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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 

a 

• BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

a 

Ban Giám dc Cong ty C phtn lCD Tan Cãng — Long BInh (sau day gç1 t&t là "Cong ty") trInh bay 
báo cáo cOa mInh cüng vOi Báo cáo tài chInh gitla niên d 6 tháng dâu cüa nam tài chinh kêt thüc ngày 

Cong ty là cong ty c ph.n hot dng theo Giy chng nhn däng k doanh nghip s 4703000567, 

• 
dàng k ln du ngày 23 tháng 7 näm 2008 do SO K hoach và DAu tu tinh Dng Nai cap. 

a

Trong qua 
trinh hoat dng, Cong ty dã du'çc SO K hoach và Du tu tinh Dng Nai 07 ln c.p b sung 

Giây chi'rng nhn dãng k' doanh nghip do thay dôi m. s doanh ngliip, b sung ngành ngh kinh 

a

doanh va tang vn diêu l, trong do thay di thn thIr 7 là ngày 05 tháng 5 nam 2020 do thay dôi ngthi 

dai din theo pháp Iut cüa COng ty. 

a 
I rii su nuy.i tyti 

• - Dja chi : S 10,duOng Phan Däng Luu, khu ph6 7, phuOng Long BInh, thành ph6 Bién HOa, 
tinh Dông Nai, Vit Nain 

U - Dinthoai :02516255999 

- Website : icdlongbinh.com  

- Mãsthuê :3601033213 

a Hoit d3ng kinh doanh cña ông ty theo Gi4y cháng nhln dáng kj' doanli nghip là: 

I Xêp dO hang hóa, container; 

a

Dai 1 giao nhn hang hóa; 

Vn tài hang hóa dumg bO, thrOng thOy; 

• Djch vi phân loai, luu trii và dóng gói hang hóa; dOng gói hang container; 

a

SOa chOa, bào dixOng phixong tin 4n tài, thit bj xp dO; 

a

- Kinh doanh bt dng san; 

Cho thuê phuang tin vn tài, vO container, thit bj xp dO; 

a
Dai l' van tãi, dai l' k gOi kim kin, kirn nghirn, giám djnh, bào hiin hang hóa; 

a
Djch vv 

tu vn v giao nhn 4n tái, xut nhp kh&u, thông tin th tnrOng; 

Mua ban hang thu cOng m ngh, nông san (Di vó,i hat diu và bong vâi phái thirc hin theo Quyt 

I dinh s6 80/2002/QD-TTg ngày 24/06/2002 cOa Thu tuOng Chmnh phO), thirc phm ch bin, san 

a

phm may mac, giày ddp, phuang tin 4n tãi, may móc, thit bj, nguyen phii lieu san xuAt, hang 

tiOu dung; 

a

Djch vu cung üng tàu bin, tip nhn bão quàn hang boa, may móc; 

a

Djch vii sOa chOa may rnóc tàu bin; 

Kinh doanh kho bai; 

I Kinh doanh djch vu logistics; 

a

Kinh doanh v.n tâi da phuang thi:rc; 

T6 chi'rc hi chq trin lam, hii nghj, hi thão; 

a Djch v chuyn phát nhanh (trr djch vi chuyn phát thu); 

• 
Hoat dQng djch vi,i h trçr trirc tip cho vn tái thrOng st và duOng b; 

float dng djch vi h trcc tnrc tip cho 4n tái thrOng thOy; 

Cho thuê xe cO dQng Ca; 

• - Lam sach, phân loi nông 

U 

U 

31 tháng 12 näm 2020. 

iC1ii ciiiát v Côn ty 
a 



Ong Trn Triu Phü 
Ong Ngô Trçng Phàn 

Ong Phan Anh Tun 
Ba bang Thj Hin 
Ong Pham Duy Tan 
BàNguyên BIch Hàa 
Ong Cao Ngçc Dirc 

Ban ki,n soát 
HQ  vàtên 

Chit tjch 
Chü tjch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

ChCrc vu 

Ong Nguyn D(xc Khiêrn 

Ong Nguyn Vi& Trung 
Ong Trn Nghia Si 
Ba Trjnh Thj Hoài Thu 

Ban etilu hành, quán ij 
Hç vàtên 

Trung ban 
Tru&ng ban 
Thành viên 
Thành viên 

ChIrc v, 

Di din theo pháp lut 
Ngu?i dai din theo pháp luat cUa Cong ty trong k' và cho dn thii dirn Ip  báo cáo nay là: 

Hç và ten Ch(rc vit Ngày b nhim/miên nhim 

Giám dc Min nhim ngày 29 tháng 4 näm 2020 

Giárn dc B6 nhiêm ngày 29 tháng 4 nätn 2020 
Ong Trn Triu Phü 
Ong Phan Anh Tuân 
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CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
BAO CÁO CIJA BAN GIAM DOC (tip theo) 

Hçi tiong quan trl va Ban then hanli, quan ly 
Các thành vien Hi dng quãn trj và Ban diu hành cüa Cong ty trong k3 và cho dn th?i dim 1p báo 

A 

cáo nay bao gm: 

H3i dEing quail trj
Ch(rc viii Ngày b nhim/tái b nhim/miên nhim 

HQ  va ten
B nhim ngày 29 tháng 4 näm 2020 
Min nhim ngày 29 tháng 4 nãm 2020 
B nhim ngày 12 tháng 6 näm 2020 

Bô nhirn ngày 20 tháng 4 näm 2018 
Tái b thim ngày 20 tháng 4 näm 2018 
Mien nhirn ngày 12 tháng 6 näm 2020 
B nhim ngày 12 tháng 6 näm 2020 

Ong Trn Triu Phui 
Ong Phan Anh Tun 
Ong Doàn H6ng Phuang 
Ba Doàn Thj Hang 

Giám dc 
Giám dc 
Phó Giám dc 
Phó Giám d6c 

Kiêm toán viên 
COng ty TNHH Kim toán và Ttr vn A&C dä duccc chi dnh soát xét Báo cáo tài chinh gina nién d 6 
tháng dâu eCa nàm tài chInh két thctc ngày 31 tháng 12 näm 2020 cUa Cong ty. 

Trách nhim cüa Ban Giám thc 
Ban Giám d6c chju trách nhim 1p Báo cáo tài chinh giüa niên dO phàn ánh trung thrc và hçrp l' tinh 

hInh tài chInh, két qua boat dng kinh doanli và luu chuyén tiên t cüa Cong ty trong ks'. Trong vic 1p 

Báo cáo tài chinh giüa niên dO nay, Ban Giárn dOc phâi: 

• Chçn 1ra các chinh sách k toán thIch hçip và áp ding các chmnh sách nay rnOt each nht quán; 

• Thrc hin các xét doán và các uóc tInh mOt cách hcip l và then trçng; 

• Neu rO các chun rnirc k toán áp dung cho Cong ty Co duçic tuân thii hay khOng và tht cà cac sai 
lch tr9ng yeu âã duqc trinh bay và giái thIch trong Báo cáo tài chInh gitta niên dO; 

• Lp Báo cáo tài chInh gitta nien dO trên cc' sâ hoat dng lien tiic trr trung hçp không th cho rng 
Cong ty Se tiêp tiie hoat dng lien tiic; 

3 

Ngày b nhirn/miên nhim 
Bô nhim ngày 12 tháng 6 näm 2020 
Mien nhim ngày 12 tháng 6 näm 2020 
Bô nhim ngày 20 tháng 4 näm 2018 
Min nhiin ngày 12 tháng 6 näm 2020 

Ngày b nhim/rniên nhim 
Min nhim ngày 29 tliáng 4 näm 2020 

A -  Bo nhiçm ngay 29 thang 4 nam 2020 
B nhim ngày 19 tháng 11 nãm 2019 
B nhim ngày 02 tháng 4 nãm 2018 



Phan Anh Tuan 

Ngày 19 tháng 8 näm 2020 

a 
I 

CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
BAO CÁO COA BAN GIAM DOC (tip theo)  

  

  

I • Thit 1p va th%rc hin h thng kim soát ni b mt cách hUu hiu nhtin han ch rüi ro Co sai sot 
trQflg yêu do gian 1n hoc nhâm lan trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh gina niên d. 

Ban Giárn dc dam bão the s k toán thIch hcp duccc kru gi dy dü d phãn ánh tInli hInh tài chInh 
cüa COng ty vi mirc d chmnh xác hqp 1' tai bat k3i thai diOrn nào và các s sách kO toán tuân thñ chê 
& kê toán áp ditng. Ban Giám dc cüng chju trách nhim quàn 1' các tài san cüa Cong ty và do dO dã 

• 
thirc hin các bin pháp thich hçp dê ngàn chin va phát hin các hành vi gian 1n và the vi pham 

• 
Ban Giám dc cam kt dä tuân thu các yêu cu nêu trén trong vic Ip Báo cáo tài chInh gitta niên d. 

• 
Phê duyt Bão cáo tài chInh giva niên d 

R
Ban Giám dc phê duyt Báo cáo tài chinh gi€a niên d dInh kern. Báo cáo tài chinh giUa nien do cia 
phàn ánh trung th%rc và hçip l' tInh hmnh tài chinh cCa Cong ty tai thM diem ngày 30 tháng 6 nàrn 2020, 

rn
cUng nhu kOt qua hoat dngkinh doanh và tInh hInh luu chuyên tiên t cho nàm tài chInh kêt thOc cüng 
ngày, phü hcip vOi các Chuân mrc Kê toán Vit Nam, Chê d, Kê toán doanh nghip Vit Narn vá các 

• 
quy dlnh pháp 1' có liOn quan dan vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh gi&a niên d. 

— Giárn dOe, 
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02 Tniong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: +84 (028) 3547 2972 Fax: +84(028) 3547 2970 
40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam 
Tel: +84(024) 3736 7879 Fax: +84(024) 3736 7869 

Tel: +84(0258)2465151 Fax: +84 (0258) 246 5806 
15-13 Va Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Tho City, Vietnam 
Tel: +84 (0292) 376 4995 Fax: +84(0292) 376 4996 

A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. 
www.a-c.com.Vfl 
Head Office 

Branch in Ha Noi 

Branch in Nha Trang 

Branch in Can Tho 

kttv@a-C.comvn 

kttv.hn@a.c.com.vn  

kttv.nt@a-c.cOm.Vfl 

kttv.ct@a-c.com.vn  

bakertiVy 
A&C 

S: 2.0455/20/TC-AC 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TA! CHINE! GIU'A NIEN oQ 

KInh gin:  CA.0 cO BONG, HQI BONG QUAN m vA BAN GL&M BOC 

CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BINTI 

Ching tôi dã thrc hin cong vic scat xét Báo cáo tai chInh gifla niên d kern theo cia Cong ty Co phn 

lCD Tan Càng - Long BInh (sau day gçi tt là "Cong ty"), duqc 1p ngày 19 tháng 8 närn 2020, t~ 

trang 07 den trang 41, bao gm Bang can di k toán giüa niên d tai ngày 30 tháng 6 nám 2020, Báo 
cáo kt qua hoat dng kinh doanh gifla nien d, Báo cáo liru chuyM tin t gi&a niên d 6 tháng dâu 

cia näm tài chInh kt thCtc ngày 31 tháng 12 nãrn 2020 và Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giUa niên 

d. 

Trách nhim cüa Ban Giám dc 

Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhirn v 1p và trinh bay trung thrc và hçip l Báo cáo tài chInh gii:ta 
niên d cia COng ty theo cac Chu.n rnrc K toán Via Nam, Ch d K toán doanh nghip Via Narn 

và các quy djnh pháp 1' cO lien quan dn vic 1p  và trinh bay Báo cáo tài chinh giüa nién dO và chju 

trách nhim v kim soát nOi bO ma Ban Giám dc xác djnh là cn thit d dam bào cho vic 1p và 

trinh bay Báo cáo tài chmnh giüa niên dO không có sai sot tr9ng yu do gian 1.n hoc nhm lan. 

Trách nhiêm cia Kiêm toán viên 

Trách nhim cia ching tôi là &ra ra kt luân v Báo cáo tài chInh giüa nien dO dua trên kt qua soát xét 
cia chiing tôi. Ching tôi dã thi,rc hin cong vic soát xét theo Chun mrc Via Nam v hcrp Mng djch 

vi soát xét si 2410 - Soát xét thông tin tài chinh giüa niên dO do kim toán viên dOc 1p cia dan vj thc 

hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chInh gifta niên dO bao gm vic thijc hin các cuOc  phOng van, chi yu 

là phOng vn nhftng nglthi chju trách nhim v các vn d tài chInh k toán, và th%rc hin thi ti,ic phân 

tIch và các thU tic soát xét khác. MOt cuOc soát xét v ca ban có pham vi hçp han mOt cuOc kim toán 
duqc thrc hin theo cac Chun mi,rc Kim toán Vit Nam và do 4y không cho phép ching tôi dat dtrçc 
sr dam bão r&ng ching tôi sê nhn bitt dxgc tt cà các v.n d tr9ng yk Co th duc phát hin trong 

mOt cuOc kim toán. Thea do, ching tôi không dua ra kik kim toán. 
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c.1 bakertiLly 
A&C 

Kt Iun cüa Kim toán viên 

Can ctr trên kt qua soát xét cüa chüng tôi, chüng tôi không thy có vn d gI khin chting tôi cho r&ng 

Báo cáo tài ehinh giüa niên dO dinh kern khong phán ánh trung th%rc và hqp 1', trén các khia canh  trQng 

yu, tInh hInh tài chinh cüa Cong ty tai  ngày 30 tháng 6 näm 2020, cOng nhu kt qua hoat dOng kinh 
doanh va tInh hmnh kru chuyn tin t trong 6 tháng du cüa nAm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 
näm 2020, phO hçirp vài các Chun mixc K toán Vit Nam, Ch dO K toán doanh nghip Vit Nam và 
các quy djnh pháp 1 có lien quan dn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh giva niên dO. 

Cong ty TN}IH Kim toán và Tir vn A&C 

Nguyen IIoàng DIrc - Giám dc 
S6 Gidy CNDKRNkitm toán: 0368-2018-008-1 

HaNOi, ngày 19 thang 8 nAm 2020 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Tilly A&C is a member of the global network 
of Baker Tilly Juteinational Ltd., the members of which are separate and independent legal entities 6 



CONG r cô PHAN lCD TAN CANG - LONG BkNH 
Dja chi: S 10, &ring Phan Dãng Luij, khu ph 7, phtthng Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH G1cJ'A NIEN DO 
6 tháng du cña näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

BANG CAN DOI KE TOAN GItrA NIEN oQ 
(Dngdydü) 

Tal ngày 30 tháng 6 näm 2020 

TA! SAN 

A- TAISANNGANHN 

Ma 
s 

100 

Thuyt 
rninh AA. • Socuoiky 

289.672.763.172 

I. Tin và các khoãn tu'o'ng du'ong tin 110 V.1 140.742.831.181 
1. Tin 111 75.742.831.181 

2. Các khoãn thong duong tiên 112 65.000.000.000 

II. Dâu tr tài chinh ngn han 120 
1. Chftng khoán kinh doanh 121 

2. Dir phông giàin giá chüng khoán kinh doanh 122 

3. DAu tu nm gi dn ngày dáo han 123 

III. Cãc klioãn phãi thu ngn han 130 147.729.018.651 
1. Phaithungnhncüakhachhàng 131 V.3 138.936.136.787 

2. Tratruócchonguibánngnhn 132 128.205.925 

3. Phãi thu nOi  bQ ngn han 133 
4. Phái thu theo tin d k hoch hgp dng xây drng 134 

5. Phãi thu ye cho vay ngân han 135 
6. Phaithungânhankhác 136 V.4a 9.542.790.141 

7. Dr phông phâi thu ngtn han  khó dOi 137 V.5 (878.114.202) 

8. Tàisãnthiuchyxi'rJ 139 

IV. Hang tn kho 140 
1. Hàngtônkho 141 

2. Dr phOng giàm giá hang tn kho 149 

V. Tãi san ngän han  khác 150 1.200.913.340 
1. Chi phi trãtriràc ngãn han 151 V.6a 358.197.796 

2. Thu giá tr gia tang duçc khAu trr 152 842.7 15.544 

3. Thus va cac khoãn khác phãi thu NM nuóc 153 

4. Giao djch mua ban Iai  trái phiu ChInh ph 154 

5 Tài san ngn han  khác 155 

Báo cáo nàyphài du'qc O'Qc cüng vói Ban thuyll ,ninh Báo cáo tài chinh gia niên d 

206.282.383.745 
199.626.102.581 

661.785.606 

6.537.260.992 
(542.765.434) 

8.771.727.248 
420.075.634 

8iS.) .651.614 

)J1 
9/ 

7 

Dan vj tInh: VND 

Souaunam 

286.474.040.308 

71.419.929.315 
46.419.929.315 
25.000.000.000 
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CONG TV co PHAN lCD TAN CANG - LONG 
Dja chi: S 10, di.thng Phan Dãng Luu, khu ph 7, phng 

BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN €Ø 

6 tháng du cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 

Bang can d& k toán gifra niên d (tip theo) 

BNH 
Long BInh, thành 

nãm 2020 

Ma Thuyet 
s minh 

ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 

SOdunäm TA! SAN So cuOi ki 

a 

B- TAISANDAIHiN 200 1.179.308.830.369 1.168.819.112.408 

a 

I. Các khoãn phãi thu dài hn 210 630.000.000 630.000.000 

1. Phãi thu dài han  cña khách hang 211 

a 
2. Trà tnróc cho nguôi bàn dài han 212 

3. V6n kinh doanh ô don vl tnrc thuc 213 

a 4. Phài thu nii b dài han 214 

I 
5. Phài thu v cho vay dài han 

6. Phài thu dài han khác 

215 

216 V.4b 630.000.000 630.000.000 

a 
7. Dr phông phâi thu dài han  khó dôi 219 

a 
II. Tài san c6 dinh 
1. Tài san c djnh hthi hinh 

220 
221 V.7 

715.542.143.604 
714.967.152.450 

739.436.891.956 
739.304.392.227 

I Nguyen giá 222 1.045.392.253.131 1.042.086.959.147 

I 
Giá trj hao mon lüy ke' 

2. Tài san c6 dinh thuê tài chInh 

223 

224 

(330.425.100.681) (302.782.566.920) 

a 
Nguyen giá 225 

Giá trj hao mOn lIy  kè 226 

a 3. Tài san c djnh vô hInh 227 V.8 574.99 1.154 132.499.729 

I 

a 

Nguyen gid 

Giá trj hao mOn lüy k 

III. Bt dng san du tu 

228 
229 

230 

1.547.471.400 

(9 72.480.246) 

635.584.400 

(503.084.671) 

U Nguyen giá 231 

a 

Giá trj hao mon luy k 232 

LV. Tài san d& dang dài hin 240 V.9 55.746.911.559 20.414.844.286 

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

a 
2. Chi phi xây drng co bàn do dang 242 55.746.911.559 20.414.844.286 

S V. D1Iu tu tài chinh dài hn 

1. Dâutuvàocôngtycon 

250 V.2 

251 

27.638.210.000 
20.400.000.000 

27.638.210.000 
20.400.000.000 

a 2. Du ti.r vào cong ty lien doanh, lien kt 252 

3. Du tu gop vn vào don vj khác 253 7.238.210.000 7.23 8.2 10.000 
a 4. Di phOng du tir tài chInh dài han 254 

a 
5. DAu tu n&m gli dn ngãy dão han 255 

I VI. Tài san dài hn khác 
1. Chi phi trã truOc dài han 

260 
261 V.6b 

379.751.565.206 
379.495.448.051 

380.699.166.166 
380.443.049.011 

S 2. Tài san thu thu nhp hoãn lai 262 256.117.155 256.117.155 

a 
3. Thik bj, v.t ti.r, phi thng thay th dài han 263 

4. Tài san dài han  khác 268 

a TONG CQNG TA! SAN 270 1.468.981.593.541 1.455.293.152.716 

U 

S 
Báo cáo nàyphài dwc'c dQc citng vO Ban thuyfI minh Báo cáo tài chInh giia nien d5 8 
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG B±NH 
Dja chi: s6 10, dumg Phan Däng Luu, khu ph 7, phung Long BInh, thành phó Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DO 

6 tháng d&u cüa näm tài chinh kt thüc ngãy 31 tháng 12 nAm 2020 

Bang 

C- 

can dói k toán giU'a niên d (tip theo) 

NGUON VON 

Nç1PHAITRA 

Ma 
s 

300 

Thuyt 
minh Scuiky SIunam 

1.098.854.045.563 1.072.111.729.506 

I. Ncr ngn hn 310 315.497.445.910 305.881.129.523 

1. Phãi trã ngui ban ngn han 311 V.10 135.258.529.463 149.367.990.656 

2. Ngrii mua trã tin tru'âc ngn han 312 4,998.174 

3. ThuvàcáckhoánpháinpNhànuOc 313 V.11 7.985.887.940 6.594.851.065 

4. Phaitràngii1aodng 314 3.716.361.736 3.077.816.943 

5. Chi phiphãitrángänhan 315 V.12 5.273.026.958 746.086.081 

6. Phãi trã ni b ngân h?n 316 

7. Phãi trã theo tin d k hoach hcip ding xây drng 317 

8. DoanhthuchuathrchinngAnhan 318 V.13a 4.532.613.324 4.532.6l3.324 

9. Phãi trã ngân han  khãc 319 V.14a 117.773.756.190 85.447.209.152 

10. Vay và nç thuê tài chInh ngän han 320 V.15a 40.416.209.491 53.888.279.3 18 

11. Dirphàngphàitrãnginhn 321 

12. Qu5khenthr&ng,phtc1qi 322 V.16 541.060.808 2.221.284.810 

13. Qu5bmnhngiá 323 

14. Giao djch mua ban 1i trái phiu Chinh phi 324 

II. Nq dài hn 330 783.356.599.653 766.230.599.983 

1. Phaitrangixiibándàihan 331 V.lob 37.323.072.881 

2. Ngi.r?ii mua trã tin truOc dài han 332 

3. Chi phi phãi trà dài han 333 

4. Phãi trá nôi b v vn kinh doanh 334 

5. Phãitrãnibdàihan 335 

6. Doanhthuchuathrchin dài han 336 V.l3b 170.146.159.604 172.412.510.648 

7. Phaitradàihankhác 337 V.14b 256.411.506.390 263.739.185.625 

8. Vay và nçi thuê tài chinh dài han 338 V.15b 319.475.860.778 330.078.903.710 

9. TráiphiuchuyndM 339 

10. Cphiêuixudâi 340 

11. Thu thu nhp hoãn lai  phài trã 341 

12. Dirphôngphãitrádãihan 342 

13. Qu5 pháttrin khoa hçc và cong ngh 343 

Báo cáo nàyp/Iái dvqc dQc cüng vái Ban t/iuyeI n:inh Báo cáo tài chIn/i gia niên d 9 
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CÔNGTYCÔPHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Da chi: S 10, &thng Phan Dang Luu, khu ph 7, phung Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAT CHINH GPTfA NIEN DO 
6 tháng du cüa nm tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Bang can d6i k toán gitra niên tip theo) 

NGUON VON 

D- NGUON VON CHUSOHUU 

Ma 
s 

400 

Thuyet 
min1 S6cuikr S1unám 

370.127.547.978 383.181.423.210 

I. Vn chü s& hihi 410 V.17 370.127.547.978 383.181.423.210 

1. Vein gop cüa chü s hitu 411 245.022.450.000 245.022.450.000 

Cphkuphô thông có quyn bku quyt 411a 245.022.450.000 245.022.450.000 

- Co2 phkuwudâi 411b 

2. Thngduvncôph&n 412 - 

3. Quyn ch9n chuyn di trái phiu 413 

4. Vnkháccüachüsâhthi 414 - 

5. C6phiêuqu5 415 

6. Chênh 1ch dánh giá 1i tài san 416 

7. Chênh 1ch t' giã h6i doái 417 

8. Qu5' dâu tu phát triên 418 91.016.283.335 82.344.043.945 

9. Qu5 h trcl sap xp doanh nghip 419 

10. Qu khác thuôc von chi s hrru 420 

11. Lçii nhun sau thu chi.ra phân phi 421 34.088.814.643 55.8 14.929.265 

- LNSTchttaphdnphói ly ké dn cuói kj) trithc 421a 4.775.478.893 55.814.929.265 

- LNSTchwaphônphôi /cj) nay 421b 29.313.335.750 - 

12. Ngunvôndâutirxâydi.rngcibàn 422 - 

II. Ngun kinh phi và qu khác 430 

1. Nguôn kinh phi 431 

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

TONG CQNG NGUON VON 440 1.468.981.593.541 1.455.293.152.716 

Lip, ngày 19 tháng 8 näm 2020 

Báo cáo nàyphài dwçic dQc càng v&i Ban t/wyet ,njnh Báo cáo íàí chinh giia nién dç3 10 
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 

• 
Dja chi: So 10, &thng Phan Däng Luu, khu phO 7, phung Long Binh, thành phO Biên Hèa, tinh DOng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DQ 

• 6 tháng du cüa näm tài chinh kOt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

BAO CÁO KET QUA HOiT DQNG KINH DOANH GIU'A NIEN Q 
(Dngdydü) 

6 thãng du cüa nãm tài cliinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020 

CHI TIEU 

Ma 
sO 

Thuyt 
minh 

Don vj tInh: VND 

Lily k tr du nàm dn cuOl k' nay 
Nám nay Nãm truO'c 

1. Doanh thu ban hang vã cung cp djch vi 01 VI.! 204.171.913.580 188.432.823.276 

2. Cic khoãn giam tnt doanh thu 02 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vi 10 204.171.913.580 188.432.823.276 

4. Giá vOn hang ban 11 VI.2 137.650.743.242 125.445.190.381 

5. L9i nhun gp v ban hang và cung cp c1ch v 20 66.521.170.338 62.987.632.895 

6. Doanh thu hot dng tãi chinh 21 VI.3 5.142.198.843 4.497.765.563 

7. Chi phi tài chinh 22 VI.4 16.945.967.295 13.214.413.448 

Trongdó: chiphIlaivay 23 15.826.177.178 13.119.439.234 

8. Chi phi ban hang 25 VI.5 1.688.255.686 2.357.818.751 

9. Chi phi quan L doanh nghip 26 VI.6 16.902.221.701 15.977.324.493 

10. Lqi nhun thun tLr hot ding kinh doanh 30 36.126.924.499 35.935.841.766 

11. Thu nhp khác 31 V!.7 51.267.671 2.557.666 

12. Chi phi khác 32 VI.8 113.995.481 130.282.274 

13. Lçi nhun khác 40 (62.727.810) (127.724.608) 

14. TOng Ic1  nhun k toán tru*c thu 50 36.064.196.689 35.808.117.158 

15. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 51 V.11 6.750.860.939 6.501.349.916 

16. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoän Ii 52 

17. Lçi nhun sau thuO thu iihp doanh nghip 60 29.3 13.335.750 29.306.767.242 

18. Lãi co ban trên CO phiu 70 VI.9 

19. Lãi suy giãm trên cO phiu 71 VI.9 

Ngirôi 1p biu K toán trir&ng 

Utc_ 

LêQu5'nhQuang LeQuuhQuang 

Báo cáo nay phái thi-çic dQC cling vái Ban thuyul minh Báo cáo tài chinh gifla niên d5 
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• CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG - LONG BtNH 

• 
Dja chi: S 10, duiing Phan Dllng Lou, khu ph 7, pho&ng Long BInh, thllnh ph Biên HOa, tinh fXng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH G1UA MEN 

• 6 thllng du dlla nAm tlli chInh kt thCtc ngày 31 thllng 12 nAm 2020 

CHI TIEU 

I. Luu chuyn tin tu hot tng kinh 

1. Ly nJ:uiiz tru'óc thul 
2. Dieu chinh clio cdc 

MA 
s 

01 

Thuyt 
minh 

Don vj tInh: 

Luy k tir dâu nAm dn cui k' nay 
NAm nay NAm truóc 

36.064.196.689 35.808.117.158 

- Kh&u hao tlli sIn c djnh vll bt dng sIn dAu to 02 VI.10 28.111.929.336 24.549.932.3 17 

- Cllc khoIn do phông 03 VL6 335.348.768 182.398.047 

- LAi, I chênh 1ch t giá h6i doIi do dlnh gill 1i 
dc khoIn miic tin t có g6c ngoi t 04 VI.4 616.434.665 68.378.721 

Ui, 1 tr hot dông dâu tu 05 (4.232.479.453) (4.339.981.325) 

- ChiphilAivay 06 VI.4 15.826.177.178 13.119.439.234 

- Cllc kholn diu chinh khllc 07 

3. LØ nhuit tà Iioit iI3ng kiith doanh 
trwó'c thay dái van iwu djng 08 76.721.607.183 69.388.284.152 

TAng, gillm các kholln phIi thu 09 65.716.845.182 (46.971.047.144) 

Tang, gilni hang tn kho 10 - 

Tang, gillrn cad kholln phIl trI 11 16.125.132.399 97.366.219.944 

Tang, giIm chi phi trItroOc 12 1.009.478.798 (19.896.598.611) 

Tang, gilm chllng khoán kinh doanh 13 - 

Tiên 1Ai vay dA trI 14 (15.464.812.384) (12.669.938.211) 

Thus thu nhp doanh nghip dA nip 15 V.11 (5.230.236.834) (8.116.141.012) 

Tin thu khlctir hot dng kinh doanh 16 92.211.689 

Tin chi khllc cho hot dng kinh doanh 17 V.16 (7.294.067.484) (6.984.506.630) 

Luu chuyän tien thui: 1ll I:ot dng kin!: doanh 20 131.583.946.860 72.208.484.177 

II. Luu chuyên tin tu hot dng du tu 

1. Tin chi dll mua sAm, xIy di,rng tài sIn co djnh vI 

dc tài sIn dli ban  khllc 21 (22.723.408.155) (84.388.060.533) 

2. Tin thu tir thanh 1, nhung bIn tài sIn c6 dnh và 

dc tài sIn dli han khác 22 

3. Tiln chi cho vay, mua dc cong cii nq dUa 
don vi khác 23 

4. Tin thu hi cho vay, ban Ii dc COng ci,i nq cIa 
don vj khác 24 

. TienchidutugópvônvIodonvikháC 25 

6. TiOn thu hi dAu to gOp vn vào don vj khllc 26 

7. Tin thu 1Ai cho vay, c t(rc và Içii nhuri dtrqc chia 27 4.109.767.120 4.339.981.325 

Lu7: chuyin tien thuàn & 110(11 ding thu lu 30 (18.613.641.035)   (80.048.079.208) 

a 

Báo cáo nãyphái dwçic d9c cüng vái Ban :huyt minh Bdo cáo Éàî chinh giiia niën do 1 2 

a 

U 
BAO CAO LIJ'U CHUYEN TIEN TJ GHJ'A NIEN DO 

1 (Theo phu'ong phllp gill tip) 
(Dung day all) 

6 thIng du ella nAm tlli chinh kt thIc ngày 31 thIng 12 nAm 2020 

• 

• 

a 

a 



w-. 

LêQuynhQuang 

Ngwôi 1p biM K toán truông 
Lap, ngày 19 thang 8 näm 2020 

Lê Qu5'nh Quang 

..ONG ry c6 PH'AN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dia chi: Si 10, dixng Phan Dang Lru, khu ph 7, phtithig Long Binh, thãnh ph Biôn Hàa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH GICJA NIEN DQ 

6 tháng du cia nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãni 2020 

Báo cáo luu chuyn tin t giva niên d (tip theo) 

CHI TIEU 

III. Luu chuyn tin tir hot dng tãi chInh 

1. Tin thu tir phát hành c phiu, nhn vn gop cüa 
chCs?yhjhi 

2. Tin trá Iai v6n gop cho các chü si hflu, rnua Ii 
c phiu ca doanh nghip da phát hành 

Ma 
si 

31 

32 

Thuyt 
minh 

Luy kê tu du nAm an 

Näm nay 
cui k' nay 

Näm truóc 

3. Tinthutrdivay 33 V.15 2.869.026.900 30.389.272.379 4. TiMtrãnggcvay 34 V.15 (26.944.139.659) (24.645.583.759) 
5. TiM trá nç gc thus tài chInh 35 - 
6. C t(rc, lçii nhun dä trã cho chü so hIu 36 (18.994.441.867) (22.188.130.545) 

Liru chuyin £ien thud,, tfr hogt i43itg tài ch(nh 40 (43.069.554.626) (16.444.441.925) 

Luu chuyM tiM thuM trong k5' 50 69.900.751.199 (24.284.036.956) 

TIM và tuong du0'ng tin tiM nãm 60 V.1 71.419.929.315 74.319.462.613 

Anh huOng cüa thay di t giá hi doái quy di ngoi t 61 (577.849.333) (5.035.227) 

Tin vã tuong duong tiM cui kr 70 V.! 140.742.831.181 50.030.390.430 

Báo cáo nàyphái diyc dpc cling vái Bàn thuyt minh Báo cáo tai chlnh giüa nién dç3 13 



• CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S6 10, dung Phan Dng Luu, khu ph6 7, phurng Long Binh, thành ph6 Biên Hôa, tinli D6ng Nai 

BAO CÁO TAI CH!NH GIUA NIEN DQ 

• 
6 tháng du cUa nm tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 närn 2020 -- 

a 
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIOA NIEN no 

6 tháng tIu cüa nám tài chinh kt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2020 

a 

DC DIEM HOAT BONG 

Hlnh tlu'rc s hfru vn 
Cong ty C phn lCD Tan Cãng — Long BInh (sau dày gi tt là "Cong ty") là cong ty c6 phn. 

