
BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DQ 
QU' I CUA NAM iAt CHINH KET THUC 

NGAY 31 THANG 12 NAM 2020 

CONG TYCO PHAN 
lCD TAN CANG LONG BiNH 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 

MVC LUC 

Trang 

1. Mucluc 1 

2. Bang can Mi k toán giüa niên d tti ngày 31 tháng 3 näm 2020 2-5 

3. Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh gifra niên d 
Qu3 I cüa nám tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020 

4. Báo cáo lu'u chuyn tin t giü'a niên d 
Qu I cüa nàrn tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nárn 2020 7-8 

5. Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gifra niên d 
Qu I ciia näm tãi chinh kt thñc ngày 31 tháng 12 näm 2020 9 - 35 

1 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Da chi: S 10, dung Phan Dang Luu, KP7, phuông Long Binh, thành phó Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAT CHINH GIU'A NIEN 

Qu' I cüa nàm tài chInh kt th6c ngày 31 tháng 12 näni 2020 

BANG CAN DOI KE TOAN GIU'A NIEN IX) 
(Dng dy dü) 

Tai ngày 31 thãng 3 nm 2020 

Don vj..t.mnh: VND 

Ma Thuy& 
TAI SAN S6 minh S6 cu6i k So dãu nãm 

A - TAI SAN NGAN HAN 100 288,531,462,955 286,474,040,308 

I. Tin vä các khoãn tLrong thwng tin 110 V.1 95,792,864,064 71,419,929,315 
1. Tin 111 40,792,864,064 46,419,929,315 
2. Các khoán tucmg ducng tin 112 55,000,000,000 25,000,000,000 

II. Bu tu tài chInh ngn hn 120 
1. Chfrngkhoánkinhdoanh 121 
2. Di,r phOng giãm giá chüng khoán kinh doanh 122 
3. Dutirn.mgittd6nngàydaohan 123 - 

HI. Các khoãn phãi thu ngn h3n 130 189,427,139,984 206,282,383,745 
1. PhãithungânhancUakháchhang 131 V.3 158,648,380,757 199,626,102,581 
2. Trãtruâc cho nguôi ban ng.n han 132 V.4 22,724,026,214 661,785,606 
3. Pháithunibng.nhan 133 
4. Phãi thu theo ti6n dii k6 hoach  hcvp dng xây drng 134 
5. Phãithuvchovayngânhan 135 
6. Phái thu ngn han khac 136 V.5a 8,597,498,447 6,537,260,992 
7. D,r phông phãi thu ngk han khó dôi 137 V.6 (542,765,434) (542,765,434) 
8. Tàisãnthi6uchôxü1, 139 

IV. Hãngtnkho 140 
1. Hângt&ikho 141 
2. D,r phông giãm giá hang tn kho 149 

V. Tài san ngn hn khác 150 3,311,458,907 8,771,727,248 
1. ChiphItrãtnrOcngânhan 151 V.7a 252,458,748 420,075,634 
2. Thus giá trj gia thng ugc khâu trfj 152 3,059,000,159 8,351,651,614 
3. Thu6 va cãc khoân khác phái thu Nhà nuâc 153 
4. Giao djch mua ban 1i trái phiu ChInh phü 154 
5 Tài san ngn han  khãc 155 

Báo cáo nàyphdi dwqc dQc cling vái Bàn tiwylt ,,ünh Bdo cáo tài chin/i giIa niên d 



Thuyêt 
minh Scuik  Sódunam 

1,153,048,416,324 

630,00b,000 

1,168,819,112,408 

630,000,000 

V.5b 630,000,000 630,000,000 

727,855,404,929 
V.8 727,332,228,530 

1,043,827,897,381 
(316,495,668,851) 

739,436,891,956 
739,304,392,227 

1,042,086,959,147 
(302,782,566,920) 

Baa cáo nàyphdi dwçic dcc cling vái Bàn thuye4t nzinh Baa cáo tài c/iinh gii7a niên dç 3 

CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dja chi: S6 10, duyng Phan Dang Ltru, KP7, phng Long BInh, thânh ph6 Biên Hàa, tinh Ding Nai 

BAO CÁO TAI CHINH GIIXA NIEN DO 

Qu' I cOa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 

Bang can di k toán giva niên d (tip theo) 

TA! SAN 

B - TA! SAN DAI HN 

L Các khoãn phäi thu dài hn 

Ma 
s 

200 

210 
1. Phãi thu dài han  cüa khách hang 211 
2. Trã tnrôc cho ngui ban dài han 212 
3. Vn kinh doanh dn vi trrc thuôc 213 
4. Phái thu nôi bô dài han 214 
5. Phái thu v cho vay dãi han 215 
6. Phãithudài hankhac 216 
7. Dir phông phâi thu dài han  khó dOi 219 

II. Tãi san c djnh 220 
1. TàisáncidjnhhUuhInh 221 

Nguyen giá 222 
Giá frj hao mon lzy ke 223 

2. Tài san c djnh thuê tài chInh 224 
Nguyen giá 225 
Giá frj hao mOn lüy ké 226 

3. Tàisãnc6dinhvôhjnh 227 
Nguyen giá 228 
GM frj hao mOn lfiy Ice' 229 

III. Bt dng san du tir 230 
Nguyen giá 231 
Giá tn hao mon IUy k 232 

W. Tài san d dang dãi han 240 
1. Chi phi san xut, kinh doanh d dang dài han 241 
2. Chi phi xây di,ing c ban dä dang 242 

V. Du tu tãi chInh dãi han 250 
1. DAutirvàocongtycon 251 
2. Du tix vao cong ty lien doanh, lien k& 252 
3. DAu tu gop v6n vào &n vi khác 253 
4. Di,r phong du tu tài chInh dái han 254 
5. Du t.r nm giU dn ngây dáo han 255 

VI. Tài san dài han khãc 260 
1 Chi phi trã truâc dài han 261 
2. Tài san thu thu nhâp hoân Iai 262 
3. Thit bj, vt tu, ph tüng thay th dài hn 263 
4. Tai san dài han  khác 268 

TONG CONG TAI SAN 270 1,455,293,152,716 1,441,579,879,279 

V.9 523,176,399 132,499,729 
1,408,784,400 635,584,400 
(885,608,001) (503,084,671) 

19,641,644,286 20,414,844,286 

V.10 19,641,644,286 20,414,844,286 

V.2 27,638,210,000 27,638,210,000 
20,400,000,000 20,400,000,000 

7,238,210,000 7,238,210,000 

377,283,157,109 380,699,166,166 
V.7b 377,027,039,954 380,443,049,011 
V.11 256,117,155 256,117,155 



CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja chi: S 10, throng Phan Däng Lu'u, KP7, phi.thng Long BInh, thành phó Biên HOa, tlnh Dông Nai 
BAO CÁO TAI CHINH GIO'A NIEN f 

Qu I cüa nám tài chInh k& th(ic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Bang can di k toán gifFa niên d (tip theo) 

NGUON VON 
Ma 
s 

Thuy& 
minh Scuôik' So dlu niini 

CNQ PHAI TR 300 1,050,723,631,907 1,072,111,729,506 

I. Nçngnhn 310 281,208,496,126 305,881,129,523 
1. Phãi trã nguvi ban ngn han 3.11 V.12a 146,503,466,799 149,367,990,656 
2. NginM mua trA tin trtró'c ng&i hn 312 V.13 1,305,239,948 4,998,174 
3. Thud và các khoãn phãi np Nhà nixOc 313 V.14 3,938,243,376 6,594,851,065 
4. Phãi trã ngixôi lao dng 314 2,890,864,756 3,077,816,943 
5. Chi phi phãi trã ngân hn 315 V.15 6,084,224,674 746,086,081 
6. Phãi trã ni b ngn han 316 
7. Phãi trâ theo tin d k hoach hqp d6ng xây di,rng 317 
8. Doanh thu chira thi,rc hin ngn han 318 V.16a 4,532,613,324 4,532,613,324 
9. Phãi trã ngn han  khác 319 V.17a 72,355,520,725 85,447,209,152 
10. Vay va ncr thuê tài chInh ngn han 320 V.18a 42,858,515,198 53,888,279,318 
11. Di,r phOng phãi trà ng&i han 321 
12. Qu khen thi.râng, phüc icri 322 V.19 739,807,326 2,221,284,810 
13. Qubinhngia 323 
14. Giao djch mua ban lai trái phiu ChInh phO 324 

IL Nodãihan 330 769,515,135,781 766,230,599,983 
1. Phãi trã ngiri ban dài han 331 V.12b 
2. Ngtri mua trã tin truàc dài han 332 
3. Chi phi phài trã dài hn 333 
4. Phái trã nôi bô v vón kinh doanh 334 
5. Phãi tràni bO dài han 335 
6. Doanh thu chua thrc hin dài han 336 V.16b 171,279,335,126 172,412,510,648 
7. Phâi trã dài han  khãc 337 V.17b 265,287,870,045 263,739,185,625 
8. Vay va ncr thuê tài chInh dài han 338 V.18b 332,947,930,610 330,078,903,710 
9. Trái phiu chuyn di 339 
10. C phMu tru dAi 340 
11. Thud thu nhp hoân lai phâi trà 341 
12. Dr phOng phãi trã dài han 342 
13. Qu phát trin khoa h9c và cong ngh 343 

Báo cáo nàyphál dwçic dcc cieng vái Ban fhuyEl ,ni,th Báo cáo íàï chIn/i giva nien 4 



Lê Qu'nh Quang Nguyn lXrc Khiêm 
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±' ATt Triêu Phü 

CONG TV cö P1-JAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dia chi: s6 10, &rYng Phan DAng Luu, KP7, pinrng Long Bmnh, thành phó Biên Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH G1A NIEN DO 

Qu I cüa näm tài chinh k& thüc ngày 31 thang 12 nAm 2020 
Bang can di k toan gi&a niên d (tip theo) 

NGUON VON 

D - NGUON VON CHU SO lltflJ 
4 

Ma 
s 

400 

Thuyet 
minh S cui k5T So du näm 

390,856,247,372 383,181,423,210 
4 

I. Vn chü s& huii 410 V.20 390,856,247,372 383,181,423,210 
1. V6n gOp cüa chü sâ hUu 411 245,022,450,000 245,022,450,000 

Co2  philuphd thông co quyn biéu quy& 411a 245,022,450,000 245,022,450,000 
- Cdphiiu wu dâ 411b 
2. ThngduvncPphAn 412 
3. Quyn chpn chuyn c16i trái phiu 413 
4. Vn khác cia chü sâ hthi 414 - - 
5. CphMuqu5 415 
6. Chnh Ich danh giá 1i tài san 416 
7. Chênh1êcht'giah6ioaj 417 
8. Qu5 du tu phát trin 418 82,344,043,945 82,344,043,945 
9. Qu h tiv sp xp doanh nghip 419 - 

10. Qu5khácthuôcynchüshU,  420 
11. Lçxi nhun sau thu chtxa phân ph6i 421 63,489,753,427 55,814,929,265 
- LNSTchwaphdnphái ly kl dEn cuô'i kj) trzthc 421a 50,204,429,265 55,814,929,265 
- LNSTchzraphánphô'i lcj) nay 421b 13,285,324,162 
12. Ngun v6n Mu ti.r xây drng cci ban 422 

II. Ngun kinh phi và qu5 khác 430 
1. Ngunkinhphf 431 
2. Ngun kinh phi dA hinh thành tài san c djnh 432 

TONG CONG NGUON VON 440 1,441,579,879,279 1,455,293,152,716 

Ngtroi 1p biêu 
Lap, ngày 20 tháng 4 nAm 2020 

K toán truö'ng Giám ac 

Bdo cáo nàyphát dwçic efQc cüng v&i Ban thuylt minh Bdo cáo tài chin/i gii?a n/en d 5 
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CONG TY Co PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dia chi: S 10, throng Phan Dang Liru, KP7, phuong Long BInh, thãnh ph6 Biên HOa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI cHINH GrcrA NW DO 
Qu I cüa nAm tâi chinh k& thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

BAO CÁO LUIJ CIIUYEN TIEN TE GIUA MEN DQ 
(Thea phLrong pháp gián tip) 

(Dung dy dO) 
Qu I cOa Ham tài chfnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2020 

1. 

