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CONG TV cCi PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 

BAO CÁO CUA BAN GIAM hOC 

Ban Giám dc Côngty C phn lCD Tan Càng — Long Binh trInh bay báo cáo cOa mInh cOng vài Báo 
cáo tài chInh hp nhât giOa niOn dO 6 tháng dâu cOa narn tài chInh kêt thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 
bao gm Báo cáo tài chinh giia niOn d cOa Cong ty va cOng ty con. 

Khái quát v Cong Iy 

Cong ty là cong ty c phn hoat dng theo Giy ch(rng nhn däng k' doanh nghip s 4703000567, 
dãng k thn du ngày 23 thang 7 nãm 2008 do S& K hoach và DAu tu tinh Dng Nai cp. 

Trong qua trInh heat dng, Cong ty dá ducrc Si K hoach va DAu tu tinh Dng Nai 07 ln cp b sung 
A. A . • A 

Giay chixng nhan dang ky doanli nghicp do thay doi ma so doanh nghiep, bo sung nganh nghe kinh 
doanh và tang vn diu !, trong do thay di ln thO 7 là ngày 05 tháng 5 nám 2020 do thay di ngu&i 
dai din theo pháp lut cOa Cong ty. 

Trt s hoçit t5ng 
- Dja chi : S 10,dthng Phan Dãng Luu, khu ph 7, phung Long BInh, thánh ph Biên BOa, 

tinh Dông Nai, Vit Nam 

- Dinthoai :02516255999 

- Website : icdlongbinh.com  

- Mästhu :3601033213 

Hoi1 dng kink doank cüa cong ty theo Gi4p cl:á'ng nhn dáng kf dow:!, nghip là: 

Xp dO hang hóa, container; 

Dai 1' giao nhn hang hOa; 

Vn tãi hang hóa duOng bO,  thrOng thoy; 

Djch vii phân loai, lu'u trO và dOng gói hang hóa; dóng gói hang container; 

SCra chIta, bâo thrOng phiioiîg tiOn vn tài, thit bj xp dO; 

Kinh doanh bt dOng  san; 

Cho thuO phrnrng tin 4n tài, vO container, thit bj xp dO; 

Du ly van  tal,  da:  ly ky gut kiem kien, kiem nghiçm, giam dnh, bao hiem hang hoa; 

Djch vii tu vn v giao nhn 4n tái, xut nhp khu, thông tin thj tnrOng; 

Mua ban hang thO cong m ngh, nông san (Di vói hat  diu và bong vãi phái thrc hin theo Quyt 
djnh s 80/2002/QD-TTg ngày 24/06/2002 cOa ThO tuàng ChInh phO), thrc phâm ch bin, san 
phm may mac, giOy ddp, phwrng tin v3n tái, may moe, thit bj, nguyen phi 1iu san xut, hang 
tiêu dOng; 

Djch vi cung trng tàu bin, tip nhn báo quán hang hóa, may inóc; 

Djch viii sOn chOa may moe tàu bin; 

Kinh doanh kho bãi; 

Kinh doanh djch vv logistics; 

Kinh doanh 4n tâi da phu'ong thüc; 

T cht'rc hOi  ehçi trin lAm, hOi  nghj,  IiOi  thào; 

Djch viii chuyn phát nhanh (trr djch vv chuyn phát thu); 

Hoat dng djch viii h trq trirc tip cho 4n tài thrOng st vA thrOng bO; 

Hoat dng djch vv h trq trirc tip cho 4n tái du'Ong thOy; 

Cho thuê xe có dng ca; 

Lam sach,  phân loai nOng san.! 
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (tip theo) 

Hi dng quail tr và Ban diu hành, quail i 

Các thành viên Hi dng quán tn và Ban diu hành cüa Cong ty trong k' vâ cho dn thii dim 1p báo 
cáo nay bao gôm: 

HOi thng quãn 14 

Hç và ten Cht'rc vii Ngày b nhim/tái b nhim/min nhirn 

Ong TrAn Triu Phü 

Ong Ngô Tr9ng Phàn 

Ong Phan Anh Tun 

Ba Hoang Thj Hin 

Ong Ph?m Duy Tan 

Ba Nguyn BIch Hôa 
Ong Cao Ngc Di'rc 

Ban kiln, sodt 
Hç và ten 

Ong Nguyen Dic Khiém 
Ong NguyIi Vit Trithng 

Ong Trn NghTa Si 

Ba Trjnh Thj Hoài Thu 

Bait diii hank, qudn 1j 
HQ Va ten 

Chñ tjch 

Chü tjch 

Thành viên 
Thành vién 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Ch(rc vu 

TrtrO'ng ban 

Trueing ban 

Thành viên 

Thành viên 

Clthc viii  

B6 nhim ngày 29 tháng 4 näm 2020 

Min nhim ngày 29 tháng 4 näm 2020 

B nhim ngày 12 thang 6 närn 2020 

B nhim ngày 20 tháng 4 näm 2018 

Tái b nhim ngày 20 tháng 4 nàm 2018 

Min nhim ngày 12 tháng 6 näm 2020 

B nhiin ngày 12 tháng 6 närn 2020 

Ngày b nhim/min nhim 

Bô nhim ngày 12 tháng 6 närn 2020 

Mien nhim ngày 12 thang 6 nãm 2020 

B nhim ngày 20 tháng 4 nãm 2018 

Min nhim ngày 12 thang 6 närn 2020 

Ngày bi nhiêm!rnién nhirn 

Ong Trân Triu Phü 
Ong Phan Anh Tdtn 
Ong Doàn Hong Phucmg 
Ba Doàn Thi Hng 

Giárn doe 
Giám doe 
Phó Giám dc 
PhO Giám d6c 

Mien nhim ngày 29 tháng 4 näm 2020 
B nhim ngày 29 tháng 4 nãm 2020 
B nhim ngày 19 tháng 11 näm 2019 
B nhim ngày 02 tháng 4 nãm 2018 

