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CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG - LONG BtNH
Dja chi: S 10, &räng Phan Dang Lru, khu ph 7, phung Long Binh, thãnh ph Biên HOa, tinh Dng Nal
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT GIU'A NIEN
9 tháng d&u cUa näm tãi chInh kt thUc ngãy 31 tháng 12 näm 2020

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT GIU'A NIEN DQ
(Dng dy dii)
Ti ngäy 30 tháng 9 näm 2020
Dan vj tInh: VND
TA! SAN
A- TA! SAN NGAN HiN

M
s

S cuii k5'

S dâu näm

297,517,485,649

308,760,541,133

149,945,219,653
74,445,219,653
75,500,000,000

88,769,441,384
53,269,441,384
35,500,000,000

V.3

146,858,630,801
133,858,775,637
196,656,600

211,147,928,579
204,125,390,690
678,285,606

V.4a
V.5

13,936,316,990
(1,133,118,426)

7,020,423,243
(676,170,960)

V.6a

713,635,195
713,635,195

8,843,171,170
474,910,635
8,368,260,535

100

I.
1.
2.

Tin và cäc khoin tffo'ng thro'ng tin
Tin
Các khoãn tixang duang tin

110
111
112

H.
1.
2.
3.

A
Dau
ttr tài chinh ngän hn
Chrngkhoánkinhdoanh
Di,r phOng giãm giã chCrng khoán kinh doanh
D&u tr nm git dn ngày dáo han

120
121
122
123

III. Các khoän phãi thu ngn hn
1. Phai thu ngân han cüa khách hang
2. TràtrtrOcchonguiibánngânhn
3. Pháithunibngnhan
4. Phãi thu theo tin dO k hoach hcip dng xây drng
5. Phãithuvchovayngànhan
6. Phãi thu ng&n han khác
7. DijphOng phãi thu ngân han khO dôi
8. Tãi san thiu chä xr 1

130
131
132
133
134
135
136
137
139

IV. Hängtnkho
1. Hangthnkho
2. Dr phông giãm giá hang tn kho

140
141
149

V.
1.
2.
3.
4.
5

150
151
152
153
154
155

Täi sin ngn hn khic
Chiphitratnracngánhan
Thu giá trj gia tang duçc khu trr
Thud va các khoãn khác phâi thu Nhà nuâc
Giao djch mua ban Iai trái phiu Chfnh phü
Tal san ngân han khác

Thuyt
minh

V.!

Báo cáo nay phái dztçic dQc cling vái Ban thuyét minh Báo cáo tlii chInh hcip nhth giia niên d3

2

CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH
Dia chi: S 10, throng Phan Dang Li.ru, khu ph6 7, phtrOng Long BInh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT G1U NIEN DO
9 tháng thu ci:ia nm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020
Bang can d61 k toän hqp nht giQa niên d (tip theo)

TA! SAN
B - TAI SAN DAI H3N
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Các khoän phäi thu dãi han
Phài thu dài han cüa khãch hang
Trà tri.rc cho ngri bàn dài han
VOn kinh doanh a don vj trirc thuc
Phai thu nOi bô dài han
Phài thu v cho vay dài han
Phài thu dài han khàc
Dij phong phai thu dài han khO dôi

Ma Thuyt
minh
So

sO cuOi k5'

SO thu nam

200

1,188,387,759,753

1,195,165,044,086

210
211
212
213
214
215
216
219

630,000,000

630,000,000

630,000,000

630,000,000

746,355,358,756
745,831,697,487
1,123,250,157,945
(377,418,460,458)

786,182,823,634
785,958,203,072
1,119,051,288,001
(333,093,084,929)

V.8

523,661,269
1,729,271,400
(1,205,610,131)

224,620,562
8] 7384,400
(592, 763,838)

57,061,185,195

20,414,844,286

57,061,185,195

20,414,844,286

7,238,210,000

7,238,210,000

7,238,210,000

7,238,210,000

377,103,005,802
376,846,888,647
256,117,155

380,699,166,166
380,443,049,011
256,117,155

1,485,905,245,402

1,503,925,585,219

V.4b

II. Tài san cO dnh
1. Tài san c6 djnh hüu hinh
Nguyen giá
Giá trf hao mon lIy ké
2. Tài san cO djnh thuê tài chInh
Nguyen giá
GiO trj hao mOn lüy Id
3. Tài san cO djnh vô hinh
Nguyen giá
GiO tr/ hao mOn liJy Id

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

,
III. BatA dQng san
dau ttr
Nguyen giá
Giá trj hao mOn Iüy kO

230
231
232

IV. Tài san dOr dang dài han
1. Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han
2. Chi phi xày dmg ca bàn dâ dang

240
241
242

V.9

V.
1.
2.
3.
4.
5.

250
251
252
253
254
255

V.2

Du tu.r tài chinh dài han
Duti.rvàocôngtycon
Du tr vão cong ty lien doanh, lien kOt
Du ti.r gop vOn vào don vj khác
Dir phOng thu tu tài chinh dài han
Du tu nm giU dn ngày dáo han

VI. TAisandaihankhäc
1. Chi phi trà truàc dài han
2. Tài san thuO thu nh.p hoàn Iai
3. Thit bj, vt tir, phi thng thay thO dài han
4. Tài san dài han khác
5. Lçi th thuong mai
TONG cQNG TA! SAN

260
261
262
263
268
269

V.7

V.6b

270

Báo cáo nàyphái dwçrc dQc cling vál Ban thuydt minh Báo cáo làî chinh hap nhthgiüa nijn

3

CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH
Dja chi: S 10, di.rng Phan Däng Lwi, khu ph 7, phuing Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TA! CHiNH HQP NHAT GIUA NIEN DQ
9 tháng dâu cüa näm tài chfnh k& thCic ngày 31 tháng 12 näm 2020
Bang can di k toán hç'p nht gifra niên d (tip theo)

NGUON VON

Ma Thuyt
minh
s

So cuot ky

x.

•

So dau näm

C- NqPHAITRA

300

1,057,271,191,243

1,075,413,972,775

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

N ngn hn
Phãi trãngu&i ban ngân han
Ngrii mua tra tin trux5'c ng.n han
Thus Va các khoãn phãi np Nhà nuàc
Phaitranguii1aodng
ChiphIphãitràngânhn
Phaitránibngânhn
Phãi trã theo tin d ké hoach hcip dng xay dmg
Doanh thu chua thiic hin ngn han
Phãitrãngânhnkhác
Vay va nq thuê tài chInh ngán han
DirphOngphaitrangânhn
Qu$ khen thu&ig, phüc loi
Qu blnh n giá
Giao djch mua ban lai trái phiu ChInh phU

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

264,390,436,840
133,616,833,053
14,674,628
12,364,631,677
3,554,635,808
5,358,515,962

315,639,293,419
149,981,828,985
4,998,174
7,709,650,026
3,921,666,400
800,397,596

V.13a
V.14a
V. 15a

3,596,545,728
67,354,622,382
36,386,445,371

3,596,545,728
85,604,058,123
60,688,279,318

V.16

2,143,532,231

3,331,869,069

11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nq dãi hn
Phãitrãnguibándàihn
Ngr?i mua trã tin trisâc dài han
Chi phi phai trã dãi han
Phài trá nôi bO v vn kinh doanh
PhaitranOibOdaihan
Doanh thu chua thrc hin dài han
Phãi trã dài han khãc
Vay va nqthu tài chInh dãi han
Tráiphiuchuyndi
Cphiuuudi
Thu thu nhp hoAn lai phái trã
Dr phông phãi trã dài han
Qu5 phat trin khoa h9c và cong ngh

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

759,774,679,356

V.lOb

792,880,754,403
37,323,072,881

V. 13b
V.14b
V.15b

133,659,114,152
267,657,646,894
354,240,920,476

136,356,590,021
263,739,185,625
359,678,903,710

Bdo cáo

V.l0a
V.11
V.12

nay phái dtc dcic cling vái Bàn thuyu: rninh Báo cáo tàé chinh hcip nhth giia n/en aç

4

CONG TY C PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH
Dja chi: S 10, dung Phan Dang Luu, khu ph 7, phu'ô'ng Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh DngNai
BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT GIU'A NIEN DO
9 tháng du cUa näm tài chInh k& thCtc ngày 31 thang 12 nàm 2020
Bang can di k toän hqp nht gifra niên d (tip theo)
Ma Thuyk
minh
s

NGUON VON
D- NGUONVONCHUSaHU'U

400

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

410
411
411a
411b
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
421a
421b
422
429

Von chU s&hO'u
VOn gOp cUa chU sâ hUu
CphiEuph thông có quyn bilu quyé't
Cóphiluu'udãi
ThangthrvOncOphân
Quyn ch9n chuyn dOi trái phiu
V6nkháccUachish0'u
COphiOuqu5
Chënh lch dành giá Iai tài san
Chnh Ich t' giá hOi doái
Qu5 du ti.r phát trin
Qu5 h trçl sap xp doanh nghip
Qu5' khãc thuôc vOn chü sâ hO'u
Lçi nhu.n sau thu chira phân phOi
LNSTchu-aphãnph6i by kl dn cui kj> trtthc
LNSTchzraphãnphdikj'này
Ngun vOn d&u tu xây d,mg ca bàn
Lçii Ich cO dong khong kiOm soát

II. Ngun kinh phi vâ qu5 khac
I. Ngun kinh phi
2. Ngun kinh phi d hInh thãnh tài san c0 djnh
TONG CONG NGUON VON

V.17

S cui k5'

S6 du näm

428,634,054,159

428,511,612,444

428,634,054,159
245,022,450,000
245,022,450,000

428,511,612,444
245,022,450,000
245,022,450,000

-

93,986,186,492

84,773,845,798

57,289,689,978
9,092,673,397
48,197,016,581

66,507,523,921
66,507,523,921

32,335,727,689

32,207,792,725

1,485,905,245,402

1,503,925,585,219

430
431
432
440

La.
Ngtrôi Ip biu

K toán trtrông

Dào Thanh Blnh

Lê Qu'nh Quang

Bdo cáo nàyphái dttqc dQc cling vái Ban thuyit minh Baa cáo íàí chfnh hcip nhdt gifra n/en d3

:... - tháng /10 näm 2020

Phan Anh Tun
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH
Dja chi: S 10, duing Phan Däng Lru, khu ph 7, phu&ng Long Binh, thành phô Biên Hàa, tinh Dông Nai
BAO CÁO TAI CHiNH HOP NHAT GIUA MIEN D()
9 tháng Mu cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TE HQP NHAT GIIIA NIEN 1)0
(Theo phu'o'ng pháp gián tip)
(Dngdydu)
*
9 thang dau cua nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2020
Dan vi tinh: VND

,
.
.
Luy ke tu dau nam den cuoi ky nay
CHA TIEU
I.

Mu Thuyt
s
minh

Nám nay

Näm trwó'c

60,912,485,840

54,690,706,916

44,938,221,822
456,947,466

39,806,999,100
222,419,705

(1,871,382,905)
23,110,618,314

68,378,721
5,977,980,933
21,915,767,561

127,546,890,537
72,257,538,249

122,682,252,936
(38,221,885,931)

13,556,290,559
3,357,435,804

86,780,176,351
(16,350,846,932)

(23,160,971,647)
(11,724,076,150)
16,000,000
(9,942,202,484)

(21,975,570,301)
(13,658,200,786)
92,211,689
(9,403,749,720)

20

171,906,904,868

109,944,387,306

21

(24,931,257,751)

(84,951,696,897)

Lwu chuyn tin tu hot dng kinh doanh

1. LØ nhumn trsthc thueA
2. Ditu chinh cho cdc k/wan:
- Khu hao tài san c djnh và bAt dng san Mu tix
Các khoãn d phóng
Läi, l chênh 1ch t giá hi doái do dánh giá li
các khoãn mvc tiên t có g& ngoi t
- LAi, 1 t& hoat dong Mu ttr
- Chi phi lai vay
- Các khoãn dju chinh khác
3. L9i nhuçin tfr hoit d3ng kinh doanh
trwóc tizay d6i voAn Jim dç3ng
Tang, giãm các khoan phái thu
Tang, giãm hang tern kho
Tang, giãm các khoán phãi trã
Tang, giâm chi phi trã trurc
Tang, giãm ch(rng khoán kinh doanh
Tin lãi vay dâ trã
Thus thu nhp doanh nghip d np
Tin thu khác t& hoat dng kinh doanh
Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh
Lwu chuy& tim thutn tfr hogt €t5ng kinh doanh

01
02
03

VI.10
VI.6

04
05
06
07

VI.4

08
09
10
Ii
12
13
14
15
16
17

VI.4

VII
V.16

H. Lutz chuyn tin tü hoot dng Mu tn
1. TiAn chi M mua sAm, xay drng tài san c djnh Va
các tài san dài han khác
2. TiAn thu tC thanh 1, nhuvng ban tài san c djnh và
các tài san dài han khác
3. TiAn chi cho vay, mua cac cong cz nç cüa
don vi khác
4. Tin thu hi cho vay, ban lai các Cong c,i n cüa
don vi khác
5. TiAn chi Mu tu gop vn vào don vj khãc
6. Tin thu hi Mu tu gop vn vào dn vj khác
7. Tin thu läi cho vay, cô tCrc và lcii nhun dtrcic chia
Lwu chuyn timn thun tfr hoçit d3ng dau lu

22
23

-

24
25
26
27

1,814,455,503

(5,977,980,933)

30

(23,116,802,248)

(90,929,677,830)

Báo cáo nàyphá: duçic dpc cling v&i Bàn thuydi m,nh Báo cáo tài chinh hçp nhd gia niên

a

8

CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH
DIa chi: S 10, &rng Phan Dàng Liiu, khu ph 7, phii&ng Long BInh, thành ph Biên Hàa, tinh D6ng Nai
BAO CÁO iM CHtNH HQP NI-IAT G1U NIEN DO
9 tháng du cña näm tài chInh kM thc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
Báo cáo Iuu chuyn tin t hçrp nhik giva niên d (tip theo)
Ma ThuyM
s
minh

CHI TIEU

Näm nay

Näm trithc

11,634,086,598
(41,373,903,779)

30,389,272,379
(38,875,347,879)

(57,874,507,170)

(26,738,861,910)

111. Lu'u chuyên tin tü hoyt dng tài chInh

1. Tin thu tr phát hành c phiu, nhn v6n gop cCia
chüsàhUu
2. Ti&n trá 1i vn gop cho các chü s& hUu, rnua 1i
c phiu cüa doanh nghip dã phát hành
3. Tin thutirdi vay
4. Tin Ira ncr gc vay
5. Tiên trá ncr gc thuê tài chInh
6. C tCrc, Icri nhuân dã Ira cho chi sO hitu

31
32
33
34
35
36

V.15
V.15

Lwu chuyhz tthn thun Efr hoit tang tài c/zmnh

40

(87,614,324,351)

(35,224,937,410)

Luii chuyn tin thun trong k'

50

61,175,778,269

(16,210,227,934)

Tin và tirong duorng tin du näm

60

88,769,441,384

90,260,484,687

Anh huOng cüa thay di t' giá hi doái quy di ngoi t

61

Tin và tu'ong duong tin cuM k5'

70

V.1

(5,035,227)
V.1

74,045,221,526

149,945,219,653

tháng / 10 näm 2020
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CONG TV cd PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Dja clii: s6 10, &thng Phan Dang Ltru, khu ph6 7, phixong Long BInh, thành ph Bién Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN D
Qu III cüa näm tài chfnh k& thUc ngãy 31 thang 12 nãm 2020

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH H1P NHAT GItJ'A NIEN DQ
Qu HI cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020
I.

