.640) 594.893.760 

   

434.504.400 

  

10. Chi phi xây drng co' bàn d& dang 

Nguyen giá Hao mOn lily k Giá tij cOn 1i 

Mua sm tài san c dinh 
Xaydirngcabândâdang 
Hceng inyc san gcit mt bcng - khu 
dat 76 ha 
Hing myc thi cong nhà v sinh 
trongxis&ngvà cdu ndi kho 22 
Hang myc thi cOng san ad xe 
nOng kho 16 
Hc,ng thi cOng mwong thoát nwác 
thaxá kho 19 
Cong 

11. Tài san thud thu nhp hoàn 131 

Tàisán thuê Thu nit Ip  hodn lçii dd ghi nh(in 

Tài san thu thu nhp hoAn lai lien quan dn các khoàn chênh 1ch tam  thai drqc kMu trir. Chi tit 
phát sinh trong k' nhu sau: 

Lily k tfr du näm dn cui k3 nay 

Nàm nay Nàm trithc 

Sdunäm 
Ghi nhn vào kt qua kinh doanh 

Phát sinh trong lcj) 

Hoàn nhp trong kj) 

s6 cuM i 

256.117.155 

  

256.117.155 

  

    

Ban !huyètt minh nay là m$t bphdn hç thành và phái thrcic dcc thngvôi Báo cdo à! chinh hqp nhdt 23 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dia chi: s6 10, duàng Phan DAng Luu, khu ph6 7, phithng Long Blnh, thành ph6 Biên I-lOa, tinh 08ng Nai 
BAO CÁO TAI CHINE HQP NEAT GrCrA MEN ix) 
Qu' I cüa nAm tài chmnli kt thCic ngày 31 thang 12 nAm 2020 
Ban thuyt minh Baa  cáo tài chInh hçp  nht  giü'a niên d tip theo)  

12. Phãi trã ngu'Oi ban ngn hrn 
S6cu6ikS'  

Phái trà các ben lien qitan 
Cong ty TNIIH Mt thành viên T6ng COng ty Tan 
Cãng Sài GOn 

Cong ty c6 phn Djch vi K thut Tan Cãng 

COng ty C6 phn Vn tãi BQ Tan Cáng 

Cong ty C6 phAn Giãi pháp Cong ngh Thông tin 
Tan Cáng 

Cong ty TNHH Cáng Qu6c t6 Tan Cãng - Cái MOp 

Cong ty TNHF{ Phát trMn ngun nhãn lirc Tan 
Câng— STC 

COng ty C6 phn Ti6p 4n Cat Lái 

Cong ty C8 phn NhiOn 1iu Tan Cãng 

COng ty C6 phn Vn tái Bin Tan Cáng 

Cong ty C6 phAn Thtrang mai Djch vi Container 
Lanh Tan Cáng 

Cong ty C6 phAn DAu tix lCD Tan Long 

P/sal Ira các nhà cung cAp khdc 21.539.879.051 
Côngty TNHH An Trung Phát 2.273.114.789 
COng ty c6 phn Hai hai Mithi hal 1.115.962.133 
COng ty TNHH Giao nh.n Vii tái Liic Phát 6.648.642.000 
Chi nhánh Cong ty C phn Xây dirng Ti.r vn 
Thit k M&T 

Cong ty C6 phn Xây dung Vn tái s6 Chin 1.179.195.9 11 
Cáo nba cung cp khác 1.866.529.100  
CQng 147.366.370.616  

125.826.491.565 

125.137.491.967 

390.205.100 

290.964.170 

6.775.000 

1.055.328 

S6dunAm 
132.284.733.447 

125.05 1.777.287 

221.319.990 

3 54. 164. 170 

7.840.000 

990.000 

6.648.642.000 

17.697.095.538 
3.241.391.311 

1.335.139.657 

2,497,349.819 

1.866.529.100 

8,756,685.651 

149.981.828.985 

13. NgwO'i mua trã tin tru&c ngn hn 
s cu6i k' 

 

S6 du nàm 

    

Ciic thu tinh Dng Nai 
Cáo nhà cung cp khác 
Cong 

 

1.303.352.568 
45.560.277 

  

4.998.174 

     

 

1.348.912.845 

  

4.998.174 

14. Thu và cOc khoán phái np Nhà nir&c 
So du nàm 

 

S6 phát sinh trong k' 

 

( ,. So cuoi ky 

Thu GTGT hang ban nGi ja 

Thu6 thu nhp doanh nghiOp 

Thu6 thu nhp doanh nghiOp 
nQp h ban hçip tao kinh doanh 

Thu6 thu nhp cá nhân 

Cáo loai thu khác 

Cong  

Phái np 
.,, - 

210.029.595 

7.296.578.726 

203.041.705 

7.709.650.026  

S6phãinp S6da np 

650.603.870 (445.141.828) 

3.296.954.143 (7.296.131.526) 

491. 194.262 

359.955.752 

6.000.000 

4.804.708.027 (8.160.175.840)  

Phãi np 

415.49 1.637 

3.297.401.343 

4.354.182.213 

- 491.194.262 

(412.902.486) 150.094.971 

(6.000.000) 

Ban IhuyI1 mini, nay là mt bcph4n hcip thành Va phái thric dQc cling vái Báo cáo tài chfnh hlrp  nhdi giia nien d5 24 



Sôcuôik3' oaauuam 

1.145.371.901 1,145.3 71.901 

1.145i2j.901 1.145371.901 

2.451.173.827 2.451.173.827 

451.592.431 451.592.431 

1.999.581.396 1.999.581.396 

3.596.545.728 3.596.545.728. 