Di din theo pháp lut 

Ngu&i dai  din theo pháp lut cüa Cong ty trong kS'  và cho dn thai dim 1p báo cáo nay là: 

H va ten Chirc viii Ngày bi nhim/rnin nhim 

Ong Trân Triu Phü Giám dôc Mien nhirn ngày 29 thang 4 näm 2020 

Ong Phan Anh TuAn Giárn d6c B nhim ngày 29 tháng 4 nàm 2020 

Kim toán viên 

Cong ty TNHH Kim toán va Tu vn A&C da dtrcic chi djnh soát xét Báo cáo tài chInh hçp nhAt giva 
niên d 6 thang dâu cüa näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 cüa Cong ty vá cOng ty con. 

Trách nhiêm cüa Ban Clam dc 

Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhiin l.p Bao cáo tài chInh hcp nht giUa niên d phàn ánh trung 
thrc và hp 1' tInh hinh tài chInh hqp nhât, kêt qua hoat  dng kinh doanh hçip nhât và kru chuyén tiên 
t hçp nht cUa COng ty và cong ty con trong kS'.  Trong vic 1p Báo cáo tài chInh hp nhât giüa niên 
d nay, Ban Giám dOc phái: 

• Chn 1ira cac chInh sách k toán thIch hcrp và áp ding các chInh sách nay mt each nMt quán; 

• Thirc hiên các xét doan và các uàc tinh mt each hctp 1' và than trng; 

• Neu nO các chuân rnrc k toán áp diving cho Cong ty và cOng ty con có dtxçc tuân thci hay không và 
tt ca cac sai 1ch trvng yeu dà &rcrc trInh bay và giái thIch tnong Báo cáo tài chInh hqp nht gitta 
niêndG; 

3 



t Ban Giám d6c, 

• CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 

a
BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (tip theo)  

• Lp Báo cáo tài chinh hqp nhtt gifla nién d trén ca s& boat dng lien tc trr tnr?ng hqp không th 
cho rang Cong ty và cong ty con së tiêp tic hoat dng lien tiIc; 

• Thit 1p và thc hin h thng kirn soát ni bO mt cách hüu hiu nhAm han  ch rCii ro CO sai sot 
trQng yOu do gian 1n hoc nhâm lan trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hgp nhât giiia 
nien d. 

Ban Giám dc dam báo các s k toán thIch hçp duçc lu'u giü dÀy dü d phán ánh tmnh hinh tài chInh 
hcp nhÀt cüa Cong ty Va cOng ty con vi mt'rc d chInh xác hçip 1' ti bat kS'  th?ii dim nào và các sO 
sách kO toán tuân thu chO dO kO toán áp d1ng. Ban Giám doe eüng chu trách nhim báo v an toàn tài 
san cüa Cong ty vá cOng ty con vá do do dä thrc hin các bin pháp thIch hqp dO ngän chn và phát 
hin các hành vi gian 1n và các vi pham khác. 

Ban Giám dc cam kÀt dã tuân thu các yêu cÀu nOu trOn trong vic 1p Báo cáo tài chInh hcip nhÀt gifta 
niOndO. 

Phê duyt Ban cáo tài chinh hçip nhÀt gifra niên d 

Ban Giám d6c Cong ty phê duyt Báo cáo tâi chInh h9p nhÀt giüa niOn dO dinh kern. Báo cáo tài chInh 
hgp nhât giva niOn dO dã phân ánh trung thirc và hçp 1' tInh hinh tài chInli hcip nhât cüa COng ty và 
cong ty con tai  thai dirn ngày 30 tháng 6 näm 2020, cüng nhu kOt qua hoat c1ng kinh doanh hqp nhât 
và tInh hInh liru chuyOn tièn t hcip nhât giUa niOn dO 6 thang dâu cho näm tài chinh kOt thCic ngày 31 
tháng 12 näm 2020, phñ hcrp vYi các Chuân mirc KO toán Vit Nam, Chê di KO toán doanh nghip Vit 
Nam và các quy djnh phãp l cO liOn quan dOn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh hcip nhât gifra 
niOn dO. 

Phan Anh Tun 

Ngày 19 tháng S nãm 2020 
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A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. 
www.a-c,corn.vn 

02 Truong Son St.. Tan Binh 01st., Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: +84 (028) 3547 2972 Fax: +84 (028) 3547 2970 
40 Goang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam 
Tel: +84(024) 3736 7879 Fax: +84 (024) 3736 7869 
Lot STH OMOl. Le Hong Phong II Urban Area. Phuoc Hal Ward, Nba Tang City Vbanatn 
Tel: +84(0258)246 5151 Fax: +84(0258)246 5806 
15.13 Va Nguyen Giap St.. Cal Rang Dist., Can Tho City, Vietnam 
Tel: +84 (0292) 376 4995 Fax: +84 (0292) 376 4996 
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bakertilLy 
A&C 