CIII TIEU 

Lun chuyn tin tfr hoyt dng kinh doanh 

- Ma 
s 

0 

Thuyet 
minh Nam nay 

Dan vj tInh: YND 

Nam tru'&c 

1. Lo' nhuân trithc thul 01 16,582,278,305 16,276,966,099 
2. Diu chinh cho cdc khoán: 
- Khu hao tài san c djnh và bt dng san du tir 02 14,095,625,261 11,522,328,725 
- Các khoãn dr phOng 03 - - 
- LAi, 1 chênh 1ch t giá hi doái do dánh giá 1i 

các khoán mic tin t có g& ngoi t 04 VI.4 (693,697,489) 19,912,117 
Lâi, 1 tr hot dng dAu tii 05 (483,262,279) (561,643,838) 

- Chi phi lài vay 06 \'I.4 7,883,673,478 6,452,464,126 
- Các khoãn diu chinh khác 07 - 
3. Lçii nhuân tfr hot'it d5ng kinh doanh 

trthc thay a'ôi von Iwu d5ng 08 37,384,617,276 33,710,027,229 
TAng, giâin các khoãn phái thu 09 22,503,368,973 (13,739,352,543) 
TAng, giãm hang thn kho 10 - 
TAng, giàm các khoãn phái trá 11 10,082,736,727 33,066,349,104 
TAng, giAm chi phi trà truàc 12 3,583,625,943 (6,673,836,662) 

- TAng, giãm chCrng khoán kinh doanh 13 - 
Tin lAi vay dA trâ 14 (7,883,673,478) (6,452,464,126) 
Thu thu nhp doanh nghip dA np 15 V.12 (6,397,809,360) (5,272,860,590) 
TMn thu khác to hot dng kinh doanh 16 V.17 
Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 17 V.17 (7,091,977,484) (5,348,906,630) 

Lwu chuyin tin thu,z & hort d3ng kinh doanh 20 52,180,888,597 29,288,955,782 

II. Lun chuyn tin tfr hoot  dng du tu 

1. Tin chi d mua sam, xây drng tài sAn c6 dTnh va 
cAc tAi sAn dAi hn khác 21 (1,740,938,234) (42,720,534,259) 

2. Tin thu ti thanh I, nhtrçng ban tAi sAn c6 dn1i vA 
cAc tài sAn dài hn khác 22 

3. Tin chi cho vay, mua các cOng ci,i nçi cOa 
don v khAc 23 

4. Tin thu hi cho vay, bAn 1i các cong ci nçx cOa 
dan v  khAc 24 

5. Tin chi dAu tu gop v6n vào don vj khác' 25 - 
6. Tin thu Mi du tu gop v6n vAo don vi khAc 26 
7. Tin thu IAi cho 'ay, ci tirc VA Iqi nhun th190 chia 27 483,262,279 561,643,838 

Lu'u cii uyén flu: thuun ta izait t1ng ithu fir 30 (1,257,675,955) (42,158,890,421) 

Báo cáo nàyphâi öwçic dpc cfing vOl Ban thuyil minh Báo cáo lài chfnh giaa niên d4 



La., ngày 20 tháng 4 näm 2020 

K toán truông 

Nguyn Dfrc Khiêm ran Triu Phii 

CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BtNH 

DIa chi: S 10, thrôiig Phan Oàng Liru, KP7, phung Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dông Nai 
BAO CÁO TAI CHINH GICfA MEN O 
Qu I cüa näii tài chInh kt thCic ngày 31 thang 12 nàm 2020 

Báo cáo luii chuyn tin t giü'a lien d (tip theo) 

CHI TIEU 

III. Lu'u chuyên tin tü hoit dng tài chinh 

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

Ma 
s 

Thuyt 
minh 

- ' .- ,. S Luy ke tu' dau nam den cuoi ky nay 

Niim nay Nam tru'óc 

chüsâhthx 31 
2. Tin trá Iai von gop cho các chü sâ hO'u, mua 1i 

c phiu cüa doanh nghip dä phát hánh 32 
3. Tinthutrdivay 33 V.16 2,869,026,900 18,940,675,000 
4. Tintrãngcvay 34 V.16 (11,029,764,120) (9,883,330,620) 
5. Ti&n trá ncr gc thuê tài chinh 35 
6. C tt'rc, lcri nhun dä trã cho chü sâ hiu 36 (18,965,003,670) 

Lwu chuyén Eien thun tfr /zoçzt 1t5ng Idi chintz 40 (27,125,740,890) 9,057,344,380 

Lu'u chuyn tin thun trong k5' 50 23,797,471,752 (3,812,590,259) 

Tin và tu'o'ng duo'ng tin du nàm 60 V.1 71,419,929,315 74,319,462,613 

Anh hirô'ng cüa thay di t gá héi doái quy di ngoi t 61 575,462,997 (5,461,384) 

Tin vã tu'o'ng duo'ng tiii cuii k5' 70 V.1 95,792,864,064 70,501,410,970 

Nguô'i Ip biu 

Lê Qu'nh Quang 

Báo cáo nc',vphái drçc a'pc cang vái Bàn huyE inlith Bdo cáo íài chinh gii?a niên dç 8 



CÔNGTYC5PHANICDTANCANG—LONG BINH 
Dja chi: s6 10, dLr&ng Phan Däng Luu, ithu ph 7, phiimg Long Binh, thânh ph6 Bién HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAi CHINI-I GIUA NIEN DO 
Qu I cOa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nrn 2020  

BAN THUYET MINFI BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN DQ 
Qu I ella näm tài chinh k& thllc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

I. DC DIEM HOF DQNG 

1. lllnh thfrc s& hfru vn 

Cong ty C phn lCD Tan Cáng — Long Binh (sau day gçi tt là "Cong ty") là cong ty c phn. 

2. Linh vtrc kinh doanh 

LTnh virc kinh doanh ella Cong ty là djch vii. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dOng  kinh doanh chinh ella COng ty là: 

- Xp do' hang hóa, container; 

- Di 1 giao nhn hang hóa; 

Vn tâi hang hóa duông bO,  du*ng thlly; 

Djch vii phân IOai, luu tro' va dOng gói hang hoa; dóng gói hang container; 

- Sra ch&a, bâo du'o'ng phuong tin 4n tãi, thit bj xp do'; 

Cho thuO phucmg tin 4n tãi, vô container, thMt bj xp do'; 

Kinh doanh kho bãi; 

Kinh doanh djch vi logistics; 

Kinh doanh vn tâi da phtro'ng thirc; 

Hoat dung  djch vi h trçi trire tip cho 4n tái thrOng st và di.ro'ng bO; 

Hoat dOng djch V11 11 trç trrc tip cho 4n tái thro'ng thlly; 

Cho thué xe Co dng ca./. 

4. Chu kS'  san xut, kinh doanh thông thtrO'ng 

Chu k' san xut kinh doanh thông thuong ella Cong ty khOng qua 12 tháng 

5. Cu trllc Cong ty 

cong ty con 

COng ty chi du tir vao 1 cong ty con là Cong ty C phn TMp vn Thành Long có trçi so' chInh tai 
G243 Blli Van HOa, KP7, phi.ro'ng Long BInh, thành ph6 Bién HOa, tinh Dông Nai. Hoat dng kinh 
doanh chInh ella Cong ty con nay là cho thuO kho bâi, liru tr& hang hóa; vn tâi hang hoa; bc xOp 
hang hOa, dóng gói hang hóa. Tai ngày kt thuzc k' kO toán, t' 1 von gop ella Cong ty tai cong ty 
con nay là 51%, t) 1 quyôn biu quyêt và t3' l Igi Ich tirong throng vOi t' 1 von gOp. 

6. Tuyên b1 v khã näng so sánh thông tin trén Báo cáo tài chinh gifra niên d 

Các s lieu tuung (mg ella k' truó'c so sánh &rcrc vâi s lieu ella k' nay. 

7. Nhâu viên 

Tai ngày k& thllc k' kO toán, Cong ty có 191 nhân viOn dang lam vic (s du nàm là 232 nhân 
'iOn). 

Ban thuyii ininh nay là mt bphdn hqp thành và phái &tç/c dQc càngvói Báo cáo tài chin/i gifra niên d 



CONG TY c6 PHAN lCD TAN CANG - LONG B±NH 
Dia chi: S 10, &thng Phan Bang Ltru, khu ph6 7, phisäng Long Birth, thành ph Biên Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO cÁo TAI 1-1tNH GJUA NIEN D 
Qu I cüa nam tài chmnh kt thüc ngày 31 tháug 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh gifla niên d (tiép theo)  

II. NAM TAT CHINLI, DON V TLEN T SI)' DI)NG TRONG ICE TOAN 

1. NAmtàjchinh 

Nãm tài chInh cüa Cong ty bt du tr ngày 01 tháng 01 Va kt thác vào ngày 31 thang 12 hang 
näm. 

2. Don vj tin t sir diing trongk toán 

Don vj tin t s ding trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do phn lan các nghip viii du,qc 
thrc hin bang don vl tin t VND. 

ifi. cmJAN rrrc vA CHE DO ICE TOAN AP DJNG 

1. Ch d k toán áp diing 

Cong ty áp dvng  các Chun ini,rc K toán Vit Nam, Ch dO K toán doanh nghip ViOt  Nam du9,c 
ban hành theo Thông ttr s 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 näm 2014 và các thông tu hiró'ng 
dan thi.rc hiên chuân mi,re k toán cüa BO Tài chInh trong vic Ip và trinh bay Báo cáo tài chInh 
gifta niôn dO. 

2. Tuyên b v vic tuãn thu chun myc k toán và ch dO k toán 

Ban Giám dc dftm bào dä tiiân thir yêu cAu cia các Chu.n mvc  K toán ViOt Narn, ChE dO Ké 
toán doanh nghip ViOt Nam duçrc ban hành theo Thông Pr s 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 
nAm 2014 ciing nhix cac thông Pr huàng dan thuxc hin chuân mrc kê toán cüa BO Tái chInh trong 
vic Ip  va trinh bay Báo cáo tài chInh giira niên dO. 

iv. CAC cmNll SACH iCE TOAN AP DUNG 

1. Co s& lap Báo cáo tài chinh 

Báo cáo tài chInh gifra niên dO dirçic Ip tren co sir k toán dn tIch (trir các thông tin lien quan dn 
các lung tiôn). 

2. Các giao dlch  bang ngoi t 

Các giao djch phát sinh bang ngoai t duçc chuyn d& theo t) gia tai  ngày phát sinh giao djch. S 
dir cac khoân m11c tin t có gôc ngoi t ti ngày két th(ic kS'  kO toán dixçrc quy dôi theo t) giá tai 
ngày nay. 

Chenh lOch  t' giá phát sinh trong nàm tir các giao djch bng ngoai t thrçic ghi nhn vào doanh thu 
hoat dOng tài chInh hoc clii phi tài chInh. Chênh lOch  t' giá do dánh giá lai  các khoãn iniic tin tO 
có gOc ngoai t t4i ngày kêt thiic kS'  ké toán sau khi bü trir chênh lOch  tAng va chênh lOch  giâm 
duçre ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chinh. 

Tr giá sir d,ing d quy di các giao djch phát sinh bang ngoi t là t)" giá giao djch thixc t ti thôi 
diem phát sinh giao djch. T' giá giao dich thi,rc M dOi vii cAc giao djch bang ngoi t duqc xác 
djnh nhix sau: ' 

• Dôi vói hçp dng mua bAn ngoi t (hgp dOng rnua bAn ngoai t giao ngay, hçrp ding kS' han, 
hop dOng ttrang lai, hop  dông quyOn chn, hçp dong hoán dM): t giá k kt trong hop dong 
mua, ban ngoi t gifra COng ty và ngân hang. 

• D6i vii các khoãn gop vn hoc nhn vn gop: t' giá mua ngo?i t cüa ngân hang nai COng ty 
mi tài khoán d nhn vOn cüa nhà dâu tu tai  ngày gop v6n. 

Bàn thuylt rn1n17 nay là rnt bphdn hçip thành vàphái thc dQc càngváiBáo cáo tàf chin/i gifla n/en dc 10 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: s6 10, dithng Phan Dng Liru, khu ph 7, phtxng Long Binh, thành ph Biên HOa, tlnh Dng Nai 
BAO cÁo TAI CHtNH GI0A MEN DO 
Quy I cUa näm tài chlnh k& thUc ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh J3áo cáo tãi chlnh giva niên (tMp theo) 

• Dôi vâi nç phái thu: t giá mua ngoai t oia ngân hang thtrcing mai  nci Cong ty clii djnh khách 
hang thanh toán tai  thri dim giao cljch phát sinh. 

• D6i vài nq phái trá: t' giá ban ngoai t cUa ngân hang t1urong mai  noi COng ty dir kin giao 
dlch tai thO'i diem giao dch phát sinh. 

• D& vài cáo giao djch mua sm tài Au hoc cac khoán chi phi dixqc thanh toán ngay bang ngoai 
t (khong qua các tài khoãn phãi trã): t giá mua ngoi t cta ngân hang thirong mai  ncri Cong 
ty thirc hin thanh toán. 

T)' giá sCr diing d dánh giá Iai  s6 dir các khoãn m%lc tin t có gc ngoai t ti ngày kM thüc k' k 
toán duqc xác djnh theo nguyen tao sau: 
• Di vài các khoãn ngoai t giri ngân hang: t' giá mua ngoai t cUa ngân hang nai Cong ty ma 

tài khoán ngoai t. 
• EMi v&i cáo khoán mc tin t có g& ngoi t duqc phân loai là tài san khác: t) giá mua ngoai 

t cia Ngân hang TMCP Quân dOl  — Chi nhánh An Phil (Ngân hang Cong ty thithng xuyOn có 
giao djoh). 

• EMi vâi cáo khoán mi,ic tin t có gc ngoi t dtrgo phán loai là nq phài trã: t' giá ban ngoai t 
cOa Ngãn hang TMCP Quan di — Chi nhánh An Phü (Ngân hang Cong ty thithng xuyOn có 
giao djch). 

3. Tin và các khoán ttrong dtwng tin 

Tin bao gm tin mt và tin gth ngân hang khOng kS' h?n. Các khoán ttrcmg dircmg tin là cáo 
khoãi dâu Pr ngn han  có thai han  thu hôi không qua 3 tháng kO tr ngày dâu Pr, có khâ nAng 
chuyM dôi dê dàng thành mOt  luçmg tin xác djnh và khOng cO rOi ro trong vic chuyOn dOi thánh 
tiOn tai thai dim báo cáo. 

4. Các khoân du tir tài chinh 

Gdc klzoãn &u 1w vào cong ty con 

Cong con 

Cong ty con là doanh nghip ehju s,r kim soát cOa Cong ty. Vic kim soát dat  du,qc khi Cong ty 
có khã näng kiem soát các chinh sách tài chinh và hoat dng cüa doanh nghip nhn dâu Pr nhäm 
thu duqc lcvi Ioh kinh tO tir các hoat dng cia doanh nghip do. 

Ghi nhOn ban ddu 

Cáo khoãn d.0 tir vao cong ty con, cOng ty liOn kM ducrc ghi nhn ban du theo giá g6c, bao gm 
giá mua hoc khoán gop vn cong cac chi phi liOn quan trirc tiOp dOn vic du Pr. TrLrOiig h9p dâu 
Pr bang tài san phi tiOn t, giá phi khoân dâu tu &rc ghi nhn theo giá trj hçp I cOa tài san phi 
tiOn t ti than dim phát sinh. 

C tüc cüa cáo kS'  tnroc khi khoãn du Pr duqc mua dirçrc hach  toán giâm giá trj cOa chInh khoãn 
dâu Pr do. Co Plc cCia cáo kS'  sau khi khoãn du Pr dirge rnua dirge ghi nhn doanh thu. Co tile 
dirçxc nhn bang cô phMu chi dirge theo dOi s hrqng cô phiOu tang thOrn, không ghi nhn giá trf cô 
phiOu nhn dirge. 