CONG TV cO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Da chi: S8 10, throng Phan Däng Luu, khu ph 7, phuOng Long Blnh, thành ph6 Biên HOa, tinh Ding Nai 
BAO CÁO TAI CHINH }IQP NHAT GIA NrEN DO 
Qu I cüa nàm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 
Ban thuyt mmli Báo cáo tài chInh hQ'p nht giu'a niên d  (tip theo)  

Thulgid trj gia tang 
Tp doàn np thus giá tr gia tang theo phi.rcmg pháp khu trr. Thu suit thu giá trj gia tang niur sau: 

Djch vi cung cp cho cáo hang tàu nu'âc ngoài 0% 

CungcpnithCSaCh
4 * 5% 

Cáo djch vii khác
10% 

Thuê thu nl:(ip doanh nghip 
Tp doàn phãi np thu thu nhp doanh nghip cho các khoân thu nhp tInh thug vOi thus sut 20% 

(näm tru'âc thu suit là 20%). 

Vio xác djnh thus thu nh3p doanh nghip phài np cüa cáo cong ty trong Tp doãn dtrçrc can Cu 
vao cáo quy djnh hin hành vO thuO. Tuy nhiOn, nhii'ng quy djnh nay thay dôi theo tmg thai k' và 
các quy djnh ye thuO di vâi nhiêu loai giao djch khác nhau cO thO dixcc giái thIch theo nhiu cách 
khác nhau. Do 4y so thus thrqc trinh bay trên Báo cáo tài chInh hçrp nhât gitra niOn d 06 th s 

thay di khi ca quan thuê kim tra. 

Cdc 1ozi thu1 khác 
Tp doàn kê khai và np theo quy djnh. 

15. Chi phi phãi trâ ngn han 
Scu6ik' Sttunãm 

   

Phdi trâ cdc ben lieu quan 126.207.636 19.945.000 

Cong ty TN}IH MOt  thành viên Tang Cong ty Tan 126.207.636 19.945.000 
Cang Sai Gon 

Phâi trà cdc tE chfrc và cá nhân khác 5.958.017.038 78 0.452.596 

Chi phi läi vay phái trá 4.049.702.774 50.3 53.333 

Chi phi bc xêp 1.449.000.000 4 10.093.756 

TrIch trithc lAi vay v6n hóa vào cong trinh 34.585.507 

Cáo chi phi phãi trã ngn han  khác - 285.420.000  

Cong 6,084,224.674 800.397.596 

16. Doanh thu chira thi'c hin 

Là doanh thu chua thirc hin lien quan dn cáo hQp dng cho thuê ca sO h tng, thuê kho, thuê rnái 
vOm, chi tiêt nhi.r sau: 

16a. Lloanh thu c/twa thic hin ngn hzn 

Doanh thu chwa thy'c hin lien quan din cdc 
ben lien quan 
Coty C phn Du tu' lCD Tan Long 

Doanh thu c/twa th(tc hin lien quan din các to 
chác khdc 

Cong ty C phn Tip 4n Long BInh 

Cong ty TNHH Djch viii Giao nhn Vn tài va 
Thucmg mai COng Thành 

Cong 

Bàn thuye't minh nay là ni( b5phdn hQp thành và phái dwçic dpc cüngvöi Báo cáo thi chinh hqp nhdt gua niên c 25 



CONG TY cô PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dia chi: s6 10, &rng Phan Dng Luu, khu ph 7, phtrng Long Binh, thành ph Biên Hàa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT GITEA NIEN D 
Qu' I cUa nrn tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nrn 2020 
Ban thuyt rninh Báo cáo tãi chmnh Iip iiht giva niên (tiëp theo)  

16b. Doajili thu c/zii'a I/nrc hiên dài han 
St,cuik S diu nám 

Doanh thu chua t/11rc /zin llên quan dèn cdc 
ben lien quan 

43.062.086.785 43.348.429.762 

COng ty C phAn Du tu lCD Tan Long 43.062.086.785 43.348.429.762 

Doaizh I/i ii chwa ulzy.'c liin lien quan d;i các t 
chic khdc 

92.395.344.613 93.008.160.259 

COng ty c phn Tip vn Long BInh 16.772.954.762 16.885.852.871 

Cong ty TNITIIH Djch v Giao nhn Vn tâi và 
75 .622.3 89.85 1 76. 122.307.388 

Thiroiig rnai Cong Thành 

CQng 135.457.431.398 136.356.590.021 

17. Phái trã khác 

1 7a. Phâi Ira ngiz hiii klzdc 
Scuik' S du 11am 

Phái trá các ben lien quan 52.988.577.756 85.496.291.552 

Cong ty TNHH Mt thành viên Tng cong ty Tan 52.988.577.756 67.862.133.796 
Cáng Sài GOn 

Phái trá tkn thuê &t, tkn an ca 52.908.577.756 48.999.633.796 

C tic, lcri nhuçIn phái trâ 18.862.500.000 

PhOi trá khác 80.000.000 

Phài Ira các dow vj và cá nhfln k/uk 19.606.090.253 17.746.922.501 

Kinh phi cOng doàn 220.879.616 236.892.300 

Bao him xä hi, y t, tht nghip 681.5 15.653 586.00 1.433t 

Nhn k qu5, k cuçic ngAn hn 4. 155.47 1.847 4.470.456.912 

COng ty Co phan Sonadezi Long Binh (phái trã 
liOn quan dOn hcip dOng hop tác kinh doanh) 