S6: 2.0456/20/TC-AC 

BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TA! CHINH GIU'A NIEN DQ 

KInh gui: CAC cO BONG, HOI BONG QUAN T VA BAN GuM BOC 
CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B!NH 

Chüng tôi dã thrc hin cong vic soát xét Báo cáo tài chlnh hqp nht gia niên d kern theo cüa Cong C 

• phn lCD Tan Câng — Long Binh (sau dày goi tt là "Cong ty") và cong ty con (gçi chung là "Cong ty và 
cong ty con"), dugc 1p ngày 19 tháng 8 näm 2020, tü trang 07 dn trang 41, bao gm Bang can di k 

• toán hçp nht gi&a niOn d tai  ngày 30 thang 6 näm 2020, Báo cáo k& qua hot dng kinh doanh hcrp nhAt 

• giva niên do, Báo cáo Itru chuyn ti&n t hqp nht giCta nien dt 6 thang du cüa näm tâi chInh kt 
ngày 31 tháng 12 näm 2020 và Bàn thuyt minh Báo cáo tài chmnh hcrp nht git'ta niên d. 

a
Trách nhiêm cüa Ban Giám d6c 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim v 1p  va trInh bay trung thirc và hcrp ly'  Báo cáo tài chInh hçp 
I nht giüa niên d cüa Cong ty và cong ty con theo các Chu.n mt,rc K toán Vit Nam, Ch d K toán 

doanh nghip Vit Nam va các quy djnh pháp l có lien quan dn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh 
hçrp nht giUa niên d va chju trách nhiêm v kim soát ni b ma Ban Giám dc xác djnh là cn thit d 

$ dam bâo cho vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInE hqp nh.t gifla niên d không có sal sot trQng yu do 
gian In hoc nhm 1n. 

I Trách nhiêm cüa Kim toán viên 

Trách nhim cüa chñng tôi là dtra ra kt 1un v Báo cáo tài chInh hçrp nh.t gitta niên dt d%ra trOn kt qua 
soát xét cUa chUng tôi. Chñng tôi cia thi.rc hiên cong vic soát xét theo Chu.n mvc  Vit Nam v hcp dng 

• djch vii soát xét s 2410 - Soát xét thông tin tài chInh gitta nien d do kim toán viên dOc 1p cüa don vi 
thirc hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chInh giU'a niên d bao gm vic thrc hien các cuc phOng v.n, chü yu là 
phông vn nhung ngithi chju trách nhim v các v.n d tài chInh k toán, va th?c hin thñ tic phân tIch Va 
cac thu tiic soát xét khác. Mtt cuc soát xét v ccr bàn có phm vi hçp hcm mOt  cuc kim toan thrçt'c thc 
hin theo các Chu.n mijc Kim toan Vit Nam va do vy không cho phép chüng tOi dt dusçrc sr dam báo 
r&ng chiing tOi së nhn bitt dtrçc tt cá các vAn d tr9ng yu cO th dtrçrc phát hin trong mt cuc kim 
toán. Theo do, chüng tOi không citra ra kin kim toán. 

I 

I 

I 

a 

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

a 

Kt luân cüa Ktêm toán viên 

Can dr trên kt qua soát xét cüa chüng tOi, chüng tôi không thAy cO vAn d gI khin chüng tôi eho rAng Báo 
• cáo tài chInh hcp nhAt gita niên d dInh kern không phãn ánh trung th%rc và hcxp 1, tren các khIa canh 

U
tr9ng yeu, tInh hInh tài chInh hçip nhât cüa Cong ty va cong ty con ti ngày 30 thang 6 nAm 2020, dung nhu 
kAt qua hoat dng kinh doanh hqp nhAt vá tInh hmnh km chuyn tin t hçp nhAt trong 6 thang dAn cüa nãrn 

N tâi chinh két thñc ngày 31 thang 12 nAm 2020, phü hcrp vai các ChuAn mrc Ké toán Vit Nam, Ch dO K 
toán doanh nhip Vit Nam và các quy djnh pháp 1' có lien quan dAn vic 1p  và trinh bay Báo cáo tài 

• 
chInh hçrp nhât giüa niên dO. 

• C6ng ty TNBTI Kim toán vl Tir vAn 
C àNôi 

• /1 
ciii NHAN 

• 
u KIEMOMIVAT 
•ci TkCHNHlMH 

* A&C 
a TAIHANI)! 

04. 
5 

Nguyei oing Iüc - Giám dAc 

• Sá Gidy CNDKHNkihn toán. 0368-2018-008-1 

• Hi NOi,  ngày 19 tháng 8 näm 2020 
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• CONG TY cd PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 

• Dja chi: S 10, &rng Phan Dng Lint, khu ph6 7, phRing Long Binh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TA! CHINH HOP  NHAT G!UA NIEN DQ 

• 6 tháng du cüa näm tài chInh k& thUc ngãy 31 tháng 12 närn 2020 

BANG CAN DOI ICE TOAN HQP NHAT GIUA NIEN DQ 
(Dng dy dü) 

Tai ngäy 30 tháng 6 näm 2020 

TA! SAN 

A- TA! SAN NGAN HAN 

Ma 
S6 

100 

Thuyt 
minh S6cu6ik' 

Dan vi tInli: VND 

S6dunam 

309.745.792.287 308.760.541.133 

1. Tin và các khoãn tifong throng tin 110 V.1 155.946.426.744 88.769.441.384 
1. Tin 111 80.446.426.744 53.269.441.384 
2. Các khoãn tuong throng tin 112 75.500.000.000 35.500.000.000 