DzphOng 18n thclt cho các khoán &u 1w vao cong ty con 
Di,r phOng tn tht cho cac khoân du Pr vao cong ty con duc trIch 1p  khi cong ty con bj l vOi 
murc trIch 1p bAng chOith lch g1üa vn gop th,rc M cüa các ben tai cOng ty con và von chü sa hthi 
thue eó nhân vai t 1 gOp v6n cOa Cong ty so vài tng so vn gOp th%rc th cUa các ben tai  cOng ty 
con. NOu cong ty con là dOi tixgng 1p Báo cáo tài chInh hçp nhât thl can cü dê xáo djnh di,r phOng 
tOn that là Báo cáo tài chub hor  nht. 

Tang, giám s dr phOng tn thAt dAu Pr vào cong ty con cAn phãi trIch 1p  ti ngày kM thóc k5' kA 
toán dugc ghi nhn vào clii phi tài chinh. 

Ban thuyEt niinh nay là ,nt bphin hrp thank vàp/iái du-qc dpc ciing vol Báo cáo Éàí chinh git?a niên d5 11 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: S 10, drnmg Phan Bang Luii, khu ph6 7, phiiong Long Binh, thành ph Bién Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN D 
Qu I cüa nam tài chinh k& thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo  tai chinh gifia men dô (tiêp theo)  

Các khoán &u Ew vào Cong cii v/ui cáa &Yn v/ khdc 
EMu tu vao cong ci vn cüa don vj khác bao gm cac khoân du tLr cong cii vn nhung COng ty 
không có quyOn kiêm soát, ding kiêm soát hoc cO ánh hix&ng dáng ké dôi vài ben dirge dâu tu. 

Các khoán du tu vao cOng ci vn cia don vj khác dtrçc ghi nhn ban du theo giá gc, bao gm 
giá mua hoc khoáirgóp vOn cong các chi phi trc tip lien quan dOn hot dng4au tu. Co tcrc Va 
li nhuân cüa các k truàc khi khoân dâu tu ducyc mua duçic hach  toán giâm giá frj cüa chfnh 
khoán dâu tir do. Co tiro và lçxi nh4n cila cáo kS'  sau khi khoán dâu ttr dirge mua dirge ghi nhn 
doanh thu. Co trc duac nhn bang cô phiOu clii dirge theo dOi s6 Ii.rcmg cô phiOu tAng thOrn, không 
ghi nhn giá trj c phiOu nMn  dirge. 

Dr phOng tn tht cho các khoán du tu vao cong cii v6n ofia &m vi khác dixqc trIch Ip  nhir sau: 

• D6i vài khoãn du tir vào c phi&i niOm yt hoc giá trj hgp l khoãn du tu dirgc xác djnh tin 
cay, vic 1p  dr phOng dra trOn giá frj thj tnrOng cila CO phiOu. 

• D& vOi khoân du tu không xac djnh dirge giá trj hçrp l tai  thO'i dim báo cáo, vic 1p  dr 
phOng dirge thirc hin cAn cit vào khoán 10 cüa ben dUQC dâu tir vâi mire trIch 1p bang chOnh 
1ch giia von dâu tu thirc tO cüa các thu sâ hfiu và von chü sâ hihi tai  ngày kOt thtie nAm tài 
chinh nhân vài t' 1 vOn diOu 1 cüa COng ty so vii tong v6n diu 1 thc gOp tai  dan vj khác. 

TAng, giám s dir phOng t6n tMt du ti.r vào cOng cii v6n cüa dan vj khác can phãi trich 1p tai  ngáy 
kOt thüc k' kO toán duc ghi n1in vào chi phi tài chInh. 

5. Cáo khoãn phãi thu 

Các khoãn nq phái thu duçc trInh bay theo giá trj ghi s trr di cáo khoán d%r phOng phái thu khó dOi. 

Vic phán loai cáo khoãn phái thu là phái thu khách hang va phái thu khác dirge thrc hin theo 
nguyen tãc sau: 

• Phái thu cUa khách hang phân anh cáo khoãn phâi thu mang tinh chit thucmg mai  phát sinh & 
giao djch có tInh eht mua — ban giUa Cong ty va ngithi mua là dan vj dOe  1p vii Cong ty. 

• Phái thu khác phán ánh cáo khoán phài thu không có tinh thuong mai,  không liOn quan dn 
giao djch mua — ban. 

Dr phOng phâi thu kho dOi dirge 1p cho tirng khoân ng phái thu khó dOi can cit vào tui ngquá 
han cüa cáo khoán ng sau khi dA bü ti-fr vii khoán ncr phái trà (nOu co) hoc dir kiOn mire tOn that có 
th xay ra, cii thO nhu sau: 

• Di vii ng phái thu qua han  thanh toán: 
- 30% giá frj di vii khoân ng phâi thu qua han  tfr trOn 6 tháng dn duii 1 nárn. 

50% giá trj di vii khoán ng phái thu qua han  tfr 1 nAm dn diii 2 nAm. 
- 70% giá trj aM vii khoán ng phái thu qua han  tfr 2 nAm dk di.râi 3 nArn. 
- 100% giá trj dM vii khoân ng phâi thu qua han  tir 3 nAm tn len. 

• DOi vii ngphãi thu chira qua han  thanh toán nhung khó eó khá nAng thu iiM: can cit vào d 
kin mire tOn that dO 1p dir phOng. 

TAng, giám s dir di,r phOng ng phài thu kho dOi cn phãi trIch 1p tai  ngày kt thüc kS'  k toán dirge 
ghi nhn vào ehi phi quân 1" doanh nghiOp. 

6. Hang tn kho 

Hang tn kho dirge ghi nh.n theo giá thp han giUa giá gc va giá trj thun CO th thirc hiOn dirge. 

Gia gc hang tsn kho dirge xác djnh nhi.r sau: 
• Nguyen 4t 1iu, cOng cii, ding cii: bao grn clii phi inua va cáe chi phi liOn quan tri,rc tip khác 

phát sinh dO eó dirge hang ton kho & dja diOm và tratig thai hiOn tai. 

Bàn fhuyl( ,ninh nay là mI bphn hçp thành và p/iái dwqc dQc cling vái Báo cáo Iàichinh giza niên d 12 



CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dia chi: s6 10, duông Phan Däng Li.ru, khu ph6 7, phithng Long Bmnh, thành ph6 Biên Hàa tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHP.TH GIUA NIEN DØ 
Qu I cia nAm tài chfnh k& thUc ngãy 31 thang 12 nàm 2020 
Ban thuy& minh Báo cáo tài chfnh giüa nin d (tip theo)  

Chi phi san xut kinh doanh d& dang: bao gm chi phi nguyen 4t lieu chInh, chi phi nhãn cong 
và các chi phi có lien quan trrc tiép khác. 

Giá xut kho &rcc tmnh theo phucmg pháp nhp trtx&c, xut tnróc và duçc hach toán theo phurng 
pháp ké khai thumg xuyen. 

i.a trj thun có th thirc hin thrqc là giá ban uâc tinh cüa ing tn kho trong kS'  san xut, kinh 
doanh bInh tluthng trr clii phi uàc tInh de hoàn thành va chi phi uâc tinh can thit cho vic tiêu thii 
chüng. 

Dij phOng giâm giá hang thn kho &rçic 1p cho t&ng mt hang tOn kho có giá g& Ion hmi giá frj 
thun có the thirc hin diric. Doi vâi djch v,i cung cap d dang, vic 1p dr phông giám giá ducic 
tinh theo tang loi djch vi,i có mire giá riêng bit. Tang, giam so du dir phOng giâm giá hang ton 
kho can phâi trich 1p tai  ngày kt thIic k' k toán duc ghi nhn vao giá von hang ban. 

7. Chi phi trâ tru'&c 

Chi phi trã truic bao gm các chi phi thi,rc t da phát sinh nhung cO lien quan dn kt qua hot 
dng san xuât kinh doanh eüa nhiêu k' k toán. Chi phi trã trtrâc cüa Cong ty chir yêu là chi phi 
thuê co s& ha tang, ehi phi cong ci, ding ci va chi phi san chia tài san c6 djnh. Các chi phi trã 
tnrâc nay duqc phan b trong khoãng thi gian trá tru&c hoc thai gian các lçii Ich kinh t tucmg 
irng duqe tao  ra tir các chi phi nay. 

hi phi thuê cosö hi tang 

Chi phi thuO co sâ ha tang dtrçic phân b vao chi phI theo phuong pháp duO'ng thing theo thai han 
thuê. 

Chi phi sfra chfra tài san cñ djnh 

Clii phi sira ch&a th hin chi phi bü urn, san Ip ban du cho phn cth Cong ty dang sir ding. Chi 
phi nay dlrQc phân M vào chi phi theo phuong pháp thrOng thang tixcmg ing vài thri gian thuê dt 
cOn Iai  tInh tir thi dim hoàn thành cong tác bü lan, san Mp dOn thi dim ht thri han  thuO quy 
djnh trOn hçp dOng thue dt. 

Cong cy, dyng cy 

Câc cong c,i, d,ing ci dA thra vào sir dimg duqe phân b vao chi phi theo phizrng pháp du8ng th&ig 
vri th?ivi gian phan bô không qua 24 tháng. 

8. Tài san thuê hoat dng 

ThuO tài san thrrc phân loai là thuO hoat dOng  nu phn Ion rüi ro và lçri Ich gn Iin vii quyn Si 
hUu tài san thuOc ye ngithi cho thuO. Chi phi thuO hoat dOng  dtrqc phân ánh vào chi phi theo 
phi.rong pháp throng thang cho suôt thu han  thuO tài san, không phi thuOc vào phi.rong thire thanh 
toán tiOn thuO. 

9. Tài san c dinh hfru hInh 

Tài san c cljnh hun hinh thrçrc th hin theo nguyen giá tru hao mOn lily k. NguyOn giá tài san c 
djnh h hInh bao gôm toàn b cac chi phi ma Cong ty phâi bO ra dê có thrçrc tài san eô djnh t.inh 
den thOi diem dua tài san do vao trang thai sAn sang sir dang. Các chi phi phat sinh sau ghi nhn 
ban dâu chi duqc ghi tang nguyen giá tài san cO djnh nOn cáo chi phi nay ehc chan lam tang Iqi Ich 
kinh tO trong ttrong lai do sir diing tài san do. Cáo chi phi phát sinh khOng thOa man diu kin trOn 
th19c ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong nAm. 

Khi tài san c djnh hun hinh &rçrc ban hay thanh 15', nguyen giá Va giá frj hao mOn lily k duqc xóa 
sO và lãi, 18 phát sinh do thanh 15' duqc ghi nhn vao thu nhp hay clii phi trong näm. 

Bàn thuyjl mini, nay là nz3i b5p1,4n hçtp thành vâ pháia'u-çic dQc cimg v61 Báo cáo iài chink giila niên d 13 



CONG TY C5 PHAN lCD TAN cANG — LONG B±NH 
Da chi: s6 10, thrOng Phan Dang Liru, kim ph 7, phtrmg Long Binh, thành pM Bién HOa, tinh Dông Nai 
BAO CÁO TA! CHtNH GICA NIEN DO 
Qu I cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo  tai chinh gitia niên (! (tip then)  

th,ing uàc tInh. So nãm khâu hao cña cac I°ai  tài san cO dnh hüu hinh nhu sau: 

Tài san c6 dlnh hfiu hinh thrcrc khu hao theo phuong pháp thrOng thing dira trn th&i gian hthi 

Loai tài san c dinh S6näm 
Nha cra, vt kin trñc 5-25 
May moe và thit bj 3-6 
Phucmg tin 4n tài, truyn dn 3 — 10 
ThMt bj, d,tng ciii quán l 3 
Tài san c dinh khác 3— 5 

10. Tài san c dinh vô hinh 

Tài san c djnh vo hinhthrc tM hin theo nguyen giá tth hao mOn lüy k. 

Nguyen giá tài san c6 djnh vO hmnh bao gm toàn bO eac chi phi ma Cong ty phâi bO ra d cO duçc 
tãi san cô djnh tInh den thai diem dua tài san do vao tr?ng thai san sang s di,ing. Chi phi lien quan 
den tài san no djnh vo hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban du duçrc ghi nhn là chi phi san xuât, 
kinh doanh trong k' tth khi can chi phi nay gAn lien vOi mt tài san cô djnh vô hinh c the Va lam 
tang lqi ich kinh té tr can tài san nay. 

Khi tài san c6 dinh vo hinh duac ban hay thanh l, nguyen giá và giá trj han mOn Iüy k dLWo  xóa 
so và lai, lô phát sinh do thanh 1 duqc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nAm. 

Tài san c djnh vô hinh ciia Cong ty là Chi.rcing trinh phn mm may tInh. Chi phi lien quan dn 
can chrrang trInh phân mém may tInh khôn phái là mt b phn gän kêt vài phân cUng cO lien 
quan thrc von hOa. Nguyen giá cüa phAn mém may tmnh là toan b các chi phi ma Cong ty dâ chi. 
ra tInh den thi diem dua phn mom vào s& diing. Phân mOm may tInh dirge khâu hao theo phuong 
pháp duOng thang trong 3 näm. 

11. Chi phi xây diyng co' bàn dir dang 

Chi phi xây dirng ca bàn dr dang phán ánh can chi phi liOn quan trVc tMp (bao gm câ chi phi lai 
vay nO liOn quan phü hcxp vâi chInh sách kO toán cüa COng ty dn các tài san dang trong qua trInh 
xây drng, may moe thiet bj dang lap dt dO phi,ic vi,i cho mile dich san xut, cho thuO Va quán 1' 
ciing nhu chi phi lien quan dOn vic scra chila tài san c djnh dang thirc hin. Các tài san nay dupe 
ghi nMn  thea giá gôc và không dupe tInh k1iu hao. 