10.65 1.703.033 8.686.925.985 

C t(rc, lçii nhun phãi trã 1.961.681.095 2.064.184.765 

Cáo khoán thu ho 663.253.200 

Cáo khoán phãi trã ngn han  khác 1.934.839.009 1.034.209.732 

Cong 72.594.668.009 85.604.058.123 

17b. Phái Ira dài hin khdc 
S cui k S dAu nám 

Phái lTd cdc t ch&c khdc 265.28 7.870.045 263.739.185.625 

Nhn k qu, k2 cuçic' 135 .875 .954.670 75.443.439.500 

COng ty C phAn Sonadezi Long BInh - Phãi trá 
tiOn hp tác kinh doanh dài hn tai  kho hang (1  91.470.000.000 91.470.000.000 

Cong ty C phn Tan Vinh Ciu - Phái trã tin hcp 
tao kinh doanh dài hn tai kho hàng" 

37.94 1.9 15 .3 75 96.825.746.125 

Cong  265.287.870.045 263.739.185.625 

Bàn thuyet minh nay là nz bph?2 hQp thành và phái thrqc dQc cImg v&i Báo cáo iai chInh hcip nM' gii-a nien d 26 



(i) 

CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: só 10, thrOng Phan Däng Liru, khu ph6 7, phuOng Long Birth, thanh ph6 Bién HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI cHiNH HQP NHAT G1UA NIEN DO 
Qu9 I cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh hçrp nht  giU'a niên  d  (tip  theo)  

Chi tit cac hQp dng va phi,i 1ic hQp dng hcp the kinh doanh xây dirng Va khai thác kho nhtr sau: 

" Hcrp thng hçip táe kinh doanh s6 4851HD-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 09 nàm 2013 hqp the du 

tir xay dung kho 1A tai  khu kinh t qu6c phOng Tan Cãng Long Biph, thOi han  là 45 näm k tr 

ngày k hcrp dng, trong do Cong ty C phn Sonadezi Long Binh gop 49% vn t'rj eO, tuo'ng 

thrang 24.990.000.000 VND. 

v' Phi li,ie hqp ding hcip tác kinh doanh s6 485/HD-ICDLB-SZB/PL1 ngày 08 tháng 05 nàm 2014 
hçrp tác dAu ttr xây dmg thOrn kho 14A tai  khu kinh t qu6c phOng Tan Càng Long Binh, trong 
dO Cong ty C phn Sonadezi Long BInh gop 49% von t%r có, tuo'ng duung 27.139.000.000 
VND. Phi 1ic hcrp dng nay cO hiu li,re k tir ngày k và duy tn hiu 1c theo thOi gian cüa 
hqp dng s 485/HD-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 09 näm 2013. 

b"  Phi 1c hqp dng hqp tác kinh doanh sé 485/BD-ICDLB-SZB/PL2 ngày 15 tháng 06 nm 2015 

hcp tao du ttr xay clrng thOrn kho 20 tai  khu kinh t quOc phOng Tan Càng Long Binh, trong do 
Cong ty C pbn Sonadezi Long Binh gop 49% von tr có, tuong duang 39.34 1.000.000 VND. 

Phr liio  hqp dng nay cO hiu li,rc k tr ngày k3 và duy tn hiu 1rc theo thOi gian ca hçrp dbng 

s 485/HD-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 09 näm 2013 và Ph%i l%lc so 01. 

(it> Hcrp d6ng hqp tao kinh doanh s6 05/HD-ICDLB-Tavico ngày 25/10/20 17 v vic Du tu xây dçng 
và kinh doanh kho, bai, nhà xuOng, trung tam phân ph& vài Cong ty C phn Tan Vinh CCru trên 
din tIch ca s h tang khoäng 38,012 ha/130,3 ha. Tang v6n hqp doanh là 820,000,000.000 VND. 

Cong ty gOp khoãng 25% vài giá trj 205 .000.000.000 VND bing giá trj quyn khai thác cc sâ h. 
tang có giá trj tuong dixcmg vâi khoàn du tu d xay drng c sâ ha tng nhix toàn b hang rào 
quanh khu dt, san 1p mt bng, h thng thoát rnxâc, h th6ng tram din, h th6ng cp ntr&c 
phOng cháy chia cháy. Cong ty C phn Tan Vinh Cu gop khoáng 75% vài giá trl 
6 15.000.000.000 VND bAng giá frj xây d,rng h th6ng nhà kho, nhà xirO'ng, bai và cáo cong tninh 
phir trcr. 

17c. NY qua hrn clzwa thanh loan 
Tp doàn khOng có nçi phài trá khác qua han  chua thanh toán. 

18. Vay và nç thuê tài chInh ngn han/dài han 

18a. Vayngdnhçin 
S cui k5r So ctâu nám 

Vay dài han  dn hin trã (xem thuyt minh s6 
V.16b) 

49.662.295.898 60.688.279.318 

Ngân hang Thuung mgi Cd phdn Quán dOi  — Ghi 
nhánhAn Phz 

31.858.515.198 38.888.279.318 

Ngán hang Thu'cn?g mgi Cd phdn Ngogi thrrong 
Vit Nam — Chi nhánh Biên Hda 

17.803.780.700 21.800.000.000 

Cong 49.662.295.898 60.688.279.318 

Tp doàn cO khà näng trà ducrc cac khoãn vay ngAn han. 