Linh virc kinh 

LTnh vtrc kinh doanh cOa Cong ty là djch vu, 

Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dng kinh doanh chinh cüa Cong ty là: 

I Xêp di hang hóa, container; 

Dai l' giao nhn hang hóa; 

Vn tài hang hOa dithng b, ththng thüy; 

S - Djch vu phân loi, liru tr và dóng gói hang hóa; dóng gói hang container; 

a
Sira chCfa, bão &rO'ng phucing tin vn tài, thit bj x6p do'; 

• 

Cho thuO phuo'ng tin 4n tâi, vO container, th16t bj x6p do,; 

Kinh doanh klio bäi; 

I Kinh doanh djch vu logistics; 

Kinh doanh vn tâi da phro'ng thrc; 

Hoat dng djch vi h trq tri,rc ti6p cho 4n tái di.ring s&t và &rO'ng b; 

- Hot dng djch vi h6 trq trrc ti6p cho van tài du'ng thOy; 

$
Cho thuê xc có dng cci.!. 

S 4. Chu k3 san xut, kinh doanli thông thirO'ng 

a
Chu k' san xutt kinh doanh thông thung cüa Cong ty không qua 12 tháng. 

• 
5. Cu trüc Cong ty N 

• 
Gong ty con 

Cong ty chi du tr vào I cong ty con là Cong ty C6 phn Ti6p vn Thành Long có tru sâ chInhi 

• a G243 Büi Van HOa, KP7, phtrng Long BInh, thành phô Biêii HOa, tinh Dông Nai. Hoat dn 

• doanh chinh cüa cong ty con nay là cho thuê kho bAi, km tro' hang hOa; 4n tái hang hóa; bôc 
hang hóa, dóng gói hang hóa. Tai ngày kêt thüc k' kO toán, t' l v6n gop cüa Cong ty tai  cong ty 

• 
con nay là 51%, t' l quyên biêu quyêt và t' l lqi Ich ttmng ducing vài t)' l von gop. 

• 
6. Tuyên b v khã náng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh giü'a niên d 

Các s6 lieu tuang .'rng cOa kS' tnrOc so sánh dixqc vOi S6 lieu cUa kS'  nay. 

5
7. Nhân viên 

Tai ngày k6t thüc kS'  k6 toán, Cong ty có 233 nhân viOn dang Iàni vic (s6 du närn là 232 nhân 

5 viên). 

a 
Bàn i/wy1! ininh nay là ,n5i bàphn hop ihành và phái th,rçrc d0c cIrng vài Báo cáo là! chInh g:iv wIn d5
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BtNH 
Dja chi: S 10, dung Phan Däng Luu, khu ph 7, phirâng Long BInh, thành pii Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TA! CHiNH O1U'A NIEN DQ 
6 thang du cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh gifra niên d (tip theo)  

II. NAM TAI CHINII, BCIN VI TIEN T S1 DVNG TRONG KE TOAN 

1. Näm tài chInli 
Nãrn tài chInh cüa Cong ty bt du tr ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12 hang 

nàrn. 

2. Don  v tin t sfr diing trong k toán 

Drni vj tin t sfr dung trong k toán là Dng Vit Narn (VND) do ph.n lan các nghip vi dixc 

thi,rc hin bang don vj tiên t VND. 

III. CHUAN MIIC vA CHE DQ KE TOAN A DVNG 

1. Ch d k toán áp ding 

Cong ty áp dicing các Chun mi,rc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip Via Nam duqc 

ban hành theo Thông t.r so 200!2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nàni 2014 và các thông tu huâng 

dan thrc hin chuân mrc kê toán cüa B Tài ehInh trong vic 1.p và trinh bay Báo cáo tài chInh 

giia niên d. 

2. Tuyên b v vic tuân thu chun misc k toán và ch do k 

Ban Giám dc dam bào dä tuân thu yêu cu ciia các Chun 
toán doanh nghip Via Nam du'qc ban hành theo Thông ttr s 

närn 2014 cüng nhu các thông tu hixâng dan thirc hin chuân 

vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh gi&a niên d. 

Iv. CAC CHINH SACH KE TOAN AP IMJNG 

1. Cor s 1p Báo cáo tài chinh 

Báo cáo tài chInh giüa niên d duc 1p trên co s k toán dn tIch (trr các thông tin lien quan dn 

các luông tiên). 

2. Các giao dch bang ngoi t 

Các giao djch phát sinh b&ng ngoai t ducc chuyn di theo t' giá tai ngày phát sinh giao djch. S 

du các khoãn mic tiên t có gôc ngoai t ti ngày kt thüc k5' ke toán duçyc quy di theo t)' giá tai 

ngàynày. 

Chênh loch t" giá phát sinh trong iiàm tir các giao dch bAng ngoai t duve ghi nhtn vào doanh thu 

hoat dng tài chinh ho.c chi phI tài chinh. Chênh 1ch t' giá do dánh giá laj các khoân mi,ic tiên t 

Co gôc ngoai t tti ngày kêt th6c k' kO toán sau khi bü tru chênh loch tAng và chênh lch giám 
ducc ghi nh.n vào doanh thu hoat dng tái chInh hoac chi phi tài chInh. 

T' giá scr di,ing d quy di các giao dch phát sinh bAng ngoai t là t' giá giao djch thi,rc t ti thui 
diOm phát sinh giao djch. T' giá giao dch t1c tê dôi vâi các giao djch bang ngoai t duqc xác 

djnh nhu sau: 

• D6i vó,i hqp dng mua bàn ngoai t (hqp dng mua bàn ngoai t giao ngay, hcp dng kS' han, 
hp dông tuong lai, hp dong quyên ch9n, hqp dOng hoán dôi): t' giá k' kêt trong hp dong 

rnua, bàn ngoai t giUa Cong ty va ngan hang. 

• Di vài các khoán gOp vn hoc nhn v6n gOp: t' giá mua ngoai t cüa ngân hang nai Cong ty 
mO tài khoãn dê nhn von cüa nhà dâu tu tai ngày gop van. 

Ban shuylt nzinh nay là ni5t b5 phcin hcxp thành va phdi dwqc dQc càng vái Lao cáo tài chinh giI~a niên d3 15 

toán 

rntrc K toán Vit Nam, Ch d K 
200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 
mirc kê toán cOa B Tài chinh trong 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S6 10, ducng Phan Dàng Luu, khu ph6 7, phtrOng Long Blnh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINI-I GIUA NIEN DQ 

• 
6 thang Mu cUa näm tài chInh kt th6c ngày 31 thang 12 nàm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giüa niên d  (tip theo)  

a D6i vâi nq phâi thu: t$' giá mua ngoai t cüa ngân hang thxcrng mai nai Cong ty chi djnh khách 

• hàna thanh toán tai thôi diem giao djch phát sinh. 

• 
•	 Di vi nç phài trà: t' giá ban ngoai t cOa ngân hang thu'cmg mai noi Cong ty di1r kin giao 

djch tai thai diem giao djch phát sinh. 

• • Di vOi các gino djch mua sm tài san hoäc các khoán chi phi duqc thanh toán ngay bng ngoai 

S
t (không qua các tài khoãn phài trâ): t' giá mua ngoai t cüa ngân hang thung mai nai Cong 

ty thrc hin thanh toán. 

S T' giá si'r dung M dánh giá lai sdu các khoàn mvc tin t có gc ngoai t tai ngày kt thiic kS' k 

toán &rçic xác djnh theo nguyen tàc sau: 

S • Di vi các khoán ngoai t gri ngân hang: t9 giá rnua ngoai t cüa ngân hang ni Cong ty ma 

tài khoàn ngoi t. 
Di vài cac khoàn mc tin t có gc ngoai t dircic phân loai là tài san khác: t9 giá rnua ngoai 

• 
té cüa Ngân hang TMCP Quân di — Chi nhánh An Phá (Ngân hang COng ty thuang xuyên có 

giao djch). 

U • D6i vai 
các khoàn mic tin t có gc ngoai t dirge phân loaj là ng phài trá: t9 giá bàn ngoai t 

cüa Ngân hang TMCP Quân di — Chi nhánh An Phü (Ngân hang Cong ty thuang xuyen CO 

• giao djch). 

• 3. Tin và các khoãn tutrng throng tin 

• 
Tin bao gm tin mt và tin giri ngân hang không kS' han. Các khoán tirang ducrng tin là các 

khoán Mu tir ngán han cO thi hn thu hôi không qua 3 tháng kê tr ngày dâu ti.r, có khà nang 

5
chuyn dôi dê dàng thành mt luqng tin xác djnh và không có riii ro trong vic chuyn di thành 

tiOn tai th?i diem báo cáo. 

S 
4. Các khoãn Mn tir tài chInh 

a S  

C'ác k/wan dâu Lw vào cong ty con 

• Cóngty con 

• 
Cong ty con là doanh nghip chju sr kim soát cüa Cong ty. Vic kim scat dat  dirge khi Cong ty 

có khã nang kiém scat các chInh sách tài chInh và hoat dng cüa doanh nghip nhn dâu tir nháin 

$
thu dirge Igi Ich kinh te tr cáe hoat dng cCa doanh nghip do. 

S
Ghi nhçn ban dcu 
Các khoàn Mu tir vào cong ty con, cOng ty lien kt dirge ghi nhn ban Mu theo giá g6c, bao grn 

• 
giá mua hoc khoân gop von cong các chi phi lien quan trijc tip Mn vic dâu tix. Trumg hcip dâu 
tu bang tài san phi tiên t, giá phi khoán dâu tu duc ghi nh3n theo giá tr hgp 19 cüa tài san phi 

5 tiên t ti th?ñ diem phát sinh. 

a

C tirc cüa the kS' truOc khi khoán Mu tu dirge mua dUve hach toán giâm giá trj cüa chinh khoàn 
dâu tu dO. CO tüc cOa các k9 sau khi khoàn dâu tu dirge rnua dirge ghi nhn doanh thu. C tirc 

S
dirge nhn bang cô phiu chi dirge theo dOi so 

luçrng cô phiêu tang them, khong ghi nhn giá tn CO 

phiêu nhn dirge. 

• Dyphông tn thdt cho các khoOn ddu twvào cong ty con 

Di,r phOng tn tht eho the khoàn Mu tu vào cong ty con dirge trich 1p khi cOng ty con bj i, vi 

mic trIch 1p bang chênh lch giUa von dâu tu tle tê cCa các ben tai  cong ty con, cOng ty lien kêt 

va vn thñ so hu thrc CO ti ngày kêt thOe k' kê toán nhân vOi t9 l sO hu vn diu 1 thi,rc gop 

cüa COng ty tai cong ty eon. 

Tang, giãm s6 dir phOng tn thAt Mu tu vào cong ty con cAn phái trIch 1p tai ngày k& thOc kS'  kA 

toán dirge ghi nhn vào chi phi tài chInh. 

a 

S 

S 

S 

U 
Bàn rhuyil rninh nay là nL b5ph.n hcip thành và phài duç'c dQc c14ng vol Báo cáo tal chInh giia men d5 16 
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CONG TV có PHAN lCD TAN CANG — LONG BiNH 
DIa chi: s6 10, thrmg Phan Dang Luu, khu ph6 7, phung Long Bmnh, thành pM Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAT CH!NH G1cJ'A NIEN fX 
6 tháng d&u cüa nrn tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 närn 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giU'a niên d (tip  theo)  

Cdc khoãn du tit vào cong cij vEiz cüa thin vj klzác 
Du ti.r vao cOng ci vn cOa dan vj khác bao grn các khoãn du tir cOng cii vn nh.rng COng ty 
không có quyên kiin soát, dOng kiêm soát hoc có ánh hithng dáng ké dôi vi ben duqc dâu Ut. 

Các khoân du Ut vào cong c vn cüa dan vj khác duqc ghi nhn ban du theo giá gc, bao gôrn 
giá rnua hoc khoàn gop von cong các chi phi trrc tiêp lien quan den hot dng dâu tu. Co tirc và 
lqi nhun cOa cãc k' tnràc khi khoân du tu duçc mua ducc hach toán giàm giá trj cüa chinh 
khoán dâu Ut dá. C tc va li nhun cUa các kS'  sau khi khoân dâu Ut duc rnua dtrqc ghi nhn 
doanh thu. Co turc duc nhn bang cô phiêu chi ducc theo dOi s hrqng cO phiêu tang them, không 

ghi nhan giá tn cô phiêu nhn duc. 

Du phOng tn thtt cho các khoán du tir vao cOng ci,i vn cOa dan vj khác thrçic trich 1p niw sau: 

• Di vài khoàn dAu Ut vào c phiu niêm y& hoc giá trj hqp 1 khoàn du tu duqc xác djnh tin 
c.y, vic 1p dii phOng d%ra trên giá tn thj tnurng cüa c phieu. 

• Di vâi khoàn du Ui không xác djnh duccc giá trj hctp l' tai  thai dim báo cao, vic 1p dij 

phOng duçtc thirc hin can cir vao khoán 1 cOa dan vi duccc dâu tir, vOi m(rc trIch 1p bang 
chênh loch gitra von dau tn thrc tê cUa các ben tai dan vj và vn chü sâ hfiu th?c có t?i  ngày 

kêt thIic kS' kê toán nhân vi 1 sr htu vn diêu 1 thrc gOp cOa COng ty tai dan vj do. 

Tang, giâm s dir phOng t6n tht du Ut vào cong cii vn cüa don vi khác cn phái trIch Ip tai ngày 
kêt thUc kS' kê toán duçic ghi nl1n vào chi phI tài chInh. 

5. Các khoân phãi thu 

Các khoán ncr phâi thu dtrgc trInh bay theo giá trl ghi s trr di các khoân dr phOng phài thu khó dOi. 

Vic phân loai các khoán phài thu là phài thu khách hang và phái thu khác duc thirc hin theo 

nguyen täc sau: 

• Phái thu cOa khách hang phân ánh các khoãn phài thu mang tinh cMt thuang mai  phát sinh tr 

giao djch có tInk chat mua — ban giüa Cong ty va ngithi mua là dan vi dc 1p vâi Cong ty. 

• Phài thu khác phán ánh các khoãn phài thu khOng có tinh thuang rnai, khOng lien quan dn 

giao djch mua — ban. 

Dr phong phãi thu khO dOi duqc 1p cho tirng khoãn ncr phãi thu khó dOi sau khi dä bü tth vi 

khoân ncr  phài trá (nêu co). Mirc trich 1p can cir vao tuôi nq qua han  cOa các khoân ncr  hoc dir 

kien mCrc tOn that cO the xày ra, cii tM nhu sau: 

• Di vài nq phài thu qua han  thanh toán: 

30% giá trj di vOi khoàn nq phãi thu qua han  ttr 6 tháng dn duOi 1 näm. 

50% giá trj di vài khoán ncr  phài thu qua han  tr 1 närn dn duài 2 näm. 

70% giá trj di vâi khoán ncr phài thu qua han tir 2 näm dn duOi 3 näm. 

- 100% giá trj di vi khoãn ncr phái thu qua han  t& 3 närn trO leii. 

• Di vOi nq phái thu chua qua han  thanh toán nhung khó cO khà nàng thu Mi: can ci vào di,r 

kien rnic ton that d 1p di,r phOng. 

Tang, giâm s dii dir phOng ncr phãi thu khó dOi cn phài trIch 1p tai ngày Mt thüc kS'  M toán ducrc 

ghi nh.n vào chi phI quàn 1' doanh nghip. 

6. Hàngtmnkho 
Hang tn kho ducrc ghi nh.n theo giá thp hon gitta giá gc và giá trl thun có tM thi,rc hin dirçrc. 

Bàn lhuyEt rninh nay là ,nôt b3ph4n hqp thành và phái dtiqc dpc cüng vái Báo cáo tài chinh gra nin d 17 



• CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 

• 
Dja chi: S 10, dtrng Phan Pang Luu, khu ph6 7, phung Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh DngNai 

BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN ixD 

• 
6 tháng du cüa nam tài chinh k& thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyk minh Báo cáo tài chinh g1üa niên  i1 (tiép theo)  

a 

a

Giá gc hang tn kho dtrqc xác djnh nhu' sau: 

• Nguyen vat 1iu, cong c%i, diing ciii: bao gin chi phI mua và các clii phi liOn quan trirc tip khác 

• 
phát sinh dê có duc hang ton kho & dja diem và trng thai hin tai. 

• Chi phi san xut kinh doanh d& dang: bao gm chi phi nguyen 4t liu chInh, chi phi nhân cong 

a
va các chi phi có liOn quan trrc tiêp khác. 

• 
Giá xuAt kho &rcrc tInh theo phuang pháp nlitp truàc, xutt tnr&c va thrqc hach toán theo phuang 

pháp kO khai thurng xuyOn. 

a Giá trj thun cO th thirc hin duçic là giá ban uOc tinh cüa hang tn kho trong k' san xut, kinh 

I
doanh bInh thir&ng trr clii phi u&c tInh dO hoàn thành và chi phi tr&c tinh can thiOt cho vic tiêu thi 

chUng. 