12. llqp Mng hqp tác kinh doanh 

Hoyt dng ldnh doan/z dng kilm soát 

COng ty ghi nhn trOn B cáo tài chInh cac hqp dng hQp tác kinh doanh duói hmnh thirc hoat d5ng 
kinh doanh dong kiOm soát các nOi  dung sau: 

• Giá trj tài san ma Cong ty hin s hthj. 

• Can khoânn phai trâ ma Cong ty phãi garth chju. 

• Doanh thu due chia tr vic ban hang hóa hoc cung cp djch vi ca lien doanh. 

• Can khoãn hi phi phãi gánh chju. 

13. Các khoãn ncr phäi trã và chi phi phãi trã 

Can khoân ng phai trã và chi phi phâi trà dupe ghi nhn cho s6 ti&i phâi trã trong tlxcrng lai lien 
quan dOn hang hóa va djch v d nhn dupe. Chi phi phâi trã dirge ghi nhn da trOn can iran tinh 
hgp l vO s tiOn phâi trã. 

Ban thuyS mmli nay là m5t bçphn hqp thành và phái dwqc dQc cling vái Báo cáo tai chIn/i gha niên d15 14 



CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dia chi: s6 10, thrô'ng Phan Dang Luu, khu ph6 7, phuông Long BInh, thành ph6 Bin HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAT HINH GIU'A MEN D 
Qu I cüa nAm tãi chfnh kEt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuykminh Báo cáo tài chInh giüa niên d (tip theo)  

Vic phân 1oi các khoán phái trá là phâi trã ngLrii ban, chi phi phâi trã và phài trã kliác thrc th?c 
hin theo nguyen thc sau: 

Phâi trã ngtthi ban phãn ánh cáo khoán phái trâ mang tinh cMt thumig mai  phát sinh tii giao 
djch mua hang hóa, djch YI,I, tài san và ngui ban là don vj dc 1p vâi Cong ty. 

Chi phi phai trã jhn anh cáo khoán phái trá cho hang hóa, dlch  vi dä nhn dffp tfr ngu&i ban 
hoc dä cung cap cho ngirô'i mua nhung chua chi trâ do chua có hóa don hoc chua dii ho so', 
tài 1iu k toán và cáo khoán phâi trá cho nguñ lao dng ye tin hrcirng nghi phép, cáo khoan 
chi phi san xuât, kinh doanh phãi trIch tnric. 

• Phái trâ kháe phán ánh cáo khoãn phái trá không có tmnh thuong mai, không lion quan dn giao 
djch mua, ban, cung cap hang hóa djch vi,t. 

Cáo khoán nq phãi trã và chi phi phái trâ ducc phân loai  ngn  han  và dài han  trOn Bang can d6i k 
toán can cii theo k5' han  con lai tai ngày kOt thiic kS'  k toán. 

14. Vnchjis&hfru 

Vñngóp cüachñsöhuiu 
V6n gop cUa chii s& hiiu duçrc ghi nhn theo s vn thirc th áä gop cila cáo c dOug. 

15. Phan phoi lçi nhu3n 

LQi nhun sau thu thu nhp doanh nghip dtrc phân phM cho các c dông sau khi dã trIch 1p  cac 
qu theo Diu l ciia Cong ty cong nhu các quy djnh ciia pháp lust  vá dà duqc Di hti dông cO 
dOng phO duyt. 

Vic phãn phM lçi nhuân cho oác c dOng dixçrc can thc dn cáo khoán mic phi tin t nAm trong 
Igi nhun sau thuO chua phán phôi cO th ãnh huO'ng d&i Iuông tiOn va kM nAng ehi trà cO trc nhu 
lãi do dánh giá lai  tâi san mang di gop vOn, lai do dánh giá lai  các khoán mic tiOn t, cáo cong ci 
tài chInh và cáo khoân mic phi tMn t khac. 

C tue thrqc ghi nhn là nq phái trã khi duçic Di hOi  dng c dông phO duyt. 

16. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 

Doanh thu cung c€fp djch vi 
Doanh thu cung cp dlch  vi duçc ghi nhn khi dng thii thOa man cáo diu kin sau: 

Doanh thu &rçc xác djnh tucTng d6i chAc chän. Khi hqp ding quy djnh ngu&i mua dugc quyn 
trá lai  djch vii dã mua theo nhiing thOu kin ci,i the, doanh thu chi dupt ghi nhn khi nhffiig 
diOu kin ci the dO khOng cOn ton tai  và ngtri mua không duqc quyên trá Iai  djch vi d cung 
cap. 

• COng ty d hoc së thu duct igi Ich kinh t tii giao dch cung cp djch vi do. 

• Xác djnh dtrcc phn cong vic dã hoàn thành vào thi dim báo cáo. 

• Xác dnh duc chi phi phát sinh cho giao dch và chi phi dO hoàn thành giao djch cung cap cllch 
vu do. 

Tru'Ong hqp dch vii thrqc thrc hin trong nhiu kS'  thI doanh thu dugc ghi nhn trong kS'  dirge can 
eli van kt qua phân cong vic dã hoàn thành vào ngày kt thiic kS'  k toán. 

Titiz (a! 

Tin läi ducic ghi nhn trOn cci s& thi gian và lãi sut thirc t tirng ks'. 

Bàn tl,uyt rn/nh nay ia ni5t b$ph<in hqp thành va phà/ duQdQc chngvó'/ Bdo cáo /àí chInh giia n/en d 15 



CONG TV' C( PH'AN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: S 10, dtrôg Phan DAng Ltru, khu ph6 7, phung Long Binh, thành ph Bién HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TA! CHfNH GIUA MEN ix) 
Qu' I cáa nàm tâi chlnh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyêt minh Báo cáo tai chfnh gifla niên d (tiêp neo)  

CJ t&c và lui nhuân diayc chi'i 

C tire dtrçc ehia duçic ghi nhn khi Cong ty di.rçrc quyn nhn c tfrc tr vic gop v6n. C6 t(rc duc 
nhn bAng cO phiu oh! duqc theo dOi so hrcrng CO phiêu tAng them, không ghi nhn giá trj c phiéu 
nhn dtxçie. 

17. Chi' phi di vay 

Chi phi di vay bao gm IAi tin vay va các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tip dn cáo khoán 
vay. 

Chi phI di vay duçic ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. Trithng hqp chi phi di vay lien quan trlrc 
tiep dOn vic dau tu xây d%rng hoc san xuât tài san d& dang can có mt thri gian dir dài (trOn 12 
thang) d có the dua vào sir d%in theo mic dich c1nh trixirc hoc ban thI chi phi di vay nay duçrc 
tInh vao giá frj cila tài san do. Doi vii khoân vay riOng phic vi,i vic xay dirng tài san cô djnh, bat 
dng san dau tix, lAi vay &rcyc von hóa kO cà khi th&i gian xây di,rng duii 12 tháng. Các khoán thu 
nhp phát sinh tü vic dâu tu tam  th&i cáo khoân vay duçc ghi giám nguyen giá tài san có liOn 
quan. 

D6i vii cáo khoân vérn vay chung trong do CO sir ding cho m,ic dich du tu xây drng hoc san xu.t 
tài san di dang thi chi phi di vay von hóa dixçc xác djnh theo t) 1 v6n hóa dOi vii chi phi lily kO 
binh quân gia quyOn phát sinh cho vic dâu ttx xay dvng  c bàn hoc san xuât tài san do. T' 1 von 
hóa &rçlc tinh theo t l lAi suit bmnh quãn gia quyn cira cáo khoân vay ehtra trã trong nAm, ngoi 
trir cáo khoãn vay riOng bit phc vi cho mic dich hlnh thânh mt tài san ci the. 

18. Các khoãn chi phi 

Chi phi là nhttng khoán lam giãm lqi Ich kinh th duqc ghi nhn tai  thai dim giao djch phát sinh 
hoc khi có khâ nAng twmg d6i chAc chAn se phát sinh trong tuong lai khong phân bit dA chi tiOn 
hay chtra. 

Cáo khoán chi phi và khoãn doanh thu do no tao  ra phâi dixçrc ghi nhn dng thu theo nguyen tc 
phü hqp. Trong truOng hçp nguyen tAo phir hgp xung dt vii nguyen tAc thn tr9ng, chi phi duc 
ghi nhn cAn dr vào bàn chat va quy djnh cUa cáo chuân mrc ke toán dO dam bàn phàn ánh giao 
djch mt cách trung thi,rc, hcxp 1. 

19. Thud thu nhp doanh nghip 

Chi phi thus thu nhp doanh nghip là thus thu nhp hin hânh. 

Thuithu nhp hin hành 
Thu thu nhp hiên hành là khoán thus duqc tInh di,ra trOn thu nhp tInh thus. Thu nhp tinh thuO 
chOnh Ich so vii lçi nhun kO toán là do diu chinh cáo khoán chOnh 1oh tam  thii gitta thus Va kO 
toán, cáo chi phi không dtrçrc trir cOng nhu diOu chinh các khoãn thu nhp không phâi chlu  thuO và 
các khoân lô duc chuyOn. 

20. Ben lien quan 

Cáo bOn duçic coi là liOn quan nu mOt  ben có khá nAng kim soát hoc cO ành huOng dáng k d6i 
vii ben kia trong vic ra quyOt dith eác chinh sách tài chInh và hot dng. Cáo ben cOng duc xern 
là ben liOn quan nOu cing chju sir kiOm soát chung hay chu ãnh huing dáng k chung. 

Trong vio xem xOt mi quan h cira cáo ben lien quan, ban cht cOa m6i quan h dtc chir tr9ng 
nhiu hon hmnh thirc pháp 1. 

Bàn thuyig rninh nay ia ,nt bpin hcip thành và phái thtcrc d9c thng vol Báo cáo fài chin/i giia nlên dc 16 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, &rOng Phan DAng Ltru, khu ph 7, phtrmg Long Blnh, thành ph6 Bin Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH G1UA NIEN DO 
Qu' I cüa nAm tài chInh két thCic ngày 31 thang 12 näm 2020 
BãnthuytniinhBáo cáo tài chinh gifia niên  ct (tMptheo)  

21. Báo cáo theo bô phn 

BO phn theo lTnh vrc kinh doanh là rnQt phn có th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh san 
xut hoc cung cap san phâm, dch vi, và có thi ro và Iqi Ich kinh tê khác vói cáo b phan  kinh 
doanh khác. 

BO phn theo khu vixc dja I là mOt  ph.n ch xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san xut 
hoc cung cap san phâm, djch v trong pham vi mt môi trtr&ng kinh M ciii th va có rOi ro va iqi 
ich kinh t khac vâi cac b phn kinh doanh trong các inoi throng kinh tê khác. 

Thông tin b phii dtrqc 1p và trmnh bay phO hqp vói chinh sách k toán áp ding cho vie 1p và 
trinh bay Báo cáo tài chInh ciia Cong ty. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M[JC TRtNII BAY TRONG BANG cAN DOI 
KE TOAN GIf!A MEN BQ 

1. Tin và các khoin tuong duong tiên 
( .(. Socuoiky Sodaunam 

Tin mat 213.483.829 957.511.757 
Tin giii ngân hang không k' han 

Cáo khoân tuang du'ang tin tin gii cO k' han 
duâi 3 tháng) 

40.579.380.235 

55.000.000.000 

45.462.417.558 

25.000.000.000 

Cong 95.792.864.064 71.419.929.315 

2. Các khoän du tir tài chInh 

Cáo khoán dAu tir tài chinh ciia Cong ty chi có du tu gop vn vâo dan vj khác. Thông tin v cáo 
khoán dâu tix tài chInh ciia Cong ty nhu sau: 

Diu Iwgáp vJn vào thin vj khác 

Cia g& 
S cu61 k5' S6 thu nam 
Du phOng Giá trl hyp 1) Giá gc Dr phOng Giá trj hçp l 

Dâu fir vào côizg ty con 20.400.000.000 
Cong ty C phn Tip 
vn Thành Long (i) 20.400.000.000 

Du fir gop von vào 
dnz vj klzác 7.238.210.000 

Ngân hang TMCP Quân 
d01 (ii) 5.238.210.000 

COng ty C phn Du tii 
lCD Tan Long (iii) 2.000.000.000 

- 20.400.000.000 

20.400.000.000 

- 7.238.210.000 

- 6.413.242.100 5.238.210.000 

- 2.000.000.000 

- 10.632.252.800 

Cong 27.638.210.000 - 27.638.210.000 

Theo Giy chi'rng nhn dang k doanh nghip s 3602427771 ngày 24 tháng 12 niim 2010, thay di 
lan th(r nhât ngày. 02 tháng 07 nAm 2013 do Sâ KO hoach  và Dâu hi tinh DOng Nai op, Cong ty 
dâu hr vào Cong ty Co phan Tip vn Thánh Long 20.400.000.000 VND, tirong dirang 51% von 
diêu l. Tai  ngày kôt thiic kS'  ké toán, Cong ty d gop dii von theo Giây chfrng nhn däng k doanh 
nghip. 

Tai ngày kt thiic kS'  k toán, Cong ty d.0 ti.r c phiu vào Ngân hang TMCP Quán dOi vói giá frj 
5.23 8.210.000 VND tirong lrng vói 473 .302 cô phân. Day là khoán iiy thác dâu hr qua Cong ty rn 
là COng ty TNBII-I Mt thành vim Tong Cong ty Tan Cang Sài GOn. 

Bàn ihuyEt ,ninh nay là n,5i b$phn hç,p thank vk phál dirqc dpc ckngvöl Bdo cáo iài chink gffa nién dç3 17 
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CONG TV CÔ PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: s6 10, dtr&ng Phan Däng Ltru, khu pM 7, phi.r&ng Long Binh, thànli phö Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN 
Qu I cña näm tài chInh Mt thüc ngay 31 thang 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Baa cáo tài chInh gifra niên atip theo) 

(iii) Theo Giây chCrng nhn däng k doanh nghip s 3603419910 ngày 08 tháng 11 näm 2016 do Sâ 
K hoach va Du til tinh Dông Nai cp, Cong ty dau tu vào Cong ty Co phãn Dâu tir lCD Tan 
Long 1.160.000.000 VND, tirong dtxo'ng 5,8% von diOu l. .Nghj quyOt HOi  dông quân trj so 
05/20171NQ-FIDQT ngày 24 tháng 8 nm 2017 cüa Cong ty phO duyt vic gop vn du tix vào 
Cong ty Co phn Dau tu lCD Tan Long vài so von gop là 2.000.000,000 VND. Tai  ngày két thüc 
k' k toán, Cong ty dâu tu 2.000.000.000 VND, ti.roiig duxmg 8% vn diu 1. 