II. Du tir tài chInh ngän Iin 120 
1. ChCmg khoán kinh doanh 121 
2. Dr phOng giàrn giá chcrng khoán kinh doanh 122 
3. Du ti.r n&rn gitt dn ngày dáo iwn 123 

III. Cãc khoãn phäi thu ngän hn 130 152.507.112.203 211.147.928.579 
1. Phãi thu ngn han  cüa khãch hang 131 V.3 143.320.526.972 204.125.390.690 
2. Trãtruâcchonguiibánng&nhan 132 128.205.925 678.285.606 
3. PhaithunibQngânhn 133 
4. Phãi thu theo ti6n d ké hoach  hçip dng xây drng 134 - - 
5. Phãithuvchovayngii1n 135 - - 
6. Phài thu ngân han  khác 136 V.4a 10.069.899.034 7.020.423.243 
7. Dr phông phãi thu ngân han  khó dOi 137 V.5 (1.011.519.728) (676.170.960) 
8. Tài san thiu chi xcr 1' 139 - 

IV. Hangthnkho 140 
1. Hàngthnkho 141 
2. Dr phàng giãln giá hang tn kho 149 

V. Tat san ngin hn khác 150 1.292.253.340 8.843.171.170 
1. ChiphItrãtnrâcnganhn 151 V.6a 449.537.796 474.910.635 
2. Thu6 giá tn gia tang ducc kháu tr1r 152 842.715.544 8.36860.535 
3. Thu va các khoãn khác phãi thu Nhà nuc 153 - 
4. Giao djch mua ban la  trái phi6u Chinh phü 154 - 
5 Taisanngnhnkhác 155 - 

Báo edo nàyphái du-c'c dcc cling v&i Bàn lhztyitininh Bào cáo tài chinh hc,p nh1 giia nên d3 7 
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CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Da chi: S610, du&ng Phan Dang Lru, khu ph 7, phng Long Binh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT UIU'A NIEN DO 
6 thang diu cUa nm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 

Bang can di k toán hqp nht gifta niên d (tiëp theo) 

TA! SAN 
Ma Thuyt 
s mrnh Scu6ik' S du nãm 

B - TA! SAN DA! HIN 200 1.203.713.569.127 1.195.165.044.086 

I. Cãc khoãn phãi thu dài 1in 210 630.000.000 630.000.000 

1. Phãi thu dài han  cUa khách hang 211 

2. Trâ tri.rcic cho ngu1i ban dài han 212 

3. V6n kinh doanh dun vj tri,rc thuc 213 

4. Phãi thu nOi  b dài han 214 

5. Phãi thu v cho vay dài han 215 

6. Phãi thu dãi han  khãc 216 V.4b 630.000.000 630.000.000 

7. Dir phông phãi thu dài han  khó dOi 219 

!I. Tài san c dnh 220 760.346.882.362 786.182.823.634 

1. Tai s.n c dinh hftu hinh 221 V.7 759.7 10.070.375 785.958.203.072 

Nguyen giá 222 1.122.356.581.985 1.119.051.288.001 

Giá tn hao mon luy ki 223 (362.646.511.610) (333.093.084.929) 

2. Tài san c6 djnh thuê tài chInh 224 

Nguyen gid 225 

Giá tn hao mOn liy k 226 

3. Tài san c6 djnh vô hinh 227 V.8 636.811.987 224.620.562 

Nguyen giá 228 1. 729.271.400 817.384.400 

Giá tn hao mOn lüy k 229 (1.092.459.413) (592.763.838) 

II!. Bt dng san du tt 230 

Nguyen giá 231 

Giá trj hao mOn lily k 232 

IV. Täi san dö dang dài hn 240 V.9 55.746.911.559 20.414.844.286 

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

2. Chi phi xay drng cu ban dâ dang 242 55.746.911.559 20.414.844.286 

V. Du tu tãi chInh dài han 250 V.2 7.238.210.000 7.238.210.000 

1. Dâu tr vào cong iy con 251 

2. Du tu vao cOng ty lien doanh, lien kt 252 

3. Du tii gOp vn vao dun vj khác 253 7.238.210.000 7.238.210.000 

4. D,r phOng thu Ut ti chinh dài han 254 

5. D&u Ut nm g1ft d&n ngày dáo han 255 

V!. Tài san dài hn khác 260 379.751.565.206 380.699.166.166 

1. Chi phi trà truâc dài han 261 V.6b 379.495.448.051 380.443.049.011 

2. Tài san thuê thu np hoan Iai 262 256.117.155 256.117.155 

3. Thit bi,, 4t tir, phi tüng thay th dài han 263 

4. Tài san dài han khác 268 

5. Lcii th tInning mai 269 

TONG CQNG TA! SAN 270 1,513,459,361.414 1.503.925.585.219  

Báo cáo nay phOi diictc dpc cing v&i Ban thuyit ,ninh Báo cáo tài chin/i hcrp nht gil/u n,ên d3 8 
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG 
Bja chi: S 10, dng Phan Dang Luii, thu ph 7, phuing 
BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT GIUA NIEN DQ 
6 tháng du cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 
BAng cAn di k toán hçrp nht gifra niên d (tip theo) 