U	 Dr phOng giãm giã hang tn kho duc 1p cho tirng mt hang tn kho có giá g6c l&n hon giá tr 

thuân có th thrc hin dixqc. Dôi v&i djch vi cung cap d& dang, vic 1p dir phOng giàm giá dmc 

a	
tinh theo trng loai djch vii có rnirc giá riêng bit. Tang, giãm so du d%r phOng giãm giá hang tn 

kho can phâi trich 1p tai  ngày kOt thüc k' kO toáii duqc ghi nhn vào giá von hang ban. 

Chi phi trà tru&c bao gm các chi phi thrc t dà phát sinh nhirng có liOn quan dn k& qua boat 

• 
dng san xuât kinh doanh cOa nhiOu kS' kO toán. Chi phi trâ truâc cOa Cong ty chO yêu là chi phi 
thuê co s& h tang, chi phi cong cii, diing ci và chi phI si'ra chfta tài san cO djnh. Các clii phi trâ 

U tru&c nay dixçc phân bô trong khoâng th&i gian trà truâc hoc th&i gian các lci ich kinh tê tuong 

rng duc tao  ra tr các chi phi nay. 

Ghiphithuê co so' hg ttng 

a Chi phi thuê co s& h tang thrc phân b6 vao chi phi theo phuong pháp du&ng thing theo thai han 

thuê. 

a

Ghi phi sfra chffa tài sOn cJ din!: 
Clii phi sua chu'a the hiçn clii phi bu lun, san lap ban dau cho phan dat Cong ty dang su ding. Clii 

• 
phi nay duc phân bô vào clii phi theo phuong pháp du&ng thing tuong iing vói th&i gian thuê dt 

cOn lai  tinh tr th&i dirn hoàn thành cOng tác bü iOn, san Ip dn thO'i dim ht th&i han  thuO quy 

• dnh trOn hqp dông time dt. 

• ông cy, dpzg 

U
Các cong cii, diing cv dä dua vào s& ding duc phân b vào clii phi theo phuong pháp duOng thing 

vói th&i gian phân bO không qua 24 tháng. 

a 8. Tài san thuê hot dng 

• Thuê tài san ducic phân loai là thuO hoat dng nu phn l&n rOi ro và lçi ich g&n Iin vOi quyn 
hf:tu tài san thuc ye ngithi cho thuO. Clii phI thuO hoat dng duqc phán ánh vào clii phi theo 

• phuong pháp du&ng thäng clio suOt thai han thuê tài san, không phi thuc vào phunng thIfc 

toántiOnthuO. 

9. Thi san c i1nli hüu hInh 

Tài san c djnh hcru hInh dugc th hin theo nguyen gia trr hao mOn lOy k. Nguyen giá tài san c 

U djnh hu hInh bao gOrn toàn bO các clii phi ma Cong ty phái bO ra dO có di.rc tài san cô djnh tinh 
dOn thOi dirn dua tài san do vào trang thai san sang sr diing. Các clii phi phát sinh sau ghi nhn 
ban dâu chi dirqc ghi tang nguyen giá tài san cO djnh nOu các clii phi nay chàc than lam tang li Ich 

kinh tO trong tuong lai do sCr diving tài san do. Các clii phI phát sinli khOng thOa man diOu kin trOn 

duqc ghi nhn là chi phi san xuât, kinli doanh trong kS'. 

18 

7. Chi phi trã triroc 
U 

a 

U 

S 
Bàn thuyi ,ninh nàylà ,n151 bphin hp thành Va phái du'ctc dcc cing vá: Báo cáo tar chinh giia nthn d 

U 



• CÔNGTYCOPHAN ICDTAN CANG—LONG BNH 

• 
Da chi: s6 10, d.rng Phan Dng Luu, khu ph6 7, phtthng Long Binh, thành ph6 Biên Hóa, tinh D6ng Nai 

BAO CÁO TAI CH!NH G1UA NIEN DQ 

• 
6 thang du cüa nm tài chInh k6t thüc ngày 31 thang 12 nãrn 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giva niên  d (ti6p  theo) 

a 
Khi tài san c6 djnh hUu hInh thrçic ban hay thanh li', nguyen giá và giá trj hao mon lüy k6 duc xóa 

• so và lãi, lô phát sinli do thanh l' du'c ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 

• 
Tài san c6 djnh hiiu liInh duçic khu hao theo phucrng pháp dung th&ng dra trén thii gian 
ding uàc tInh. SO näm khâu hao ccia các loi tài san cô djnh httu hInh nhu sau: 

• Loai tài san c6 dinh s6  

a

Nhà cfra, 4t ki6n trüc 5 — 25 

Máymócvàthiêtbi 3-6 

• 
Phuang tin vn tái, truy6n dn 3 — 10 

Thi6t bj, dicing ci quàn 1' 3 

a Tài san cô dinh khãc 3 5 

• 10. Tai san co dinh vo Iiinli 

• Tài san c6 djnh vô hinh duçic th6 hiI1 theo nguyen giá tth hao mOn lüy k6. 

Nguyen giá tài san ct djnh vo hInh bao gm toàn b các chi phi ma Cong ty phái bO ra d6 cO ducc 
tài san cô djnh tinh den thi di6m du'a tài san do vào trang thai san sang sr d,ing. Chi phi lien quan 

• 
den tài san cô djnh vô hInh phát sinh sau khi ghi nhtn ban dâu thrqc ghi nhn là clii phi san xuât, 
kinh doanh trong kS' trir khi các chi phi nay gän lien vâi mt tài san cô djnh vô hinh ci,i the và lam 

a
tang lçii ich kinh tê tr các tài san nay. 

a

Khi tài sánc djnh vô hlnh duqc ban hay thanh lb', nguyen giá và giá trj hao mOn ICy k6 duc xóa 

so va läi, lô phát sinh do tharih l' dirge ghi nhn vào thu nhp hay clii phi trong kS'. 

• 
Tài san c djnh vô hinh cCa Cong ty là Chirong trinh phAn m6m may tinh. Chi phi lien quan den 
cac chuong trInh plin mëm may tinh không phài là mt b phn gän kêt vOi phân ci'rng có lien 

a quan dtrçc vOn boa. Nguyen giá cüa phân mOm may tInh là toàn b các chi phi ma COng ty dã clii 

ra tInh den thai di8in dna phân mOm vào sü dung. Phân mOm may tinh dirge khâu hao theo phircrng 

• pháp dirrng thang trong 3 

11. Chi phi xây ding co ban d& dang 

• Chi phi xây drng c bàn dO dang phán ánli các clii phi lien quan trire ti6p (bao gm cà chi phi lãi 
vay có liOn quan phC hgp vOi chInh sách kê toán cCa Cong ty) dOn các tài san dang trong qua trInh 

• 
xây dixng, may moe thiOt b dang lap dt dO phiic vi,i cho miic dIch san xuât, cho thuO va quãn l 
cCng nhir chi phi lien quan den vic sira chUa tài san Co djnh dang thirc hin. Các tài san nay dugc 

• ghi nhn theo giá gôc và khong diigc tInh khâu 

• 12. Hçp 66ng hqp tác kinh 

• Hoit dng kin!: dow:!: ding kiên: soát 
Cong ty ghi nhn trên Báo cáo tài chInh các hgp d8ng hçrp tác kinh doanh du'ói limb thirc hoat  dng 

kinh doanh dong kiOm soát the ni dung sau: 

• • Giá tn tài san ma Cong ty hin s& hüu. 

• • Các khoàn ng phái trâ ma Cong ty pliài ganh chju. 

• Doanh thu due chia tt'r vie ban hang boa lio.c cung cp djch vi cCa liOn doanh. 

Các khoán chi phi phãi ganh chju. 

a 

U 

U 
Ban thuyt minh nay là m51 b5phn hcip thành và phái dwçic dcc cimg váz Báo cáo tài chinh giia nOn dç3 

a 
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I CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 

rn
Dja chi: S 10, dung Phan Dang Luu, khu ph 7, phuxng Long Binh, thành ph6 Biën Hàa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAT CHiNH GIITA NIEN DQ 
6 tháng du cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gifia niên  d (tip theo) 

U 
13. Các khoãn ncr phãi trã và chi phi phái trã 

U Cáo khoán nq phái trã và chi phi phái trá du'çic ghi nhn cho s tin phâi trã trong tucing lai lien 

a

quan den hang hóa và djch vi dA nhân duçc. Chi phI phâi trá &rcc ghi nhn dra trên cáo uàc tinh 

hcrp 1 v so tiên phái trà. 

a
Vic phân Ioai cáo khoán phài trà là phái trà ngtthi bàn, chi phi phài trá và phãi trá khác &rcc thirc 

hin theo nguyen tao sau: 

Phái trà nguäi bàn phân ánli cáo khoàn phài trà mang tinh chit tlurcing mai phát sinh tr giao 

• 
djch mua hang bOa, djch vi, tài san và ngui bàn là don vj dc 1p vâi Cong ty. 

S
• Chi phi phài tràphán ánh cáo khoàn phái trâ cho hang hóa, dch vi,i da nhn duc tir ngui ban 

ho.c d cung cap cho ngui mua nhung chua clii trá do chua cO hóa dGn hoc chua d h s, 
tài tiu kê toán và cáo khoán phài trá cho ngui lao dng ye tin lucrng nghi phép, các khoàn 

clii phi san xuât, kinh doanh phâi trich truâc. 

• • Phài trà khác phàn ánh cáo khoán phái trâ không có tinh thucrng nwi, khOng lien quan dn giao 

a

dich rnua, ban, cung cap hang hóa djch v. 

• V6n gop cüa chO sO' hfiu 
V6n gop cUa chO sO hfu duc ghi nhn theo sé vn thirc t da gop cña các c dông. 

15. Phânphi1c'inhUfl 

Lqi nhutn sau thu thu nhp doanh nghip duqc phân phi cho cáo c dong sau khi dä trIch 1p các 

• 
qu theo Diêu l cüa Cong ty cüng nhu các quy djnh cOa pháp lust và dä ducc Dai hi dông cô 

a

dông phê duyt. 

Vic phân phi lqi nhun cho cáo c dOng ducro can nhc dn cáo khoàn miio phi tin t n&m trong 

• 
lcri nhun sau thuC chua phân phôi oó thêãnh hung den luong tin va khá nàng clii trá c trc nhu 

lãi do dánh giá la  tài san mang di gop von, lãi do dánh giá lai  các khoãn mic tiên t, cáo cOng cu 

• 
tài chInh và cáo khoãn rngc phi tiên t kháo. 

C tiic duqc ghi nhrn là ncr phài trâ khi dugo Dai hi ding o dong phê duyt. 

16. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 

Doanh thu cung cip djch vi 
Doanh thu cung cp djch vi,r dugc ghi nhn khi diig thai thOa man cáo diu kin sau: 

• • Doanh thu dirge xáo djnh tirong di chc chin. Khi hgp ding quy djnh ngrthi mua dirge quyn 

I
trà Iai  djch vi,t dä mua theo nhUiig dieu kiin  e the, doanh thu chi dirge ghi nhn khi nh0ng 

diêu kin ci,i the dO không cOn tOn tai  và ngui rnua không dirge quyen trà Iai djch v,i dfl cung 

cap. 

• Cong ty da ho.o së thu dirge igi Ich kinh t tr giao djch cung cp dch vi do. 

• Xác djnh dirge phin cOng vie d hoàn thành vào thai dim báo cáo. 

• • Xác d:nh dirge clii phi phát sinh cho giao djeh và chi phi d hoàn thành giao djeh eung cp djch 

vi,idó. 

Tru'O'ng hccp dtch vii dirge thi,re hin trong nhiêu kS' thI doanh thu dirge ghi nhn trong kS'  dirge can 

• 
eü vao kêt qua phân cOng yic dã hoàn thành vào ngày kêt thOe kS'  k toán. 

Bàn thuyh ,ninh nay là rn51 bphin hcip thành vàphài ducrc dQc càng v&i Báo cáo tài chInh giia niên d
20 
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Cáo khoán nq phâi trâ và chi phi phái trá dixçc phân loai ngn han và dài han trên Bang can di k 

a
toán can ci theo k' han cOn  lai tai ngày kêt thUc k' ké toán. 

U 14. Vn chü sO' hfru 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 

I
Dja chi: só 10, dung Phan Dang Luu, khu ph 7, phuông Long BInh, thãnh ph Biên HOa, tinh Ding Nai 

BAO CÁO TA! CF1fNH GIU'A NIEN DQ 

• 
6 tháng du cUa näm tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chinh gua niên d (tip theo)  

I 
Tiên lãi 

• Tin lãi duqc ghi nhmn trên ca sâ thai gian và läi suit thçre t tirng ks'. 

Co tác và li nhu(in dwrc chia 

• 
C tire duçc chia thrçcc ghi nh.n khi Cong ty &rcc quyn nhtn ct tire tir vic gop vn. C tire ducic 

nhn bang cô phiêu chi &rcYc theo döi s hrçcng cO phiêu tang them, không ghi nhn giá trj cô phiu 

• nhn duccc. 

1 17. Chi phi di vay 

• 
Chi phi di vay bao grn läi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trrc tip dn các khoán 

vay. 

Chi phi di vay dugc ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. Tnrrng hcp clii phi di vay lien quan trrc 

• tip den vic dâu hr xây drng hoc san xuât tài san d dang can có rnt thai gian do dài (trén 12 
tháng) dê cO the di.ra vào sir ding theo miic di cli djnh truc hoc báii thI clii phi di vay nay due 
tInh vao giá trj cOa tài san do. Di von khoàn vay riêng plwc vit vic xây dmg tài san cO djnh, bat 
dng san dâu tu, lãi vay &rçYc von hóa ké cà khi thii gian xây di,rng thrii 12 tháng. Các khoàn thu 

• 
nhp phát sinh tir vic dâu ttr tam  thi các khoân vay dtrçic ghi giám nguyen giá tài san có lien 

quail. 

• Di vâi the khoàn v6n vay chung trong do có sir dimg cho miic dich du tu xây dirng hoc san xut 

rn
tài san don dang thI chi phi di vay vOn hóa thrcc xác dlnh theo t' l von hóa di vii clii phi lüy k 
bInh quân gia quyên phát sinh cho vic dâu hr xây di,rng ca bàn hoc san xut tài san do. T' l vOn 

hóa thrccc tinh theo t' l lai suât bInh quail gia quyên cOa các khoàn vay chua trà trong nãm, ngoai 

trir các khoãn vay riêng bit phvc vi cho nwc dIch hInh thànli rnt tài san cii the. 

18. Các khoãn chi phI 

• Clii phi là nhting khoàn lain giàrn Iqi ich kinh t dLrçlc ghi nhn tai  thOi dim giao djeh phát sinh 

I
hoc khi cO khà näng tuong dôi chäc than së phát sinh trong tucYng lai khOng phân bit dã clii tiên 

hay chua. 

• Cáe khoàn chi phI và khoán doanh thu do nO tao  ra phãi disqc ghi nhn dng thOi theo nguyen tc 

phO hp. Trong trung hp nguyen tãc phO hgp xung dOt vii nguyen tc thin trçng, chi phi duc 

• ghi nh.n can cir vào bàn chat và quy djnh cOa các chun mrc kê toán dê dam báo phàn ánh giao 

djch mOt each trung thi,rc, hqp l2. 

19. Thu thu nhp doanh nghip 
Clii phi thu thu nlitp doanh nghip bao grn thu thu nhp hin hành và thu thu nhp hoãn lai. 

• Thul thu nh& hiên 
Thug thu nhp hin hành là khoãn thuê duqc tInh dra trên thu nlip tinh thug. Thu nhp tInh thug 

chênh leh so vói lci nhun kê toán là do dieu chinh các khoàn chêith Ich tam thi gi&a thuê và kê 

• 
toOn, the clii phi không duc trir cOng nba diOu chinh các khoán thu nhp không phài chju thuê và 

các khoân l dacrc chuyên. 

Thuit thu n1:Ip hoân Iai 

• Thug thu nhp hoän Lai  là khoán thug thu nhp doanh nghip sO phãi nOp hoc sO thrgc hoàn lai do 

chênh loch tam thi giüa giá trj ghi s cira tài san và n phài tra cho mi,ic dIch Ip Báo cáo tài chInh 

• và co sO tInh thu thu nhâp. Tliu thu nhp hoän lal phài trâ dtrçrc ghi nhn cho tt cà the khoàn 

I
chênh lOch tam thOi chju thus. Tài san thue thu n1ip hoãn lai clii ducrc ghi nhOn khi chic chn 

trong tucrng lai sO cO lqi nhun tInh thus d sir dicing nhutng chOnh lOch tam thOi duqc khu trir nay. 