Bàn lhuye't mini' nay là m( bphi app thành và phái drç.tc dcc càng vái Báo cáo là! chinh hc,p nhdt giia niên d3 27 
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CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Da chi: s6 10, dLrng Phan Dang Lru, khu ph6 7, phuing Long Binh, thAnh ph6 Biên Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH 1IQP N}{AT GICTA NIEN DO 
Qu I cUa nm tài chmnh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 
BAn thuyt minh BAo cAo tài chInh  hp nht gifra  niên d (ti6p theo)  

Chi tit s6 phAt sinh v các khoãn vay ngn han  trong  kS' nhi.r sau: 
K nay 

s6 du näm 

TAng khác 
SO tin vay d trà trong k5' 

60.688.279.318 
3.780.700 

(11.029.764.120) 

S6fliunArn 

S6 cu6i kr 49.662.295.898 

18b. Vay dài hçrn 
S6cu6ik5 

Ngan hang Thuang mai  C phn Quân Di — Chi 
nhánh An Ph (i) 

180.677.354.142 195 .02 1.493 .801 

Ngân hang Thtxcmg mai  C6 phn Ngoai thucmg 
Vit Nam — Chi nhánh Biên HOa (ji) 

99.421.264.068 115.421.264.068 

Ngan.hàñg Thuxing mai C6 phn phát trin Thành 82.449.312.400 79.580.285.500 
phO Ho ChI Minh"1  

Cong 362.547.930.610 359.678.903.710 

Tp doàn có kM nAng trà duc các khoãn vay dài han. 

(i) Khoân vay dài han  Ngân hAng Thirong m?i  C phn Quân dOi  — Chi nhAnh An Phñ d tài try: 

V DAu tix xay d%rng cc s ha tAng cia Cong ty c6 phn lCD TânCAng — Long BInh và mi,jc dich 
khác nu du'c Ngân hang chp thun bang vAn ban tn.ràc thii diem giai ngân cAa khoân vay có 
lien quan. Khoàn vay nay ducre dAm Mo bang vic th chap tAi sAn hInh thành tir von vay. 

V DAu tu mua 02 cAu khung bAnh 16p Kalmar, th&i gian vay 96 tháng. KhoAn vay nay duçc dAm 
bAo Mng vic th chip tài sAn hInh thành tir von vay. 

V DAu tu nhp khAu 05 xe nâng din hiu TCM, th&i gian vay 60 tháng. KhoAn vay nAy duc,c dAm 
bAo bang vic th ch.p tài sAn hInh thành ttr von vay. 

V Dan Ur xây dirng tuyn cng D2000, thai gian vay 60 thAng. KhoAn vay nay thrçrc dAm bAo bAng 
vic th chAp kho hang so 13 và kho hAng quAn chAp. 

V DAu ttr nhp khAu 03 xe nâng din hiu TCM theo hap dông ngoai thuang GV22030517 ngAy 
22/03/20 17, th&i han  vay 60 thAng. KhoAn vay nAy duçrc dAm bAo bAng vic th chAp tài sAn 
hInh thành tfr v6n vay. 

V DAu tis xay dirng kho nguyôn 1iu hóa citht phic va may m.c (kho 9A), thai han  vay 96 thang. 
KhoAn vay nay duc dAm bAo bAng vic th6 chap tAi sAn binh thành tir v6n vay. 

V Thanh toán tin thuê dt cho Cong ty TNHIH MOt  thành viên T6ng Cong ty Tan CAng SAi Gôn 
theo Hqp dng thuA ca s h tAng s6 02/BD-ICDLB ngày 24 thAng 9 nAm 2009 vA tiOn thuê dt 
(met phAn giai doan 1 vA nAm 2017, 2018 ca giai doan 2) cho Cong ty TNHH Mt thAnh viên 

tTông COng ty Tan Cang Sat GOn theo Hap dông thuê ca Aha tang so 181/TCT-KHKD ngay 
01 tháng 01 nAm 2015 và các phi lac  kern theo duçic k gitia Tp doAn và Cong ty TNE}I Mt 
thanh viAn T6ng COng ty TAn CAng Sài GOn. KhoAn vay dugc dAm bAo bAng vic th chp 
quyOn khai thác ca si h tAng cüa giai don 1 din tIch 104.000 m2  và cAc cOng trInh xây drng 
h'mh thành trén dat thuc giai doan 1 (kho hang s6 1, 2, 3, Mi container 3ha, khu nhà + bAi kim 
hOa, nhà An, nhà nghi, nhà + cng vAn phOng) và quyOn khai thAc ca s& ha tAng cAa giai doan 2 
din tich 48.000 m2  và cOng trInh xAy dirng hInh thAnh trén dt thuc giai doan 2 g6m kho hang 
s64vàs68. 

Ban ihuyJtminh nàylà m4tbphán hop than/i Va phâz dwqc dc c/ing vái Bdo cáo tài chfnh hop nhdt gitiv niën d 28 



412.210.226.508,   420.367.183.028 

. So cuol ky  

49.662.295.898 

219.409.587.149 

143. 138.343 .461 

60.688.279.318 

219.409.587.149 

140.269.316.561 

S du närn 

CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B1NH 

Dja chi: s6 
10, dung Phan Dng Luu, khu ph 7, phtthng Long Bmnh, thành phô Biên Hôa, tinh Dông Nai 

BAO CÁO TA1 CHINH HOP NHAT GICIA NIN D 

Qu I cia näm tài chmnh kt thic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
BãnthuYêt1 Báo cáo tàichinh hqp nbt giüa niên dQ O_..___ 

1' Chi phi san iAp mt b&ng tao nn kho 22 và 23 lCD Tan Càng Long BInli. Khoán vay nay &rqc 

dam bão bang vic th chip quyn khai tbáe ca s& h thng din tIch 15.300 m
2  thuQe Icho 19, 

quyn thai thác c s ha tang din tIch 16.200 m2  thuc kho 22 và 23 trên thu dat 25ha thuOc 

thu djch vi Tan Cãng Long BInh Va quyn khai thác cong trInh xây dmg dr an Dâu tix xây 

d%rng kho hang s6 19 hinh thành trên thu dt 25ha thuc thu djch v1 Tan Càng Long B'mh. 