DLC DIEM HOiST DQNG

1.

HInh thfrc s& hu'u vn
Cong ty C phn lCD Tan Càng — Long Binh (sau day gçi t&t là "Cong ty" hay "Cong ty mg") là
cong ty cO phân.

2.

Linh vtrc kinh doanh
Linh vrc kinh doanh cüa Cong ty va cOng ty con là djch vi,i.

3.

Nganh ngh kinh doanh
Hoat dng kinh doanh chInh cüa Cong ty và cong ty con là: Xp d& hang hOa, container; di l'
giao nhn hang hóa; 4n tái hang hóa thrrng bO, thrO'ng thüy; djch viii phân loai, luti tnt và dóng gói
hang hóa, dOng gói hang container; kinh doanh kho bäi.

4.

Chu k5' san xut, kinh doanh thông thirOng
Chu k' san xuAt kinh doanh thông thirOiig ccia Cong ty và cong ty con khong qua 12 tháng.

5.

Cu trüc Tp doàn
NhOm Cong ty bao gm Cong ty mc vàmt cong ty con chju sir kim soát cüa Cong ty mc thrçc
hqp nhât trong Báo cáo tài chInh hqp nhât giüa niên d nay.

5a.

Thông tin v tái cáu trác nhóm Cong y
Trong ks', nhórn cong ty không phát sinh vic mua thOrn, thanh l' hay thoái vn ti các cOng ty
con.

Sb.

cong ty con 1w9c hpp nhát
COng ty con là COng ty C6 phAn Tip vn Thành Long có tr%1 sO chInh tai G243 Büi Van HOa, KP7,
phtrOng Long BInh, thành phO BiOn HOa, tinh Dông Nai. Hoat dng kinh doanh chInh cüa cOng ty
con nay là cho thuê kho bAi, urn tn hang hóa; 4n tài hang hóa; bôc xOp hang hóa, dóng gOi hang
boa. Tai ngày kOt thüc k' kO toán,
l li Ich và t l quyên biOu quyOt cOa COng ty tai cOng ty
con nay là 51% (so du nãm là 51%).

6.

Tuyên bó v khã näng so sánh thông tin trOn Báo cáo tài chInh hçrp nht gi&a niên d
Các s lieu ti.rcrng trng cüa kS' tnràc so sánh dtrccc vâi s lieu cOa kS' nay.

7.

Nhân viên
Ti ngày kt thcic k' k toán Cong ty và cong ty con cO 256 nhân viOn dang lam vic tai các cong
ty trong Tp doân (sO dau näm là 256 nhân viOn).

Bàn thuyJt minh nay là m5t bc5 ph2n hcp thành Va phài ductc dQc cling v&i Báo cáo tài chinh hcip nhdi giia niln dç3
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CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Dja chi: S 10, thräng Phan Dàng Lisu, khu ph 7, phrOng Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dong Nai
BAO CÁO TAL CHiNH HOP NHAT GIIIA NIEN DO
Qu III cCia nAm tài chfnh kt th(ic ngay 31 thang 12 näm 2020
Ban thuyk minh Báo cáo tài chinh hp nht giüa niên d (tiêp theo)
II.

NAM TAI CHINEI, D(IN V TIEN TE St DUNG TRONG ICE TOAN

1.

Näm tài chInh
NAm tài chInh cUa Cong ty và cong ty con b&t dAu tr ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31
thang 12 hang nãm.

2.

Don vj tin t sfr dijng trong k toán
Dan vi tin t sr dung trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do phAn lan các nghip vi du'çc
thrc hin bang don vj tiên t VND.

III. CHUAN MI)C vA CHE Do KE TOAN A DING
Ch di k toán áp diing
Cong ty và cong ty con áp diing cáo Chun mirc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip
Vit Narn di.rrc ban hành theo Thông tu' s 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nàm 2014 huang
dan Chéd KO toán doanh nghip, Thông tu' sO 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014
hLràng dan 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh hçp nhât gifta niên d và các thông tu khác huang
dan thirc hin chuân mrc kê toán cüa B Tài chInh trong vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh
hcip nhât gitta nién d.
2.

Tuyên b v vic tuân thU chun mc k toán và ch d k toán
Ban Giám dc dam báo dà tuân thu yêu cAu cüa các Chun muc K toán Vit Nam, Ch d K
toán doanh nghip Vit Nam dirçc ban hânh theo Thông tu sO 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12
näm 2014, Thông tu' sO 202/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nAm 2014 cUng nhii cáo thông tu' khác
hixó'ng dan thrc hin chuân mirc kO toán cCrn B Tài chInh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài
chInh hcxp nhât gi&a niOn d.

Iv.

cmi SACH KE TOAN AP DUNG

1.

Co s& Ip Báo cáo tài chInh hçp nht giüa niên d
Báo cáo tài chinh hcip nht gi&a niên d dtrçic Ip trên ca s& k toán dn tIch (tth các thông tin lien
quan den cáo luông tiên).

2.

Co s& hop nht
Báo cáo tài chInh hcp nht gi&a niên d bao gm Báo cáo tai chInh cüa Cong ty mc và Báo cáo tài
chInh cUa cáo cOng ty con. Cong ty con là dan vj chju sir kiém soát cOa Cong ty mc. Sr kiOm scat
ton tai khi Cong ty mc có khá näng trirc tiëp hay gián tiëp chi phôi các chinh sách tài chinh và hoat
dOng cua cOng ty con dê thu duac cac loi ich kinh te tu cac hoat dông nay Kin xac dinh quyên
kiêm soát cO tInh den quyen biéu quyêt tiêm näng phát sinh tir các quyên chçn mua hotc cáo cOng
ciii n và cong C%J von cO thO chuyên di thânh c phiêu phô thông tai ngày két thüc kS' kê loan.
Kt qua hoat dng kinh doanh cüa cáo cong ty con ducc mua Iai hoc ban di trong nArn thrçic trinh
bay trong Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh hçip nhât tr ngày mua hoäc cho den ngày ban
khoãndáutuâcOngtycondo.
Báo cáo tài chInh cüa cong ty mc và cong ty con si:r diing d hc'p nht ducic 1p cho cüng mt kS' k
toán và áp di,ing cáo chInh sách ké toán thông nhât cho các giao djch và sr kin cUng loi trong
nhU'ng hoàn cânh ti.rang tr. Trong tri,rOng hçrp chinh sách kO toán cüa cong ty con khác vai chInh
sách ké toán áp dung thng nh& trong Cong ty và cong ty con thI Báo cáo tài chInh cOa cOng ty con

Ban thuyd, minh thy là rnt bc5phçn hqp thành vàphái duc dQc cirng vol Báo cáo tài chinh hçip nhdi giCu niên d

11

CONG TV' cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BkNH
Dia chi: S 10, &rYng Phan Däng Lixu, khu ph 7, phràng Long Binh, thành ph Biên Hàa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHiNH HOP NHAT GIU NIEN DO
Qu' III cUa näm ti chfnh k& thCic ngày 31 thang 12 nàm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hyp nht giü'a niên d (tip theo)
së có nhüng diu chinh thich hçip truàc khi sCr diing cho vic 1p Báo cáo tài chinh hcip nht gi&a
niênd.
S6 dLr các tài khoán trén Bang can di k toán giüa các cOng ty trong càng Cong ty Va cong ty con,
cac giao djch nOi bO, cac khoán läi ni b chi.ra thrc hin phát sinh tr các giao dch nay phái dtxcc
l°ai trr hoàn toàn. Các khoán 1 chu'a thi,rc hin phát sinh tr các giao djch ni b cüng di.rçc ba1 bO
tth khi chi phi tao nén khoán lô do khong the thu hôi dirge
Lgi Ich cia c dOng không kim soát th hin phAn läi hoc 1 trong kt qua kinh doanh và tài san
thuân ccia cong ty con khong dirge näm git bâi Cong ty và cong ty con và dirge trInh bay i khoán
mijc riéng trén Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hcrp nhât va trên Bang can doi ké toán hçrp
nhât (thuOc phn vOn chü s hu). Lçii Ich cUa eo dông khong kiém soát bao gOm giá trj các lyi ich
eüa cO dông không kiém soát tai ngày hçrp nhât kinh doanh ban dâu và phan Içri ich cOa cO dông
khOng kiêm soát trong bién dng eüa von chü sO hu kê tir ngày hcrp nhât kinh doanh. Các khoán
lo phát sinh t?i cOng ty con du'qc phân bo ttrong irng vài phân sO hu cüa cO dông khong kiém soát,
kê Ca trtx?mg hçrp sO IO dO iOn han phân sO hu cüa cô dOng khOng kiém soát trong tài san thuân
cUa COng ty con.
3.

Các giao dich bang ngoi t
Các giao dlch phát sinh bang ngoi t thrgc ehuyn di theo t' giá tai ngày phát sinh giao djch. S
di.r cac khoân miic tién t cO gOc ngoai t ti ngày két thic k' kê toán &rcYc quy dôi theo t giá t?i
ngày nay.
Chênh 1ch t)' giá phát sinh trong näm tir các giao djch bAng ngoi tê dirge ghi nhn vâo doanh thu
hoat dng tài chinh ho.e chi phi tái chinh. Chénh Ich t' giá do dánh giá iai các khoán miic tiên t
eo gOc ngoai t tai ngày két thOc k' ké toán sau khi bt trt'r chênh 1ch tang và chénh 1ch giãrn
dirge ghi nhn vao doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chinh.
T' giá si'r dung d quy c1i cac giao djch phát sinh bAng ngoi t là t' giá giao djch thre t ti thOi
diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch thuc té doi vOi các giao djch bang ngoai t dirge xác
djnh nhi.r sau:
•

D6i vài hcrp dng mua ban ngoi t (hçrp dng mua bàn ngoi t giao ngay, hçrp dng k' han,
hgp dông tuang lai, hgp dOng quyOn chçn, hgp dOng hoán dôi): t giá k' kêt trong hgp dOng
mua, ban ngoi t gina Cong ty và cOng ty con và ngân hang.

•

Di vOi các khoãn gop vn hoc nhan vn gop: t' gia mua ngoai t cüangân hang noi Cong ty
và cong ty con mO tài khoán dê nhn vOn ca nhà dâu tix tai ngây gOp von.

•

Di vOi ng phái thu: t' giá t giá mua ngoai t ciia ngân hang thixang m?i nai Cong ty và cOng
ty con chi djnh khách hang thanh toán tai thOi diem giao djch phát sinh.

•

Di vOl ng phái trá: t giá t' giá ban ngoi t cOa ngân hang thwmg mai noi Cong ty vá cOng
ty con dr kién giao djch tal thO'i diem giao djch phát sinh.

•

Di vOi các giao djch mua sAm tài san hoc các khoân chi phi dirge thanh toán ngay bAng ngoai
t (khong qua các tài khoán phái trâ): tS giá mua ngoi t cüa ngân hang thuang mai nai Cong
ty và cong ty con thrc hin thanh toán.

T' giá sCr dung d dánh giá iai s dii các khoán miic tin t cO g6c ngoai t ti ngày kt thOc kS' k
toán ducre xáe djnh theo nguyen täc sau:
•

DM vOi các khoán ngoai tê gri ngân hang: t' giá mua ngoi té cOa ngân hang nai COng ty va
cOng ty con mO tài khoãn ngoai t.

•

DM vOi các khoán miic tin t cO gc ngoai t dirge phân ba1 là tài san khác: t giá mua ngoi
t cña Ngân hang Thi.rcmg mai CO phán Quân di Ngân hang Cong ty và cOng ty con thiiO'ng
xuyén eó giao djch).