I 

Bàn thuyé1 minh nàylà m3t b5phn hcrp thành vàphài duç'ic dQc ci,ng vth Báo cào tài chinh gtha nên d5 21 

I 



• CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 

I
Dja chi: So 10, thrn Phan Dang Ltru, khu ph 7, phung Long BInh, thành phó Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH G1OA NIEN DQ 
6 th.ng du cüa nm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gifra niên  dI (tip theo)  

U 
Giá trj ghi so cüa tài san thuê thu nhp doanh nghip hoän li thrçc xem xét 1i vao ngày kêt thüc 

• näm tài chInh và s duqc ghi giãrn dn rnrc darn bào chic chn có dü Iqi nhun tInh thug cho phép 
Igi Ich cüa mt phmn hoc toàn b tài san thus thu nhp hoãn lai duqc sir diving. Các tài san thus thu 

• nhp doanh nghip lioãn lai  chua dtrcic ghi nhn trnóc day duc xern xét lai  vào ngày kêt thüc kS' 

U
k toán va duqc ghi nhn khi chic chin có dü 1çi nhun tinh thu d có th sr dung các tài san thuê 

thu nhp hoãn iai  chiia ghi nhn nay. 

• Tài san thu thu nhp hoãn lai  va thug thu nhap hoãn lai phài trà duc xác djnh theo thud sut dir 

U
tinh së áp ding cho näm tài san thrçic thu hi hay nç phài trã duqc thanh toán dira trên cac rnrc 

thué suit có hiu lrc tti ngày kt thàe kS'  k toán. Thu thu nhp hoàn lai  &rqc ghi nhn vào Báo 

a

cáo két qua hot dng kinh doanh và chi ghi trrc tiép vào von chO s hu khi khoán thuê do lien 
quan dn các khoãn mic du9c ghi thng vao v&i chil s hUu. 

$ A 
Tai san thue thu nhp hoan lal  va thue thu nh?p hoan lal phai tra duc bu tru khi: 

U • Cong ty cO quyn hçip pháp duc bü tth giva tài san thud thu nhp hin hành vi thus thu nMp 

hin hành phái np; và 

Các tài san thu thu nhp hoän lai  va thug thu nhp hoãn Iai phái trâ nay lien quan dn thug thu 

U nhp doanh ngliip du?c quàn 19 bO'i cüng mt ca quan thu& 

U
- Di vOi cing mOt  dcn v chiu thu; hoc 

Cong ty dir djnh thanh toán thu thu nhp hin hành phái trà và tài san thu thu nIip hin hành trên 

$
ca s& thuân hoc thu hôi tài san dOng thi vâi vic thanh toán nq phâi trà trong trng k9 tu'ong lai 
khi các khoãn trgng yéu cüa thuê thu nh.p hoän Iai phái trá hoc tài san thuê thu nhp hoãn li 

• duqc thanh toán hoäc thu 

$ 20. Ben lien quan 

Các ben duçic coi là lien quan nu mt ben có kM näng kirn soát hoc cO ânh hithng dáng k di 
vi ben kia trong vic ra quyêt djnh cac chInh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cUng dugc xern 

• 
là ben lien quan nêu cüng chju si,r kiêrn soát chung hay chju ánh huO'ng dáng k chung. 

Trong vic xern xOt mi quan h cUa các ben lien quan, bàn ch.t cüa mi quan h duc cM trQng 

• nhiêu hon hinh thcrc pháp 19. 

$ 21. Báo cáo theo bô pIin 

• B phn theo linh vrc kinh doanh là mOt  ph.n có th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh 

xuât hoc cung cap san phâin, djch vu và cO rCii ro và lçci lob kinh t khác vOi cac bO phn kinh 

$ doanh khác. 

• 
B phn theo khu vrc dja 19 là mt phn cO th xác djnh riêng bia tham gia vào qua trInh san xut.'\ 
hoc cung cap san phârn, djch vi,i trong pharn vi rnt rnôi trthng kinh té ci,i the và có rài ro va Ici)  )J 

$
Ich kinh tê khác vói các b phn kinh doanh trong các rnôi truOng kinh té khác. 

U
Thông tin b phn duc 1p và trinh bay pM hçip vói chlnh sách k toán áp dicing cho vic Ip vat 

trInh bay Báo cáo tài chlnh gia niên d cña COng ty. 

$ 

$ 

U 

U 

U 

Ban thuyit minh nay là rnç31 bophan hip thành vàphái duc dQc càng vài Báo cáo lài chin/i giia n/en dç5 22 

U 



CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 

• 
Da chi: s6 10, duO'ng Phan Däng Luu, khu ph 7, phiiing Long Bmnh, thãnh ph6 Bin HOa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHtNH G1UA NIEN tx 

• 
6 tháng du cUa nm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giUa niên d (tip theo) 

V. THÔNG TIN BO SUNG CR0 CAC IUIOAN M1JC TRINH BAY TRONG BANG cAN nOi 

KE TOAN GItJA MEN DQ 

1. Tin và các klioãn ttrYng dirong tiên 
S cui k5' S du nàm 

Tinmt 205.736.011 957.511,757 

Tin gi'ri ngân hang không k' han 75.537.095.170 45.462.417.558 

Các khoân tuang dixang tin (tin gCri có kS' han 
dixói 3 thang) 

65.000.000.000 25.000.000.000 

Cong 140.742.831.18 1 71.419.929.315 

2. Các khoán du tir tài chinh 

Các khoãn du tu tài chInh cña COng ty chi Co du tix gop vn vào dan vj khác. Thông tin v các 

khoán dâu tu tài chInh cüa Cong ty nhu sau: 

Du twgóp vñn vào doiz vj khdc 

Giá gc 

Socuoi Souaunam 

D' phOng Cia trj hyp Iy Giá gc Du phOng Cia tr hç'p 1 

Du 1w vào cong ty con 20.400.000.000 
Cong ty c6 phn Tiep 20,400,000.000 
4n Thành Long 0) 

Du lwgOp Von vào 7.238.210.000 
do'n vj khdc 
Ngânhàng TMCP Quân 5.238.210.000 di (ii) 

Cong ty C6 phAn DaU tu 2.000.000.000 
lCD Tan Long (iii) 

20.400.000.000 

- 20.400.000.000 

7.238.210.000 

- 8.485.355.600 5.238.210.000 

- 2.000.000.000 

- 

- 10.632.252.800 

Cing 27.638.210.000 27.638.210.000 

(I) Theo Giy chtng nlin däng k' doanh nghip s6 3602427771 ngày 24 tháng 12 nAm 2010, thay di 
lan thu nhat ngay 02 thang 07 nam 2013 do Sa Ke hoach va Dau t,r tinh Dong Nai cap, Cong ty 
dâu t.r vao Cong ty Co phân Tiêp van Thành Long 20.400.000.000 VND, tuang duorng 51% von 

diêu 1. Tai  ngày kêt thác kS'  kê toán, Cong ty dä gop dO vOn theo Giây chrng nhn dang k' doanh 

nghip. 

Tai ngày kt thOc kS'  k toán, COng ty Mu tu c phiu vào Ngan hang TMCP Quân di vi giá tr 
5.238.210.000 VND ttro'ng tng vâi 511.166 c phân. Day là khoàn Uy thác dâu tu qua Cong ty rn 

là Cong ty TNHFT Mt thành viOn Tong Cong ty Tan Cãng Sài GOn. 

Theo Giy chirng nhn däng k' doanh nghip s 3603419910 ngày 08 tháng ii näm 2016 do S& 
Kê hoach và Dâu tu tinh DOug Nai cap, Cong ty dâu tix vào Cong ty Co phân Dâu tu lCD Tan 
Long 1.160.000.000 VND, tu'ang duung 5,8% von thOu l. Nghj quyOt Hi dông quân trj sO 
05/20171NQ-HDQT ngày 24 thang 8 nArn 2017 cOa Cong ty phO duyt vic gop von dâu tu vao 
Cong ty Co phân Dâu hr lCD Tan Long vó'i so von gop là 2.000.000.000 VND. Tai  ngày kOt thOc 

kS' kê toán, Cong ty dä dâu tu 2.000.000.000 VND, tu'ang duong 8% von thOu l. 

Giá trj hçrp l5 
D6i vOi các khoàn Mu tu' có giá niêrn yt, giá trj hçp l' thrqc xác djnh theo giá niOm yet tai ngày 

kOt thuic k' kO toán. Cong ty chu'axác djnh giá tr hccp 1' cOa các khoán dâu tu khong CO giá niOrn 
yet do chua CO huOng dan ci the ye vic xác djnh giá trj hcrp li', 

Ban thuyi( rninh nay là rnçt bphdn hap thành vàphái duqc dQc chng vái Báo cáo sal chinh giia nién dç5 23 
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S cui k' 

Giá trl Diy phông 

2.772.663.453 

133. 100.000 

874.558.689 

122.712.333 

S du näm 

Giá trl Du phOng 

2.583.197.709 

98.600.000 

568.860.021 

3.648.028.502 - 2.197.079.536 
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CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: s6 10, duông Phan Dang Luu, khu ph 7, plii.thng Long Binh, thành phô Biên 1-lôa, tinh Dông Nai 

BAO CÁO TA! CHINH GIUA NIEN £X 
6 tháng du cüa näm tài chinh k& thiic ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh giu'a niên d  (tip thee) 

Tmnh hInh hogt d5ng cza cong ty con 
Cong ty con dang hoat dng kinh doanh bInh thumg, không cO thay di ion so vói nàrn tru'âc. 

Giao djch v&i cOng ty con 
Các giao djch trçng yu gita Cong ty vâi cOng ty con nhi.r sau: 

Lily k tu' du nàm dn cui k5' nay  

Nàm nay Nàm trir&c 

Cong ty Co pIuii Tilp v!n Thành Long 

Cung cp djch viii trong kS' 

Djch vii cho thuê kho dài han 

C6 tIre duvc chia 3.060.000.000 

635.438.793 
468.033.798 

3. Phãi thu ngàn han cüa khách hang 
S cui k5' 

Phái thu các ben lien quan 
Cong ty TNHH Mt thành viên T&ig Cong ty Tan 
Cãng Sài GOn 
Cong ty C ph.n Tip 4n Thành Long 
Cong ty C phan Vn tâi B Tan Câng 
COng ty C phn Du t.r lCD Tan Long 

9.837.630.890 

9.039.509.432 

378.245.989 
1.352.969 

418.522.500 

3.727.423.982 

1.611.720.000 

255.006.506 
166.697.476 

1.694.000.000 

PlzOi thu các khách hang khác 129.098.505.897 195.898.678.599 

Cong ty TNHH Djch vii Chui cung 1mg DHL 1.398.641.918 5.401.935.754 
Vit Nam 
Cong ty Global Home, K.S. 9.028.559.585 14.535.747.954 

COng ty TNHH Ti&i Nga 18.446.495.751 18.184.202.766 

Cong ty TNHH Djch Vi Giao nhn - Vn tâi và 12.383.440.115 12.427.017.499 
Thtro'ng mai COng Thành 
Cong ty Co phan Tan Vinh Ciru 45.345.954.303 112.784.727.623 

Các khách hang khác 42,495,414.225 32.565.047.003 

Cong 138.936.136.787 199.626.102.581 

4. Phãi thu khác 

4a. PhCi thu ngin hiz khác 

Tam urng 

K' cugc, k' qu 

Các khoán clii hO 

Dir thu lài tin gin cO k' han 

Cong ty C phn Tan VTnh Clru 
(chi phi thu, clii hO và cu,gc cont) 

Phài thu v kinh phi cong doàn 352.051.864 
và cãc khoãn bào hiêm 

Các khoân phãi thu ngn han khác 1.639.675.300 

Cong 9.542.790.141 

Ban thuyt minh nay là in3t b3 phn hqp thành vaphài du-çtc dQc cing vái Baa cáo gal chinh giia nién d
24 

691.344.400 
468.033.798 

3.060.000.000 

S du näm 

328.028.682 

761.495.044 

- 6.537.260.992 
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CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: s6 10, &rO'ng Phan Däng Liiu, khu ph 7, phumg Long Binh, thành ph BiOn flOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHtNH GIUA NIEN DQ 
6 tháng du cOa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh gifra niên  d (tip theo) 

4b. Phái thu dài haiz khác 

Là các khoàn k cu'gc, k' qu dài han. 

5. Ncr xu 
S6 cuôi k' S6dunäm 

ThOi gian 
qua hOn Cia gc 

GiO tr dã Ip 
dy phOng 

ThOi gian 
qua hn GiO gc 

GiO trj dã Ip 
drphOng 

Cdc IJ chác khdc 1.579.755.600 (8 78.114.202) 1.579.755.600 (542.765.434) 

Cong ty C phn Thit 
bj Phii tOng C din 

TrOn 3 näm 5.010.000 (5.010.000) Trên 3 näm 5.0 10.000 (5.010.000) 

Cong ty TNHH Phãt 
trin SOn xut HOng gia 
ding vO Cong nghip 

TrOn 3 näm 49.320.000 (49.320.000) TrOn 3 näm 49.320.000 (49.320.000) 

COng ty ThHH Con 
&rOng Vn chuyOn 

Tir 2 nOm 
-3 näm 

607.993.490 (425.595.443) 
Ttr I näm 
-2 näm 

607,993 .490 (303 .996.745) 

Cong ty TNHH JLL 
Express Viet Nam 

Tir I nm 
-2 nm 

917.432.110 (398.188.759) 
Tu 6 tháng 
- I ntrn 

917.432.110 (184.438.689) 

1.579.755.600 (878.114.202) 1.579.755.600 (542.765.434) 
Cong 

TInh hInli bin dng dir  phOng ncr phài thu khó dOi nhu sau: 

Lily k tir du näm dn cui kj nay 

Näni nay Nàm truó'c 

Sdâunäm (542.765.434) (54.330.000) 

Trich 1p dir phOng b sung (335.348.768) (182.398.047) 

Hoàn nhp dir phOng 
(878.114.202) (236.728.047) So cuoi ky 

6. Chi phI trã tru&c 

6a. Clii phi Ira trithc ngin hzn 

Chi phi cOng ci dung ci,i 

Chi phi phn mni 

Clii phi sira chüa tài san c6 djnh 

Cong 

6b. Chi phi Ira trwó'c dài hcsn 

S cui k S dâu näm 

126.298.015 

5.043.833 

226.855.948 

64.904.466 

41. 148.084 

314.023.084 

358.197.796 420.075.634 

So cuot ky S dAu nám 

Chi phi thuê co s h tAng 324.641.598.454 329.987.886.490 

Chi phi si'ra chUa tài san c djnh 53 .867.533.697 48.996.671.236 

Chi phi phAn mrn 58.430.887 74.586.220 

Chi phi hoa hng 927.885 .0 13 1.383.905.065 

Cing 379.495.448.051 380.443.049.011 

Ban thuyt minh nay là rn5I b5phçin hc,p thành và phái duc,c dQc cirng vái Baa cáo tài chin/i gita niên dO 25 
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Mua sm tài san c dinh 

Xây dmg ca bàn d& dang 

Hgng myc san gt mt 
bOng - khu dOt 76 ha 
H thong camera kho 
ngoci quan 
Kho hOa chdt 
He thông nnwng thoát 
nwác kho 19 

Nhà ye sinh Kho 22 
Chi phi dii cong h ththig 
lam mOt kho JA 
Lp dt h thng Bane cdng B 
Lp dt h thông cOng 
nghC thông tin 
Lp det  h tháng camera 
g!ám sOt ('CGTV,) 
San d xe nOng nhà kho 16  

Cing 2 

1.366.200.000 

19.048.644.286 

19.048.644.286 

0.414.844.286 
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CONG TV cô PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dia chi: So io, di.rOng Phan Däng Liiu, Ithu ph 7, phuäng Long Binh, thành ph Bin HOa, tnh Dng Nai 
BAO CÁO TA! CHfNH GIUA NIEN DO 
6 tháng du cUa nm tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 närn 2020 
Ban thuyt minh Bao cáo tãi chInh giü'a niên (tip theo) 

8. Tài san c dinh vô hInh 

Là pIin mrn quàn I. Chi ti& niur sau: 
Nguyen giá Hao mOn lüy k Giá trj cOn lai 

  

S dAu närn 635.584.400 

Mua sim trong kS' 911.887.000 

KhAu hao trong k 

S cui k 1.547.471.400 

Trong do: 
Dã khu hao ht nhung vn con 434.504.400 
sr dmg 

Ch? thanh l 

9. Clii phi xây ding co' bàn do dang 
Chi phi phát 

S du nàm sinh trong k' 

138.687.000 (911.887.000) 593.000.000 

39.410.561.257 (3.305.293.984) 55.153.911.559 

- 19.048.644.286 

767.199.600 (767.199.600) 

36.105.267.273 3 6.105.267.2 73 

303.119.535 (303.119.535) 

261.604.512 (261.604.512) 

578.461.650 (578.461.650) 

70.000.000 (70.000.000) 

902.157.273 (902.157.273) 

148.694.500 (148.694.500) 

274.056.914 (274.056.914) 

39.549.248.257 (4.217.180.984) 55.746.911.559 

T6ng clii phI di vay ducic v6n hóa vào chi phI xây dirng co' bàn dO dang trong kS'  là 0 VND (cüng 

k' nãm truOc là 333 .788.508 VND). 