/ Chi phi xây dmg kho s6 21 lCD Tan Cáng Long BInh. Khoán vay nay duçc dam bào b.ng vic 

th ch.p quyn khai thac co s?1 ha tang din tIch 12.875 m2  thuc kho 21 trên thu dat 25ha 

thuc khu djch v Tan Cáng Long BInh và quyên thai thác cong trInh xây drng dr an du tu 

xây dmg cim kho hang s6 21 hinh thành trên khu dat 25ha thuc khu djch vii Tan Cáng Long 

BInh. 

v' 
Chi phi xây drng kho s 19 lCD Tan Câng Long BInh. Khoàn vay nay duqc dam báo b.ng vic 

th chp quyn thai thác cc s& ha tng din tIch 15.300 m2  thuc kho 19, quyên thai thác ocr sr 

h tang din tIch 16.200 m2  thuc kho 22 và 23 trên thu dat 25ha thuc thu djch vii Tan Cãng 

Long BInh và quyn thai thác cOng trinh xây drng dir an D.0 tu xây dung kho hang s 19 hinh 
thành trOn khu dt 25ha thuc khu doh vi,i Tan Cáng Long BInh. 

/ Chi phi nhp khu 10 xe nâng du hiu TCM theo hcrp dng ngoai thucvng 
s6 GV25120918 

ngày 25/12/2018, thri 
 han vay 60 tháng. KhoAn vay nay duçrc dam báo bang vic th chp tài 

sânhInhthàflvôhl\1aY. 

(ii) 
Các khoàn vay Ngân hang Thucrng mai C phAn Ngoai tbucrng Vit Nam — Chi nhánh BiOn Hôa d 

dâu tu xay di,rng nhà kho, thai han vay tr 120 tháng dOn 144 thãng, lai suât quy djnh trOn t*ng kh 

uâc nhn nq. Cáo khoân vay nay ducc dam bào bang vic th chap tài san hInh thành t& vn vay. 

(iii) 
Khoãn vay Ngân hang Thixo'ng mai C6 phn Phát trin Thành ph6 H Chi Mirth theo hqp dng tin 
ding so 40925/19MN/HDTD ngày 05/11/2019 d thanh toán, bü däp chi phi dâu tix xây dmg, tbi& 

bj Dir an dâu tu xây dung tho s6 1&2 thu 8,9 ha lCD Tan Càng — Long BInh, tbii han vay 96 
tháng kO hr ngày giãi ngân von vay lan du. Khoàn vay ducrc dam bâo bang vic th chip Cong 

trInh xây drng trOn dat ye. quyOn khai thác cong trinh xãy dmg hInh thành hr Dir an du tu xay 
drng kho sO 1&2 thu 8,9 ha lCD Tan Cãng — Long BInh, toan b lqi ich phát sinh hr dir an nay và 
quyOn tai san pbát sinh hr hcrp dong thuO ocr scr ha tang (thu 6.783 ha thuc Khu djch vii Tan COng 
Long Binh thu 130 ha) so 287/TCT-KHKD ngày 01/09/2018. 

K' han thanh toOn cOn khoOn vay dai han nhtr sau: 

Ti'r 1 nàm trâ xung 

TrOn 1 nAm dn 5 näm 

TrOn 5 nãm 

Cong 

Chi tit s6 phát sinh v cáo khoân vay dai han thu sau: 
K nay 

359,678,903.710 
2.869.026.900 

S6 du näm 
s6 tin vay phát sinh 
Kt chuyM sang vay ngn han 
S cui k5' 

 

 

362.547.93O.61, 

18c. Vay qua hzn chwa thanh loan 

Tp doan thông 06 COn khoãn vay qua han chua thanh toán. 

Bàn thuytnnnhnàY1à mç51 b(5 phq5n hap thành vàphái ducic dQc cImgvó'i Bdo cáo fài chfnh hap nhJl gffa niên do 29 



CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: S 10, throng Phan Dthig Liu, khu pM 7, phithng Long Binh, thành pM Bin HOa, tinh Dng Nai 
BAO cÁo TAI CHtNH HOP NHAT GIU'A MEN D() 
Qu I cUa nm tài chinh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hp nMt giiia niên d (tMp theo) 

19. Qu khen thtr&ng, phüc Iqi 

S du nAm 
Tang do trich 

lap tfr lo'i nhuân Chi qu trong k' s6 cui k 

Qu khen thtróng 1.211.954.855 4.412.100.000 (5.005.600.000) 618.454.855 

Qu9 phUc lqi 

Qu' thu&ng Ban quân 
1, diêu hành 

1.686.125.903 

433.788.311 

956.000.000 

242.400.000 

(2.243.822.484) 

(379.000.000) 

398.303.419 

297.188.311 

Cong 3.331.869.069 5.610.500.000 (7.628.422.484) 1.313.946.585 

Bàn 1huj41 ,nlnh nay là m5t bphdn hQp ihành Va phái thtc d,pc cling vOl Baa cáo tài chunh hQp nhd iia nien d 30 
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CONG TI CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: só 10, throng Phan Dàng Luu, khu ph 7, phuOng Long Binh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CI-{tNH HQP NHAT GIUA NIEN DO 
Qu I cüa nàm tài chinh kt thác ngáy 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyk minh Báo cáo tài chfnh hçp nht gifta niên d tip theo)  

20b. Clii ti.t von gop cáa chü sô lilu 
S cui k57 S dim nàm 

Cong ty TNHIH Mt thành viên Tang Cong ty Tan 
'Câng Sài GOn 

Cong ty TNHH Quân 1 ng và Khai thác tài san 
Ngân hang TMCP Quân DOi 

Các c dông khác 

125.750.000.000 

18.750.000.000 

100.522.450.000 

125.750.000.000 

18.750.000.000 

100.522.450.000 

Cong 245.022.450.000 245.022.450.000 

20c. COphilu 
s6 cui k S dimu nàm 

S luçmg c, phiêu dang k phát hành 24.502.245. 24.502.245 

S hrcrng c6 phiu dä phát hành 24.502.245 24.502.245 

- Cáphiiuphô thông 24.502.245 24.502.245 

- CO phi e'u u•u dãi 

S 1uçing c phiu thrcrc mua lai 

- COphiluphO thông 

- Cdphilu uu 

s6 krqng c6 phMu dang km hành 24.502.245 24.502.245 

- Cophiêuphó thông 24.502.245 24.502.245 

- COphilurrudãi 

Mnh giá c phiu dang km hành: 10.000 VND. 