Giátrjhçrplj 
EMi vd cac khoán du tu có giá niém yt, giá trj hcp l &rçc xác djnh theo giá niOm yet t?i  ngày 
k& thüc k' k toán. COng ty chtra xác djnh giá trj hçrp 1 cOa các khoán du tix không Co giá niôm 
yet do chi.ra có huàng dan cii tM ye vic xác djnh giá frj hp I. 

TInh hInh hoit d5ng cüa cong ty con 
Cong ty con dang hoat dung kinh doanh bInh thuOng, khOng có thay di ion so vOl nAm truóc. 

Giao dich  vái cong
cong ty con nhu sau: Các giao djch trong yu gitia Cong ty vo

Lüy k tir du näm dn cui k5 nay 
Nám nay Näm trir&c 

COng ty CipIiin flip v(ln Thành Long 
Cung cp djch vii trong kS' 201.321. 171 202.307.649 
Dch vu cho thue kho dài han 90.000.000 137.500.000 

3. Phãi thu ngn han  cüa khách hang 
.( ,. So cuoi ky Sdâunàm 

Phãi thu cdc hen lien quan 9.849.553.012 3.727.423.982 

Cong ty TNHH Mçt thanh vien Tong Cong ty Tan 
Câng Sài GOn 

7.661.311.676 1.611.720.000 

Cong ty c6 phAn Tip 4n Thành Long 203.056.848 255.006.506 
Cong ty c6 phn Djch vii  K thut Tan Câng 12.884.136 
Cong ty C phAn Vn tãi B Tan Cãng 68.484. 102 166.697.476 
Cong ty C pMn Du tu lCD Tan Long 1.903.816.250 1.694.000.000 
Phái thu cdc khdcl, hang khác 148.798.827.745 195.898.678.599 

Cong ty TNHH Djch vi Chui cung irng DHL 
Vit Nam 4.291.951.370 5.401.935.754 

COng ty Global Home, K.S. 14.318.474.932 14.535.747.954 
Cong ty TNHH Nestle Vit Nam 5.173.192.007 
Cong ty TNHH Pacorini Vit Nam 6.395.700.260 
Cong ty TNHH Tin Nga 18.613.986.920 18.184.202.766 
Cong ty TNHH Djch Vii  Giao nhn - Vn tài và 
Thurnig mai  COng Thành 12.276.594.754 12.427.017.499 

Cong ty C pMn Tan VTnh C&u 55.634.540.660 112.784.727.623 
Các khách hang khác 3.094.386.842 32.565.047.003 
Cong 158.648.380.757 199.626.102.581 

Ban thuy& ,ninh nay là rnt bcph2n hQp thành và phái dwçi'c d9C cling vol Bdo cáo tài chlnh gffa nin d 18 



COng ty C phn Xây dirng T.CONS 
Các nhà eung cp khac 
c 

21.921.769.289 

802.256.925 

22.724.Q26.214 661.785.606 

661.785.606 

S cui kr 

Giá tn Du' phông 

2.947.496.181 

98.600.000 

2.923.556.319 

32.904.387 

2.594.941.560 

So dan nam 

Giátij DirphOng 

2.583.197.709 

98.600.000 

568.860.021 

2.197.079.536 

328.028.682 

761.495.044 

    

8.597.498.447 - 6.537.260.992 

CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: S 10, dtrng Phan Dang Ltru, khu ph6 7, phung Long Binh, thânh ph6 Bin HOa, tinh Dng Nai 
BAO cÁo TAI CHiNH GIOA NIEN DO 
Qu I cUa nm tài chfnh k& thUc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 
Ban thuyt minh Báo cao tài chInh gida niên d (tip theo)  

4. Tri truó'c ChO ngwO'i ban ngn han 

So cuti k' S dâu nàm 

5. Phãi thu khác 

5a. Phãi thu ugln hçzn khdc 

Tam trng 

K cirgc, k) qu 

Các khoàn chi ho 

Cong ty C phn Tan VTnh Cthi 
(chi phi thu, chi h vâ ctrçic cont) 
Phái thu v kinh phI cong doàn 
và các khoán bào hiOm 

Các khoân phái thu ngn han 
khác 

Cong 

Sb. P/Zái thu dài han khdc 

K cuvc, k qu 

Nçxu 

. . So cuoi ky 

Giá trj Di phông 

So du niirn 

Giá tn Dir pliOng 
630.000.000 63 0.000.000 

S cuOi k5' SO dãu nAm 
ThOi gian GiátricO ThOi gian Giã trj CO 
qua han Giá gc the thu hi qua han Giá g& th thu hi 

Cdc tJ c/uk và cd nhdn 
k/uic 1.579.755.600 1.036.990.166 1.579.755.600 1.036.990.166 
Cong ty C phn Thit 
bj Phii tüng Ca diên — Trén 3 nAm 
Phâi thu tin ban hang 

5.010.000 - Trên3näm 5010.000 

COng ty TNHH Phat 
trin San xut Hang gia 

Tren 3 nam ding và Cong nghiçp — 49.320.000 - TrOn3näm 49.320.000 
Phâi thu ti6xi ban hang 
Cong ty TM-il-I Con 
dtrông Vn chuyén — Tfr 1 -2 
Phái thu tién cung cap nam 
djch vi 

607.993.490 303.996.745 607.993.490 303.996.745 

Cong ty TNHH JLL TIr 6 tháng 
Express Vit Nam - nm 917.432.110 732.993.421 917.432.110 732.993.421 
Cong 1.579.755.600 1.036.990.166  1.579.755.600 1.036.990.166 

Tinh hInh bin dng dir phOng ncr phâi thu kho dOl nhu sau: 

Ban (huylt :nfnh nay ià rnt bcphQn hçip thank và phái du-çc dQc cling v&i BOo cáo Iài chin/i gii?a niOn d 19 
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CONG TV' cö PH'AN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Da chi: S 10, throng Phan Däng Ltru, khu ph6 7, phirOng Long Binh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAT CHINH G1UA NIEN DO 
Qu I cüa nrn tãi chfnh két thüc ngãy 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chfnh giüa niên d (tip theo)  

Lily k tu du nàm dn cui k5' nay 
NAm nay Nàm trtthc  

S6 du näm 542.765.434 54.330.000 
TrIch 1p dr phông b sung 488.43 5.434 
Hoàn nhp di,r phông 

S cui k • 542.765.434 542.765.434 

7. Chi phi trã truc 

7a. Chip/il Ira Iriróc ngn him 

S6 cui k5r Si u näm 
Chi phi cong ci diing ci 28.153.899 64.904.466 
Chi phi p1in mm 20.175.332 41.148.084 
Chi phi si.'ra chita tài san c djnh 204.129.517 314.023.084 
Clng 252.458.748 420.075.634  

7b. Chip/il Ira trrthc dài him 

S6 cuci k' S d&u nm 
Chi phi thuê co sâ h thng 327.314.742.473 329.987.886.490 
Chi phI si'ra chüatài san c djnh 48.489.893.889 48.996.671.236 
Chi phi phn mm 66.508.553 74.586.220 
Chi phi hoa hong 1.155.895.039 1.383.905.065  
C3ng 377.027.039.954 380.443.049.011 

Bàn thuyet mm!, nay là nzç3m bp/in hç?p thành yap/là! duçrc dQc cling viBáo cáo/al chlnh gia n/en d 20 
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10. Chi phi xây drng co' bàn dO dang 

Mua sm tài san c dinh 
Xây drng c bàn dO dang 
Hgng inyc san gcit rnt 
bang - Khu ddt 76 ha 
Hgng myc dii cOng nhà v 
sinh trong xwóng va cau 
nO! kho 22 
Hgng inyc thi cOng san d 
xe nángkho 16 
Hqng thi cong mwong thoát 
nzthc tha xá kho 19 
Sfra chtta iOn tài sAn c djnh 
Cong 

SdunAm  
1.366.200.000 

19.048.644.286 

19.048.644.286 

20.414.844.286 

CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dja chi: S 10, di.rông Phan Dng Lmi, khu ph 7, phithng Long Binh, thành phó Biën Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAT CHINH GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa nAm tAi chinh kt thOc ngày 31 thAng 12 nAm 2019 
BAn thuyt minh BAo cáo tAi chink gifla niên d. (tMp theo) 

9. Tài san c djnh vô hlnh 

Là pMn mm quán 1'. Clii tit nhu sau: 
Nguyen giá Hao mon lily k Giá tn cOn Jai 

SdAunAm 635.584.400 (503.084.671) 132.499.729 
Muasm trong kS' 773.200.000 773.200.000 
Khâu 1ao trong k' (382523 .330) (382.523.330) 
s( ci 1.408.784.400 (885.608.001) 523.176.399 
Thong do: 
DA khu hao h& nh.rng vn con 
sCr dirng 434.504.400 

Chr thanh 1$' 

Chi phi phAt 
sinh trong k5' 

Kt chuyn vao 
TSCD trong k' s cu6i k' 

902.157.273 (1.675.357.273) 593.000.000 
838.780.961 (838.780.961) 19.048.644.286 

19.048.644.286 

261.604.512 (261.604.512) 

274.056.914 (2 74.056.914) 

303.119.535 (303.119.535) 

1.740.938.234 (2.514.138.234) 19.641.644.286 

11. Tài sAn thud thu nhp hoAn li 

Thi san 1/tuE thu nhp hod,z 4zi ctt ghi nhn 

Tài sAn thus thu nhp hoAn li lien quan dn các khoAn chênh 1ch tam  th&i ctuvc kMu 
phAt sinh trong k' nhi.r sau: 

tri.'r. Chi tit 

Lüy k tfr du nAm ctn cui kr nay 
NAm nay Nàm trtró'c 

SdAunAm 256.117. 155 
Ghi nhn vào kEt quA kinh doanh 256.117.155 
Fhdt sinh trong kj) 256.117.155 
Hoàn nhp trong k)> 

S cui k3' 256.117.155 256.117.155. 

Bàn Ihuy1t ,ninh nay là m5t bpJidn hqp thành và p/iái duqc c1Qc ci~ng vái Báo cáo tài chinh gffa niJn d 22 



• CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: s6 10, dtrông Phan Dng Ltru, khu pM 7, phtrOng Long Binh, thànli ph6 Biên Hàa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TA! CHfNH GI1J'A NIEN 
Qu I cña näm tãi chfnh kt thác ngày 31 thang 12 nAm 2020 

• :Bn  thuyt minh Báo cáo tài chInh giva niên d (tip theo)  

12. Phãi trã ngirM ban ngn hn 
x. So cuoi ky So du nàm 

Phái Ira cdc ben lien quan 132.475.133.565 132.284.733.447 
Cong ty TNHH MOt  thành viên Tng Cong ty.Tân 
CãngSàiGan 125. 137.491.967 125.051.777.287 

Cong ty C phn Djch vv K5 thut Tan Cáng 390.205.100 221.319.990 
Cong ty C phn Giãi pháp Cong ngh Thông tin 
Tan Câng 290.964.170 354.164. 170 

Cong ty TN}IH Cãng Qu& M Tan Cãng - Cal Mép 6.775.000 7.840.000 
Cong ty TN}IH Phát trin ngun nhân Iijc Tan 
Cãng— STC 1.055,328 

Cong ty C phn Tip 4n Cat Lái 990.000 
Phái Ira cdc nhà cung cfp khdc 14.028.333.234 17.083.257.209 
COng ty TNHH An Trung Phát 2.273.114.789 3 .24 1.39 1.3 11 
Cong ty C phn Hai hai Mu'i hai 1.115.962.133 1.335.139.657 
Chi nhánh Cong ty C phAn Xây dirng Tu vn 
ThMt kO M&T 1. 179. 195.9 11 2.497.349.819 

COng ty C phn XAy di,rng Vn tái S Chin 1.866.529.100 1.866.529.100 
Các nhà cung cp khác 7.593.531.301 8.142.847.322 
Cong 146.503.466.799 149.367.990.656 

13.  NgtrOi mua trâ tin tru'óc ngin Iin 

( L. s So cuoi ky So (1aU nani 
Cic thu tinh Dng Nai 1.303.352.568 
Cáe nhà cung cp khác 1.887.380 4.998,174 
Cong 1.305.239.948 4.998.174 

14.  Thud và các khoãn phãi np Nhà nthc 

S du nAm S phát sinh trong näm Scuik 
Phãi np S phãi nOp S ttA np Phãi np 

Thu thu nhp doanh nghip 6.397.809.360 3.296.954.143 (6.397.809.360) 3.296.954.143 
Thu thu nhp doanh nghip 
nQp hO ben h9p tác kinh doanh 491.194.262 491.194.262 

Thuthunhp cánhan 19 7. 04 1.705 322.519.056 (369.465.790) 150.094.971 
Các Ioai thus kháe 3.000.000 (3.000.000) 
Cong 6.594.851.065 4.113.667.461 (6.770.275.150) 3.938.243.376 

ThuE gui 14 gia tang 

Cong ty nOp  thu giâ tr gia tang theo phuong pháp kMu tth. Thug suit thud giá trgia tang nhi.r sau: 

Dch vi cung c&p cho các hang tàu nuàc ngoài 0% 
Cung c&p ntróc sch 5% 
Các djch vi khác 10% 

Thultizu nhip doanh nghip 

Ban thuyll minh nay là ,n3f bphn hctp thành và pháiáwctc dçc cling v&iBáo cáo Iai chinh giaa nién d 23 



CONG TV' C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, duô'ng Phan Däng Liru, khu ph 7, phung Long BInh, thanh ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO cÁo TAI CHINF GIUA MEN Ø 
Qu I cia nAm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020. 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gilta nin d tip theo)  

Cong ty phài nOp  thu thu nhp doanh nghip cho các khoãn thu nhp tInh thu vâi thu suAt 20% 
(nãm trix&c thu sut là 20%). 