10. Phâi trã nguOi ban 

l0a. Phãi trO ngwOi ban ngin hçin 
S cui k' S du nàm 

PhOi trã các ben lien quamz 95.316.489.664 52.043.894.945 

Cong ty TNHH Mt thành vien Tng Cong ty Tan 
Cáng Sal GOn 

88.194.444.774 125.051.777.287 

Cong ty C6 phn Djch vi K5 thut Tan Cang 
.5. 5' 5' 

Cong ty Co phan Giai phap Cong nghç Thong tin 
Tan Cáng 

279.507.890 

10 1.600.000 

221.319.990 

3 54. 164. 170 

Cong ty TNHI-I Cling Quc t Tan Càng - Cal Mép 12.360.000 7.840.000 

Bàn thuye41 mink nay là ,n5t bi5 phn hc,p thank vàphái thiqc dQc cling vái Báo cáo iki chink giaa nién d 27 

503 .084.67 1 132.499.729 
911.887.000 

469.395.575 469.395.575 

972.480.246 574.991.154 

K& chuyên vào 
TSCD trong k' 

. S So cuoi ky 



75.425.000 

4.5 10.000 

6.648.642,000 

39.942.039.799 
3.16 1.320.971 
3.640.778.962 

1.529.165.2 10 

17.794.024.711 
13 .8 16.749.945 

135.258.529.463 

990.000 

6.648.642.000 

17.083.257.209 
3.241.391.3 11 
1.335.139.657 

2.497.349.8 19 

10.009.376.422 

149.367.990.656 

CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: S 10, dix&ng Phan Dang Luu, khu ph6 7, phthng Long Binh, thành ph Biên I-lôa, tinh Dông Nal 
BAO CÁO TAI CHfNH GICJA NIEN DØ 
6 tháng du cia nàm tài chinh kt thCic ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt mmli Báo cáo tài chInh giüa niên d (tip theo) 

S cui k' 

 

S du nàm 

   

   

Cong ty TNHH Phát tri&i ngun nhân 1rc Tan 
Cãng — STC 

A A .A 
Cong ty Co phan Fiep van  Cat Lai 

COng ty Ct phn DAu tu lCD Tan Long 

Phái Ira các ,zhà cung cap khác 

Cong ty TNHH Au Trung Phát 
Cong ty C phn Hai hai Mui hai 
Chinhánh Cong ty C phn Xây dirng Tu vn 
Thiêt kO M&T 
Cong ty C phn Xây durng T.cons 

Các nhà cung cp khác 

Cong 

lOb. Phái Ira ngu'ôi ban dài hgn 

Là các khoàn phãi trà tin thuO cci so ha tang vOi 
Câng SM GOn. 

COng ty TNHH Mt thành viên Tng Cong ty Tan 

Cong ty không cO nçur phãi trâ ngui ban qua han chua thanh toán. 

11. Thu và cãc khoãn phãi np Nhà nu'ó'c 

S t1u nãin S phát sinh trong k' s6 cui kr 

Phãi np S phãi np S ha tip Phãi np 

Thus thu nhp doaith 
nghip 

Thu thu nhp doanh 
nghip nOp  h ben hçp tác 
kinh doanh 

6.397.809.360 6.750.860.939 

1.167.572.526 

(5.230.236.834) 

(1.167.572.526) 

7.918.433.465 

Thus thu nhp cá nhân 
A 

Cac loal thue khac 

197.04 1.705 381.280.793 

3.000.000 

(510.868.023) 

(3.000.000) 

67.454.475 

Cong 6.594.851.065 8.302.714.258 (6.911.677.383) 7.985.887.940 

Thul giá 14 gia tang 

Cong ty np thud giá tn gia tang theo phuung pháp khu trr. Thus suit thus giá trj gia tang nh sau: 

Dch vi cung cp cho các hang tàu nu'óc ngoài 0% 

Cung cap nuó'c sacli 5% 

Các djch vp kliác 10% 

Thul thu nhp doanh nghip 

Cong ty phãi nOp  thu thu nh.p doanh nghip cho các khoãn thu nhp tInh thug vOi thug sut 20% 

(kS' trtrOc thus suit là 20%). 

Bàn ihuy& minh nay là m5t bphcn hqp thành vàphái du'c dcc cling vái Baa cáo tài chin/i gna niên d 28 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: S 10, &r&ng Phan Däng Luu, khu ph 7, phi.rng Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHtNH GIUA NIEN DO 
6 tháng du cüa nm tài chfnh kât thüc ngáy 31 thang 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giUa niên d (tip theo) 

Thus thu nhp doanh nghip phâi np trong nãm duçxc dtr tInh nhu' sau: 

Liiy k tir itu nãm dn cui k nay 

Tng igi nhun k toán trufrc thus 

Các khoãn diu chinh tang, giãm lçìî n1iun k 
toán dê xác djnh li  nhuan chju thuê thu nhp 
doanh nghip: 

- Cáe khoãn diu chinh tang 

Chi phi không hqp lç 

Lochênh lech ty gia do danh gia laz tzén phai thu 
ngan hin co goc ngoq: ç CUOt ky nay 

- Các khoán diu chinh giám 

Lãi chênh loch t)) giá do dánh giá lii tin, phái 
thu ngän han Co gOc ngogi t cuOi nOrn lru'ác dã 

Nám nay Nàm tru'ó'c 
36.064.196.689 35.808.117.158 

880.108,004 110.217.585 

899.664.361 18 1.182.145 

188.995.481 130.282.274 

710 668 880 50899 871 

(19.556.357) (70.964.560) 

(19.556.357) (70.964.560) 

36.944.304.693 35.918.334.743 

(3.190.000.000) (3.411.585.161) 

- - 

33.754.304.693 32.506.749.582 

20% 20% 

thc hin trong Ic)) nay 

Thu nhp chju thud 

Thu nhp duçic mi&ithu 

L các k' trixó'c duçc chuyn 

Thu nhtp tInh thud 

Thud sut thu thu nhp doanh ng1iip 

Thu thu nhp doanh nghip phãi np 6.750.860.939 6.501.349.916 

Vic xáe djnh thud thu nhp doanh nghip phãi np cüa Cong ty &IQ'C can cü' vào các quy djnli hin 
hành ye thuO. Tuy nhiên, nhOng quy cljnh nay thay dôi theo tirng th&i k' và các quy dlnh  vô thuê 
dôi vâi nhiOu loai giao djch khác nhau có the thrçc giâi thIch theo nhiu cách khác nhau. Do 4y so 
thuê thiç'c trInh bay trén Báo cáo tài chinh có the së thay dôi khi cor quan thuê kiêrn tra. 

Các 1oii thu1 khdc 
Cong ty kê khai và np theo quy djnh. 

12. Chi phi phái trã ngin hn 
S cu& k' S du nám 

Phái Ira các hen lien quai: 229.424.546 15.986.818 

Cong ty TNHH Mt thành viên Tng Cong ty Tan 
Cang Sai Gon 

229.424.546 15.986.818 

Chi phi thuê vOn phông 158.210.182 - 

Chi phi khác 71.214.364 15.986.818 

Phâi Ira cdc IJ char và Ca nhân khác 5.043.602.412 730.099.263 

Chi phi bc xp 3.944.296.299 4 10.093.756 

Trich truàc lAi vay 36 1.364.794 34.585.507 

Các chi phi phái trá ngAn hn khác 737.941.319 285.420.000 

Cong 5,273,026.958 746.086,08 1 

Bàn :huyJ: mini, nay là m1 bphn hp thành và phái dvc dçc cüng vol Báo cáo lài chinh giia niên d 29 



• CONG TY có PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 

I Dja chi: S6 10, duOiig Phan Däng Luu, khu ph6 7, phunig Long Binli, thánh phó Biên Hóa, tlnh Dông Nai 
BAO CÁO TAI CHtNH GIUA NIEN DQ 

. 6 tháng du cüa närn tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 ntrn 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tái chInh giüa niên (tip theo) 

I 
13. Doanh thu chira thiyc hin 

• Là doanh thu chua tIc hin lien quan dn các hgp dng cho thuê co s h 1ng, thuê kho, thuê mái 

• 
vOm, clii tiêt nhu sau: 

13a. Doanh thu c/nra th(rc hiui, izgiiii hzn 
So cuoi ky S du nàm 

A I Doanh thu chu'a thirc 1iiiz lien quan den cac 2.081.439.497 2.081.439.49 7 
ben lien quan 

Cong ty C phn Tip 4n Thành Long 936.067.596 936.067.596 

• Cong ty C6 phn DAu Ur lCD Tan Long 1.145.371.901 1.145.371.901 

Doanh thu chu'a tlzc hiên lien quai: dn cdc t 2.451.173.827 2.451.173.827 I ch&ckhác 

* Cong ty C6 phn Tip vn Long Binh 451.592.431 451.592.431 

Cong ty TNHH Djch vii Giao nhân Vn tâi và 
1.999.581.396 1.999.581.396 U Thuung mai Cong Thành 

• 
Cong 4.532.613.324 4.532.613.324 

• 13b. .Doanh thu chu'a i/nrc hiêu dài han 
A A. So cuoi ky S du nàm 

A Doanh thu c/wa t/u,rc hin lien quan den cac 
ben lien quan 

Cong ty C phn Tip v.n Thành Long 

Cong ty C p1in Du tu lCD Tan Long 

Doanh thu chua thrc hin lien quan dEn các to 
chác khdc 
Cong ty C phn Tip 4n Long BInh 

Cong ty TNHH Dlch  vii Giao nhn Vn tat va 
Thi.rong mai  Cong Thành 

78.363.630.637 

35.587.886.829 

42.775.743.808 

91.782.528.967 

16.660.056.653 

75.122.472.314 

79.404.350.389 

36.055.920.627 

43.348.429.762 

93.008.160.259 

16.885.852.871 

76.122.307.388 

Cong 170.146.159.604 172.412.510.648 

14. Phãi trã khác 

14a. Pliái Ira ngn huz khdc 
S cui k5' S du 

Phái ira cdc ben lien quail 

Cong ty TNHI-I Mt thành viên Tng COng ty Tan 
Cang Sai Gon 

Phái Ira tien thuê &t, tiEn an ca 
C trc, lçii nhucnphái ira 

Phãi Ira cdc t6 c/iá'c và cá nhân khác 

Kinh phi cong doàn 

Bão liim xã hi, y t, tht nghip 

C trc, Icri nhun phài trà 

Nhn ky qu, k' cuçc ngAn han 

75.786.151.716 

75.786.151.716 

56.923.651.716 
18.862.500.000 

41.987.604.4 74 

424.482.986 

706.93 9.675 

19.823.110.398 

5.789.555.123 

67.862.133.796 

67.862.133.796 

48.999.633.796 
18.862.500.000 
18.025.780.672 

230.388.159 

586.001.433 

2.064.184.765 

4.470.456.912 

Bàn lhuyil mink nay ia m3t bç3pht1n hçtp thank và phái duçic dQc càng vól Báo cáo lài chink gia nin d$ 30 
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CONG TY c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: s6 10, &thng Phan Dang Luu, khu ph6 7, phu&ng Long Binh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TA! CHINH GIU'A NIEN DQ 
6 thang du cüa näm tài chinh két thtk ngày 31 tháng 12 nàm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo  tài  chfnh  giü'a niên  d (tip theo)  

Scuik:7  So uau nam 

COng ty C phAn Sonadezi Long BInh (phài trã 
lien quan dn hqp clng hp tao kinh doanh) 

Thu lao Hi dng quán frj, ban kim soát 

Phái trâ cáo khoán chi hO cüa khách hang 

Các khoãn phãi trâ ngAn hn khác 

13.357.216.087 

75.000.000 

665 .972.2 13 

1.145.327.992 

8.686.925.985 

541.365.870 

1.005.752.232 

Cong 117.773.756.190 85.447.209.152 

14b. Phãi Ira dài fin khác 

S cui k S du näm 

Pithi Ira cdc iii cháv khác 

Nhn k' qu5, k' cuvc 

Cong ty C phAn Sonadezi Long Binh - Phâi trâ 
tiên hçip tao kinh doanh dài han t?i kho hang 
Cong ty C phn Tan VTnh Ciru - Phâi trá ti&n h'p 
tao kinh doanh dài han tai kho hang 

256.411.506.390 

126.999.591.015 

91.470.000.000 

37.941.915.375 

263.739.185.625 

75.443.439.500 

91.470.000.000 

96.825.746.125 

Cong 256.411.506.390 263.739.185.625 

(ii) Chi tit cáo hçip dng và phi lic hqp dng hqp tác kinh doanh xây drng và khai thác kho nhtr sail: 

V' Hqp dng hqp tao kinh doanh s 485/1-ID-ICDLB-SZB ngày 21 thang 09 nàm 2013 hcip tao du 
UI xay dirng klio 1A tai  khu kinh t quc phOng Tan Câng Long Binh, th?i han  là 45 nãm k tr 
ngày k' hp dng, trong do Cong ty C phân Sonadezi Long BInh gop 49% vOn ti,r co, twng 
diicng 24.990.000.000 YND. 

v' Phii li,ic hcip dng hcp tác kinh doanh s 485/HD-ICDLB-SZB/PL1 ngây 08 tháng 05 näm 2014 
hcip tao du tu xây di.rng thOrn kho 14A t?i  khu kinh t quc phOng Tan Cáng Long BInh, trong 
do Cong ty Co phân Sonadezi Long BInh gop 49% vn tir có, tLrcing du'ing 27,139,000.000 
VND. Phi li,ic hqp dng nay có hiu hxc k tfr ngày k và duy tn hiu lire theo thii gian cüa 
hcxp dng s 485/HD-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 09 näm 2013. 

V Phi,i lic hcip dng hçcp tao kinh doanh s 485/HD-ICDLB-SZB/PL2 ngày 15 tháng 06 nàm 2015 
hçrp tao dâu Ui xây di,rng thOrn kho 20 tai  khu kinh tO quôc phOng Tan Càng Long BInh, trong dO 
Cong ty C phn Sonadezi Long Binh gop 49% von tr cO, Urcrng ducng 39.341.000.000 VND. 
Phi lic hçp dông nay có hiu li,rc kO tir ngày k và duy tn hiu lrc theo thi gian cüa hccp dng 
s 485/1-ID-ICDLB-SZB ngày 21 thang 09 näm 2013 và Ph lc s6 01. 

Hgp dng hqp tác kinh doanh s6 05/HD-ICDLB-Tavico ngày 25 tháng 10 närn 2017 vvic Du ti.r 
xây di,rng và kinh doanh kho, bãi, nhà xuOng, trung tam phân phOi vi Cong ty Co phân Tan Vinh 
Ccru trOn diOn tIch co s h tang khoãng 38,012 hall3O,3 ha. Tng vOn hp doanh Ià 
820.000.000.000 VND. :7  

Cong ty gOp khoâng 25% vài giá trj 205.000.000.000 VND bang giá trj quyn khai thác cci sO' ha 
tang cO gia trj tu'o'ng du'ang vài khoãn du tu' d xây di,rng Co sO' ha tang niur toàn bO hang ráo quanh 
khu dt, san 1p mt bng, h thng thoát nu'O'c, h thông tram din, h thng cp nu'O'c phOng cháy 
ch&a cháy. Cong ty Co phân Tan Vinh Cüu gop khoàng 75% vO'i giá trj 6 15.000.000.000 VND bang 
giá trj xây d,rng h thng nhà kho, nhã xu'O'ng, bãi và cac cong tninh phi,i tro'. 

16c. Ntr qua hin chwa thank loan 

Cong ty không CO n phài trã khác qua han  chu'a thanh toán. 

Bàn thzyIt rninh nay là ,nt b5phin hxp than/i và phài dwçic dQC càng vái Báo cáo tài chinh gWu niên dI 31 



(I) 

Cong ty có khã näng trá du'qc các khoân vay dài han. 

Khoán vay dài han Ngan hang Throng rnai C phin Quãn dOi — Clii nhánh An Phi d tài trç: 
V Du tu xay dimg Co sâ h thng cüa Cong ty C phn lCD Tan Càng — Long BInh và mvc dIch 

khác nu dirc Ngân hang chap thun bang van ban trithc thri di&n giãi ngân ca khoán vay có 
liOn quan. Khoãn vay nay duc dam báo bang vic th chp tài san hInh thânh tir vn vay. 