NGUON VON 

BtNH 
Long Binh, thAnh phó Biên HOa, tinh Dng Nai 

2020 

MA Thuyt 
s minh Scuik5' SdunAm 

a 
C- NQPHAITRA 300 1.100.356.377.451 1.075.413.972.775 

S I. Nç ngn hn 310 326.587.664.627 315.639.293.419 

S 
1. PhaitrangtriibAnngânhan 

2. Nguii mua trA tin truOc ngn han 

311 V.l0a 

312 

135.813.045.518 149.981.828.985 

4.998.174 

a 3. Thu và cAc khoán phAi np Nhà ni.ric 313 V.11 10.131.853.022 7.709.650.026 

I 
4. Phãi trA nguYi lao dng 

5. Chiphfphaitrangnhii 

314 

315 V.12 

4.253.733.633 

5.312.299.625 

3.921.666.400 

800.397.596 

I 6. PhAitrànibQngânhn 316 

7. Phãi trà theo tin d k hoach hcip dng xay drng 317 
I 8. Doanhthuchirathirchinngânhn 318 V.13a 3.596.545.728 3.596.545.728 

I 9. Phãitrãngânhankhác 319 V.14a 118.042.045.379 85.604.058.123 

10. Vay vàncithuê tài chInh ngn han 320 V.15a 47.416.209.491 60.688.279.3 18 
a 11. Di.r phong phãi trA ngân han 321 

a 12. Qu then thirâng, phCic Iqi 322 V.16 2.021.932.231 3.331.869.069 

13. Quy blnh n giA 323 
a 14. Giao djch mua ban lai trái phiéu Chfnh phü 324 

I 
II. Nç dài hn 330 773.768.712.824 759.774.679.356 

I 1. Phaitranguiibandaihan 331 V.lob 37.323.072.881 

S 2. Ngiii mua trã tin truâc dAi han 332 

3. Chi phi phãi trA dài hn 333 
I 4. PhAi trã ni bO v vn kinh doanh 334 - 

a 
5. Phãi trà nôi b dài han 335 - 

6. Doanh thu chuathirc liin dài han 336 V.13b 134.558.272.775 136.356.590.021 
I 7. PhãitrãdAihankhAc 337 V.14b 256.411.506.390 263.739.185.625 

a 
8. Vay và nç thuê tAi chInh dài hn 338 V.1 Sb 345.475.860.778 359.678.903.7 10 

9. Tral phiu chuyn di 339 
I 10. Cphiui.rudai 340 

I 11. Thu thu nhp hoAn 'ai phAi trA 341 

12. Dij phOng phAi trã dài han 342 
a 13. Qu phAt trin khoa hçc va cOng ngh 343 

S 

a 

U 

I 

a 

a 
BOo cáo nàyphái duqc dQc cling vOl Ban lhuyi minh Báo cáo lài chinh hctp nhth giia nién d(3 9 
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d6c K toán trirOng 

Lê Qu'nh Quang 
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CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dja chi: S6 10, thring Phan Dang Luu, khu ph 7, phuäng Long Birth, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CFIINH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
6 tháng d&u cOa nm tài chInh k& thUc ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
Bang can d61 k toän hçp nht giQa niên d (tip theo) 

Ma 
NGUON VON s6 

D - NGUON VON CHU SO HUIJ 400 

Thuyt 
minh SócuikS' S6dunäm 

413.102.983.963 428.511.612.444 

I. Vn chü sO hüu 410 V.17 413.102.983.963 428.511.612.444 

1. Vn gop cOa chU si hüu 411 245.022.450.000 245.022.450.000 

- Cdphkuphd thông có quyn bku quylt 411a 245.022.450.000 245.022.450.000 

- Cphku iru dãi 411b 

2. Thngdrrvncphn 412 

3. Quyn chn chuyn dM trái phiu 413 - 

4. VnkháccUachi:isahru 414 

5. Cphiuqu 415 

6. Chênh 1ch dánh giá 1i tài san 416 

7. Chenh1cht'giáh6ic1oái 417 

8. Qu5 du tir phát trin 418 93.986.186.492 84.773.845.798 

9. Qu h trq sap xp doanh nghip 419 

10. Qu khác thuOc vn chCi sâ hru 420 - 

11. Lçii nhun sau thus chua phân phi 421 43.040.383.838 66.507.523.921 

LNST chita phdn phôi luy kê dë'n cui k) trwác 421a 14.158.370.941 66.507.523.921 

- LNSTchwaphánphôi kj> nay 421b 28,882,012.897 - 

12. Ngunvnduftrxâydirngcobán 422 

13. Lçii Ich Co dong khOng kim soát 429 3 1.053.963.633 32.207.792.725 

II. Ngun kinh phi và qu5 khác 430 

1. Ngun kinh phi 431 

2. Ngun kinh phi d hInh thành tai san c djnh 432 

TONG CONG NGUON VON 440 1.513.459.361.414 1.503.925.585.219 

NguOi 1p  biêu 

Lê Qunh Quang 

Báo cáo nàyphái dwqc doc cling vat Ban thuydt rninh Baa cáo iài chin/i hp nlidt gll-a niên d5 10 
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CONG TY cô PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja chi: S6 10, du&ng Phan Ding Luu, khu ph 7, phirng Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT GicrA MEN DO 
6 tháng du cia nim tài chInh k& thiic ngày 31 tháng 12 nim 2020 

BAO CÁO KET QUA IIOiT DQNG KINH DOANH HP NHAT GICJ'A NIEN oQ 
(Dang dy di) 