21. Các khoãn miic ugoài Bang can di k toán hp nht 

Ngoii t cdc lozi 

Ti ngày kt thiic k' k toán, tik và các khoán tucmg dlrGng tin bao gm 1.064.654,87 USD (s 
du nAm là 770.702,57 USD). 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MJC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOT DQNG KINH DOANU H(P NHAT 

1. Doanh thu ban hang vâ cung cp dlch  viii 

la. TOng doanh thu 
— A ( . Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay 

Näm nay Nám tnric 

Doanh thu dich vii cho thuê kho vàcác dich vi.di kern 
Doanh thu djch vi cho thuê Cimu t?i  Câng Cat Lái 

Cong 

96.026.648.236 
9.765.222.066 

99.994.7344 1 
- 2.078.333.666 

— 102.073.068.117 105.791.870.302 

  

Bàn lhuyét minh nay là mt b5phin hcp thành và phài dcdc ciingvái Baa cáo àï chinh hqp nlidt 32 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
ja chi: S 10, drräng Phan Däng Luu, khu ph6 7, phirrng Long Birth, thành phó Biên Hôa, tinh Ding Nai 

BAO cÁo TAT CHINH HOP NHAT 
Qu9 I cüa nm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt mmli Báo cáo tãi chInh hQp nht tip theo)  

lb. Doanh thu ban hang và cung cp djcl: v cho cdc ben lien quaiz 

Tp doàn phát sixth cáo giao djch v ban hang và cung cp djch viii cho cáo ben hen quan khác nhix sau: 

Lüy k tfr du näm d&i cui k5' nay 

Näm nay Näm trir&c 

COng ty TNHH M5t thành viên Ttng Cong 1)' 
TOn COng Sal Gbn 
Djch vi cung cp cho Cong ty mc 7.719.090.347 4.620.120.590 

Cho Cong ty mc thuê cu tai  Cáng Cat Lái 1.974.416.667 2.078.333.666 

COng ty Co phOn Kho vin TOn GOng 
Cung c&p djch vii 524.3 89.474 

Cong ty Cdphân Djch vy K9 thu?It Tan COng 
Cung cp djch vi 11.777586 9.840.424 

Cong ty C6phin Vln lOi B3 TOn Ong 
Cungcâp djchvi 108.168.891 

Cong ty CEphn Du tu'ICD TOn Long 

Cungcpdjchvi 209.816.250 213.086.250 

COng ty Gphan Nhiên l4u Tan Ong 
Cungcâp djchvii 11.449.151 

2. Giá vn hang ban 
LIly k tir d&u nàm dn cui k5 nay 

NAm nay	 Näm trrr&c 

Giá v6n cIla djch vr dä cung cp 67.507.274,483 64.204.858.007 

3. Doanh thu hoat dng tài chInb 
LIly k tir du näm au cui k5' nay 

Nàm nay	 Nám trir&c  

Ui fin gui có kS' han 
Li tin gri không k5' hn 
C t(rc, lçri nhun duçiechia 
LAi ban ngoai t 
Läi chênh 1ch l' giá phát sinh 
Läi chênh 1ch t' giá do dánh giá 1ii các khoán 
mic tien t có gc ngoai t 
CQng  

422.968.491 590.764.386 

25.253.614 23.795.841 

129.988.308 
5.977.000 

16.623.074 

693,697.489 

422.968.491 590.764.386 

16.3 92.908 

Bàn ihuylt minh nay là ñi1 bc5ph<2n hcip thành vàphái duv dpc càngvái Baa cáo tat chinh hap nhdt glila nién dci 33 



CONG ry cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: S6 10, thrng Phan Dug Liru, khu ph6 7, phiiông Long B'mh, thành ph6 Bin Hàa, tinh D6ng Nai 

BAO cÁo TAI cHINTI HQP NHAT 
Qu' I cüa näm tài chinh k6t thüc ngáy 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Báo  cáo tài chInh hqp nht tip theo)  

4. Chi phi tài chinh 
Lüy k tir u nàm dn cu& kSr nay 

Nàm nay NAm trithc 

   

Chi phi läi vay 8.639.984.5 89 7.332.834.720' 

Chi phi bào lãnh hcp dng 197.842.244 

L bàn ngoai t 21.000 

L6 chônh loch t' giá phát sinh 5.529.771 17.975.805 

L6 chênh 1ch t giá do dánh giá 13i các khoãn - 19.912.117 
mic tien tç co goc ngoi t 

Cong 8.843.377.604 7.370.722.642  

5. Chi phi ban hang 
Lily k tii' du nAm d6n cu6i k5r nay 

Nàm nay Näm tru*c 

   

Chi phi cho nhân viôn 83.184.268 

Chi phi khu hao tài san c6 djnh 261.599.999 

Chi phi djch vii muangoài 271.646.390 1.585.276.464 

Các chi phi khác 457.695.022 435.805.643  

Cong 1.074.125.679 2.021.082.107 

6. Chi phi quãn J doanh nghip 
Lüy k6 tir du nAm dn cu61 k5r nay 

Näin nay Nàm trir&c 

   