32 
Ban /huye4l rn/nh nay là rnt bphn hqp thành và phái thtcic dQc c/mg vái BOo cáo làí chin/i giaa jiOn d3 

CONG TV CO PH'AN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: S6 10, &thng Phan Dang Lu, khu phó 7, phtrông Long BInh, thành ph Bién HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHiNH GicrA NIEN DO 
6 tháng du cOa nAm tài chfnh kt thOc ngáy 31 thang 12 näm 2020 
Ban tliuy& minh  Báo cáo tài chinli giva niên d (tip theo)  

15. Vay 

iSa. Vay ngcmn hzn 

S cui k' S du näm 
Vay ngin hçm phãi Ira cdc id char k/zác 
Vay dài han dn han  trã (xem thuy& mmli s 

40.416.209.491 53.888.279.318 

V.15b) 

Ngán hang Thuvizg rnqi Cd phdn Quaii d5i — Chi 

Ngán hang Thuvng inai Cd phdn Ngoçii thirong 

40.416.209.491 

29.166.209.491 

53.888.279.318 

38.888.279.318 

Viêt Narn — Chi nhánh Biên 11.250.000.000 15.000.000.000 

Cong 40.416.209.491 53.888.279.318 

Chi tit s phát sink v các khoán vay ngAn han trong kS'  nhu sau: 
- , A Luy ke tu dau nam dn cui k' ày 

Näm nay Näm truó'c 
SédAunäm 

s6 tin vay phát Sifll1 
53.888.279.318 49.252.784.498 

K& chuyn tü vay dài han 13.472.069.832 29.281.078.579 
So tik vay dã trá (26.944.139.659) (24.645.583.759) 

cwi k' 40.416.209.491 53.888.279.318 

15b. Vay dài han 

S cui k' S du nàm 
Ngân hang Thuang rnai C phn Quan Di — Clii 
nhánh An PhO 165.855.284.310 175.577.354.142 

Ngan hang Thixcing mai C phn Ngoi throng 
Viêt Nam — Clii nhánh Biên HOa 71.17 1.264.068 74.921.264.068 
Ngân hang Thixciii mai C phn phát triën Thành 
ph Ho ChI Minh' 82.449.312.400 79.580.285.500 
Cong 319.475.860.778 330.078.903.710 

v' DAu tu rnua 02 cu khung bánh !6p Kalmar, thri gian vay 96 thing. Khoán vay nay dt.rçc dam 
bâo bang vic th chAp tài san liInh thành tir vn vay. 

V DAu tu nhp khAu 05 xc nâng din hiu TCM, thOi gian vay 60 tháng. Khoán vay nay duçc dam 
báo bng vic t1i chAp tài san hInh thành tt'r von vay. 

V DAu t.r xay drng tuyn cng D2000, th?i gian vay 60 tháng. Khoán vay nay duc dam báo bang 
vic th chAp kho hang s 13 và kho hang quán chAp. 

V DAu tu nhâp khAu 03 xe nâng din hiu 1CM theo hçrp dng ngoi thtrong GV22030517 ngày 
22/03/20 17, thOi han  vay 60 tháng. Khoãn vay nay thrqc darn bão bing vic the chap tài san 
hInh thành tr vOn vay. 
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I Dja chi: S 10, dtro'ng Phan Dng Liru, khu ph 7, phu&ng Long Blnh, thãnh ph Bién Hôa, tinh D6ng Nai 

1 CONG TY cô PH'AN lCD TAN CANG — LONG BINH 

BAO cÁo TAT CH!NH GItYA NIEN DQ 
6 thang du cüa näm tãi chlnh k& thUc ngay 31 tháng 12 nthn 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gitFa nien d (tip theo)  

( Du ttr xây driig kho nguyen 1iu hóa chat phic vii may me (kim 9A), thii h?n vay 96 tháng. 
• Khoãn vay nay dtxqc dam bâo bang vic th eMp tâi san hInh thành tr vn vay. 

$	 I Thanh toán tin thuê dt eho Cong ty TNIil{ Mt thânh vién Tang Cong ty Tan Câng Sài Gón 
theo Hcip d6ng thue c sâ ha t.ng s 02/HD-ICDLB ngày 24 tháng 9 nãm 2009 và Hp dông 

• thuê cc s ha tang s6 181/TCT-KHKD ngày 01 tháng 01 nàm 2015, cac phi,i 1iic kern theo (mOt 
phn giai doan 1 và nàm 2017, 2018 cüa giai doan 2). Khoãn vay dirçic dam bâo bang vic the I chip quyn khai thac Co so ha thng cua giai doan 1 din tich 104 000 m2  va eac cong trrnh xây 

I dtrng hinh thanh tren dat thuçc giai don 1 (kho hang so 1, 2, 3, ba container 3ha, khu nha + bai 
kiem hóa, nhà An, nha nghi, nhà + cng vAn phOng và quyn khai thác co sà ha tang cüa giai 

• doan 2 din tich 48.000 m2  và cong trinh xây drng hInh thành trOn dt thuc giai doan 2 g&n 
khohàngs4vàs8. 

I	
I Clii phi san 1p mAt bang tao nn kho 22 và 23 lCD Tan Cãng Long BInh. Khoán vay nay dirçc 

dam bAo bang vic th chap quyên khai tháe co s?i ha tang din tich 15.3 00 m2  thuc kho 19, I quyn khai thác Co sâ ha tang din tich 16.200 m2  thuc kho 22 và 23 trén khu dt 25ha thuc 
I khu dich viii Tan Câng Long BInh va quyn khai thác cOng trinh xay dirng di,r an Dan tir xay 

dpng kho hang s 19 hInh thãnh trén khu dat 25ha thue khu djch vi Tan Cãng Long BInh, 
I

I Chi phi xây drng kho s6 21 lCD Tan Cãng Long BInh. Khoán vay nay di.rçic dam báo b&ng vic 

I th chap quyn khai thác Co s& ha tang din tich 12.875 m2  thuc kho 21 trên khu dat 25ha 
thuc khu djch vi Tan Cãng Long Binh và quyan khai thác cong trinh xây drng dir an dan 
xay dvng ci,im klio hang s6 21 hinh thành trén khu dat 25ha thuc khu dch vi,i Tan Cáng Long 
Bmnh. 

S
I Chi phi xây dvng kho s 19 lCD Tan Cáng Long Blnh. Khoân vay nay dtrçrc dam bâo bang vic 

I	 th chAp quyn khai thác Co si ha tAng din tich 15.300 m2  thuc kho 19, quyan khai thác co s& 
ha tang din tich 16.200 m2  thuc kho 22 và 23 trOn khu dAt 25ha thuc khu djch vi Tan Câng 
Long Blnh và quyên khai thác cOng trInh xay drng dir an DAu tu xay dirng kho hang s 19 hmnh 
thành trên khu dAt 25ha thuc khu djch vi Tan Cáng Long Bmnh. 

I Chi phi nhp khAu 10 xe nâng dAu 1iiu TCM theo hçp dang ngài thuong s6 GV25120918 

I	 ngày 25/12/2018, thai han vay 60 tháng. Khoan vay nay dtrçc dam Mo bang vic th chap tài 
sAn hinh thành tr vn vay. 

0')
Cáe khoAn vay NgAn hang Thuong mai C phAn Ngoai thuong Vit Narn — Chi nhán!i Biên HOa d 
dAn tir xAy drng nhà kho, thi han vay tr 120 tháng dan 144 tháng, lAi suAt quy djnh frOn trng kha 
irc nhn nq. Các khoAn vay nay dirc dam Mo bAng vic tha chAp tài sAn hInh thAnh tü vOn vay. 

(iii) KhoAn vay NgAn hang Thucxng mai C6 phAn PhAt trian ThAnh ph6 Ha Chi Minh theo hçp dang tin 
ding so 40925/19MNfHjTD ngày 05/11/20 19 da thanh toán, bü dAp chi phi dan ttr xAy dirng, thiOt 
bj Dr An dan tu xây drng kho so 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan CAng — Lon Binh, thi han vay 96 
tháng ké tü ngay giAi ngAn vOn vay Ian dAu, KhoAn vay duc dAm bAo bang vic thA chap COng 
trinh xây dvng trên dAt vA quyén khai thác cOng trinh xay dvng hInh thành t& Dr an dAu tu xay di,rng kho sO 1&2 khu 8,9 ha lCD TAn CAng — Long BInh, toAn bO lqi ich phát sinh tr di,r An nay va 
quyan tai sAn phAt sinh tr hqp dông thuO co s h tang (khu 6.783 ha thue Khu djch vii Tan CAng 
Long BInh khu 130 ha) so 287/TCT-KHKD ngày 01/09/20 18. 

K5' han thanh toAn cac khoan vay dài han nhu sau: 

Saajk SOdAunAni 
Tr I nAm tr&xuOng 40.416.209.491 53.888.279.3 18 
Trén 1 nAm dan 5 nAm 23 1.337.098.735 189.809.587.149 
Trén 5 nAm 88.138.762,043 140.269.316.561  
Cong

359.892.070.269 383.967.183.028 

Bàn thuydi ,,nnh nay /à ,nçB bç5phan hçrp thành và phài dwic dQc cling vái Báo cáo thick/nh gui-a nien dç3 33 
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I 

17b. Chi van gop cüa cliü sO hfru 

Cong ty TNHH Mt thành vién Tng COng ly Tan 
Câng Sài GOn 

Cong ty TNHH Quán 1 nçx và Khai thác tài san 
Ngan hang TMCP Quãn Di 

Các c dOng khac 

Cong 

S du nárn 

125.750.000.000 

18.750.000.000 

100.522.450.000 

245.022.450.000 

c So cuoi ky 

125.750.000.000 

18.750.000.000 

100.522.450.000 

245.022.450.000 

CONG TV cd PH'AN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dia chi: s6 10, dtrOng Phan Däng Luu, khu ph6 7, phizO'ng Long BInh, thành ph Biên Hàa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINI-I GIaA NIEN DØ 
6 thang du c6a näm tài chfnh k& thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh  Baa cáo tài chInh giUa niên (tip theo)  

Chi ti& s phát sinli v cáo khoán vay dái han nhu sau: 

U 
I 
a 

a 

SdunAm 

So tin vay phát sinh 
Kt chuyn sang vay ngn han 

S cui k 

15c. Vay qua hrn chwa thwth loan 

Lily k t& (tu nãm dn 

Nám nay 
330.078.903.7 10 

2.869.026.900 

(13.472.069.832)  

319.475.860.778  

cui ky nay 

Näm trir&c 
276.334.564.069 

30.389.272.379 

(29.281.078.579) 

277.442.757.369 

I Cong ty không cO cáo khoan vay qua han chuxa thanh toán. 

N 16. Qu khen thu*ng, phüc I9i 

a 
I 
U 
I 
I 

a 

a Qu khen thu&ng 

Qu phuic lçri 

Qu5' thu'âng Ban quán 
1, diêu hành 

Cing 

a 

Tang do trIch 
- So dan nam  lap tir lçn nhun Clii qay trong ky  

530.897.976 4.414.268.988 (4.718.100.000) 
1.256.598.523 957.134.494 (2.196.967.484) 

433.788.311 242.440.000 (379.000.000) 

2.221.284.810 5.613.843.482 (7.294.067.484) 541.060.803 

a 

N 

So cuoi ky  

227.066.964 

16.765.533 

297.228.311 

Qu tin 
phát trin 

5 1.352.641.297 

17. Vii chü sr h&u 

17a. Bang dói bM,, dizg cáa van chü th hüu 

Vin du tu cüa 
chü sr IiUu 

só du nm tnrâc 
Lçii nhun trong kS' truâc 
Inch 1p các qu5' 
Chia c tCrc 

Sdwcujk'truóc 

s6 du näni 
Lçvi nhuân trong k' nay 
TrIch 1p các qu 
Chia c tcrc 

L. So dir cuoi ky nay 

LQi uhuãn sau 
thud china phân 

ph6i 

77.055.944.589 
29.306.767.242 

(40.302.577.08 9) 
(36.753.367.500)  

29.306.767.242 

55.814.929.265 
29.3 13.335.750 

(14.286.082.872) 
(36.753.367.500)  

34.088.814.643 

Cong 

373.431.035.886 
29.306.767.242 
(9.311.174.441) 

(36.753.367500)  

356.673.261.187  

383.181.423 .2 10 
29.313.335.750 
(5.6 13.843 .482) 

(36.753.367.500)  

370.127.547.978 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

30.991.402.648 

245.022.450.000 82.344.043.945 

245.022.450.000 82.344.043.945 

8.672.239.390 

245.022.450.000 91.016.283.335 

245.022.450.000 

Bàn thuy& mini, nay là nçt bphn hç,p than/i Va phai duqc clQc cüng vái Bào cáo Iai chinh gifra nien d
34 
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S Trong näiu Cong ty dã Icri phân pMi 
17d. Phân phdi 4i nhumn 

nhun theo Ngh quyt di hi c dông thuOng nién närn 2020 
s 01/2020/NQ-DI-IcD ngày 12/6/2020 nhir sau: 

I CONG 1Y cö PH'AN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dia clii: s6 10, throng Phan Dng Lixu, khu ph 7, phtring Long Bmnh, thành phö Blén HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHtNH GIUA NIEN DO 

R 

S 

6 tháng du cña nm tái chInli kt thUc ngày 31 thang 12 nãin 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chfnh giU'a niên  t (tip theo)  

1 7c. C6phiEu 

S cui k' S du nàrn 
S luvng c phiu dang k)2 phát hành 24.502.245 24.502.245 
S Iuvng c phiu dä phát hành 24.5 02.245 24.502.245 
- CphiEupM thông 

- Gphiê'u uu dãi 
24.502.245 24,502.245 

So krç'ng c phiu dirçrc mua Iai 

- CphiEuphd thông 

- C'phié'u wu dâi 
- 

S6 krgng c phiu dang lu'u hành 24.502.245 24.502.245 - Cd phi ecuphd thông 

- Gdphie1u u'u däi 
24.502.245 24.502.245 

Mnh giá cô phiêu dang Iu'u hânh: 10.000 VND. 

S 

S 

• 

S 

S 

• 

5 

S 

VND 
• Cliia c tCrc cho các c dOng

' 3 6.753.367.500 
• TrIch qu du ttr phát trin

8.672.239.390 
• TrIch qu5 khen thwrng

4.4 14.268.988 
• TrIchquphOcJçyi

957.134.494 
• TrIch qu5 thi.ro'ng ban quãn 1)2 diu hành

242 .440.000 

18. Cac khoan miic llgoai Bang can doi ke toan giu'a men 

Ngoii t cdc 1oii 

T?i ngày kt thüc k)2 k toán, tin bao gm 1.274.159,42 USD (s du nàm là 770.684,03 USD). 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M1JC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOT BQNG ICINH DOANH GffJA NIEN Ix) 

1. Doanh thu ban hang vA cung cp djch viii 

la. Tdng doanh thu 

Lüy k tir du 11am dn cui k nay 
Nãm nay Näm tru'ó'c  

Djch vii cho thuê kho và các djch vti di kern 200.285.709.032 184.335.096.004 
Doanh thu dich v cho thuê cAu tai Cat Lái 3.880.750.002 4.084.999.998 
Doanh thu ban ho sa thâu

5.454.546 12.727.274 
Cng 204.171.913.580 188.432.823.276 

Ban ihuyii minh nay là ,nl baphn hçn lhành vàphái duçrc dQc thng vói Báo cáo là! chin/i gi1'a niên d
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Nàin tru*c 

Lily k tir du nàm dn cui kr nay 
Nàm nay 

LOy k 1w du näni 
Näm nay 

dn cui k' nay 

Närn truó'c 

15.826. 177. 178 

305 .5 13 .208 

616.434.665 

13.119.439.234 

26.595.493 

68.3 78.72 1 

36 
Ban Ihuy1t mEn/i nàylà ma, b5p/n hçq, thành vàphái thiic d9c c1ng vói Bdo cáo 'ài chin/i gifra niên d$ 

CONG TV C5 PH'AN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi; S6 10, di.rrng Phan Dang Liru, khu ph 7, phuimg Long Blnh, thành ph Bién Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CI-IiNH GIU'A NIEN D 
6 thang du cUa näm tãi chinh kt thüc ngãy 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chInli gifl'a niên d (tMp theo) 

lb. Doani, thu báii hang vâ dung cap djclz v cho cdc be,, lien quaiz 

Ngoài cac giao djch v ban hang và cung cp djch vii cho cong ty con duc trinh bay thuyt minh 
sO V.2, COng ty cOn phát sinh cac giao djch cung cap djch vii cho các ben lien quan khOng phái là 
cong ty con nhux sau: 

Luy k tir ditu iiäm dn cui k3' nay 
Näm nay Nàm trtrrc Cong ty TNHH M3t than!, viên Ting COng ty 

Tan Cdng SOi Gôn 
Dich viii cung cp cho Cong ty me 
Cho Cong ty mc  thué cu tti Cáng Cat Lái 
cong ty C'J phdn K/so vin Tâ,z C'ãng 

8.222.356.592 

3.880.750.002 
4.986.944,020 

4.084.999.998 

Cung cp djch 

COng ty Jphi,s Djch vs K9 thut Tan COng 
1.553.514,594 

Cung cp djch vi,i 

Cong ty G6phi,z Vn tO! B Tan COng 
23 .9 14. 168 15 .665 .856 

Cung cp djch viii 
C'ông ty C'6ph,, Diu tuICD TOn Long 

69.375.788 201.686.360 

Cung cp djch vi,j 

COng ty G6 p!un Nhiên lieu TOn C'Ong 
418.522,500 417.892.500 

Cung cp djch 
28.334.949 

2. Giávn hang ban 

Giá v,n djch vi cho thuê kho và các djch vi di kern 
Giá vn djch vi cho thuê cu tai Cat Lái 
Cong 

3. Doanh thu hot dng tài chInh 

Lãi tin gCri có k' hn 

Lãi tin gri khOng kS' hn 

C t(rc, !çri nhuân du'çic chia 

Läi chênh 1ch t giá phát sinh 
Lãi ban ngoai t 

Doanh thu tài chInli khác 

Cong 

4. Chi phi tài chinh 

Chi phi lãi vay 

L chénh 1ch t' giá phát sinh 

L chênh 1ch t giá do clánh giá lai  các khoán 
mic tiOn t có gôc ngoi t 

a 
a 
a 
a 
a 
U 

I 

a 

U 

a 

a 

U 

a 

a 

a 

I 

I 

I 

I 

I 

S 
I 

I 

I 

I 

136.290.820.694 

1.359.922.548 
124.085,267,833 

1.359.922,548 
137.650,743,242 125.445.190,381 

1.042.479,453 

33,186.3 86 

3,190,000.000 

846,595.596 

5.977.000 

23.960.408 

928.396.164 

34.225.182 

3.411.585.161 

69.439,950 

2.717.273 

5 1.401.833 
5.142.198,843 4.497.765,563 

Luy k tir du näm dn cui k nay 
Näm nay Näm tru*c 



CONG TV c5  PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dla chi: S6 10, thrtrng Phan DAng Li.ru, khu ph 7, phu&ng Long Binh, thành ph Biên Hóa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH G1OA NIEN DO 
6 thang du cüa näm tãi chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 närn 2020 
Ban thuy& minh Báo cáo tài chInh gifla niên (tip thee) 

5.  