Bàn thuylt minh nay là m5t b5phan hqp thành vàphái ducic dQc ding voi Báo cáo íàí chinh hcip nhdt gifra niên dç5
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CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Dja chi: S 10, dizng Phan Dng Liiu, khu ph 7, phuông Long BInh, thành ph6 Biên Hàa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAT CHINH HQP NHAT GIUA NIEN
Qu III cüa nm tài chinh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht gia niên d (tip theo)
•

4.

Di vOl các khoán mi,ic tin t cO g6c ngoai t drçic phân loai là nq phãi trá: t' giá bàn ngoai t
cUa Ngan hang Thirorng mai Co phân Quân di (Ngân hang COng ty và cong ty con thumg
xuyên có giao djch).

Tin và các khoãn tLrcrng thro'ng tién
Tin bao gm tin mt và tin gi'ri ngân hang không kS' han. Các khoàn ti.ran thwng tin là các
khoân dâu tix ngän han có thi han thu hôi khong qua 3 thang ké tir ngày dâu Ut, có khà näng
chuyén dôi dê dang thành mt krgng tiên xác djnh và khOng có rüi ro trong vic chuyên dôi thành
tién tai th&i diem báo cáo.

5.

Các khoãn du tir tài chInh
Cdc khoán dàu 1w vào cong ci vñn cña don vj khác
Du tLr vào cong cv vn cüa dan vj khác bao gm các khoán du tix cong c',i vn nhting Cong ty Va
cOng ty con khong CO quyén kiém soát, dông kiêm soát hoc eO ãnh huOng dáng ké dôi vOi ben
dixçic dãu ttr.
Các khoãn du Ut vao cOng cu vn cUa dan vj khac dtxcic ghi nhn ban du theo giá g6c, bao gm giá
mua hoc khoàn gop von cong các chi phi trtrc tiOp lien quan dOn hoat dng dâu ti.r. Co trc cia các k9
trrOc khi khoán dâu ti.r&rçlc mua dixçic hach toán giâm giá trj cia chInh khoàn dâu tu do. C tt'rc cña
các kS' sau khi khoân dáu ti.r thrcrc mua ducc ghi nhân doanh thu. Co tCrc du'çc nhn bang cô phiOu chi
ducic theo dOi so lircing cô phiOu tang thOrn, không ghi nhn giá trj cô phiOu nhân duqc.
Dij phOng tn that cho các khoán du Ut vào cong cii vn cüa don vi khác ducic trIch Ip nhu sau:
•

D6i vOi khoán du Ut vao c phik niOm yt hoc giá frj hQp 19 khoán du Ut dixçtc xác djnh tin
cay, vic 1p dir phong dija trOn giá trj thj tnr?yng cüa cô phiOu.

•

D6i vOl khoán du Ut khong xac djnh thrac giá trj hctp 19 tal thOi dim báo cáo, vic 1p dr
phOng ducrc thirc hin can cr vào khoân 10 cCia ben dtrçc dâu Ut vOl mü'c trIch ip bang chOnh
Ich g1Ua von gOp thi.rc tê cCia các ben tai dan v khac và von chi sO htru thijc có nhân vOi t l
gop von cüa Cong ty và cong ty con so vOi tong so von gOp thirc tO cUa các ben tai don vi khác.

Tang, giám S6 dir phOng t6n thAt Mu Ut vào cong cii v6n cüa don vj khác cn phãi trich 1p tai ngày
kOt thüc kS' kO toán duçtc ghi nhn vào chi phi tài chInh.
6.

Các khoãn phãi thu
Các khoan ng phái thu dixçc trInh bay theo giá tn ghi s6 trir di các khoàn dir phOng phài thu khó dOi.
Vic phân ba1 các khoán phái thu là phái thu khách hang và phãi thu khác dixçrc thirc hin theo
nguyen täc sau:
•

Phãi thu cUa khách hang phân ánh các khoán phái thu mang tinh chAt thuang mai phát sinh tr
giao dch có tinh chat mua — ban gifl'a Cong ty va cong ty con và ngri mua là don vj dc 1p
vOi Cong ty và cOng ty con.

•

Phâi thu khác phãn ánh các khoãn phài thu khong eó tInh thuang mai, không lien quan den
giao djch mua — ban.

Dir phong phái thu khO dOi &rcYc l.p cho timg khoán nç phái thu khó dOi sau khi dã bü tr& vOl
khoân nçt phái trá (nOu co). M(rc trIch 1p can cU' vào tuOl na qua han cUa cac khoán n hoc di,r
kiOn mrc ton that có the xay ra, cii thO nhix sau:
•

D6i vOi nci phãi thu qua han thanh toán:
- 30% giá trj d6i vOi khoàn ng phãi thu qua han tr trOn 6 tháng dn duOi I närn.
- 50% giá trj d6i vOi khoãn nq phâi thu qua han tr 1 näm dn duOi 2 näm.

Ban thuyJt minh nay là m3! bci phn hcrp ehành Va phâi dt4-qc dQc cling vat Báo cáo tàé chin/i hcip n/ia'! giüa niên d3
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH

Dja chi: S6 10, &rông Phan Däng Luu, khu ph6 7, phuông Long Bmnh, thành ph6 Blén Hàa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIU NIEN DO
Qu III cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht giUa niên d (tip theo)
-

70% giá tn di vài khoàn nç phâi thu qua han tr 2 näm dn dui 3 näm.
100% giá trj di vi khoãn nq phái thu qua han tr 3 nàm tr& len.

D6i vi nq phài thu chisa qua han thanh toán nhung khO có khâ näng thu hi: can cr vao dir
kiên müc tn that d 1p dir phông.
Tang, giãm s dir thr phàng nçi phâi thu khó dôi cn phái trich 1p tal ngày kt thic kS' k toán drçic
ghi nhn vào chi phi quán 1 doanh nghip.

7.

Hang ton kho
Hang tn kho duçic ghi nhn theo giá thp han gi&a giá gc và giá tr thun có th thrc hin thrcc.
Giá gc hang tn kho dtrqc xác djnh nhii sau:
•

Nguyen vt lieu, cong ci, dvng ci,i: bao grn chi phi mua và cáo chi phi lien quan trirc tip khác
phát sinh dé có di.rçrc hang tOn kho dja diem và trang thai hin tai.

•

Chi phi san xuAt kinh doanh d dang: bao gm chi phi nguyen 4t 1iu chInh, chi phi nhân cong
và cáo chi phi có lien quan trirc tiép khác.

Giá xut kho ducc tInh theo phirang pháp nhp triràc, xut truàc và di.rçic hach toán theo phuang
pháp ké khai thtrOng xuyên.
Giá trj thun có th thc hin dirqc là giá ban ixàc tInh cüa hang tn kho trong kS' san xut, kinh
doanh binh thi.rOng trr chi phi i.thc tinh dé hoàn thành và chi phi uàc tinh can thiét cho vic tiéu thi,
chñng.
DrphOng giãm giá hang tn kho dirçic 1p cho trng mt hang tn kho có giá gc lan han giá trj
thuân CO the thi,rc hin thrçic. Dôi vi djch vii cung cap a dang, vic 1p di,r phOng giám giá ducjrc
tInh theo tirng Ioi djch vii cO rni:rc giá riêng bit. Tang, giám so du dir phOng giãm giá hang ton
kho can phái trich Ip tai ngày kêt thtc kS' kê toán dLrcic ghi nhn vào giá von hang ban.
8.

Chi phi trã trirrc
Chi phi trâ trithc bao gm các chi phi thirc t da phát sinh nht.rng có lien quan dn kt qua hoat
dng san xuât kinh doanh cCia nhiêu k' kê toán. Chi phi trá truâc cüa COng ty va côngty con chñ
yéu là chi phi thuê ca sà ha tang, clii phi cOng ci, dung Cii và chi phi süa cha tài san cO djnh. Các
chi phi trã lnrOc nay di.rc phân bô trong khoáng thri gian trã tniiâc hoc thii gian các lcri Ich kinh
t tirang tng dirçc tao ra tir các chi phi nay.

chiphIthuê cosöhz tang
Chi phi thué ca s& h tng di.rqc phân b vào chi phi theo phtrang pháp di.rng thing theo th&i han thuê.
chipl:1sua chfra tài san cJ djnh
Chi phi sCia chüa th hin chi phi bü lin, san thp ban dAu cho phAn dt Cong ty và cong ty con dang
sir dung. Chi phi nay dirc pliân bô vào clii phi theo phuang pháp dirOng thang tirong (mg vài thii
gian thuê dat cOn lai tInh tir thi diem hoãn thành cOng tác bii lün, san lap den thi diem hét thai
han thué quy djnh trén hqp dng thuê dat.
Gong c, drng cy
Cac cong cu, di,ing cv da dua vào s(m dung dirgc phân b vào chi phi theo phirang pháp dirng th&ng
vai thai gian phân bô khOng qua 24 thang.
Titn thuê dat Ira trithc
Tin thuê dt trã trtrac th hiên khoân tin thuê dt dã trá cho phn dt Cong ty và cOng ty con dang
si'r dung. Tién thuê dat trâ trirOc dirçc phan bo vao chi phi theo phuang pháp dirng thang tu'ong
(mg vài thOi gian thuê.

Bàn thuyIt mink nay là mat baphan hap lhành Va phái dtc dQc cbng vói Ban cáo tài chink hap nMt giia niên d
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CONG TY cô PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH
Dja chi: S6 10, dung Phan Dng Ltu, khu ph 7, phuông Long Binh, thành phó Bién HOa, tinh Dng Nai
BAO cÁo TAI CHfNH HOP NHAT GIUA NIEN fX
Qu III cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuy& minh Báo cáo tài chinh hçp nht giüa niên dO tiêp theo)
9.

Tài san thuê hot dng
Thuê tài san duçic phân loai là thué hot dOng nu phAn lan rüi ro và 1çi Ich gn 1in vci quyn sà
hitu tài san thuôc ye ngtri cho thuê. Chi phi thuê hoat dng dixçc phãn ánh vào chi phi theo
phuang pháp thring thang cho suôt thai hn thué tài san, không phii thuOc vào phixcng thi:rc thanh
toán tién thuê.

10.

Tài san c dinh hfru hInh
Tài san c6 djnh h&u hinh thrcc th hin theo nguyen giá trir hao mon lüy k. Nguyen giá tài san c
djnh hfhi hInh bao gm toan bO các chi phi ma Cong ty và cong ty con phâi bO ra dê có diiçc tài san
cO djnh tInh den thai diem thra tài san do vao trng thai sn sang s diing. Các chi phi phát sinh sau
ghi nhn ban dâu chi thrc ghi tang nguyen giá tài san cô djnh néu các chi phi nay chäc chãn lam
tang lçii Ich kinh t trong tucrng lai do st'r dvng tài san do. Các chi phi phát sinh khong thOa man
diêu kin tren &rçc ghi nh.n là chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'.
Khi tài sánc djnh h&u hinh thrçic ban hay thanh l', nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k thrcc xóa
s va lAi, 10 phát sinh do thanh l di.rçc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'.
Tài san c djnh hüu hinh thrçic kbu hao theo phi.rcng pháp dirOiig th&ng dira tren thi gian hüu
diing uác tInh. So nãm khâu hao cüa các Ioai tài san cô djnli hUu hInh nhtx sau:
Loai tài san c6 dinh
S näm
Nhà cCra, 4t kin trc
7 — 20
MáymOcvàthitbj
3-7
Phtrcing tin vn tâi, truyn dn
3—7
Thit bj, dung cu quán I'
3— 5
Tài san c djnh khác
3

11.

Tài san c dinh vô hInh
Tài san c djnh vO hInh dtrqc th hin theo nguyen giá trir hao mOn lüy k.
Nguyen giá tài san c djnh vO hinh bao g6m toàn bO cac chi phi ma Cong ty vàcOng ty con phai bô
ra dé có thrac tài san cô djnh tinh den th&i diem thra tài san dO vào trng thai san sang sir ding. Chi
phi lien quan den tài san cO djnh vô hInh phát sinh sau khi ghi nh3n ban dâu thrqc ghi nhn là chi
phi san xuât, kinh doanh trong k' trr khi các chi phi nay gän lien vài mOt tài san cô djnh vô hInh
ci the và lam tang lgi Ich kinh te tir các tài san nay.
Khi tãi san c djnh vO hInh &rçYc ban hay thanh 1', nguyen giá và giá trj hao mOn lUy k thrçc xOa
sO va läi, 16 phát sinh do thanh 1' duge ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'.
Tài san c djnh vO hInh cüa COng ty và cong ty con là chuang trinh phAn mm may tInh. Chi phI
lien quan den các chi.rong trInh phân mêm may tinh khOng phâi là mOt bO phn gän kt vài phân
cirng cO lien quan thrc vOn hoá. Nguyen giá cüa phân mern may tinh là toàn bO các chi phi ma
Cong ty yà cong ty con dã chi ra tinh den thi diem dua phân mém vào sr diing. Phân mêm may
tinh dtrgc khàu hao theo phuang pháp di.ring thäng trong 3 näm,

12.

Chi phi xây dung co ban d& dang
Chi phi xây drng co' bàn d dang phan ánh cac chi phi lien quan tri,rc tip (bao g6m Ca chi phi läi
vay cO lien quan phu hp vài chinh sach kê toán cña COng ty và cong ty con) den các tài san dang
trong qua trinh xây drng, may mOc thiet bj dang lap dt d phc vi cho muc dich san xuât, cho
thuê và quan l cling nhu chi phi lien quan den vic stia chü'a tài san cô djnh dang thirc hin. Các
tài san nay du'çc ghi nhn theo giá gOc và khong duc tinh khâu hao.