6 tháng du cüa nim til chInh k& thic ngiy 31 thing 12 nàin 2020 

CII! T1I1U 
Ma 
s 

A Thuyet 
niinh 

Dan vj tinh: VND 
- A • A - A A. • Luy ke tu dau nam den cuoi ky nay 

Nim nay Nim triróc 

1. Doanh thu bin hang vi cling dp djch vj 01 VI.1 218.667.437.087 204.496.859.294 

2. Cic khoin gum trr doanli thu 02 

3. Doanh thu thun v bin hang vi cung cp dlch  vy 10 218.667.437.087 204.496.859.294 

4. Gii vn hang bin 11 VL2 142.539.091.500 130.808.587.054 

5. Lçi nhun gp v bin hing vi cung cp djch vy 20 76.128.345.587 73.688.272.240 

6. Doanh thu hot dng tii cliInh 21 VI.3 2.345.887.128 1.662.813.995 

7. Chi phi tii chinh 22 VL4 18.491.416.184 15.046.992.931 

Trong do: chi phi lii vay 23 17.371.626.067 14.952.018.717 

8. A . . . A Phan lai hoc lo trong cong ty lien doanh, lien ket 24 

9. Chi phi bin hang 25 VLS 1.738.895.359 2.426.702.501 

10. Chi phi quill l doanh nghip 26 VI.6 18.534.305.440 18.505.133.838 

11. Lçi nhun thuri ti hot dng kinh doanh 30 39.709.615.732 39.372.256.965 

12. Thu nhp khic 31 VI.7 57.834.871 10.502.540 

13. Chi phi khic 32 VI.8 196.591.155 146.849.677 

14. Lçi nhun khic 40 (138.756.284) (136.347.137) 

15. Tang lqi nhun k tom truóc thug 50 39.570.859.448 39.235.909.828 

16. Chi phi thug thu nhp doanh nghip hin hinh 51 V.11 8.163.254.783 7.837.206.663 

17. Chi phi thu thu nhp dnanh nghip hoin li 52 

18. Lyi nhun sau thud thu n1ip doanh nghip 60 31.407.604.665 31.398.703.165 

19. LQi nhun sau thug cia cong ty mc 61 28.882.012.897 28.874.254.563 

20. Lçi nhun sau thud cia c dông không kim soit 62 2.525.591.768 2.524.448.602 

21. Lãi co bin trên c phiu 70 VI.9 1.004 1.061 

22. Li suy gum trên c phiu 71 VI.9 1.004  1.061 

Ngtrii 1p  biu K tom tru&ng 

   

   

Lê Qu5'nh Quang Lê Qu3'nh Quang 

Báo cáo nàyphá dtrçtc dQc cing vói Bàn thuyEl rninh Báo cáo àé chinh hcip nhcfF giia nién dç5 11 
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG B±NH 
Dja chi: S 10, dung Phan Dang L.ru, khu ph 7, phuông Long Binh, thành pht Biên flôa, tinh Dng Nai 

BAO cÁo TAI CHhiNH HQP NI-IAT GIYA MEN DO 

6 tháng d&u cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T1 HP NHAT GItJ'A NIEN DQ 
(Theo phtro'ng pháp gián tip) 

(Dng dy dü) 
6 tháng dtiu cüa närn tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2029 

CIII TIU 

I. Luu chuyn tin tir hoat dng kinh doanh 

Ma Thuyt 
s minh 

1km vi tInh: VND 
- L . Luy ke tw dau nam den cuol ky nay 

Näin nay NAm trtróc 

1. Lçri nhuin trwó'c tIiue' 01 39.5 70.859.448 39.235.909.828 

2. Dieu chin/i ciso các khoãn: 
- Khu hao tài san c dlnh  Va bt dng san du tiz 02 VI.10 30.053.122.256 26.494.627.448 

Các khoàn d phông 03 VI.6 335.348.768 222.4 19.705 

LI, 1 chênh 1ch t' giá h6i doái do dánh giá 1aj 
cáo khoán rnic tin tê có gc ngoi t 04 VI.4 616.434.665 68.378.721 

Läi, I tr hot dng dâu tu 05 (1.428.197.261) (1.491.916.942) 

Chi phi läi vay 06 VI.4 17.371.626.067 14.952.018.7 17 

Các khoán diu chinh khác 07 

3. Lqiz nhuiln th' hoi! a5ng kin/i doanh 

trwó'c thay dji van Iwu djng 08 86.519.193.943 79.481.437.477 

Tang, giám cáo khoãn phái thu 09 65.8 15.883.468 (46,496.646.3 17) 

Tang, giám hang tn kho 10 - 

Tang, giãm cáo khoán phai trã 11 16.439.134.349 96.561.419.693 

- Tang, giàm chi phi trà truàc 12 972.973.799 (19.926.324.050) 

- Tang, giám chng khoán kinh doanh 13 

Tin Jäi vay dä trã 14 (17.058.533.446) (14.524.920.434) 

Thu thu nhp doanh nghip dâ np 15 V.11 (6.128.559.000) (8.483.697.749) 

Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh 16 92.211.689 

Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 17 V.16 (7.982.802.484) (7.483.329.720) 

Lwu chuyên tian thuihi tfr hoit d3ng kinh doanh 20 138.577.290.629 79.220.150.589 

II. Luu chuyn tin tu hoat dng diu tu 

1. Tiên chi d mua srn, xây drng tài san cô djnh và 

cáo tài san dài han  khác 21 (22.723.408.155) (84.388.060.533) 