Bàn ihuyt mi'th nay là ,nç51 bOphn hQp thành và phái duqc dQC chng vöi Bdo cáo rat chin/i giia niên d 24 



CONG TV CO PHAN lCD TAN cANG - LONG BtNH 
Dja clii: S 10, &r&ng Phan Dàng Luu, khu ph6 7, phimg Long Blnh, thành ph Bién Hàa, tinli D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHINN GIUA NIEN DØ 
Qu' I cüa näm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 
Bn thuyêt mmli Báo cáo tài chInh gifra niên d (tip theo) 

Ting1çi nhun k toán tru'óc thus 16.582.278.305 
Các khoàn diu chinh tAng, giàm lçii nh4n  k 
toán dé xác djnh lçri nh4n  chju thuê thu nhp 32.480.716 5 1.461.144 
doanh nghip: 

- Các khoân diu chinh tAng 982.973.827 51.461.144 

Chi phi không hcrp ie 51.920.481 51.461.144 

Lgchênh loch tj) giá tidn va các khoán cong nci 931053346 
phaz thu cuoi nam nay 
- Các khoAn dMu chinh giám (950.493.111) 

Lo chênh lech  tj' giá do dánh giá lgi tien, phài thu 
ngn hqn có gác ngoai tç cuOi nOm trwác thtc (19.556.357) 
hiqn trong nàm nay 
Li chênh lch t3' giá tin và các khoán cOng nq (930 936 754) phái thu cuOi Ic) nay 
Thu nhâp chiu thu 16.614.759.021 16.328.427.243 

Thu nhp d.roc min thu (129.988.308) 

L các kS'  tnrâc duccc chuyn 

Thu nhâp tInh thus 16.484.770.713 16.328.427.243 

Thu suit thus thu nhp doanh nghip 20% 20%  

Thus thu nhp doanh nghip phãi np 3.296.954.143 3.265.685.449 

Vic xac djnh thug thu nhp doanh nghip phAi np eüa Cong ty &rcic cAn cir vào các quy djnh hin 
hành vO thuê. Tuy rihien, nh&ng quy djnh nay thay di theo trng thai k' và các quy dnh ye thuO 
di vâi nhiu l°ai giao djch khác nhau cO the thrçic giAi thIch theo nhieu cAch khác nhau. Do 4y s6 
thu dixcic trinh bay trén Báo cáo tài chinh có the sê thay dôi khi ca quan thuê kiêm tra. 

Cdc loçii thulklzác 
Cong ty kê khai và np theo quy djnh. 

15. Chi phi phãi trá ngn han 
S cui k5 S6 1u uäm 

Phái Era cdc ben lien quan 126.207.636 15.986.818 

COng ty TNHH Mt thành vien T6ng Cong ty TAn 
CAng Sài Gôn 

126.207.636 

Chi phi khác 126.207.636 15.986.818 

Phái Era cdc tJ chác và cd nhán khdc 5.958.017.038 730.099.263 
Chi phi bc xp, nAng h, vn chuyri 4.049.702.774 410.093.756 
Chi phi thue cu sâ h. tang 1.449.000.000 
Trich frróc lAi vay vn hóa vào cOng trinh 34.585.507 
CAc chi phi phAi trA ngn han  khác 459.314.264 285.420.000 
Cong 6.084.224.674 746.086.081 

Ban lhuyIt rn/nh nay là in51 b5ph<2n hQp thành và phâi dzrqc dcc cling vói Baa cáo là! chinh giIa n/en d5 25 

Thu thu nhp doanh nghip phâi np trong nàm ducc dr tInh nhs sau: 
Luy k tfr du nAm dn cui k nay 

Nàm nay NAm trithc 

16.276.966.099 



CONG TY CO PHAN lCD TAN cANG — LONG BINH 
Dja chi: s6 10, &rng Phan Dng Lu-u, khu ph6 7, phirxng Long Binh, thánh ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI C}{INH GIUA NIEN i 
Qu I ca näm tài chthh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyêt minh Báo cáo tài chInh giüa  niên d (tip theo)  

16. Doanh thu chua thiyc hin 

Là doanh thu chtra thi,rc hin lien quan cth các hcip dng cho thuê ca sâ h thng, thuê kho, thuê mái 

yam, ehi tit nhu sau: 

16a. Doanh thu chu'a thrc hin ngin huz 
s cui k5' S du näm 

Doani: thu chwa thy'c hin lien quan dêFI các 
ben llên quan 
Cong ty Ci pbn Tip vn Thành Long 

Cong ty C phn Du tu lCD Tan Long 

2.081.439.497 

936.067.596 

1. 145 .37 1.901 

2.081.439.497 

93 6.067 .596 

1. 145 .37 1.90 1 

Doanh thu c/nra thrc hin lien quan (ten các to 
chá'c khác 

2.451.173.827 2.451.173.82 7 

Cong ty C phn Tip 4n Long BInh 451.592.431 451.592.431 

Cong ty TNHH Djch vii Giao nhn Vn tái và 1.999.581.396 1.999.581.396 
Thu'ang mai Cong Thành 

Cing 4.532.613.324 4.532.613.324 

16b. Doanh thu cii u'a thwc Ii iên dài /zçui 
S cui k5' S dâu näm 

Doanli thu cliwa tiui'c Iziiz lien quaii den các 
ben lien quan 

78.883.990.513 79.404.350.389 

COng ty C phn Tip 4n Thành Long 35.821.903.728 36.055.920.627 

Cong ty C pMn Du tu lCD Tan Long 43.062.086.785 43.348.429.762 

Doanh thu chu'a thrc hin lien quan dIn các to 
chá'c khOc 

92.395.344.613 93,008,160.259 

Cong ty C phn Tip 4n Long Binh 16.772.954.762 16,885,852.871 

Cong ty TNHH Djch vii Giao nhn Vn tài va 75.622.389.85 1 76.122.307.3 88 
Thuang mi Cong Thành 

Cong 171.279.335.126 172.412.510.648 

17. Phãi trã khác 

17a. Phdi Ira ngln huz khác 
S cui kr S du näm 

Phái Ira cdc ben lien quan 52.988.577.756 6 7.862.133. 796 

Cong ty TNHH Mt thành viên Tang cong ty Thn 52.988.577.756 51.567.153.593 
Cáng Sài GOn 
Phâi trá tiln thuê ddt, tin an ca 52.908.577.756 48.999.633.796 

Cc tic, lc.'i nhu2n phái Ira 18.862.500.000 

Phái trá khác 80.000.000 

PliCi Ira cdc II chác và cd nhân klzác 19.366.942.969 17.585.075.356 

Kinh phi Cong doàn 214.375.475 230.388.159 

Bào hirn xa hi 636.994.053 586.001.433 

Nhn k qu?, k cuçc ngn han 4.155.471.847 4.470.456.912 

Cong ty C p1in Sonadezi Long Blnh phãi trã 
liOn quan dOn hop dông hp tao kinh doanh) 

10.65 1.703 .033 8.686.925.985 

Ban Ihuyi mini, nay là ,nt bphn hQp thành Va phái thrc dQc cling vó'i Báo cáo Iài chin/i giaa niên d5 26 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: So 10, dtrng Phan Dàng Luu, khu phO 7, phuông Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh DOng Nai 

BAO CÁO TA! CHtNH GIOA NIEN DO 
Qu I cüa nm tài chinh kt thCtc ngày 31 tháng 12 n.m 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh gifra niên d (tip theo)  

C trc, lçi nhun phãi trã 

Sôcuôik' SOdunäm 

1.961.681.095 
- 

2.064.184.765 
541.365.870 

Các khoân chi h khách hang 
Cáo khoán phài trà ngn hn khác 1.746.717.466 1.005.752.232  

72.355.520.725 Cong 
85.447.209.152  

1 7b. Fhái Ira dài lzçrn khdc 
SOcuOik5' Stidâunäm 

Phái Ira các th chác khdc 265.287.870.045. 263.739.185.625 

Nhn k qu, k ci.rqc 13 5.875.954.670 75.443.439.500 

Phâi tráv hqp tao kinh doanh 91.470.000.000 91.470.000.000 

Cong ly C phAn Sonadezi Long BInh - Phâi trá 
hcip tac kmh doanh dai htn ti kho hang tien 

96.825.746.125 

Cong 265.287.870.045 263 .739.185.625 

(i) CM tit cáo hgp dOng và ph 1%lc hqp dng hgp tao kinh doanh xãy drng và khai thác kho nhi.r sau: 

v' H9p dOng hgp tao kinh doanh s6 485/I-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 09 näm 2013 hqp tao du 
tu xây djng kho 1A tai khu kinh tO quOc phàng Tan Cãng Long Binh, th?ii han là 45 nàm kê tir 

ngày k' hçp dOng, trong do Cong ty c6 phn Sonadezi Long BInh gop 49% v6n tr có, tucxng 

di.rcxng 24.990.000.000 VI4D. 

v' Phi lic hçxp dng hcrp tác kinh doanh s 485IHDICDLB-SZBfPL1 ngày 08 tháng 05 nárn 2014 
hçxp tao dan tu xây drng them kho 14A t.i khu kinh th qu6c phông Tan Cáng Long BInh, trong 
do Cong ty C phO.n Sonadezi Long BInh gop 49% vn tir có, tircxng duong 27.139.000.000 
VND. Phi lic hgp dông nay có hiu liro kê tr ngày k va duy trI hiu hrc theo thii gian cia 
hcxp d6ng so 4851BD-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 09 nãm 2013. 

/ Phi 1iic 119p dOng hçxp tác kinh doanh s6 4851BD-ICDLB-SZBIPL2  ngày 15 tháng 06 nàm 2015 

hgp tác dâu tix xây drng them kho 20 tai khu kinh to quôc phông Tan Cáng Long EInh, trong do 
Cong ty Co phn Sonadezi Long BInh gop 49% vOn tr có, tucmg ducxng 39.341.000.000 VND. 

Phii ilic hcxp dng nay cO hiu 1rc kO tIr ngày k va duy trI hiu lrc theo thai gian cña hcxp dng 

sO 485/HD-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 09 nAm 2013 và Phii hio sO 01. 

(,i) Hçxp ctng hçxp tao kinh doanh sO O5IHD-ICDLB-TaviCO ngày 25 tháng 10 näm 2017 vO vic Du tix 

xây dirng và kinh doanh kho, bäi, nhà xi.ràng, trung tam phân phOi vii Cong ty CO phân Tan Vinh 
Cfru trOn din tIch ccx sO ha tang khoãng 38,012 hall30,3 ha. Tong vOn hçxp doanh là 

820.000.000.000 VND. 

Cong ty gOp khoãng 25% vài giá trj 205.000.000.000 VND b&ng giá tn quyOn khai thác ccx sä ha 
tang có giá tn tixong thrcmg vâi khoán dâu tix dO xay dijng ccx sO h thng nhu toàn bO hang rào quanh 
k.hu dat, san lap m.t bang, h thOng thoát nuào, h thOng tram din, h thOng cap nu&c phOng cháy 
chita oháy. Cong ty CO phân Tan VTnh Ccru gop khoáng 75% vài giá trl 6 15.000.000.000 VIND b&ng 
giá tn xay drng h thOng nhà kho, nhà xu&ng, bäi và các cong trInh phii tr9. 

17c. Nçi qud hin chwa thanh loan 

COng ty khong có ng phài trã khác qua hn chua thanh toán. 

Ban thuyJt ,ninh nay là ,nt bplun hçp than/i vàphài di.-qc dQc thng vat Báo cáo là! chinh gita niên d 27 



CONG TV' c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 

Dja cM: s6 10, d.rmg Phan DAng Ltru, khu ph6 7, phixng Long Blnh, thành ph6 Bin Hôa, tinh D6ng Nai 

BAO CÁO TAI cithH GIffA N1N 
Qu I cOa nm tài chfnh kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giüa niên d (tiêp theo)  

18. Vay và nc thuê tài chinh 

18a. Vay ngtn hqn 
S cu6i k5r s6 du näm 

Vay ngfn, hgn phái trá các td chá'c khác 42.858.515. I9 53.888.279.318 

Vay dài han d6n han trã xem thuyét minh s6 42.858.515.198 49.252.784.498 

V.16b) 
Ngdn hang Thwc'ng mgi Cd phdn Quán dç51 — Chi 
nhánhAn Phi 

31.858.515.198 38.888.279.318 

Ngán hang Thuv'ng mgi C'd phdn Ngogi thwong 11.000.000.000 15.000.000. 000 
HOa Vit Nam — C'hi nhánh Biên 

42.858.515.198 53.888.279.318 
Cong 

Chi ti6t s6 phát sinh v6 các khoân vay ngtn han trong k' thu sau: 
53.888.279.318 

S6dunäm 
s6 ti6n vay phát sinh 
K6t chuy6n tr vay dài han 

s6 ti6n vay d trã. 
(11.029.764.120) 

42.858.515.198 
S6cuôikS' 

18b. Vay dài /ztn 
s6 s6 du näm 

Ngân hang Thucing mai C6 phn Quân DOi — Chi 

nhánh An Phü (i) 
180.677.354.142 175.577.354.142 

Ngân hang Thixcing mai c6 phn Ngoai thixcmg 
Vit Nam — Chi nbánh Biên Hôa j) 

69.821.264.068 74.921.264.068 

Ngân hang Thuong mai c6 pMn phát tri6n Thãnh 
(iii) 

82.449.312.400 79.580.285.500 
phô Ho ChI Minh 

332.947.930.610 330.078.903.710 
Cong 

Côn tv Co khã näng trà duçic cac khoán vay dài han. 