Clii phI tài chinh khác 

Cong 

Chi phi ban hang 

- A A A A. Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay 
Nám nay Nam trir&c 

197.842.244 

16.945.967.295 13.214.413.448 

Lflyktirdu nãm dn k' nay 
Nàm nay Nãrn truc 

Clii phi khu hao tài san c6 djnh 305. 199.998 
Clii phi djch viii rnua ngoài 893.399.272 1.049.451.251 
Các clii phi khác 489.656.416 1.308.367.500 
Cong 1.688.255.686 2.357.818.751 

6.  Clii phi quãn t doanh nghip 

Luy k tu du näni dn cuii k' nay 

Näm nay Nãm truóc 
Clii phI cho rihân vién 7.149.084.215 6.792.010.875 
Chi phi 4t 1iu quán 1' 539.256.097 853.465.648 
Clii phi d dung van phàng 1.256.621.401 822.638.560 
Chi phi khAu hao tài san c6 djnh 1.445.527.630 1.434.669.606 
Thud, phi và l phi 3.000.000 3.000.000 
TrIch Ip dr phông nçi phãi thu khó döi 335.348.768 182.398.047 
Clii phi djch v,i mua ngoài 1.295.212.211 1.860.831.871 
Các chi phI khác 4.878.171.379 4.028.309.886 
Cong 16.902.221.701 15.977.324.493 

7. Thu nhip khác 

Lily k tir du nàm dn cui k' nay 
Nàm nay Nàm tru'c 

Truy thu báo hi&n xä hi, bâo him y t ngi.rri lao 
dng 27.935.220 
Thu tin thanh I hçp ding bão him cüa ngu'ôi 
lao dng 19.996.000 
Thu tin bi tliung 1.842.225 
Thu nlip khác 3.336.451 715.441 
Cong 51.267.671 2.557.666 

8. Chi phi khác 

Phat vi pham hành chinh 

Thud bi pht, b truy thu 

A A A. Luy k tir dau nani den cuoi k' nay 
Nãrn nay Nàrn truóc 

1.070.481 
27.010.800 

1.271. 144 
Tin an cho Hái quan 112.925.000 102.000.330 
Cong 113.995.481 130.282.274 

Ban t/niyt minh nay là nzt bip/ián hcip Ihành vàphái dwqc dQc cirng vói Báo cáo Iàî c/iinh giia nien dç 37 
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a
CONG TV C5 PH'AN lCD TAN CANG — LONG BkNH 

• Da chi: só 10, thrOng Phan DAng Luu, khu ph 7, phtr&ng Long BIn.h, thành ph Biên HOa, tinh Dtng Nai 
BAO CÁO TAI CT-if NH GIUA NIEN DO 

• 6 thang dAu cüa nm tài chinh kt th(ic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh  Bao  cáo  tài chInh giüa  niên  tJ (tip theo) 

a 

9. Lãi trên c phiu 
a

Thông tin v lâi trn c phiu thrqc trInh bay trên Báo cáo tài chInh hcrp nhAt gifla nién d. 

R
10. Chi phi san xut kinh doanh theo yu t6 

Lily k tr du nãm dn cui k nay 
Nàm nay Nàm tr,thc 

Clii phi nguyen lieu, 4t lieu 1.295.741.032 2.73 1.842.987 
Clii phi nhân cong 25.391.193.386 26.419.344.568 
Chi phi kh4u hao tài san Co djnh 28.111.929.336 24.549.932.317 
Chi phi djch viii mua ngoài 93.853.647.839 82.959.900.751 
Chi phi khác 7.588.709.036 7.119.313.002 
Cong 156.241.220.629 143.780.333.625 

a
VII. NHUG THÔNG TIN KHAC 

a
1. Giao djch a s dir vói các ben lien quan 

Các ben lien quan vâi Cong ty bao gm: các thành viOn quán l' chO ch&, các cá nhân có lien quaIl 
vài cac thành viên quãn 1' chü chôt và cac ben lien quan khác. 

lii. Giac djch và s dir vôi các than!, v/en quán 1j5 chü chat và các cá ;ihân có lien quan vol các 
than!, viên quail lj chü chót 

Các thành viên quán l chO cht grn: cac thành viên Hti dng quán tr và các thânh viên Ban diu 
hành (Ban Giám de). Các cá nhân có lien quan vâi các thành viên quân 1' chO eliOt là các thành 
vien mt thiêt trong gia dInh các thành vien quân 1 chO eliot. 

Giao djchvái các t/zành viên quán 1j5 chü chat và các cá n/ian cO lien quan v&i các thành v/en quán 
lj chü chOt 

Cong ty không phát sinh giaodjch ban hang và cung cp djch vi,i cOng nhu các giao djch khác vâi 
cac thành viên quãn I' chO ehôt và các Ca nhân có liOn quan vi các thành viOn quán l' chO chôt. 

Cong n vái các lhành v/en quán l chz cMt và các cá nhán cO lien quan vái các thành v/en quán 
lj5chichôt 

Cong ty khong cO cOng nç vói các thành viên quán 1 
thành viOn quán l' chO eliot. 

chO ch6t và eác cá nhãn cO lien quan vói cac 

I Thu nhp cOa các than/i v/en quán chü chat 

I 
Luy k tir &iu nàrn dn cuEi k' nay N 

Nàm nay Näm trir& 

I 
Tin Iixcng 

Tin tlitr&ng 
986.586.710 

497.829.550 
1.284.928.84$ 

522.663.000t ) 
I Cing 1.484.416.260 1.807.591.849J 

I 

I 

I 

I 

1 
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CONG TV cO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: só 10, du&ng Phan Däng Liiu, khu ph6 7, phtrng Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TA! CH!NH GJcJ'A NIEN DO 
6 thang du cUa näm tài chinh kt thüc ngãy 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuy& rninh Báo cao tài chinh giUa  niên  d (tip theo) 

a 
a 
a 

I 

a 
Giao djch và sá dir vái cdc ben lien quail khdc 
Các ben lien quan khác vài Cong ty gm: 
Ben lien quan khác 

COng ty TNI-ll-I Mt thành viên Tng Cong ty Tan Cáng Sài (iOn 

• COng ty C phAn Tip vn Thành Long 

Cong ty TNHH Mt thành viên Xây dirng Cong trinh Tan Câng 
a Cong ty C phn Kho vn Tan Cáng 

a
Cong ty C phAn Dch vii K thuât Tan Gang 

Cong iy C phn Dai 1 Giao nhn Vn tái Xp dör Tan Gang 
U Cong ty C phn Vn tãi B Tan Gang 

a
Cong ty C phn Vn tái Thüy Tan Gang 

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

a Cong ty TNHH Mt thành vién ba tiOu Tan Câng 
COng ty C phAn Djch vii Hang hal Tan Gang 
Cong ty C phn Tan Cãng — Cái Mép 

a
Cong ty C phn Tan Gang Min Trung 

Cong ty C phn Tan Cáng Hip Phuic 
a Cong ty C phn Tan Gang Cypress 

COng ty C phAn lCD Tan Gang - Song ThAn 
COng ty C phAn Vn tái Bin Tan Cãng 

U Cong ty C phAn Throng mai và Djch v Container Lanh Tan Câng 
Cong ty C phAn Câng Cat Lái 

Cong ty TNH}I Càng Quc t Tan Cáng - Cái Mép 
Cong ty C phAn Tip vn Cat Lái 

Cong ty TNHB Phát trin ngun nhân Iirc Tan Gang — STC 
Cong ty C phAn Nhiên 1iu Tan Gang 

I Cong ty C phAn Tan Càng - Tây Ninh 
COng ty C phAn DAu ti.r lCD Tan Long 

lb. 
a 
a Mi quan h 

Cong ty mc 
Cong ty con 
Cong ty cüng Tp doàn 
Cong ty cüng Tp doàn 
COng ty cüng Tp doàn 
Cong ty ci1ng Tp doàn 
Cong ty cüng Tp doàn 

Cong ty cUng Tp doan 
Cong ty cing Ttp doan 

Cong ty cOng Tp doàn 
COng ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Tp doàn 

COng ty cOng Tp doàn 

Cong ty cOng Tp doân 
COng ty cOng Tp doàn 

COng ty cOng Tp doàn 

Cong ty ciIng Tp doàn 

COng ty cOng Tp doàn 

COng ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Tp doàn 

Cong ty cOng Ip doân 

Cong ty cOng Tp doan 

Cong ty cOng Tp doàn 

Cong ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng chfi tjch 

Giao djch vat các ben lien quan khác 
Ngoài các giao djch phát sinh vo,i cong ty con dâ duçic trinh bay 0 thuyt mmli s V.2 cOng nhu' các 
giao djch v ban hang và cung cap djch vii cho các ben lien quan kháe khOng phái là cOng ty con dä 
dtrgc trinh bay & thuyt minh s VI.lb, COng ty cOn phát sinh các giao dlch  khác v&i các ben lien 
quan khác nhu sau: 

Lily k tO dAu nOm dn cui k' nay 
Nàm nay Nãrn tru*c 

Cong ty TNHHMI thank viên TJizg Cong ly Tan Cdng Sài Gb,: 
PhI thuO ca s& ha tAng 
Clii phi mua 4t Ur, djch vi 703.582.976 

29.225.143.492 

909.598.464 
TiAn thug dAt phâi trâ 7.817.887.920 6.049.726.995 
Phâi trà c thc 18.862.500.000 18.862.500.000 
COng y Cci phi;z Kho v#z Tan Cáng 
SO ding djch vii trong k' 1.4 18. 181 
COng ty CEiph:ii Djch vi K9 thuit TOn COng 
Si'r di.ing djch vi trong kS' 912.113.572 434.744.043 

Ban thuyil mjnh nay là in1 b5phn hqp thank vàphái duçfc dQc cling vol BOo cáo Éàï chink giaa d5 39 
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CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dia clii: S 10, duarng Phan Ding Liju, khu ph 7, phLr&ng Long Binh, thành pliS Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN DO 

• 6 thang du cUa näm tái chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2020 
Ban thuyt minh  Báo cáo tài chinh giva niên d (tip theo)  

I 

I 

a
C'ông 4' TNHH C'dng Quc ti Tél,: i2dng Cdi Mép 
Scr ding djch viii trong kS' 12.940.909 3.090.910 

I C'ôizg ty C'6pIu,: Gidiphdp C'ông ngh Thông tin Ta,: 'dng 

a
Sfr diing djch v trong kS' 301.200.000 108.500.000 
Cong TNHHPhdt triäii Ngutn nhân 1rc Tan Cdng STC 

a Sir ding djch vi trong k' 76.480.328 8.880.000 
Cong ty C pI:tn Nhiên 1iu Ta,: C'dng 

I Sr ding djch vi trong k' - 1.554.084.274 
C'ông ty Giphn Thuvng inzi và Djch vi C'ontainer LIznl, Tan Gang 
Sir dicing djch vii trong kS' 26.100.000 I .A Cong ty Co phan Tiep vziz Cat La: 

a
Clii phI si'r dvng djch vi 8.300.000 
COng 4' C'i phdn Du twlC'D Tan Long 

I Chi phi thuê kho trong kS' 18.132.660.000 18.132.660.000 

Cong  nq vói các ben lien quan khác 

Cong nq vi cac ben lien quan khác duc trinh bay tai  các thuyt mmli s V.3, V.10, V.12, V.13, 
a 

Các khoãn cOng nç phái thu các ben lien quan khác khong có báo darn va s &rcic thanh toán bang 
tin. Khong cO khoán di,r phOng phâi thu khO dOi nào di.rc 1p cho cac khoàn n phâi thu các ben 

I lien quan khác. 

1 2. Thông tin v b phn 

Cong ty khOng trInh bay báo cáo b phn do hoat dng cüa Cong ty chü yu troiig linli vi,rc kinh 
doanli dich viii cho time kho va djch vi,i di kern, tai mQt khu vi,rc dja l' là trong länh tli Vit Nam. 

I 
3. Thông tin v hott dng lien tic 

Tai ngày 30 tháng 6 näm 2020, nç ng&n han  ion han tài san ngn han  là 25.824.682.738 VND. Sr 
kiin nay cO th ánh hirng dn khá näng thanh toán cüa Cong ty. Tuy nhiôn, các khoán nçi ngn 
ban cCa Cong ty chü yu là các khoán nçi phâi trã cac ben lien quan, trong do tng cac khoán nc 
phãi trã Cong ty mc  ngn han tai ngày 30 thang 6 näm 2020 là 88.194.444.774 VND. Các khoãn nq 
Cong ty mc  cO thii hn thanh toán tfr 60 den 90 ngày k tr ngày phát sinli cong n và Cong ty có 
khã näng thu xp dOng tiôn thanh toán khi den han  hoc d nghj COng ty mc gia han (nu cn). 
Ngoai ra, dOng tiên tr hoat  dng san xuât kinh doanh c0a Cong ty th hin trong trên Báo cáo luu 
chuyn tin t 6 tháng d.0 cOa nAm tâi chunh kt thUc ngày 31 tháng 12 narn 2020 du'ong 
131.583.946.860 VND, hoat dng san xuât kink doanli 6 tháng dâu cüa näm tài chinh k& thiic ngày 
31 thang 12 näm 2020 tip tUc  có läi 29.3 13.335.750 VND, Cong ty vn thçrc hin chi trá c tCrc 
hang näm 15%. Vi các l' do trên, Ban Giám dc COng ty tin ttrng Cong ty có dO khá náng thanh 
toán cac khoãn nQ dn hn tir dOng tin tir boat dng kinh doanh và tin thu tir các tài san tài chink 
dáo han. Do do I3áo cáo tài chinh 6 tháng dAu cOa näm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nàm 
2020 vn thrc Ip dira trên giâ thit Cong ty boat dng kinh doanh lien tiic. 

I 

I 

I 
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• CONG TY Cd PHAN lCD TAN cANG — LONG B±NH 
U Dja chi: S 10, thräng Phan Dang LLru, khu ph6 7, phuing Long Binh, thành ph Biên Hèa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO iAi CHINH GIU'A NIEN DQ 

U 6 tháng du cüa näm tãi chfnh k& thCic ngày 31 thang 12 närn 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giüa niên d (tip theo)  

I 
4. Stj kiin phát sinh sau ngày kt thüc k k toán 

Không có sr kiin trQng yu nao phát sinh sau ngày k& thic k' k toán yéu cu phâi diu chinli s 
1iu hoc cong b6 trên Báo cáo tài chinh giva niên d. 

U 
I 

I Ngtrôi 1p biu 

I 

I 

U 
Lê Quynh Quang 

I 

p 

p 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

Lp, ngày 19 tháng 8 näm 2020 

K toán trw&ng m dc 

cO$GY c' c 

,cç' 
TANCP4 £ 

LONG' 
'4 

Lé Qu3'nh Quang Anh Tuan 
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Bàn thuyig minh nay là ,n5t bc5phin hcxp thành Va phái duqc dQC cang vol Bão cáo iai chinh giia nén d5 41 
I 

I 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42