Chi phi cho nhân vin 4.686.310.807 4.702.713.124 

Chi phi vat 1iu quán l 532.743,489 377.549.268 

Chi phi do dung van phang 336.544.540 447.762.960 

Chi phi kMu hao tài san c6 djnh 743.167.279 732.089.138 

Thu6, phi và l phi 6.000.000 6.000.000 

Chi phi djch i mua ngoài 270.167.263 1.117.789.683 

Các chi phi khác 3.034.511.910 1.652.172.118 

Cong 9.609.445.288 9.036.076.291 

7. Thu nhp khâc 

Ti6n pht chm dfrt hqp dng lao dng 

Tin phat cham trâ 
Thu nhp khác 
Cong 

Lily ktil'dâu nàm dn cu6i krnày 

Nàm nay NAm trtthc 

19.996.000 
2.788.651 

30.428.020 
53.212.671 

Bàn 1huyi ,ninh nay là mct b5phcn hç.rp thành và phài thtqc d9c càng vài Báo cáo tài chin/i hQp nhdt giia niên e15 34 



CONG TY cO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: S6 10, dung Phan Dàng Ltru, khu ph6 7, phuông Long Binh, thành phó Biên Boa, tlnh Dong Nai 
BAO CÁO TAI CHtNH HQP NHAT 
Qu I cüa nAm ti chiñh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt  minh Báo cáo tài chinh hqp nht (tip theo)  

8. Chi phi khác 
Lily k tfr du näm dn cui k nay 

Näm nay Nàm trtr&c 

Thuê bj pht, bj truy thu 1.070.481 1.271.144 

Chi phi b6i thithng 27.010.800 

Tin n cUa Hâi quan 50.850.000 66.757.403 

Chi phi khác 4.760.000  

CQng 56.680.481 95.039.347 

9. Lãi trên c phiu 

9a. Ldi cc bãn/suy giãm trên c6phi1u 
LOy k tfr du nàm dn cui k3r nay 

Näm nay	 Nàm trir&c 

Lçxi nhuan  k toán sau thus thu nhp doanh nghip 15.053.192.808 14.897.911.797 

TrIch qu5 khen thuông, phüe lçii (5.610.500.000) (9.599.399.167) 

Lçi nhuan tinh läi ea bãn/suy giãm trôn c phiu 9.442.692.808 5.298.512.630 

s6 hxçing bInh quân gia quyM ciia c phi&i ph 24 502 245 24 502 245 
thông dang hru hành trong k' .  

Lài cc bân/suy giãm trén c phiu 385 216 

9b. Thông tin khdc 

Khong co cac giao d1ch co phieu pho thong hoac giao d1ch co phieu pho thong tiem nang nao xay 
ra tr ngày kêt th1C k5' kê toán dn ngày Cong b6 Báo CO tài chInh hqp nht giüa niôn d nay. 

10. Chi phi san xut kinh doanh theo yu t6
, A .. 

Luy ke tir dan nam den cuox ky nay 

Näm nay	 Näm trir&c 

Chi phi nguyen lieu, vat  1iu 6.228.476.461 1.612.915.957 

Chi phi nhAn cong 11.396.637.736 15.513.083.414 

Chi phi kMu hao tài san CO djnh 14.116.028.733 12.167.272.350 

Chi phI djchvi4tmuangoài 42.917.851.165 43.191.613.287 

Chi phi khác 3.531.851.355 2.777.131.397 

Cong 78.190.845.450 75.262.016.405 

VII. N1IUNG THÔNG TIN KHAç .4 

Giao djch và s dir vOi dc ben lien quan 

Các ben lien quan v&i Tap  doán bao gm: các thành vien quàn 1 chü cht, CáC cá nhân CO 1in 
quan vÔi CáC thành viOn quãn 1 chi ch& va các bôn lien quan kháC. 

la. Giao cl/cit và sá dw vöi các thành viên quán Ifi c/ia chat và các Ca nhân có lien quan vó1 cdc 
thank viên qudn Iji chü chat 
Các thành viên quàn l' chü ch& gôm: các thành viên HOi  d6ng quân trj Va CáC thành vien Ban diu 
hành (Ban Giám dc, Giám doe tài chinh, kê toán tnrng. Các Ca nhân cO lien quan vi cac thành 
viôn quail 1 chi chôt là Cac thành vien mat thiêt trong gia dInh cac thành viên quán 1 Chü chôt. 

Ban thuylt minh nay là rnt b5phdn hcip thành và phái dtqc dQc cling vói Btho cáo tài chinh hQp nhcit git?a niên d 35 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: s6 10, throng Phan Dang Luu, khu ph6 7, plurO'ng Long Binh, thành phó Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO cÁo TAT CHtNH HOP NHAT 
Qu I cña näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 ná.m 2020 
Ban thuyt  minh Báo cáo tãi chinh hqp nht (tip theo)  

Giao djch vái các thành viên quán li chz chat và các cá nhán có lien quan vái các thành vien quãn 
l chr chôt 
Tp doán khOng phát siith giao djch ban hang và cung cp djch v,r cong nhu các giao djch khác vâi 
cáo thành viên quán 1y chü chôt và cáo Ca nhan có lion quan vài cáo thành viOn,quãn 1 chü chôt. 

Cong ncr vái các thành viên quán 1j chü c1i6t và các cO nhán có lien quan vái các thành vien quán 

l chz chôt 
Tp doàn không có cong ng vài các thành viOn quán l' chñ ch& và các cá nhân có lien quan vài 
cáo thành viOn quãn 1 chü chôt. 