2. Tiên thu ttr thanh 1y, nhucmg ban tài san c djnh và 

cáo tài san dài han khác 22 

3. Tin chi cho vay, mua cáo cong ci nçi cüa 
don vj khác 23 

4. Tién thu hi cho vay, ban taj  các cOng ci,i nq cOa 

danvjkhác 24 

5. Tin chi du tu gOp vn vào don vj khác 25 

6. Tièn thu hi du tu gop vn vào don vj khác 26 

7. Tin thu lai cho vay, c tue và lcd nhun duqc chia 27 1.310.506.845 1.491.916.942 

Lwu chuyn tieiz thun th /ioçzt dng thu lu 30 (21.412.901.310) (82.896.143.591) 

Baa cáo nàyphâi th,qc dpc cling vol Ban thuyEi minh Báo cáo :âi chlnh hcrp nhdl g:ta men dç5 12 



am dc K toán truOng 

Lê Quynh Quang an Anh Tun 

• CONG TY cô PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 

• 
Dia chi: S 10, duing Phan DAng Luu, khu ph 7, phung Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Ding Nai 

BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA MEN DQ 

• 6 tháng Mu cüa nàm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020 

Báo cáo luu chuyn tin t hQp nht giüa niên d (tip thea) 

CHiTIU 

111. Lu'u chuyn tin tü hot dng tãi chInh 

1. Tin thu t phát hành c phiu, nhn vn gop cOa 

Ma 
s 

Thuyt 
minh Nám nay Nám tru*c 

• 
2. 

chOsOhtfu 
Tin trâ 1i vn gOp cho các chO s& hUu, rnua Ii 

31 

• c phiu cOa doanh nghip dä phát hành 32 

3. Tin thu tir di vay 33 V.15 2.869.026.900 30.389.272.379 

• 4. TintránqgOcvay 34 V.15 (30.344.139.659) (27.845.583.759) 

a 

5.  
6.  

Tin trâ nçi gc thuê tài chInh 

C tCrc, Içii nhun d trá cho chi sâ hüu 

35 
36 (21.934.441.867) (25.128.130.545) 

Luu chuyln fin thuàn tfr lwçit dng tài cl,Inh 40 (49.409.554.626) (22.584.441.925) 

Lu'u chuyn tin thuin trong k3' 50 67.754.834.693 (26.260.434.927) 

Tin và tuo'ng dwong tiii du nám 60 V.1 88.769.441.384 90.260.484.687 

a 

Anh hu&ng cUa thay di t' giá h6i doái quy di ngoi t 61 (577.849.333) (5 .035.227) 

Tin và tirong duong tin cu(ii k' 70 V.1 155.946.426.744 63.995.014.533 

• La. nãy19tháng8nãrn202O 

• Ngu*i Ip biu 

• 
(Thç(i 

C 

a 

Lê Qu'nh Quang 
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Báo cáo nàypliái du-qc dQc cüng v&i l3án thuycit minh Báo cáo Iai chlnh hçip nlidt giIa men d 
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II CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: s6 10, thrmg Phan Dang Liru, khu ph6 7, phithng Long Binh, thành ph Bien Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN DQ 
6 tháng dâu cia närn tài chInh k6t thüc ngày  31 thãng 12 näm 2020 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT GIU'A NIEN DQ 

6 tháng du clia nãrn tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020 

I. D3C DIEM HOLT DQNG 

1. HInh thfrc s& hüu vn 

COng ly C phAn lCD Tan Cãng — Long Binh (sau day gi tt là "Cong ty" hay "COng ty me") là 
cOng ty cô phân. 

2. Linh vuc kinh doanh 

Linh vrc kinh doanh cüa Cong ty và cong ty con là djch vv. 

3. Ngành nghê kinh doanh 

Hoat dng kinh doanh chInh clia COng ty và cOng ty con là: Xp dO hang hóa, container; d?i  l' 
giao nhân hang hOa; 4n tâi hang hóa &1ng b, disng thüy; djch vit phân loai, km trt và dOng gói 
hang hóa, dóng gói hang container; kinh doanh kho bãi. 

4. Chu k5 san xut, kinh doanh thông thu?ing 

Chu kS' san xut kinh doanh thông thithng cüa Cong ty và cong ty con khOng qua 12 tháng. 

5. Cu trãc Tp doàii 

Nhóm Cong ty bao gtrn Cong ty me và mt cOng ty con chju si,r kim soát cOa Cong ty mc duc 
hçp nhât trong Báo cáo tài chInh hcp nhât gitta niên d nay. 

5a. Thông tin v îáì cthi trãc nhórn cong ty 

Trong kS',  nhóm cOng ty khong phát sinh viec mua them, thanh l hay tlioái vn tai  các cong ty 
con. 

Sb. Cong ty con dwpc hpp nhtt 

Cong ty con là COng ty C phn Tip 4n Thành Long có tri s chInh tai  G243 Büi Van HOa, KP7, 
phii&ng Long Binh, thành phô BiOn HOa, tinh DOng Nai. Hoat dng kinh doanh chinh cOa cong ty 
con nay là cho thuO kho bãi, liru tr hang hóa; vn tái hang hOa; b6c xOp hang boa, dOng gói hang 
hóa. Tai  ngày kOt thi'ic k' ké toán, t i lqi Ich và t' l quyën biêu quyOt cOa Cong ty tai  cong ty 
con nay là 51% (s dâu nãm là 51%). 