Bàn thuydt minh nay ta ,n: bphan hçip (hành Va phái dwqc dQc cling vái Baa cáo tài chinh hqp nhdt giia njén d3
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH
Da chi: S 10, thrOng Phan Däng Lru, khu phó 7, phuO'ng Long Binh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai
BAO cÁo TA! CHfNH HQP NHAT GIUA NIEN DØ
Qu Ill cüa näm tài chinh k& thCic ngay 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht giüa niên 1 (tip theo)
13.

HQ'p dng hçrp tác kinh doanh
Hoçil dng kinh doanh €tEing kinz sod!
Cong ty và cong ty con ghi nhn trên Báo cáo tài chInh hçxp nht gi&a nién d các hcp dng hçrp tác
kinh doanh duài hinh thirc hoat dng kinh doanh dông kiêm soát các ni dung sau:

14.

•

Giá trj tài san ma Cong ty và cong ty con hin sä hOu.

•

Các khoán nç phái trã ma Cong ty vâ cOng ty con phâi ganh chju.

•

Doanh thu du'çrc chia tr vic bàn hang hOa hoc cung cp djch v',i cüa lien doanh.

•

Các khoân chi phi phái gánh chju.

Các khoàn nç phãi trã và chi phi phãi trã
Các khoán n phãi trá và chi phi phâi trã drc ghi nhn cho s tin phái trá trong tu'ang Iai lien
quan den hang hóa và djch vu dã nhn dixqc. Chi phi phái trã dirge ghi nhn di,ra trên các rc tInh
hgp l ye so tiOn phãi trá.
Viêc phân ba1 các khoân phai trá là phài trá ngithi bàn, chi phi phâi trâ và phài trâ khác dirge thi,rc
hin theo nguyen täc sau:
Phái trá ngithi bàn phân ánh các khoãn phâi trá mang tInh chat thuong mai phát sinh tir giao
djeh mua hang hóa, djch vj, tài san va ngiri ban là dan v dtc 1p vi Cong ty va cong ty con.
•

Chi phi phâi trá phân ánh các khoàn phãi trã cho hang hóa, djch vp dã nhn dirge tr ngui bàn
hoac da cung cap cho nglr&i mua nhtrng chua ehi trã do chu'a co boa dan hoc chisa dü hO so',
tài lieu ke toán và các khoàn phâi trâ cho ngu'Oi lao dng ye tiên krang nghi phép, các khoán
chi phi san xuât, kinh doanh phái trich trtrc.

•

Phài trá khác phãn ánh eác khoán phâi trá khong eó tInh thu'ang mal, không lien quan den giao
dlch mua, bàn, cung cap hang hóa djch viii.

Các khoãn ng phái trã và chi phi phãi trà dirge phân loai ngn han và dài han trên Bang can d6i k
toán hqp nhât can c theo k' han cOn Iai tai ngày kêt thàc k' ké toán.
15.

V6nchüs&hUu
Van gop cüa chO sO' hfru
Vn gop cüa chO si h&u duçc ghi nhn theo s vn thijc t dã gop cUa các c dong cOa Cong ty và
cOng ty con.

16.

Phân ph61 lçYi nhun
Lqi nhun sau thus thu nhp doanh nghip dirge phân phi cho các c dông sau khi da trich 1p eác
qu theo DiOu 1 cüa Cong ty và cong ty con cLing nhu các quy djnh cOa pháp lust và dã dirge Dai
hi dông c dOng phO duyt.
Vic phân phi lci nhun cho các c dông dirge can nhc dn các khoán mi,ic phi tin t nAm trong
igi nhun sau thuê chira phân phOi có the ãnh huO'ng den luOng tién vâ khá nãng chi trà cO ti'rc nhu
lãi do dánh giá lai tài san mang di gop vOn, lAi do dánh giá lai các khoãn mvc tiên t, các cOng cv
tài chinh và các khoán muc phi tiên té khác.

c6 tác dirge ghi nhn là ng phâi trã khi dirce Dai hi dng ct dOng phê duyt.

Bàn thuyIt rninh nay là ,n3t b5 p/idn hc'p thành Va phái dzrcrc dQc cüng v&i Báo cáo fài chinh hcip nhth gia niên d5
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CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH
DIa chi: S 10, dtràng Phan Däng Luu, khu ph 7, phu&ng Long Binh, thành ph Bién HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT GIUA NIEN DO
Qu III cUa nm tài chinh kt thi1c ngay 31 tháng 12 nm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQp nht giU'a niên d (tip theo)
17.

Ghi nhn doanh thu và thu nhp
Doanh thu cung cdp djch vy
Doanh thu cung cp djch vi drçic ghi nhn khi dng thOi thOa man các diu kiên sau:
•

Doanh thu thrcic xác djnh tlwng di chAc chin. Khi hcip dng quy dnh ngu?ii mua duqc quyn
trá Ii djch vi dà mua theo nhtthg diu kin cu the, doanh thu chi dirçrc ghi nhn khi nh&ng diêu
kiin ciii the dO không cOn tOn tai và ngiri mua không dirge quyên trâ Iai djch vii da cung cap.

•

Cong ty và cong ty con da dã hoc se thu dirge Igi Ich kinh t tir giao djch cung cp djch vi,i do.

•

Xác djnh thrqc phn cong vic dã hoàn thành vào thai dim báo cáo.

•

Xác djnh dirge clii phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch
viidO.

Tnrang hçrp djch vii dirçic thirc hin trong nhiu kS' thI doanh thu dircc ghi nhân trong kS' dirge can
cir vào két qua phân cong vic dà hoàn thành vào ngày kOt thcic kS' kO toán.
Tin Mi
Tin lAi dirge ghi nhan trên co sâ thO'i gian và !i suAt thrc t trng ks'.
C6 tác dwo'c cizia
CO tire dirge chia throc ghi nhân khi Cong ty va cOng ty con d ducrc quyén nhân cO tire tix viOc gop
vOn. Co ttrc &rgc nhan bang cô phiêu chi dirge theo dOi so luçmg cô phiêu tang them, không ghi
nhan giá tn c phiêu nhn dirge.
18.

Chi phi di vay
Clii phi di vay bao gm lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan tniic tip dn các khoãn vay.
Chi phi di vay dirge ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. Tnirmg hç'p ehi phi di vay lien quan true tip
den vic dâu tu xây dirng hoe san xuât tài san d dang can có mt th&i gian di dài (trOn 12 tháng) dê
cO the di.ra vao si'rdng theo mic dich djnh tnrâc hoc bàn thi chi phi di vay nay dirge tInh vao giá trj
cüa tài san dO. DOi vâi khoán vay rieng phic vi vic xay drng tài san cô djnh, bat dng san dâu tir,
lAi vay dirge vOn hóa kO ca khi thO'i gian xây dirng dixi 12 tháng. Các khoán thu nhp phát sinh tir
vic dâu tin t?m thii các khoãn vay dirge ghi giám nguyen giá tài san có lien quan.

19.

Các khoãn chi phi
Chi phi là nhtng khoán lam giám Igi Ich kinh t dirge ghi nhn tai thai dim giao dch phát sinh
hoc khi cO khã näng tirong dOl chác chAn se phát sinh trong tuong lai khong phân bit dà chi tién
hay chua.
Các khoán chi phi va khoán doanh thu do no to ra phãi dirge ghi nhn dcng thai theo nguyen tc
phU hçnp. Trong trirang hçxp nguyen tc phü hcnp xung dt vOi nguyen tãc then trong, chi phi dirge
ghi nhn can cü vào bàn chat và quy d!nh cUa eác chuân mirc kê toán dê dam báo phán ánh giao
djch mt each trung thirc, hgp l'.

20.

Thud thu nhp doanh nghip
Clii phi thud thu nhâp doanh nghip bao gm thug thu nhp hin hánh vâ thu thu nhp hoän lai.
Thul thu nhjIp hin hành
Thud thu nhp hin hành là khoãn thu dirge tInh dira trén thu nhâp tInh thu. Thu nhp tInh thud
chênh leh so vài Igi nhun ke toán là do diéu chinh cac khoán chenh loch t?m thai gifla thué và ké
toán, cac chi phi khOng dirge tra cCng nhir diu ehinh các khoán thu nhp khOng phãi chju thuê và
cac khoân l dirge chuyén.

Bàn thuyEi minh nay là m5t b5phn hçip thành Va phài dirqc dçc cling vái Báo cáo (ài chlnh hcip n/id: gàa niên d3
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CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Dja chi: S6 10, dis6ng Phan Däng Ltxu, khu ph 7, phuông Long Bmnh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT GIUA NIEN fX
Qu III cia näm tài chinh k& thUc ngãy 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh hçrp nht gi&a niên d (tiép theo)
Thul thu nhlp hodn 4zi
Thus thu nhp hoän Ii là khoàn thus thu nhap doanh nghip s phãi np hoc së duçc hoàn lai do
chênh 1ch tm th&i gi&a giá trj ghi s cüa tài san và nq phái trã cho mic dIch 1p Báo cáo tài chInh
và cc si tInh thu thu nhp. Thu thu nhp hoän lai phái trá thrçic ghi nhân cho tat cá các khoán
chênh 1ch tam thai chju thug. Tài san thu thu nhâp hoãn 1i chi &rçc ghi nhân khi chäc chãn
trong tuang lai sê có lçii nhun tInh thug d sr dung nhUng chênh 1ch tam thai thrcrc khu trr nay.
Giá trj ghi s cüa tài san thus thu nhp doanh nghip hoän lai thrqc xem xét 1i vào ngày kt thüc
näm tài chInh và s &rçic ghi giâm den mi'rc dam báo chic chn có dCi li nhun tInh thuê cho phép
lçi ich ciia mt phAn hoãc toãn b tài san thus thu nhâp hoân Iai dtrçc si:r d1ing. Các tài san thus thu
nhâp doanh nghip hoãn Iai chi.ra ducic ghi nhn tnrc day dixçc xem xét ai vào ngày két thác kS'
k toán và dw7c ghi nhn khi chc chän có dU lçii nhun tInh thus d có the scr dung các tài san thuê
thu nhp hoãn lai chua ghi nhn nay.
Tài san thud thu nhap hoän lai va thud thu nhp hoãn lai phái trá thrçc xác djnh theo thué suit dir
tInh Se áp dung cho näm tài san disqc thu hi hay n phãi trá thrqc thanh toán dira trên cac müc
thuê suât có hiu hrc tai ngày kt thUc kS' k toán. Thus thu nhp hoãn Iai duqc ghi nhn vào Báo
cáo k& qua hoat dng kinh doanh và chi ghi trrc tip vào von chü sâ hu khi khoán thuê do lien
quan den các khoán m,jc duc ghi thang vào von chü sâ hiu.
Tài san thus thu nhâp hoãn lai và thu thu nhp hoän 1i phái trá disçrc bü tth khi:
•

COng ty cO quyn hçp pháp dtrcc bü trt'r gitYa tài san thud thu nhp hin hành vi thu thu nhp
hin hành phái np; và

•

Các tài san thug thu nhp hoãn lai và thud thu nhp hoãn lai phái trá nay lien quan dn thu thu
nhp doanh nghip duqc quãn 1 bi cing mt ca quan thu&
- Di v&i cüng mt dan vi chju thu& hoc
Cong ty dr djnh thanh toán thud thu nhp hin hành phài trà và tài san thug thu nhp hiên hành trén
ccv s& thuân hoc thu hôi tài san dông thi vi vic thanh toán nq phài trá trong tüng k5' Urang lai
khi cac khoán trQng yeu cOa thuê thu nhp hon iai phâi trâ hoc tài san thué thu nh3p hoän lai
&rçvc thanh toán hoc thu hi.
21.

Bênliênquan
Các ben dtrqc coi là lien quan nu mt bOn có khá nãng kim soát hoc cO ánh hu&ng dáng k di
vâi ben kia trong vic ra quyét dnh các chInh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cüng dtrçvc xem
là ben lien quan nêu cüng chju sir kiém soát chung hay chju ánh humg dáng ké chung.
Trong viêc xem xét mi quan h cOa các ben lien quan, bàn chat cOa mM quan h ducvc chü tr9ng
nhiêu han hInh thüc pháp l2.

22.

Báo cáo theo b phn
Bphn theo linh vrc kinh doanh là mt phn có th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san
xuát hoc cung cap san phâm, djch vi,i và có rüi ro vã 1çi Ich kinh té khác vói các b phn kinh
doanh khác.
B phn theo khu virc da l' là mt phn cO th xác djnh riêng bit tham gia vao qua trInh san xut
hoc cung cap san phâm, djch vu trong pham vi mt mOi trr&ng kinh té cv the và cO rixi ro và Igi
Ich kinh tO khác vi các b phn kinh doanh trong các môi tnrng kinh tê khác.
Thông tin b phân th.rçrc 1p và trInh bay phü hcvp vói chinh sách k toán áp dung cho vic 1p và
trInh bay Báo cáo tài chinh hçvp nhât gita niOn d cOa Cong ty và cong ty con.

Bàn thuyt minh nay là rn5t b5phn hçrp than/i vàphái dttic dQc ci1ng vái Báo cáo iài chin/i hcip nMJ gffla nien d5
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja chi: St 10, ththng Phan Däng Lru, khu pM 7, phumg Long Binh, thành pM Biên Hàa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GICXA NIEN FX
Qu III cUa nm tái chmnh k& thc ngày 31 tháng 12 nm 2020
Ban thuyh minh Báo cáo tài chInh hçp nht gifla niên d (tip theo)
V.

THÔNG TIN BO SlING CHO CAC KIIOAN MJC TRINH BAY TRONG BANG CAN DO!
KE TOAN HQP NEIAT GIUA NIEN DQ

1.

Tin và các khoãn ttrong thto'ng tin
Tin mAt
Tin gCri ngân hang
Các khoãn tixcing cluang tin (tin gi'ri cO k' han
tr 3 thang tr xuong)
Cong

2.