Giao djclz và s6 du vái các ben lien quan khác 
Các bOn liOn quan khác vâi Tp doàn gm: 

Ben lien quan khác  M6i quan h 

Cong ty TNHH Mt thành viOn Tang Cong ty Tan Cãng Sài GOn 

Cong ty TNHH MOt  thành viOn Xây drng Cong trinh Tan Cãng 

Cong ty Ca phn Kho yen  Tan Cáng 
COng ty C6 phn Djch vit K5 thu.t Tan Cáng 
COng ty Ca pbn Dai 1' Giao nhn Ven  tãi Xap dO Tan Cáng 

Cong ty Ca phn Yen  tâi Bô Tan Cãng 
COng ty Ca phAn Ven  tãi Thüy Tan Cãng 
COng ty Ca phn Giái pháp Cong ngh Thông tin Tan Cãng 
Cong ty TN}]}J Mt thành viOn Hoa tiOu Tan Cáng 
COng ty Ca phn Djch vir Hang hâi Tan Cáng 
Cong ty Ca phn Tan Cáng — Cái Mép 
Cong ty Ca ph.n Tan Cãng Mian Trung 
Cong ty Ca phn Tan Càng Hip Phtrâc 
Cong ty C6 phn Tan Cäng Cypress 
Cong ty Co phan lCD Tan Cang - Song Than 
Cong ty Ca phn Ven  tái Bian Tan Cãng 
Cong ty Ca phn Thuo'ng mai  và Djch vi Container Lnh Tan Cãng 

Cong ty C6 ph..n Cáng Cat Lái 
Cong ty TN}IH Cãng Qu6c t Tan Cáng - Cái MOp 
Cong ty Ca phn Tiap 4n Cat Lái 
Cong ty TNHH Phát trin nguan nhân 1rc Tan Cáng — STC 

Cong ty C6 phn DIC Tan Cãng - Cái MOp 
COng ty C6 phn Nhiên 1iu Tan Câng 
Cong ty TNHH Tan Cãng — Tây Ninh 

Cong ty Ca phn DAu tix lCD Tan Long  

Cong ty m 
Cong ty ciing Tep  doàn 
COng ty cOng Tep  doàn 
Cong ty cOng Tep  doàn 
COng ty cOng Tep doàn 
COng ty cOng Tp doàn 
CongtycungTep doàn 
CôngtycOngT&p doàn 
CongtycOngTep doàn 
Cong ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Tep  doàn 
Cong ty cOng Tp doan 
Cong ty cOng Iep  doàn 
Cong ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Tep  doàn 
Cong ty cOng Tp doàn 
Cong ty crng Tp doàn 
COng ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Tp doàn 
COng ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Tp doàn 
COng ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Tp cloàn 
Cong ty cOng ngi.rôi dai 
din pháp luet 

Giao djch vái các ben lien quan khác 
Cáo giao djch khác phát sinh giüa Tep  doàn vài cáo bOn liOn quan khác nlnr sau: 

Lüy k tfr du nám dn cuai k5T nay 
Nàm nay Nám trtrO'c 

Cong ty TNHH M3t thành viên TJng COng ty 
Tan ãng Sài Gbn 
Chi phi mua 4t tu, djch vi1 273. 135.654 144.464.250 

PhI thuO co s& h tng 29.225.143.492 

Bcin thuyJt ,ninh nay là mçit bdphçin licp thành và phài du-qc dQc cling vâi Báo cáo tài chinh hçip nhdi giaa niên d3 36 
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• CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Da chi: s6 10, duo'ng Phan Dàng Liru, khu ph6 7, phiiing Long Binh, thành phö Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAT CHu1M HQP NHAT 
Qu I ciia nm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nim 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài  chIxih  hqp nht (tip theo)  

- Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay 
Nám nay NAm trrn?c 

ông ty CJ phtn Thuxing mgi và Djch vi 
Container Lçznlz TOn Cãng 
Sr d%lng djch v',i trong k' 
cong ty C'6 phn Kho vn Tan COng 

15.250.000 

Sidi,ingdjchvutrongk' 
cong ty cJ phin D jch vi Ky thuiL TOn GOng 

1.418.181 

Strd1,rngdjchv%itrongk' 535.986,482 180.071.961 
A' A' Cong ty TNHHCaug Quoc te Tim Cang Cai Mep 

Sir diing djch vii trong k5' 
cong ty cJ phn Giâi phdp cong ngh Thông 
tin Tan COng 

6.640.909 772.727 

Sir d%ing djch vii trong k$' 93.600.000 65.100.000 
Cong ty TNHH Phát trin Ngiun ithOn lire Tan 
Cáng STC 
Sfrdingdjohvitrongk' 1.055.328 - 
Cong ty C6pJzn Nhiên lieu Tan COng 
Sdngdjchvutrongk' - 607.910.890 
COng ty C'Jphin fu EwICD TO,, Long 
Chi phi thuê kho trong k' 9.066.330.000 9.066.330.000 

Cong nçi vái các hOn liOn quan khOc 
Cong n vài cac ben lien quan khac duc trInh bay tai cáo thuyêt minh s6 V.3, V.5, V.12, V.15 
V.16 vàV.17. 

Cáo khoán cong nq phái thu cáo bôn lien quan khác không có báo dam và së dirçic thanh toán bng 
tin. Không có khoãn dij phOng phái thu khó dOi nào duve 1p cho các khoãn nq phái thu các ben 
lien quan kháe. 

Lip, ngày 20 thang 04 nAm 2020 

Ngtrôi 1p biu K toán tru&ng oc 

Bàn thuy& ,ninh nay là m5t b5pli4n hcip thành và phái du'cc dcc càng vái Báo cáo iài chInh hcip nhdt giia niên d 37 
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