Khoãn vay dài han Ngân hang Thircing mai C6 phn Quân dOi — Chi nhánh An Phi d6 tài trçx:' 

v' Du ttr xây drng cci s h thng cüa Cong ty C6 phn lCD Tan Cãng — Long BInh và m1c dich 

khác n6u di.rqc Ngân hang chap thun bang van ban trtràc th4M dim giãi ngân cüa khoãn vay cO 
lien quail. Khoân vay nay du7c dâmbão bang vic th6 chip tài san hinh thãnh tir v6n vay. 

v' Du tu mua 02 cu khung bánh 16p Kalmar, tMii gian vay 96 tháng. Khoãn vay nay dugc dam 

báo bng vic th6 ohp tài san hinh thành tir v6n vay. 

/ Du tu nh.p khu 05 xe nâng din hiu TCM, thri gian vay 60 tháng. Khoán vay nay thrgc dam 
bâo bang vic th6 chap tài san hInh thành tü von vay. 

/ Du Pr xây drng tuy6n c6ng D2000, thi gian vay 60 tháng. Khoán vay nay duc dam bão bang 

vic th6 ch.p kho hang s6 13 và kho hang quãn chp. 

" Du tir nhp khu 03 xe nâng din hieu TCM theo hop d6ng ngoai thucing GV22030517 ngày 

22/03/2017, thai ban vay 60 tháng. Khoán vay nay duge dam bâo b&ng vic th6 cMp tài san 

hinh thành tir von vay. 

" Du tu xây drng kho nguyen 1iu hóa cht ph'iic vi may mo (kho 9A), thOi bn vay 96 tháng. 
Khoãn vay nay di.rqc dam bão bang vic th6 chap tài san hinh thành tir v6n vay. 

Ban thuylt niinh nay là nt bphçn hqp thành và phái thrqc dcc thngvöi Báo cáo àí chinh gilia niên d 28 

(i) 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: S 10, &thng Phan Dang Luu, khu ph 7, phthng Long BInh, thành phO Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CH!NH GIUA NIEN DO 
Qu I cüa näm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 nám 2020 
Ban thuyt  minh Báo  cáo tài chinb giva niên dQ (tiêp theo)  

V' Thanh toán tin thuê th cho Cong ty TNHH Mt thành viên Tang COng ty Tan Cãng Sài GOn 
theo Hcip dng thuê ca sr h. tang s 02/HD-ICDLB ngày 24 tháng 9 nàm 2009 và Hop dông 
thus cci s& h. tng s6 18 1/TCT-KHKD ngày 01 tháng 01 nãm 2015, cáo p1w 1io kern theo (met 
phn giai doan 1 và näm 2017, 2018 ci'ia giai doan 2). Khoãn vay dtrçic dam bâo bang vic th 
chp quyn lchai thác cci sO ha tang cüa giai doan I din tIch 104.000 m2  và cáo cOng trinh xay 

dirng hinh thành trên dat thuOc giai doan 1 (kfi hàng so i, 2, 3, bãi container 3ha, khu nhà + bAi 

kim hóa, nhà an, nhá nghi, nhà + cng van phOng) và quyèn khai thác cci sO 1w tang cüa giai 

doan 2 din tich 48.000 m2  và cOng frInh xây drng hInh thành trên dat thuc giai doan 2 gm 

khohangsi4vàsô 8. 

/ Chi phi san 1p mt bAng t?o nM kho 22 Va 23 lCD Tan Cáng Long Binh. Khon vay nay dirqc 
dam bâo bang vice thO chp quyn khai thác ca sO ha tAng din tich 15.300 m2  thuc kho 19, 

quyn khai thác ca sO ha tAng din tIch 16.200 rn2  thuc kho 22 và 23 trén khu dAt 25ha thuo 

khu dch vi Tan Cáng Long Binh và quyM khai thác cong trInh xây dung di,r an Dâu t'r xay 
drng kho hang sO 19 hInh thành trên khu dAt 25ha thuc khu djch vi Tan Cáng Long Bmnh. 

/ Chi phi xây di,rng kho so 21 lCD Tan Cáng Long Binh. Khoán vay nay duc dam bão bang vic 

thô chAp quyên khai thác co sO ha tAng din tich 12.875 m2  thuc kho 21 trén khu dat 25ha 

thuc khu djch vii  Tan Cäng Long Bmnh va quyOn khai thác cong trInh xây drng dir an dâu tir 
xây dirng cilm kho hang s 21 hInh thành trên khu dAt 25ha thuOc khu djch vii Tan Cãng Long 

BInh. 

v' Chi phi xay dmg kho s 19 lCD Tan Câng Long BInh. Khoân vay nay duc dam báo bAng vic 
the chAp quyn khai thác c sO ha tAng din tIch 15.300 m2  thuOc kho 19, quyn khai thác cci sO 

h tang din tIch 16.200 m2  thuc kho 22 va 23 trên khu dAt 25ha thuc khu djch vi,i Tan Cáng 

Long Bmnh Va quyn khai thác cong trInh xây drng dir  an DAu tix xây drng kho hang s 19 hInh 

thành trên khu dat 25ha thuQc khu djch vi Tan Cáng Long Blob. 

V' Chi phi nhp khAu 10 xe nâng dAu hiu TCM theo hçrp dng ngoi thi.rcmg s6 GV25120918 

ngày 25/12/2018, thOi han  vay 60 thang. Khoán vay nay duqc dam bâo bAng vic thO chAp tài 

san hlnh thành tir vn vay. 

uj) Cáo khoán vay Ngãn hang Tbi.rcmg mai C phAn Ngoai thtrang Vit Nani — Chi nhánh Biên HOa dA 
dAu tu xay drng nhà kho, thOi han vay ttr 120 tháng dOn 144 tháng, lãi suât quy dnh trên tfrng khO 
uoc nhn n. Cáo khoân vay nay dixc dam báo bang vic thO chap tài san h'mh thành tír vOn vay. 

() Khoân vay Ngân hang Thucmg mai  C phAn Phát tri&i Thành ph6 H ChI Minh theo hgp dng tIn 
dung sO 40925/19MNtHDTD ngày 05/11/2019 dO thanh toán, bü dap chi phi dAn ttr xây drng, thiêt 

bj Dir  an dâu ta xay drng kho so i&2 khu 8,9 ha lCD Tan Cáng — Long Binh, th?yi han vay 96 
tháng kO t& ngày giái ngân von vay lan dâu. Khoán vay dirqc dam bâo bAng vic thO chAp Cong 
trinh xay drng trOn dAt va quyOn khai thác cong trinh xây dung hinh thành tir Dir an dâu tir xây 
di,rng kho sO 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Cãng — Long Binh, toàn b lqi Ich phát sinh tir dir an nay và 
quyOn tài san phát sinh tfr hp dOng thuO ca sO ha tAng khu 6.783 ha thuo Khu dich vi' Tan Cãng 
Long BInh khu 130 ha) so 287/TCT-KHKD ngày 01/09/2018. 

Bàn thuylt mini: nay là mt bphn hp thành vàphàf duc dQc thng vái Báo cáo tài chinh g11ia niën d
29 



4- 

Tir 1 närn tth xu6ng 
Trên 1 nAm dn 5 näm 
Trên 5 näm 
Cong 

S dãu näm  
51.545.652. 165 

187.628.733.699 
95.47G307.083 

S cuM k' 

42.858.515.198 
189.809.587.149 
143.138.343.46 1 

Nám trithc  

276.3 34 .5 64 .0 69 
18.940.675.000 

(12.176.198.287) 

S du näm 330.078.903.7 10 
s6 tin vay phát sinh 2.869.026.900 
K& chuyn sang vay ngn han 

S cuôi k5r 332.947.930.610 283.099.040.782 

Chiqutrongk5'  
(4.676.100.000) 
(2.036.877.484) 

(379.000,000) 

266.897.976 
175.721.039 

297.188.311 

S cui k' 

Cong 

Lqinhunsau 
thud chu'a phân 

phói 
Qu3' dâu tu 
phát trin 

Vn du tir cüa 
chü s& htiu 

- (5.610.500.000)  

55.814.929.265 

13.285.324. 162 

69.100.253.427 

383.181.423.210 
13.285.324; 162 
(5.610.500.000) 

390.856.247.372 

s6 du nAm 
Lçri nhun trong k' nay 
TnIth 1p các qu' 
S dir du& k5' nay 

245.022.450.000 82.344.043.945 

245.022.450.000 76.733.543.945  

30 Bàn thuyll ,ninh nay là nz1 b5phdn hcrp thành và phài duçc dc cling vái Báo cáo iài chtnh giia nién d 

CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
DIa chi: S 10, &rông Phan Dng Luu, khu ph6 7, phtrng Long Binh, thành ph Bién Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CIINH GIA NIEN DO 
Qu9 I cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh gifra niên d (tip theo)  

KS' hn thanh toán cac khoán vay dài han  nhu sau: 

Chi ti't s phát sinh v các khoán vay dài han  niur san: 
Lily k tfr du nAm dn cui k5v nay 

18c. Vay qud hzn chwa thanh loan 
Cong ty không có cáe khoân vay qua han  chna thanh toán. 

19. Qu3 khen thirng, philc lqi 

S du nAm 
Qu5' khen thithng 

QuS' phiic lçri 

QuS' thuOng Ban 
quân iS', diu hành 

Cong 

20. Vn chü sO' hfru 

20a. Bang iMi chilu biln tng cáa v6n cM so Izfru 

530.897.976 
1.256.598.523 

433.788.311 

Tang do trich 
Iptr 19'i nhun  

4.412.100.000 
956.000.000 

242 .400. 000 

S dâu nm trixàc 
Lcri nhun trong k5' trtràc 
Inch 1p các qu 
S dir cu6i k' tru'&c 

245 .022.450.000 51.352.641.297 

9.164.542.500 
245.022.450.000 60.517.183.797  

77.055.944.589 

13.011.280.650 
(18.763.941.767)  

71.303.283.472 

373.43 1.035.886 
13.011.280.650 
(9.599.399.267) 

376.842.917.269 

375.806.445.808 334.644.692.947 

Nàm nay 

2.221.284.810 5.610.500.000 (7.091.977.484) 739.807326 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dia chi: s6 10, duyng Phan Dàng Lu'u, khu ph 7, phu&ng Long BInh, thành pM Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN DQ 
Qu' I cüa närn tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt ininh Báo cáo tài chInh giüa niên c1 (tiep theo)  

20b. Chi tjli van gop cáa c/ia sô hfru 
Sicuik' S6dunàm 

COng ty TNHH Mt thánh viên Tong Cong ty Tan 
Cáng SàiQOn 

COng ty TNI-fH Quán 1 nçi và Khai thác tài san 
Ngân hang TMCP Quân Di 

Cáo c dong khác 

Cong 

125.750.000.000 125.750.000.000 

18.750.000.000 18.750.000.000 

100.522.450.000 100.522.450.000 

245.022.450.000 245.022.450.000 

20c. C6phi1u 

S cui k S du nàm 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

S lu'qng c phiu dang k' phát hành 

So lu9ng c p1iiu d phát hãnh 

- Caphieuphcthông 

- Cd phi éu tai dãi 

S h.rçmg c phiu duçc mua li 

- Cdphiduphd thông 

- Caphiauirudai 

S lucing c phiu dang lu'u hành 

- Cdphhiuphd thông 

- Cd phi é'u icu di 

Mnh giá c phiu dang liru hành: 10.000 VND. 

21. Các khoãn nuic ngoài Bang can d6i k toán gifia nien d 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

Ngozitcdcloçzi 

Tai ngày kt th(ic k' M toán, tin bao grn 1.064.654,87 USD (s dAu nArn là 770.684,03 USD). 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRIMI BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOT BONG KIMI DOANT{ GIUA MEN DQ 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djcli v 

la. Tdng doaiil: Iii ii 
Lily k tfr (tâu näm den cui kS' nay 

Nàm nay Nám truc 

Djch vi cho thuê kho và cáo djch v di kern 96.026.648.236 92.286.082.632 

Doanh thu dich vi cho thuê cu tai  Cat Lái 1.974.416.667 2.078.333.666 

Cong . 98.001.064.903 94.364.416.298 

lb. Dowili thu bO;, hang và cung djcli vi cho cOc bin lien quaiz 

Ngoài cáo giao djch v ban hang và cung cp dch vi cho cong ty con du9c trinh bay & thuyt rninh 
sO V.2, COng iy cOn phát sinh các giao djch cung cap djch vi cho cáo ben liOn quan khOng phài là 
cOng ty con nhu sau: 

Ban thuyi't ,ninh nay là m5I bphtn hop than/i va phii duçrc cTc chng vái Báo ccio tai chinh giOa uiên d5 31 



CONG TV' Ci PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, di.rng Phan Däiig Lu, khu ph6 7, phng Long Blnh, thành ph Bin HOa, tinh Dng Nai 
BAO cÁo TAI CHINH GIcrA MEN DO 
Qu'I cüa nàm tãi chInh ktthilc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyêt minh Báo cáo tàichInh gi&a niên d (tip theo)  

Lily kê tfr (Ian nàm dii cuôi k' uly 
Nárn nay Näm trtró'c 

COng ty TNHH Mjt thành vién TJng Gong ty 
TOn Cdng Sal Gôn 
Djch v cung cp cho Cong ty m 7.719.090.347 4.620.120.590 

Cho Cong ty mc thuê cu ti Câng Cat Lái 1.974.416.667 2.078.333.666 

COng ty Cphn Kho vIn TOn âng 
Cung cp djch vi 524.389.474 

Cong ty CpJun Djch vi K9 thult TOn Gang 
Cung cp djch vii 11.777.586 9.840.424 

Cong ty GJp1un Vin tãi B TOn Gang 
Cung cp dch vi 108. 168. 891 

Gong ty C6p1:in Du tu'ICD TOn Long 
Cung cp djch vi,i 209.8 16.250 213 .086.250 

COng ty 6p/u;z Nhiên llu TOn Gang 

Cung cp djch vi 11.449.151 

2.  Giávnhàngbán 
Lily k tfr du nàm dn cui k' nay 

Mm nay Mm trir&c 

Giá v6n djch vi cho thué kho và các djch vii di kern 64.600.381.834 61.901.307.288 