A

ScuEik ,
611.472.108
73.833.747.545

So dau nam
1.010.920.680
52.258.520.704

75.500.000.000

35.500.000.000

149.945.219.653

88.769.441.384

Các khoãn du tir tài chInh
Các khoãn du tu tâi chInh cña Cong ly va cong ty con bao chi có dAn ti.r gop vn vào don vj khác.
Thông tin ye các khoãn dâu tix tài chinh cüa Cong ty va cong ty con nhu sau:
So cuOi k5'
SO du näm
Giá gOc Dr phông Giá trl hçrp 13
Giá gOc
Dii' phong Cia tr! hqp Iy
Ngán hang TMCP
- 8.485.355.600 5.238.210.000
- 10.632.252.800
5.238.210.000
Quan di (i)
Cong ty CO phn
Dâu tix lCD Tan
2.000.000.000
- 2.000.000.000
Long ('I)
Cong
7.238.210.000
- 7.238.210.000

(I)

Tai ngày Mt thüc k' kO toán, Cong ty và cOng ty con dAu tx CO phiOu vào Ngan hang TMCP Quân
dOi vii giá trj 5.238.210.000 VND lirong (mg vài 5 11.166 cô phân. Day là khoán Uy thác dâu tim
qua Cong ty mc là Cong ty TNHH Mt thành viOn Tong Cong ty Tan Cáng Sài Gôn
Theo GiAy chcmng nhn dang k' doanh nghip sO 3603419910 ngày 08 tháng 11 nárn 2016 do S
KO hoach và Dau tim tinh DOng Nai cap, Cong ty va cong ty con dâu ti.r vào Côn ty Co phân Dâu tim
lCD Tan Long 1.160.000.000 VND, ttrcrng di.rong 5,8% vOn diéu l. Nghj quyêt Hi dông quán trj
so 05/201 7/NQ-HDQT ngày 24 tháng 8 näm 2017 cOa Cong ty va cong ty con phO duyt vic gop
vOn dâu tim vào Cong ty CO phân Dâu tim lCD Tan Long vâi so von gop là 2.000.000.000 VND. Tai
ngày kOt thic kS' kO toán, Cong ty và cOng ty con dâ dâu tim 2.000.000.000 VND, tuang di.rong 8%
vOn diOu lê.
Giá trj hçp 1)5
D6i vOl các khoãn dAu tim có giá niêm yOt, giá trj hçrp l' &rcYc xác djnh theo giá niêm yet tai ngày
kêt thüc k kO toán. Cong ty va cong ty con chua xác djnh giá trj h?p 1 cOa các khoân dâu ti.r
khOng có giá niOm yet do chtra cO himàng dan cii the vO vic xác djnh giá trj hp l'.

3.

Phãi thu ngn hn cüa khách hang
(.

Phái thu các ben lien quan
COng ty TNHH Mt thành viOn TOng COng ty Tan
Cáng Sal GOn
COng ty CO phAn Djch vii K9 thut Tan Cáng
COng ly CO phAn Vn tái Bô Tan Cáng
Cong ty CO phAn DAu tim lCD Tan Long
Phái thu các khách hang khdc
COng ty TNHH Djch vi,i ChMI cung (mg DHL

A

Socuoiky
1.794.758.611

Sodaunam
3.472.417.476

1.78 1.743.667

1.611.720.000

12.342.415
672.529
132.064.017.026
4.547.504.677

Bàn thuyii minh nay là rn5t b5phn hç,p thành Va phái dc dQc càng vài Báo cáo tài chinh hcip nhdt gita nién d3

166.697.476
1.694.000.000
200.652.973.214
5.401.935.754
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CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH
Dja chi: s6 10, &ring Phan Dang Luu, khu ph 7, phtrng Long Binh, thành pM Biên HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHNH HOP NHAT GIU'A NIEN D
Qu III cUa näm tài chInh Mt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQp nMt giüa niên d (tip theo)
A

So dau nam

Scuiik
Vit Nam
Cong ty Global Home, K.S.
Cong ty TNHH Tin Nga
Cong ty TNHI-I Djch V%1 Giao nhn - Vn tái và
ThLrang ma! Cong Thanh
Cong ty C phn Tan Vinh Cüu
Các khách hàngkhác
Cong
4.

Phãi thu khác

4a.

Phái thu ngn hin khdc

8.3 54.690.490
14.952.883.891

14.535.747.954
18.184.202.766

12.434.790.172

12.427.017,499

46.391.090.993
45.383.056.803
133.858.775.637

112.784.727.623
37.3 19.341.618
204.125.390.690

S cui näm
Giá trj
Dtr phOng
Phâi thu cdc t chá'c và cá nhân khác 13.936.316.990
Tam (mg
2.800.432.660
K'cc,k)2qu
333.100,000
Các khoán chi ho
COng ty C phn Tan VTnh C(mu (chi 7.271.754.548
ph! thu, chi hQ va cuçic cont)
Phãi thu v kinh phi cOng doàn V CC
354 683 615
khoán bào hiêm
Lãi dijthu tin gCri co k' han
122.712.333
Các khoán phái thu ngn han khác
3.053.633.834
Cong
13.936.316.990
4b.

S du nãm
Giá trl
Du phOng
7.020.423.243
2.739.147.709
98.600.000
830,287.34 1
2.197.079.536
328.028.682
65.784.931
761.495.044
7.020.423,243

Phd! thu dài han khdc
Là các khoân nhn k' ci.rc, k qu dài han.

5.

No'xau
ScMik'
ThOi gian qua
han

Cdc td chá'c và cd
nhân khdc
A
Cong ty Co phan
Thit bj Phii tOng
Ca din
Cong ty TNHH
Phat triên San xuât
Hang gia ding Va
COng nghip
COng ty TNHH
Thai Binh Long
Cong ty TNI-IH
Con &rO'ng Vn
chuyên
Cong ty TNHH
JLL Express Vit
Nam

S6dunäm
Cia

CIa

gc

trl dA Ip

dr phOng

ThOi gian
qua

han

1.713.161.126 1.713.161.126 (1.011.519.728)

Cia
CIa

gôc

1.713.161.126 (6 76.170.960)

Trn 3 näm

5.010.000

(5.010.000) Tran 3 näm

5.0 10.000

Trn 3 näm

49.320.000

(49.320.000) Trén 3 näm

49.320.000

Trên3 näm

133.405.526

Tir 2 nAm — 3

näm

Tir 1 tOm —
607.993.490 (547.194.141) 2 tOm

607.993.490

Tr 2 tOm —3
tOrn

917.432.110 (398.188.759) TU6tháflg
I tOrn

917.432.110

(133.405.526) TrOn3 tOni

Ban ihuydt minh nàylà m(51 b(3ph4n hcip lhành và phái dwç.rc dQc cling vói Báo cáo tài chinh hç.rp nhdi gi(ca niën d(5

trj trIch Ip

dii' phOng

133.405.526
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CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BkNH
DIa chi: S 10, thr&ig Phan Dang Luu, khu ph6 7, phirOng Long Binh, thành ph Bin Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT GIUA NIEN DO
Qu III cüa nm tài chInh k& thOc ngáy 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht giü'a niên d (tip theo)
Scuik'
Thôi gian qua
han
Cong

Giagóc
1.713.161.126

Giá trj .1ä Ip
diyphông
(1.133.118.426)

Thöi gian
quáhn

S6dunäm
Cia trl trIch Ip
Ciágc
drphOng
1.713.161.126 (676.170.960)

TInh hInh bin dng dir phông nçi phãi thu khó dOi nhu sau:
Luy k tir du näm dn cui k3' nay
Nám nay
Nãm trtrrc
Si dAu näm
(676.170.960)
(147.713.868)
TrIch 1p dij phàng b sung
(456.947.466)
(222.4 19.705)
Hoân nhp di.r phOng
S cu6i k'
(1.133.118.426)
(370.133.573)
6.

Chi phi trã tri.r&c

6a.

Clii phi Ira trithc ngn hzn
c

Chi phi cong ci diing ci,i
Chi phi phn mm
Chi phi sfra chtra tài san c djnh
Chi phi bão him
Các chi phi trá triróc ngn hn khác
Cong
6b.

.

So cuoi ky
176.872.725
434.946.107

A

So clau nam
64.904.466
4 1.148.084
314.023.084
54.835.001

101.816.363
713.635.195

474.910.635

S cu6i kS'

S Jãu nãm

32 1.968.454.436

329.987.886.490

53.776.009.045

48.996.671.236

50.353.220

74.5 86.220

974.083.747
77.988.199
376.846.888.647

1.383.905.065

Chi phi Ira trithc dài hzn
Chi phi thuê cci sr h tang
Chi phi süa chtfa tài san c djnh
Chi phi phAn mm
Chi phi hoa hing
Các chi phi trá trirrc dài han khác
Cong

Bàn thuyit minh nay là m3t b3phan hcp thành Va phài dctc dQc ci4ng vái Bàn cáo tài chinh hctp nhcft gitia nien d

380.443.049.011
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z

z

0
-1

U

z

U

'(C
0
0
'(C

4.031.855.687

453 . 875.479
1.636.527.959

849.331.720
2.213.507.614

307.281.414.393

760.961.715.038
722.406.222.462

19.602.197.429

23.634.053.116

62.995.990.910

58.964.135.223

1.182.652.480

267.887.140.856
39.394.273.537

40.225.910.6 19

82.598.188.339

1.527.860.945

3.850.035.573

82.598.188.339

2. 161.699.609

1.029.687.636.85

2.031.984.200
1.818.05 1.3 73

00

1.028.848.855.894
838.780.961

z

333.093.084.929
44.325.375.529
377.418.460.458

785.958.203.072

2.341.248. 154
309.915.326
2.651.163.480

370.272.861
1.602.395.145

142.830.337

2.853.363.716

135.455.500

2.717.908.2 16

745.831.697.487

47.570.259.426

1.335.871.700

2.3 18.916.553

2.860.738.553

1.542.037.610

2.711.521.015

1.119.051.288.001
4. 198.869.944

2.860.738.553

N
N

N
0
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U

z

U
I-I
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0
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z

<I)

0

.0
0

-b
.0
4-

0

F-

0'

.0
0
0
.0
4-.

00
0
0

F-

0
'0
0

00

-b
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0
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CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja chi: S6 10, duôig Phan Däng Lisu, khu ph6 7, phtr&ng Long Binh, thành ph6 Biên Hôa, tinh fMng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN D
Qu III cOa näm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nAm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tái chInh hQp nht giU'a
d (tip theo)
lien

8.

Tài san c dinh vô hlnh
Là phn mm quán 1. Chi tit nhu' sau:
Nguyen giá
817,384.400
911.887.000

SMunäm
Mua sAm trong kS'
Khu hao trong k'
.( .(.
So cuoi ky

1.729.271.400

Hao mOn lily k

(592.763.838)
(612.846.293)
(1.205.610.131)

Giá tr cOn lai
224.620.562
911.887.000
(612.846.293)
523.661.269

Trong do:
D khu hao ht nhixng vn cOn
st'r ding
Ch thanh l
9.

434.504.400

Chi phi xây ding co ban do' dang

Mua sAm tài san c dinh
Xây dirng cci bàn dO' dang

Chi phi phát Kt chuyn vào
sinh trong k' TSCB trong k'
138.687.000
(911.887.000)
19.048.644.286 40.724.834.893 (3.305.293.984)

S ttAu nàm
1.366.200.000

Hgng myc san gqt mt
19.048.644.286
bang - khu dat 76 ha
H tMng camera kho
- 2.081.473.236
ngo quan
Kho hóa ch6t
- 36.105.267.273
H tMng mtrong thoát
303.119.535
nzthc kho 19
Nhà sinh Kho 22
261.604.512
Chi phi thi cong h thong
578.461.650
lam mat kho JA
Lcp dt h lhng Bane cdng B
70.000.000
Ldp dt h thông cong
902.15 7.273
nghe thông tin
Lp dt h thông camera
148.694.500
giám sat (CCTV)
San d xe nOng nhà kho 16
274.056.914

.(
.
So cuot ky
593.000.000

56.468.185.195
19.048.644.286

(767.199.600)

1.314.273.636

cli

ye

Cong
10.

20.414.844.286 40.863.521.893

36.105.267.273
(303.119.535)
(261.604.512)
(578.461.650)
(70.000.000)
(902.157.273)
(148.694.500)
(274.056.9 14)
(4.217.180.984) 57.061.185.195

Phãi trâ ngu'&i bàn

lOa. Phdi Ira ngw&i ban ngln

hcln
.

Phái

Ira

cdc ben lien quali

Cong ty TNHH Mt thành viên Tng Cong ty Tan
Càng Sài GOn

S

So cuoi ky
96.005.996.846

132.284.733.447

88.535.282.806

125.051.777.287

S dâu nàm

COng ty C phn Djch viii K thut Tan Cáng
COng ty C phAn Giái pháp Cong ngh Thông tin
Tan Cáng

563. 102.040

221.319.990

209.400.000

354. 164. 170

Cong ty TNI-IH Cãng Quic th Tan Cãng - Cal Mép

47.700.000

7.840.000

1 .870.000

990.000

COng ty C phn Tip vn Cat Lái

Bàn thuylt ininh nay là rn5t b5phOn hçp lhành và phái duc dQc càng vái Báo cáo tài chinhhcip nhdt gilla niln d
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CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BkNH
Dja chi: s6 10, du?xng Phan Däng Luu, khu ph 7, phu&ig Long Bmnh, thành ph6 Bith Hôa, tinh D6ng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN €
Qu' III cOa näm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh h'p nht giU'a niên d (tip theo)
S cui k'
6.648.642.000

Cong ty C phn Du ttx lCD Tan Long
P/idi trd các nhà cung cp khác
CongtyTNHHAnTrungPhát

S du näm
6,648,642.000
17.697.095.538
3.241.391.311

37.610.836.207
4.577.135.739

Cong ty C phn Hai hai Muii hai
Cong ty C phn Xây dirng T.CONS
Các nhà cung cp khác
Cong

1.335.139.657

3.458.417.078
9.028.965.013
20.546.318.377

13.120.564.570

133.616.833.053

149.981.828.985

lOb. Phái Ira ngwôi ban dài hin
Là các khoãn phai trã tin thuê ca s ha tang vo,i Cong ty TNHH Mt thành viên Tng Cong ty Tan
Câng Sài Gôn.
Cong ty và cong ty con khOng có nç phái trá ngiri bàn qua han chua thanh toán.
11.