Giá vn djch vi,i cho thuê cu t?i  Cat Lái 679.961.274 679.961.274 

Cong 65.280.343.108 62.581.268.562 

3.  Doanh thu hoat  dng tài chInh 
Lüy k tfr dAn nàm dn cui k3r nay 

Näm nay Mm trLnYc 

Lâi tMn gri có k' han 353 .273 .971 561.643.838 

Li tMn gri không k' han 21.663.369 20.880.962 

C ti.rc, Içii nhun thrçic chia 129.988.308 

Läi ban ngoi t 5.977.000 

Läi chênh 1ch t' giá phát sinh 16.623.074 16.3 92.908 

Ui chOnh 1ch dánh giá ngoai t 693 .697.4 89 

Cong 1.221.223.211 598,917.708 

4. Chi phi tài chInli 
Lily k tfr dAn nàm d&i cui k' nay 

NAm nay NAm trtrO'c 

Chi phi lãi vay 7.883.673.478 .452.464.126 

Chi phi bão länh hcp dng 197.842.244 
L ban ngoai t 21.000 
L6 chOnh 1ch t5' giá phát sinh 5.529.771 17.975.805 
L chOnh 1ch t' giá do dánh giá lai  cáo khoãn 
mic tiên t có gOc ngoai t 

19.912.117 

Cong 8.087.066.493 6.490.352.048 

Ban thuylt miniz nay là m5t bphn hcip thành và phái thtç,c d9c thng vái Báo cáo 'ài chinh giIa niên d 32 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja clii: S 10, duôiig Phan Ding Luu, khu ph 7, phung Long Binh, thánh pht Biên HOa, thth Dong Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH GICrA NIEN 
Qu I cüa näm tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo co tài chinh giüa niên  dO (tip theo)  

5. Chi phi ban hang 
Lily k tir dâu nAm den cuôi k5r nay 

NAm nay NAm tru'ó'c 

Clii phI khu hao tài san c6 dith 

Chi phi djch v'i mua ngoài 

Các chi phi khác 

Cong 

6. Clii phi quAn 1' doanh nghip 

261.599.999 

271.646.390 

426.839.272 

1.535.891.214 

435.805.643 

960.085.661 1.971.696.857 

LuykCtirdãu nAm dncuôi knày 

NAm nay NAm tru'&c 

Chi phi cho nhAn viên 3.530.339.795 3.499.097.829 

Chi phi vt lieu quAn i 532.732.489 377.549.268 

Clii phi d ding van phàng 335.989.540 447.762.960 

Chi phi khu hao tAi sAn c6 djnh 722.763.807 7 17.334.803 

Thuê, phI vA 1 phi 3.000.000 3.000.000 

Chi phi djch viii mua ngoAi 270.167.263 946.000.730 

Các chi phi khAc 2.9 16.868.843 1.573.832.906 

Cong 8.311.861.737 7.564.578.496 

7. Thu nhp khAc 
Lily k tir du nAin dn cuôi k nay 

NArn nay NAin tru'ó'c 

Tin pht chrn dAt hcrp dng lao dng 19.996.000 

Tiên phat chm trA 2.788.651 

Thu nhp khác 28.483.020 

Cong 51.267.671 

8. Chi phi khác 
LAy ktfrdâu nAm dn cu61 k5 nay 

NAm nay NAm trffóc 

Thu bj phat, b truy thu 1.070.481 1.271.144 

Chi phI bi thx&ng 27.0 10.800 

Tin An cAa HAi quan 50.850.000 50.190.000 

CQng 51.920.481 78.471.944 

9. LAi trên c phiêu 

Thông tin v lAi trAn c phiu duQc trInh bAy trAn BAo cáo tAi chIr.h hp nht giAa niên dO. 

Bcin ihuydt minh nay là ,nç31 bphi7n hç'p thành Va phái dtrçrc dpc citng vái Baa cáo tat chInh g1üa niën d 33 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dia chi: S 10, &rang Phan Däng Lixu, khu ph6 7, phu&ng Long Bmnh, thành ph6 Bin Hôa, tinh Dông Nai 
BAO CÁO TAT CHINH GIO'A NIEN €x 
Qu' I cCia nm tài chinh k& thüc ngày 31 thang 12 nàm 2020 
Ban thuy& minh  BaG CO  tài  chInh  giO'a niên  d (tiép theo)  

10. Chi phi san xufit kinh doanh theo yu t 
Luy k tfr du näm den cuôi k nay 

Nàm nay Näm tru*c 

Chi phi ngyên 1iu, 4t 1iu 4.001.534.086- 1.612.915.957 

Chi phi nhâncông 10.157.482.456 14.309.468.119 

Chi phi khAu hao tài san c dinh 14.095.625.261 11.522.328.725 

Chi phI djch vi mua ngoài 42.917.296.165 41.996.451.405 

Chi phi khác 3,380,352.538 2.676.379.709 

Cong 74.552.290.506 72.117.543.915 

VII. NITtYNG THÔNG TIN KHAC 

Giao djch và s dtr vO'i các ben lien quan 

Cáo ben lien quan vài Cong ty bao gm: cáo thành viên quán 19 chü ch&, cáo cá nhân có lien quan 
vâi cáo thành viên quân 19 chü chOt và cáo ben liOn quan khác. 

la. Giao djch va s6 dw vái các thành viên quán chiT ch61 và các cá nhân có lien quan vái cac 
thank viên qudn 1j5 c/nT chOt 
Cáo thành viOn quán 19 chü ch& gm: cáo thành viOn HOi  d6ng quân frj và cáo thành viên Ban diu 
hành (Ban Giám doe). Cáo cá nhân có liOn quan vi cáo thãnh viOn quán 19 thu ch& là các thành 
viOn mt thiOt trong gia dinh cáo thành viOn quail 19 chñ chôt. 

Giao djchvói các thank viên quán lj chi c/uk và các cá nhân có lien quan vol các thank viên quOn 
l chiT chôt 
Cong ty khOng phát sinh giao djch ban hang và cung cp djch vii cOng nh11 cáo giao dch khác vâi 
cáo thânh viOn quàn 19 chO chôt và cáo cá nhân cO liOn quan vó'i cáo thành viOn quân 19 chO chM. 

Cong nd vOl cac thành vien quán l chiT chat va các cO nhOn có lien quan vOi các thành viên quán 
li chiT chôt 
Cong ty không có cong nq vâi cáo thành viOn quán 19 ehO eh6t và cáo cá nhân có liOn quan vâi cáo 
thành viOn quãn 19 chO ch6t. 

lb. Giao djck va sã dw vOl các ben lien quaiz k/ide 
Cáo bOn liOn quan khác vói Cong ty gm: 
Ben lien quan khác  Mi quan h 

Cong ty TNHH MOt  thành viOn Tng Cong ty Tan Cãng Sài Gôn 
Cong ty C phAn Tip van  Thành Long 
COng ty TNHH MOt  thành viOn Xây dirng Cong trinh Tan Cáng 
Cong ty C phn Kho 4n Tan Cáng 
Cong ty C phn Djch viii K' thuat Tan Cáng 
Cong ty C phn Dai  19 Giao nhan Van tâi Xp do' Tan Cáng 
COng ty C phn Van  tâi B Tan Cãng 

Cong ty C phn Van  tài ThOy Tan Câng 
Cong ty C ph&n Giãi pháp Cong ngh Thông tin Tan Cáng 
Cong ty TNHH MQt thành viOn Hoa tiOu Tan Cãng 
Cong ty C6 phn Djch vi,j Hang hái Tan Câng 
Cong ty C phn Tan Câng — Cái MOp  

Cong ty m 
COngty con 
Cong ty cüng Tp doàn 
Cong ty cOng Tap  doàn 
Cong ty cOng Tap doàn 
Côngty cungTp doàn 
Cong ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Tap doan 
COng ty cOng Tp doàn 
COng ty cOng Tap doàn 
COng ty cOng Tap doàn 
Cong ty cOng Tap doàn 

Bàn thuyit nllnh nay là ,nI bphn hep thành và phài duqc dQc cling vol Báo cáo tài c/thth giia niên d 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: s6 10, dirng Phaii Dàng Luu, khu ph6 7, phti&ng Long Blnh, thành ph6 Bin Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAT CHNH GIUA NIEN D 
Qu' I cfia nAm tài chinh k6t thi'ic ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài  chInh giüa niên d (ti6p theo)  

Ben lien quan khác  
Cong ty c6 phn Tan Cãng Mi6n Trung 
Cong ty c6 pMn Tan Cáng Hip Phuâc 
Cong ty c6 phn Tan Cáng Cypress 
Cong ty C6 phn lCD Tan Cãng - Song Than 
Cong ty c6 phn Vn tãi Bi6n Tan Câng 
Cong ty C6 phn Thucmg mai  và Djch vi Container Ltnh Tan Cáng 
Cong ty C phAn Cãng Cat Lái 
Cong ty TNHFI Cáng Qu6c t6 Tan Cãng - Cái Mép 

A Cong ty Co phan Tiep van  Cat Lái 
COng ty TNHH Phát tri6n ngu6n nhân hrc Tan Càng — STC 

Cong ty có phn DIC Tan Càng - Cái MOp 
COng ty c6 phn Nhiên lieu Tan Cãng 
Cong ty TNHH Tan Cáng - Tây Ninh 

Cong ty C phAn Du tu lCD Tan Long  

M6i quan h 
Cong ty el'tng 
Cong ty càng 
COng ty cüng 
Cong ty cIng 
Cong ty cüng 
COng ty cüng 
Cong ty ciing 
Cong ty cüng 
COng ty cüng 
Cong ty ei1ng 
COng ty cñng 
COngtycüng 
COng ty cüng 
COngtycñng 
pháp lut 

Tp doàn 
Tp doàn 
T3p doàn 
Tp doàn 
Tp doàn 
Tp doán 
Tp doàn 
Tp doán 
Tp doàn 
Tp doàn 
Tp doàn 
Tp ctoàn 
Tp cloân 
ngixii dai  diii 

Giao dich vái các ben lien quan /chác 
Ngoài cac giao djch phát sinh vOi cong ty con dâ dirçc trinh bay thuy6t minh s6 V.2 cflng nhu các 
giao dch v6 ban hang và cung cp djch vi cho các ben liOn quan khác không phâi là cong ty con dA 
dtrçrc trInh bay i thuy6t minh s6 VI. 1 b, COng ty cOn phát sinh các giao djch khác vài các ben liOn 
quan khác nhi.r sau: 

(, A . .. ' Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay 
Näm nay Näin tru'&c 

COng ty TNHH MOI  thành viên Tdng Cong ty 
Tan Cãng Sài Gbn 
Chi phi mua 4t tir, djch vi 273.135.654 144.464.250 
Phi thuO ca sâ ha tAng 29.225.143.492 
COng ty Cd phdn Kho v(mn TOn COng 
S& ding djch vi trong kS' 1.418.181 
COng ty Cd plzdn Djch vy K9 thu?it TOn COng 
Sfr dpng djch viii trong kS' 535.986.482 180.071.961 
Cong zp TNHH COng Qudc Ii TOn Cdng C'OiMép 
Sdngdjchvi,ttrongk' 6.640.909 772.727 
Cong ty Cd phdn GiOi p/zap Cong ngh Thông 
tin TOn COng 
Si'r dicing djch vi trong k' 93.600.000 65.100.000 
COng ty TNHH Phd! trin Ngudn nhfln 1rc Tan 
COng STC 
SCr dimg djch vi trong kS' 1.055.328 
COng ty Cd p/id:z Nhiên lieu Tan COng 
Si:r diing djch vi trong k' 607.910.890 
Cong ty 6 phdiz Thuang nzzi và Djch vy 
Container Lçinh Tan cong 
5Cr diing djch vii trong k' 15.250.000 

Ban thuy/ mmli nay là ,nt bc$ph2n  hQp thành va phái ditçic dQc ding v&iBdo cáo tài chInh gia niên d 35 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG— LONG BNH 
Dja chi: s6 10, thrOng Phan Dàng Liru, khu ph6 7, phuOng Long Blnh, thành ph6 Bin HOa, tinh Dng Nai 
BAO cÁo TAT CHfNII GIIYA NIEN ix 
Qu I cüa nm tài chInh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
l3ãn thuyt rninh Báo cáo ti chfnh giva niên d (tip theo) 

Lüy ith tfr du nAm dn cuôi k5' nay 
Nàm nay Nám trithc 

Côngty Cdphan Vin iãiBiln Tan dng 
Sfr diing dich vi trong kS' 2.373.054.547 

Cong ty CJphin Du twICD Th'n Long 
Chi phi thus kho trong k' 9.066.330.000 9.066.330.000 

Cong ncr vái các ben lien quan khác 

Cong nq vài cáo ben liOn quan khác thrçrc trinh bay tai  các thuyt minh s V.3, V.5, V.12, V.16 và 
V.17. 

Cáo khoãn cong n phái thu cáo bOn liOn quan khác không có bâo dam và s duqc thanh toán bang 
tiOn. Không có khoàn d phOng phái thu khó dOi nào dtxQc 1p cho cáo khoãn n phái thu cáo bOn 
liOn quan khác. 

2. Thôngtinvbphn - 

COng ty không trInh bay báo cáo hO phn do hoat dng cüa Cong ty chU yu trong 11th vrc kinh 
doanh djch vi,i cho thuO kho va djch vij cli kOm, tai mOt khu vrc da 1 là trong lânh thô ViOt  Nam. 

3. Si kiin phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán 

KhOng có sij kin trong yEu nao phát sinh sau ngày k& thüc kS'  k toán yOu cu phâi diu chinh s 
lieu hoc cOng b trOn Báo cáo tài chfnh gitla niOn dci. 

Lap, ngày 20 tháng 4 nam 2020 

Lê Qu'nh Quang 

NgirOi 1p biu K toán trH' LUUg 

côP 

*_ CP 
- 1o$GI ( 

Nguyn Dfrc Khiêm   ran Triu Phil 

lam dôc 

Ban thuyit minh nay là ,ni bph4n hctp thành và phàithtcc dQc thngvái Báo cáo tài chinh giaa nién d 36 
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