Thu Va cãc khoãn phãi np Nhà ntróc
S6 du näm
Phãi np
Thus GTGT hang bàn nOi dja
Thus thu nhp doanh nghip

Các ba1 thud khác
Cong

Stphãinp

So cuoi ky

Sdã np

Phâi np

210.029.595

6.962.172.049

(4.950.059.995)

2.222.141.649

7.296.578.726

11.908.810.979

(11.724.076.150)

7.481.313.555

3.067.781.826

(1.167.572.526)

1.900.209.300

1.45 1.04 1.480

(893.116.012)

760.967.173

6.000.000

(6.000.000)

Thud thu nhp doanh nghip
np h ben hçip tác kinh doanh
Thus thu nhp cá nhân

S phãt sinh trong k)'

203.041.705

7.709.650.026 23.395.806.334 (18.740.824.683) 12.364.631.677

Thul gid Irj gia tang
Cong ty va cOng ty con n)p thus giá tn gia tang theo phuoiig pháp khu tth. Thu suit thu giá trj gia
tang nhir sau:
Djch viii cung cp cho các hang tàu nuàc ngoài
0%
Cung cp nLràc sach

5%

Các djch vv khác

10%

Tisuithu nhlp doanh nghip
Cong ty và cong ty con phâi np thus thu nhp doanh nghip cho các khoán thu nhp tInh thus vOi
thu suit 20% (ks' tnrc thud sut là 20%).
Chi tit thus thu nhp doanh nghip phai np nhi.r sau:
Lily k tü du näm dn cui kj' nay
Näm nay
Näm trir&c
Thus thu nhp doanh nghip phái ntp tInh trOn
thu nhp chju thuê näm hin hành
Diu chinh thu thu nhp doanh nghip phái np
cüa các näm truàc
Thud thu nhp doanh nghip phâi np

11.908.810.979

10.348.057.841
325.246,2 14

11.908.810.979

10.673.304.055

Vic xác djnh thus thu nMp doanh nghip phái np cüa các cong ty trong Cong ty và Cong ty con
du'qc can c(r vào các quy djnh hin hành ye thus. Tuy nhiOn, nhUng quy djnh nay thay dOi theo tirng
Ban thuylt minh nay là m5t báphn hqp ihành và phái du-cic dQC cling vái Báo cáo tài chinh hçip nlidt giia niên dç5
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Da chi: só 10, duing Phan Dng Lxu, khu ph6 7, phräng Long Binh, thãnh ph Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN D
Qu' III cüa nm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nm 2020
Ban thuy& minh Báo cáo tài chinh hqp nht giü'a niên d (tip theo)
thi k' va các quy djnh v thu di vài nhiu Ioai giao djch khác nhau có th thrçc giái thIch theo
nhiu cách khác nhau. Do vy so thuê &rçic trinh bay trén Báo cáo tài chInh hcp nhât gifia niên d
cO the s thay dôi khi Ca quan thuê kiérn tra.

Cdc lozi thul khác
COng ty va cong ty con ké khai và np theo quy djnh.
12.

Chi phi phãi trã ngn han
So dau nam

P/sal trâ các ben lien quan

166.485.635

19.945.000

Cong ty TNHH Mt thành viên Tng Cong ty Tan
Cãng Sài GOn — Chi phi nâng ha

166 485 635

19 945 000

5.192.030.327

780.452.596

34.585.507

84.938.840

4.991.190.184

410.093.756

166.254.636

285.420.000

5.358.515.962

800.397.596

'

Phái trá các tJ chá'c và cá nhân khác
Chi phi Iäi vay phãi trá
Chi phi bc xp
Các chi phI phãi trã ngn han khác
Cong
13.

A

So cuoi ky

.

S

Doanh thu chira thuc hiên
Là doanh thu chira thrc hin lien quan dn các hçp dng cho thuê co s h tAng, thuê kho, thuê mái
vOm, chi tiêt nhix sau:

13a. Doanh thu c/nra thy'c hin ngsn hin

(.
(
So cuoi ky

So aau nam

Doanh thu c/twa thrc hin lien quan din các
ben lien quan

1.145.371.901

1.145.371.901

Cong ty C phAn DAu tu lCD Tan Long

1.145.371.901

1.145.371.901

Doanh thu c/twa thrc hin lien quan den cac to
chá'c khác

2.451.173.827

2.451.173.827

451.592.431

451.592.431

Cong ty TNHH Djch vii Giao nhn Vn tài và
Thi.rang mai Cong Thành

1.999.581.396

1.999.581,396

Cong

3.596.545.728

3.596.545.728

s6 cu,

So dau nam

Doanh thu c/twa thrc h&n lien quan din các
hen lien quan

42.489.400.831

43.348.429.762

Cong ty C phAn DAu tr lCD Tan Long

42.489.400.831

43.348.429.762

Doanh thu chwa thrc hin lien quan din các t6
chik khác

91.169.713.321

93.008.160.259

COng ty C phAn Tip vn Long BInh

16.547.158.544

16.885.852.871

COng ty TNHH Djch vii Giao nhn Vn tâi và
Thucmg mai COng Thành

74.622.554.777

76.122.307.388

133.659.114.152

136.356.590.021

Cong ty C6 phAn Tip vn Long BInh

13b. Doanh thu c/twa thirc hiên dài han
A

Cong

Bàn rhuy: minh nay là ,n3t b5phdn hçp thành và phái dwçrc dpc ciing vài Báo cáo tài chinh hcip nMt girra nièn dç5
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH
Dja chi: só 10, di.r&ng Phan Dang Lixu, khu ph 7, phr&ng Long Blnh, thành ph6 Bith HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAT CHfNH HOP NHAT GI€rA NIEN DO
Qu' III cCia näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hQ'p nht gifra niên dG (tip theo)
14.

Phãi trã khác

14a. Phãi ira ngn hin khác
S dâu näm

S cui k'
45.900.753.342

67.862.133.796

45.900.753.342

67.862.133.796

45.900.753.342
21.453.869.040

48.999.633.796
18.862.500.000
17. 746.922.501

Kinh phI cOng doân

543.755.893

236.892.300

Bâo him xà hi, y t, that nghip

769.669.780

586.001 .433t

Nhn k qu5, k ci.rçYc ngn han

7.548.775.944

4.470.456.912

COng ty C phn Sonadezi Long BInh (phái trà
lien quan den hcp dng hcip tác kinh doanh)

7.600.833.771

8.686.925.985

Ce tic, Iqi nhun phái trã

2.745.545.095

2.064.184.765

-

663.253.200

2,245,288.557

1.034.209.732

67.354.622.382

85.604.058.123

Phdi ira các ben lien quan
COng ty TNHH MOt thành vin Tang cong ty Tan
Cang Sai Gon

Phái Ira tidn thuê ddt, tién an ca
Cd t&c, ic'1 nhuçn phái trà
Phái Ira các etoit vi và cá nhân khác

Các khoãn thu ho
Các khoán phái trá ngân han khác

Cong

14b. Phâi Ira dài han khác
A

(i)

A.

So cuoi ky

Se du näm

Phái Ira các id chá'c khác

267.657.646.894

263.739.185.625

Nhn k' qu, k' c.rç'c
Cong ty C phn Sonadezi Long Binh - Phâi trà
tien hp tác kinh doanh dài han t?i kho hang
COng ty C6 phAn Tan Vinh Ccru - Phâi trà tien hçp
tác kinh doanh dài hn tai kho hàng0
Cong

13 8.245 .73 1.5 19

75.443.439.500

91.470.000.000

91.470.000.000

37.941.915.375

96.825.746.125

267.657.646.894

263.739.185.625

Chi tiet

hçp deng và phi 1%Ic hgp deng hçvp tác kinh doanh xây dirng va khai thác kho nhii sau:

v' Hçp deng hcp tác kinh doanh se 485/HD-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 09 näm 2013 hqp tao dAu
tu' xây drng kho 1A tai khu kinh t quec phOng Tan Cáng Long BInh, thO'i han là 45 nãm kê tr
ngày k' hqp deng, trong do Cong ty Ce phn Sonadezi Long BInh gop 49% yen tir có, ttrang
duang 24.990.000.000 VND.
v' Phi 1c hçip deng hçp tao kinh doanh se 485/HD-ICDLB-SZB/PL1 ngày 08 tháng 05 näm 2014
h'p tao du tix xay di,rng them kho 14A tai khu kinh tO quOc phOng Tan Cáng Long BInh, trong
do Cong ty CO phân Sonadezi Long Binh gOp 49% yen t1r cO, ti.rong du'ang 27.139.000.000
VND. Phi lic hçrp dông nay có hiu hrc kO ti ngày k' và duy tn hiu 1rc theo thai gian cCa
hcip deng so 485/HD-ICDLB-SZB ngây 21 tháng 09 näm 2013.
v' Phii lc hçip deng hqp tác kinh doanh se 485/HD-ICDLB-SZB/PL2 ngày 15 tháng 06 näm 2015
hqp tao du tu' xây dirng thOrn kho 20 ti khu kinli t quôc phOng Tan Câng Long BInh, trong do
COng ty Ce phn Sonadezi Long Binh gop 49% v6n tr Co. tung duo'ng 39.341.000.000 VND.
Phii hic hqp dOng nay có hiu lrc ke ngày k' và duy tn hiu hre theo thai gian ccia hcp dong
•
A
A
so 485/HD-ICDLB-SZB ngay 21 thang 09 narn 2013 va Phi lc so 01.

Bàn thuye't minh nay là mt bç5phn hap thank Va phái duac dQc cüng vá'i Báo cáo tài chink hQp nhdt gifra niên dç5
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CONG TV cd PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja chi: S 10, du&ig Phan Dthig Liiu, khu ph 7, phumg Long Binh, thành phA Bin Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN
Qu III cUa näm tài chfnh két thUc ngày 31 tháng 12 nm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giva niên d (tip theo)
(ij) Hçvp dng hcp tác kinh doanh s 05/HD-ICDLB-Tavico ngày 25/10/2017 v vic Du tu xây drng
và kinh doanh kho, bäi, nhà xrnmg, trung tam phân ph6i v9i Cong ty C phn Tan Vinh Ci'ru trén
din tIch Co sâ h tang khoâng 38,012 ha/130,3 ha. Tng vn hqp doanh là 820.000.000.000 VND.
Cong ty gop khoáng 25% vi giá trj 205.000.000.000 VND bAng giá tn quyn khai thác Co s ha
tang có giá trj tirong dixong vi khoân du tu dé xây drng Co s ha tAng nhu toàn bO hang rào quanh
khu dAt, san lAp mt bAng, h thng thoát nuàc, h thng tram din, h thng cAp nuàc phong cháy
chira cháy. COng ty C phAn Tan VTnh Ci'ru gop khoáng 75% vói giá trj 6 15.000.000.000 VND bAng
giá tn xây d?ng h thng nhâ kho, nhà xung, bAi va các cong trInh phi tro.
14c. Nr qua hzn chwa t/zanh loan
Cong ty và cOng ty con khOng có ncr phãi trã khác qua han chua thanh toán.
15. Vay
15a. Vay ngn hçn
Vay dài han dOn han trã (xem thuyt minh sO
V.1 5b)
Ngdn hang Thirong mgi Cd phdn Quán di — Ciii
nhánhAn Phá
Ngán hang Thutrng mgi Cd phdn Ngogi thrrcng
Vjêt Nam — Clii nhánh B/en Hôa
Cong

S , cuikS'

SdAunäm

36.386.445.371

60.688.279.318

22.136.445.371

38.888.279.318

14.250.000.000

21.800.000.000

36.386.445.371

60.688.279.318

Cong ty và cong ty con có khã näng trá dircrc các khoân vay ngn han.
Chi tit s phát sinh v các khoân vay ngn han trong k' nhi.r sau:
Luy k tr dAu näm dn cuM k5' nay
Nàm nay
Nàm trirfrc
S dAu näm
55.652.784.498
60.688.279.318
S kt chuyn tfr vay dài han
S tin vay dã trâ trong kS'

(
So cuoi ky

17.072.069.832

32.681.078.579

(41.373.903.779)

(38.875.347.879)

36.386.445.371

49.458.515.198

sicu6ik'

So dau nam
-

170.955.284.310

175.577,354.142

92.071.264.068

104.521.264.068

91.2 14.3 72.098

79.580.285.500

354.240.920.476

359.678.903.710

15b. Vay dài han
Ngân hang Thuong mai C phAn Quan Di — Chi
nhánh An Phü (')
Ngân hang Thisong mai C phAn Ngoai thuong
Vit Nam — Chi nhánh BiOn HOa (ii)
Ngan hang Thuong mai C6 phAn phát trin Thành
phO H ChI Minh'
Cong

COng ty và cOng ty con có khâ nàng trâ dixcrc các khoân vay dài han.
(1)

Khoân vay dài han Ngân hang Thu'ong m?i C phAn Quân di — Chi nhánh An PhU d tài trcr:
v' DAu tu xay dirng co sà ha tAng cüa Cong ty C phAn lCD Tan Cãng — Long BInh và mvc dIch
khác nu ducrc Ngân hang chAp thun bAng van bàn truOc thai dim giãi ngân cüa khoân vay có

Ban thuyiz rninh nay là m5t b5 phn hc,p !hành vàphäi dwçrc dc cüng vái Báo cáo íàí chinh hcip nhdt gua nijn d
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CONG TY C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH
Dja chi: S6 10, &rông Phan Däng Liru, khu ph6 7, phuOng Long BInh, thành ph Blén HOa, tinh Ding Nai
BAO cÁo TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN DO
Qu' III cüa näm tài chinh k& thic ngãy 31 tháng 12 nàm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçp nht giQa niên d (tip theo)
lien quan. Khoân vay nay &rçYc dam bâo b&ng vic th chp tài san hinh thành ti'r von vay.
V Du tir mua 02 cu khung bánh Ip Kalmar, thii gian vay 96 tháng. Khoân vay nay di.rcic dam
báo bAng vic th chip tài san hInh thành t1r vn vay.
v DAu tu nhp khAu 05 xe nâng din hiu TCM, thai gian vay 60 thang. Khoán vay nay thxqc dam
bão bAng vic th chip tài san hInh thành tir von vay.
V DAu tir xay dirng tuyn c6ng D2000, th&i gian vay 60 tháng. Khoân vay nay dircc dam bâo bAng
vic th chap kho hang s 13 vã kho hang quân chip.
v DAu tu nhp khu 03 xe nâng din hiu TCM theo hQp dng ngoai thuGng GV22030517 ngày
22/03/2017, thO'i han vay 60 thang. Khoãn vay nay dtrçc dam bâo bang vic the chap tài san
hinh thành t& vn vay.
/ DAu tir xay dijng kho nguyen 1iu hóa chAt phiic vii may mac (kho 9A), thai han vay 96 tháng.
Khoán vay nay dic dam bâo bAng vic th chAp tài san hinh thânh tr v6n vay.
V Thanh toán tiên thuê dat cho Cong ty TNHH Mt thành vien Tong Cong ty Tan Cang Sài GOn
theo Hçp dng thuê co s& ha tang s 02/HD-ICDLB ngày 24 tháng 9 nam 2009 và tin thuê dat
(met phAn giai doan I va nãm 2017, 2018 cUa giai doan 2) cho Cong ty TNHH Mt thành viên
Tng Cong ty Tan Cáng Sài GOn theo Hqp dng thuê co s ha tang so 181/TCT-KHKD ngày
01 thang 01 nãm 2015 và các phi li,ic kern theo dirc k' gifla Cong ty và cOng ty con và Cong
ty TNHH Mt thành vien Tng Cong ty Tan Cãng Sài GOn. Khoãn vay dirc dam bão bAng vic
the chAp quyn khai thác co sâ ha tAng cUa giai don 1 din tIch 104.000 m2 và các cOng trInh
xay di,rng hInh thành trén dAt thuc giai doan 1 (kho hang sO 1, 2, 3, bãi container 3ha, khu nhà
+ bAi kim hóa, nhà an, nhà nghi, nhà + cng van phOng) va quyn khai thác co sâ ha tAng cüa
giai doan 2 din tich 48.000 m2 va cong trinh xay drng hinh thành trên dat thuc giai don 2
gomkhohangso4vaso8.
V Chi phi san lAp mat bAng tao nn kho 22 và 23 lCD Tan Câng Long BInh. Khoãn vay nay dirc
dam bão bAng vic the chap quyén khai thác co s ha tAng din tich 15.300 m2 thuc kho 19,
quyên khai thác co s& ha tAng din tIch 16.200 m2 thuOc kho 22 và 23 trên khu dAt 25ha thuc
khu djch v%1 Tan Cang Long BInh và quyên khai thác cong trInh xây dijng dij an DAu tt.r xay
drng kho hang so 19 hInh thãnh trén khu dat 25ha thuc khu djch vi Tan Càng Long BInh.
V Chi phi xây dijng kho s 21 lCD Tan Câng Long BInh. Khoán vay nay duçvc dam baa bAng vic
the chap quyên khai thác co s ha tAng din tich 12.875 m2 thuc kho 21 trên khu dAt 25ha
thuc khu djch vi Tan Câng Long BInh va quyn khai thác cong trInh xây dimg dir an dAu ti.r
xay dirng ciim kho hang s 21 hInh thânh trén khu dAt 25ha thuc khu dlch vii Tan Cãng Long
Binh.
V Chi phi xây dirng kho s 19 lCD Tan Cang Long Binh. Khoán vay nay dtrqc dam báo bAng vic
the chap quyên khai thác co s ha tAng din tIch 15.300 rn2 thuc kho 19, quyn khai thác co s
ha tang diên tIch 16.200 m2 thuôc kho 22 và 23 trén khu dAt 25ha thuc khu djch v Tan Cáng
Long BInh và quyn khai thác cong trinh xay dirng dr an DAu tir xây drng kho hang s 19 hinh
thanh trén khu dat 25ha thuOc khu djch vii Tan Cãng Long BInh.
V

Chi phi np khAu 10 xc nâng dAu hiu TCM theo hçp dng ngoai thuong s GV25 120918
ngày 25/12/2018, thi han vay 60 tháng. Khoãn vay nay duc dam báo bAng vic th chAp tài
san hinh thanh tr von vay.

(ji) Các khoán vay Ngãn hang Thirong mai c6 phAn Ngoi thi.rong Vit Nam — Chi nhánh Biën HOa dé
dâu Pr xây dimg nhà kho, thai han vay tir 120 tháng den 144 tháng, lAi suãt quy djnh trên t&ng kh
trâc nhn nc Các khoãn vay nay direc dam báo bang vic the chap tai san hinh thành tir von vay.

Ban thuylt minh nay là mt b3 phn hqp thành và phái duqc dpc cling vài Baa cáo tài chinh hQp nhdt giia niên d3
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CONG TV' C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
DIa chi: s6 10, dung Phan Dang Luu, khu ph 7, phirOng Long Binh, thãnh ph Biên Hàa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN i
Qu III cüa näm tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 nm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hçp nht gifla niên d (tip theo)
(ui)

Khoãn vay Ngân hang Thucrng mai C phn Phát trin Thãnh ph H Chi Minh theo hcip dng tIn
d%ing so 40925/19MN/HDTD ngày 05/11/2019 dê thanh toán, bü dap chi phi dâu tu xây dirng, thiêt
b Di,r an dâu tu xay dijng kho sO 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Cáng — Long Bmnh, thi han vay 96
tháng kê tir ngày giâi ngân von vay lan dâu. Khoãn vay thrgc dam bâo bang vic the chap Cong
trInh xây drng trén dat và quyên khai thác cOng trinh xây dirng hinh thành tir Dir an dãu t'.r xây
dung kho so 1 &2 khu 8,9 ha lCD Tan Câng — Long BInh, toàn b 19i Ich phát sinh tr dr an nay vâ
quyen tài san phát sinh tr hcp dông thuê co s ha tang (khu 6.783 ha thuc Khu djch vi Tan Cáng
Long Binh khu 130 ha) so 287/TCT-KI-[KD ngày 01/09/2018.
Chi tit s phát sinh v các khoân vay dài han nhi.r sau:

A

.

359.678.903.710
11.634.086.598
(17.072.069.832)
354.240.920.476

SdAunãm
S6 tin vay phát sinh
Kt chuyn sang vay ngn han
A
A.
So cuoi ky

A.

Luy keA tu dau nam den cuot ky nay
Näm tru*c
Nãm nay
312.734.564.069
30.389.272.379
(32.681.078.579)
310.442.757.869

15c. Vay qua hgn chwa thanh loan
Cong ty và cOng ty con không có các khoán vay qua han chi.ra thanh toán.
16.

Qu khen thir&ng, phüc lçri
Tang do trich
1p tü• Içi nhun
1.211.954.855
6.743.780.070
1.751.645.576
1.686.125.903

Chi qu5 trong
Tángkhác
10.000.000 (6.760.500.000)
6.000.000 (2.727.702.484)

Sticuik'
1.205.234.925
716.068.995

433.788.311

242.440.000

(454.000.000)

222.228.311

3.331.869.069

8.737.865.646

16.000.000 (9.942.202.484)

2.143.532.231

s6 du näm
Qu khen thtrrng
Qu5' phüc lcii
Qu5' thithng Ban
quán 1, diêu hành
Cong

Bàn thuyds minh nay là mç51 bphmn hçtp thành và phdi dwqc dQc cüng vái Baa cáo tài chinh hqp nhát giva niên d5
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CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
DIa chi: sê 10, &rOng Phan Dng Ltru, khu ph6 7, phixng Long Binh, thành ph Bin Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN DQ
Qu' III ciia nm ti chfnh kt thUc ngy 31 tháng 12 nm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInh hçp nht giU'a niên d (tip theo)
17b. Chi tilt Win gOp cüa c/ni th hfru
scu6ik
Cong ty TNHH Mt thành viên Tng Cong ty Tan
Cáng Sài Gôn

So uau nam

125,750,000.000

125.750.000.000

18.750.000.000

18.750.000.000

Các c dông khác

100.522.450.000

100.522.450.000

Cong

245.022.450.000

245.022.450.000

Scuik'

Cong ty TNT-JR Quán l nç và Khai thác tài san
Ngan hang TMCP Quân Di

1 7c.cJ philu
S6 lixcmg c phiu ph thông dang k phát hành

24.502.245

c ;.
So dau nam
24.502.245

S lucing c phiu ph thông dâ phát hành
s6 h.rçmg c phiu ph thông dang kru hành

24.502.245

24.502.245

24.502.245

24.502.245

Mnh giá c phiu dang lisu hành: 10.000 VND.
1 7d. Phân phoAi 10 nhuçln
Trong näm Cong ty dã phân phi Iqi nhun theo Nghj quyt dai hi ct dông thirO'ng niên nAm 2020
s 01/2020/NQ-DHCD ngày 12/6/2020 nhi.r sau:
VND
Phân ph61 Ici nhun nAm 2019
36.753.367.500

•

Chia c ti,rc cho các c dong

•

TrIch qu9 du tis phát trin

8.672.239.390

•

Trich qu5 khen tlwông

4.4 14.268.988

•

TrIch qu phEc ion

957.134.494

•

lrIch qu5 thuô'ng ban quãn 1 diu hành

242.440.000
VND

Tam trIch Icii nhuân näm 2020
•

TrIch qu5 khen thtthng

•

TrIch qu5' phüc lqi

1.800.000.000
265.000.000

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M1JC TRTNH BAY TRONG BAO CÁO KET
QUA HOT BONG KINH DOANII HP NHAT GIU'A NIEN DO
1.

Doanh thu ban hang và cung cp dlch v

Ia.

Tang doanh thu

Djch vi cho thuê kho và các djch viii di kern
Doanh thu cho thuê cAu tai Cat Lái
Doanhthubán h scithu
Cong

Lüy k tir du näm dn cui ki nay
Näm trir&c
Nàm nay
298.9 18.745,01 1
324.503.860.733
8.886.666.996
9.201.735.942
13.391.161
49.079.091
307.818.803.168
333.754.675.766

Bàn thuyit minh nay là m(31 b5ph<n hçip thành và phdi di.qc dQc thng vái Bdo cáo àí chin/i hq nhth gita niên d5
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CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH
Dja chi: S 10, diiO'ng Phan Dáng Lixu, khu phó 7, phtr&ng Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GIUA NIEN D
Qu III cOa näm tài chinh kt thüc ngäy 31 tháng 12 nm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht giUa niên d (tip theo)
lb.

Doanh thu ban hang và cung cdp die/s vy c/so các ben lien quan
COng ty va cong ty con phát sinh các giao djch v ban hang va cung cp djch vii cho the ben lien quan
kháe nhi.r sau:
A
(
Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay
Nàm nay
Nàm trtro'c
Cong ty TNHHMOt thank viên Tang ông ty Tan Ong Sài Gbn
Dch vi cung cp cho Cong ty mc
13.357.656.530
7.595.501.612
Cho Cong ty mc thuê cu tai Cang Cat Lái
5.821.125.003
6.127.499.997
Cong ty Ciiphn Kho vn Tan Cáng
Cung cp djch vi
1.813 .347. 194
Cong ly Jphin Djch vy K9 thut Tan Gang
Cung cp djch vii
35.200.308
22.298.072
Cong ty CiJphân Vn tãiB( Tan COng
Cung cp dlch vii
71.952.872
287.415.079
Cong ty CJ phn Du tu'ICD Tan Long
Cung cp djch vii
418.522.500
622.698.750
Cong ty Cd p/sdn Nhiên lieu Tan COng
Cung cp djch viii
37.430.933

2.

Giá vn hang ban
Là giá vn djch vu d cung cAp.

3.

Doanh thu hot dng tài chInh

LAi tin gcri cO k' han
Lai tin gui không kS' han
C t(rc, lqi nhun duçic chia
Lãi chenh 1ch t giá phát sinh
Läi ban ngoi t
Doanh thu tài chinh kháe
Cong
4.

Lily k tu' du nàm dn cui k' nay
Näm nay
Nàm trrc
1.871.382.905
1.4 19.897.535
261.765.977
51.906.356
11.692
35 1.585.161
85 1.173.558
4.877.807
5.977.000
86.396.204
7 1.014.406
179.183.348
3.061.325.538
2.093.846.411

Chi phi tài chInh

Chi phi Iãi vay
L ban ngoai t
L chénh 1ch t giá phát sinh
L chênh 1ch t giá do dánh giá li eác khoàn
muc tién t cO gôc ngoai t
Chi phi tài chInh khác
Cing

Lily k tfr du näm dn cuM k)' nay
Näm nay
Näm trLrcrc
25.311.483.870
21.915.767.56 1
26.774.000
5.924.000
933.871.852
99.332.254
12.710.129
197.842.244
26.469.971.966

Bàn thuyd: minh nay là m3t b5 phin hçp thành và phái dwqc dQc cüng vol Báo cáo tài chinh hqp nhJt giOa niên d5

198.097.744
22.231.831.688
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CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja chi: S6 10, duàng Phan Dung Lixu, khu pM 7, phng Long Binh, thãnh ph6 Blén HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAT CHINH HOP NI-TAT GIUA NIEN DO
Qu9 III cia nm tài chinh kt thUc ngày 31 thang 12 näm 2020
Ban thuyh minh Báo cáo tãi chinh hqp nht gi&a niên (tip theo)

5.

Chi phi ban hang
A

-

Chi phi khu hao tài san c djnh
Chi phi djch vi,i mua ngoài
Các chi phi khác
Cong
6.

Lily ktirdu näm dn cu6i
nay
Näm nay
Näm trtróc
13.178.959.487
14.064.639.7 10
1.144.477.043
1.534.375.375
1.269.590.552
1.292.205.721
2.162.568.809
2.203.531.722
6.000,000
3.000.000
456.947.466
182.398.047
2. 165.695.617
4,501,718.366
7.745.672.767
7.042.072.330
28.129.911.741
30.823.941.271

Thu nhp khác

Tin bM thuong
Truy thu báo him nguii lao dng
Thu nhap khác
Cong
8.

A

Chi phi quãn 19 doanh nghip

Chi phi cho nhân vién
Chi phi v.t 1iu quán 19
Chi phi d dung van phông
Chi phi khu hao tâi san c djnh
Thug, phi và 1 phi
Di.r phông phãi thu khó dôi
Chi phi djch viii mua ngoài
Các chi phi khác
Cong
7.

A

A.
Luy ke tir dau nam den cuoi
ky nay
Nàm nay
NAm trtróc
348.799.997
147.739.437
449.222.958
1.563.745.198
2.3 53 .2 16.649
2.060.284.632
2.802.439.607

Luy k tir du nàm dn cui k' nay
Näm nay
Nám trir&c
2.788.651
9.787.099
54.499.543
7.628.277
926.091
64.916.471
10.713.190

Chi phi khãc
-

Tin an cho Hãi quan
Phat do vi pham hqp dng
Thus bj phat, bi truy thu
Chi phi khác
Cong

A

•

A

A

A.
Luy ke tir dau nam den cuoi
ky nay
Nàm nay
Nám tru'frc
186.880.000
156.150.000
160.348.127
236.180.308
92.163.445
330
279.043.445
552.678.765

Ban thuyt minh nay là tn5t bphan hQp thành Va phdi dwçic dQc cling vol Báo cáo íàî chin/i hc,p nhdt gra niên i
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CONG TV cö PH'AN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja chi: s6 10, duô'ng Phan Dàng Ltxu, khu ph 7, phtthng Long Binh, thành ph6 Bién Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAL CHfNH HOP NHAT GIUA NIEN fX
Qu III cüa nm tài chlnh kt thic ngãy 31 thang 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht gi&a niên dI (tip theo)
9.

LAi trên c phiu

9a.

LöI co bán/suy giám trên c6ph11u

-

•

.

Luy ke tir dau nam den cuot ky nay
Näm nay
Näm trLrc
Lçii nhuân k toán sau thug thu nhp doanh
nghip

45.196.319.037

39.370.848.612

TrIch qu5' khen thuàng, phüc 1çi

(2.065.000.000)

Lci nhuan tinh lAi co bán/suy giám trén c phiu
S hrcxng bInh quân gia quyn cCia c phiu ph
thông dang hiu hânh trong näm

43.131.319.037

(3.937.084.861)
35.433.763.751

24.502.245

24.502.245

1.760

1.446

LAi co' bãn/suy giãm trên c phiu
9b.

Thông tin khác
Läi ca ban trén c phiu k' nay thrçc tinh trén co sâ trr s tm trIch qu khen thixàng, phác 1çi di,ra
theo Nghj quyêt Di hOi cô dông thxng nith nAm 2020 so 01/2020/NQ-DHDCD ngây 12 tháng 6
nAm 2020.
Khong có cac giao djch c phiu ph thông hoac giao djch c phiu ph thông tim näng nào xãy
ra tr ngày kt thác kS' ké toán den ngày cong bô Báo cáo tài chfnh hcp nhât giira niên d nay.

10.

Chi phi san xut kinh doanh theo yu t
LUy k hr du nàm dn cui k3' nay
Näm nay
Näm trir&c
Chi phi nguyen 1iu, vat 1iu
Chi phi nhân cong
Chi phi khu hao tài san c djnh
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi khác

5.91 8.580.280
42.421.748.926
42.092.869.768
142.591.818.035
16.194.399.515

39.806.999.100
13 1.782.923.775
12.618.051.386

Cong

249.219.416.524

232.448.145.400

Bàn thuydt minh nay là mc31 bç3phin hcip thành và pliài dwcxc dQc cleng v8i Báo cáo tài chinh hqp nha't giia nien d5

5.248.275.595
42.991.895.544
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CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Dja chi: s6 10, duang Phan Dng Li.ru, khu pM 7, phisông Long Binh, thành phó Blén HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN EX
Quy III cüa näm tãi chinh kt thCic ngay 31 tháng 12 nàm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh h9p nht giü'a nin d (tip theo)
VII. NII(JG THÔNG TIN KHAc
Giao dch và s dir vó'i các ben lien quan
Các ben lien quan vó'i Cong ty và cOng ty con baogm: các thành viên quãn l cliü ch&, các cá
nhân Co lien quan vi cac thành vien quân l' chà chôt và các ben lien quan khác.
la. Giao djc/i và sá dir vfl các than/i viên quãn 1 chá chat và các Cd nhân có llên quan vôi cdc
thânh vien quán chü chzñt
Cac thanh vien quan ly chu eliot gom: cac thanh vien Hçi dong quan tr1 va cac thanh vien Ban dieu
hành (Ban Giám dOe, Giám dôc tài chInh, kë toán tnrng). Các cá nhân có lien quan vài các thành
vien quân l ehü chOt là các thành vién mat thiët trong gia dinh các thành vien quân l' chCi chôt.
Giao d.ich vái các thành viên quan l3 chü chat va các cá nhdn có lien quan vó'i các thành viên quán
lj chi chôt
COng ty và cOng ty con không phát sinh giao djch ban hang và eung cp dch viii cüng nhi.r cac giao
dch khácvi các thành viên quãn 1 chü chOt và các Ca nhân cO lien quan vi các thành vien quân
l' chO chOt.
Cong nçi vat các thành v/en quán l chz chat va cac cá nhdn CO lien quan
vat các thành v/en quán
l chü chót
Cong ty vâ cong ty con không có cong nç vài cac thành vién quán l' chil ch& và các eá nhân có
lien quan vói các thành viên quãn 1' chü chOt.
lb.

Giao d/ch và sá du' vOl cdc ben lien quan khdc
Các bOn liOn quan khác vói Cong ty va cOng ty con gm:
Ben lien quan khác
Cong ty TNHH Mt thành viOn Tng Cong ty Tan Cáng Sâi GOn
Cong ty TNHH Mt thành viOn Xây di,rng Cong trinh Tan Cãng
Cong ty C phn Kho van Tan Càng
Cong ty C phn Djch vii K thu.t Tan Câng
Cong ty C phn Dai 1 Giao nhan Van tãi Xp d Tan Cáng
Cong ty C phn Van tái BO Tan Cáng
Cong ty C phn Van tâi Thüy Tan Cáng
Cong ty C phn Giái pháp Cong ngh Thông tin Tan Cáng
Cong ty TNHH Mit thành viOn Hoa tiêu Tan Câng
COng ty C phn Dich vj Hang hái Tan Cáng
COng ty C phn Tan Cãng — Cái Mép
Cong ty C phn Tan Câng Min Trung
Cong ty C phn Tan Cáng Hip Phwic
Cong ty C phn Tan Cáng Cypress
Cong ty C phn lCD Tan Càng - Song Thin
Cong ty C phn Van tãi Bin Tan Câng
Cong ty C phAn Cãng Cat Lái
Cong ty TNHH Cãng Quc t Tan Càng - Cái Mép
Cong ty C phn Tip van Cat Lái
Cong ty TNHH Phát trin ngun nhân lrc Tan Càng — STC
Cong ty C phn Tan Cáng — Tây Ninh
Cong ty Ct phAn Du tu lCD Tan Long

Mi quan he
COngtymç
COng ty cüng Tap doàn
COng ty cüng Tap doân
COngtycàngTapdoan
COng ty cüng Tp doân
CôngtycüngTapdoan
CôngtycñngTapdoan
Cong ty cüng Tp doàn
Cong ty cüng Tap doàn
COng ty cing Tap doãn
COng ty cüng Tap doàn
Cong ty cüng Tap doàn
COng ty cüng Tap doàn
COngtycüngTapdoan
Cong ty cñng Tap doàn
COng ty cüng Tap doàn
COngtycngTâpdoan
Cong ty càng Tap doàn
COngtyciingTapdoan
Cong ty cting Tap doàn
Cong ty cting Tap doân
Cong ty cing chü tjch

Bàn thuydt minh nay là m(3: b3ph<mn hp thành Va
phái duçrc dQc thng vái Báo cáo îàì chinh hp nhcfi giia n/en dci
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CONG TV cd PH'AN lCD TAN CANG — LONG BNH
Da chi: S6 10, &rng Phan Dang Lixu, khu ph 7, phir&ng Long Binh, thânh ph Bin 1-lôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO iAi CHfNH HOP NHAT GIU'A NIEN DO
Qu III cüa nm tài chfnh kt thUc ngày 31 thang 12 nàm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hyp nht giva niên d (tip theo)

Giao djch vái các ben lien quan khác
Các giao dlch khác phát sinh gi&a Tp doàn vâi cac ben lien quan khác nh,.r sau:
Lily k tr du näm dn cui k' nay
Nàm nay
Näm tnró'c
Cong ty TNHH Môt thOnh viên Tang cong ty TOn cong Sal Gbn
Chi phi thuê c sx 11? Mng
29.693.311.032
Chi phi mua 4t t.r, djch vu
1.831.617.320
1.326.927.125
Tin thud dt phái trâ
11,726,831.880
6.049.726,995
Phái trâ Co tcrc näm tnràc
18.862.500.000
18.862.500.000
ông ty C'6phtn Kho vçIn TOn COng
S& ding djcli vii trong k'
26. 100.000
Cong ty C6phn Djch vi 1(9 thuut TOn cong
Sfr di,ing djch vii trong kS'
1.405.299.517
2.087.984.846
Cong ty TNHH C'ing Qu6c tETOn Cãng Cli Mép
SÜ di,ing djch v trong kS'
45.068.182
665.880.518
cong ty C6phn GiOiplidp cong ngh Thông tin Tan COng
Scr d,ing djch viii trong k5'
451.800.000
3.090.910
cong zy TNHH P/Id, triln Ngun nhOn 1rc TOn cong STC
Scr dung djch vi trong k5'
76.480.328
2 14.545.000
Cong ty (26 ph6n Nhiên lieu TOn COng
SCr dicing djch vii trong k5'
8.880.000
(2ông ty CJ ph6n Vn tdi BMn TOn Cáng
Südvngdjchvutrongk5i
2.087.984.846
Cong ty C6ph6n D6u tu'iCD TOn Long
Chi phi thue kho trong k5'
27.198.990.000
24, 176.880.000
COng nçi vái các ben lien quan khác
Cong nq vói cac ben lien quan khác duc trmnh bay tai các thuy& minh s V.3, V.10, V.12, V.13 và
V.14.
Các khoán cOng nç phái thu các ben lien quan khác khOng Co báo dam và se dtrçic than h toán bAng
tiên. KhOng có khoán dr phOng phái thu khó dOi náo dizçic Ip cho các khoán nq phái thu các ben
lien quan khác.
2.

Thông tin v b phn
Tap doàn không trInh bay báo cáo b phn do hoat dông ciia Tp cloàn chü yu trong linh vi,rc kinh
doanh djch vii cho thuO kho vá dlch vv di kern, tai môt khu vrc dia 12 là trong lãnh thô Vit Nam.

Ban thuy4i minh nay là m5: bç5 p/ian hçip thành Va phái dwqc dQc cIeng v&i Báo cáo tài chIn/i hcxp n/idt gii?a niên d
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CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja chi: So 10, thrOng Phan Dng Lt.ru, khu phO 7, phuOng Long Binh, thánh phO Bin HOa, tinh DOng Nai
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GIUA NEEN D
Qu III cüa nam tài chinh kt thOc ngày 31 thang 12 nrn 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niên
(tip theo)
3.

Sir kiin phát sinh sau ngày kt thüc k5' k toán
Khong có sr kin trong yOu não phát sinh sau ngày kOt thüc
kS' kO toán yêu cu phâi thOu chinh sO
1iu hoãc cong bO trén Báo cáo tâi chInh hcp nhât gi&a nien dt.

Lip, ngáy 3(3 tháng /1) näm 2020
NgtrO'i 1p biOu

Ke toan trirong

dOc
r cqwcly

C
C.

! COPPA

,c.r
*— TMCfrG

Dào Thanh BInh

Lê Qu5'nh Quang

/

' — PlIicAnh Tun

Ban thu/i m:nh nay là mt báph<2n hqp than/i vàphdi thtçrc dQc cling vài Báo cáo íàä chinh hip n/idt gia nien d
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