6. Tuyên b v khã näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh hçrp nht gifra niên d 

Các s lieu tu0ng 1mg clia kS' truóc so sánh duçc vói s lieu cOa k nay. 

7. Nhân viên 1 
Tai ngày kt thOc k' k toán Cong ty và cong ty con cO 256 nhân viOn dang lam viec tai  các cOng 
ty trong Tp doàn (sO dâu näm là 256 nhân vien). 

Ban thuyt minh nay là 1nçt bp/iç2n hçrp than/i vàphái dutjc dQc thng vái Baa cáo lài chInh hcip nhdi giia niên d5 14 
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CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 

II
Dja chi: S 10, &thng Phan Däng Lru, khu pM 7, phtrà'ng Long BInh, thành ph6 Biên 1-lôa, tlrih Dng Nai 
BAO cÁo TAI CH!NH HOP  NHAT GIUA NIEN DQ 

• 
6 tháng du cia näm tài chinh k& thCic ngày 31 tháng 12 nàm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQp nhM giü'a niên  dO (tip theo)  

p 
II. NAM TAI CHINII, DO1 VI TIEN TE STJ DVNG  TRONG KE TOAN 

I 
1. Nãm tài chinh 

Näm tài chInh cia Cong ty và cong ty con bt dAu tr ngày 01 thang 01 và kt thic vao ngày 31 

• 
tháng 12 hang näm. 

• 2. Don vl tin t si'r diiiig trong k 

I
Dcin v1 tien tç sis dung trong ke toan Ia Dong Viçt Nam (VND) do pl1an 1cm cac nghip vu duçic 

A 

thirc hin bang don vj tiên t VND. 

II 
iii. cimAr4 rviirc vA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

S 
1. Ch d k toán áp ding 

Cong ty và cong ty con áp di.ing các Chun mijc K toán ViOt Nam, CM dO K toán doanh nghip 

• 
ViOt Nam duçc ban hành theo Thông tu so 200/2014/TI'-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 hiràng 
dn Chê dO Kê toán doanh nghip, Thông tu sO 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014 

• 
huàng dan 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hçp nMt giIra nién dO và các thông tix khác huàng 
dan th%rc hiOn  chumn mrc ké toán cia Bi Tài chInh trong vic 1p va trinh bay Báo cáo tài chInh 

• hcp nhât giüa niOn dO. 

5 2. Tuyên b v vic tuân thu chdtn mc k toán và ch dO k toãn 

• 
Ban Giám d6c dãni báo dã tuân thi yêu cu cia các Chun mtrc K toán ViOt Nam, CM dO K 
toán doanh nghiOp Vit Nam dtrçic ban hành theo Thông tu sO 200/2 0 14/TT-BTC ngày 22 tháng 12 

• 
näm 2014, Thông ti.r so 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 cling nhu các thông tu' khác 
huó'ng dn thxc hiOn chuân nwc  M toán cia BO Tài chinli trong viOc lap và trinh bay Báo cáo tâi 

• chInh hcip nhât gilia niên dO. 

iv. CAC CHiNIl SAC El KE TOAN Ar DVNG 

1. Co s& 1p Báo cáo tài chinh hQp nht giü'a niên d 

I Báo cáo tài chinh hcrp nhM gitta niên dO duqc 1p trên cci s M toán dn tIch (trr các thông tin lien 

quan den các Iuông tim). 

2. Co sO' hç'p nht 

Báo cáo tài chInh hcip nMt giUa niên dO bao gm Báo cáo tài chinh cia Cong ty m và Báo cáo tài 

• chInh cia các cong ty con. Cong ty con là don vi chju sir kim soát cia Cong ty mc. Si,r kiêin soát 
tn ti khi Cong ty mc có khá nàng trxc tiép hay gián tip chi phôi các chInh sách tài chinh và hoat 

I dng cia cong ty con d thu duct các lqi Ich kinh t tir các hoat dOng  nay. Khi xác dnh quymn 
kiêm soát có tInh den quyên biêu quyêt tiérn näng phát sinh tir các quyên chn mua hoc các cong 

S ci nç va cong ci vn có th chuyen dOi thành cô phiêu phO thông tai  ngày kêt thic kS'  kO toán. 

• Kt qua hoat dOng kinh doanh cia các cong ty con ducic mua Li hoc ban di trong nãrn duqc trinh 
bay trong Báo cáo két qua hoat dOng kinh doanh hçip nhât tü ngày mua hoc cho den ngày ban 

5 khoán dâu tu 0' cOng ly con do. 

S
Báo cáo tài chInh cia cong ty m va cOng ty con si'r dung  d hçp nMt dtrqc Ip cho cing mOt  k' M 
toán va ap d%mg các chlnh sách kê toán thông nhât cho cac giao djch và sir kiOn cOng loal trong 

• 
nIing hoàn cãnh tu'o'ng tir. Trong tru0'ng hcip chInh sách ké toán cia cong ty con khác vài chInh 
sách k toán áp diing thông nhât trong COng ty và Cong ty con thi Báo cáo tài chInh cia cOng ty con 

U 

Bàn 1huj41 minh nay là rnt bp/<in  hçrp thành và phái du'cic dQc thng vái Báo cáo tàí chinh hcxp nhdt gita nien dç3 15 
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CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 

rn Dja chi: S6 10, thrng Phan Dng Luu, khu ph6 7, phng Long BInh, thành phó Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT GIU'A NIEN DO 

• 
6 tháng du cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 iiäm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo thi chInh hqp nht giUa niên d (tip theo)  

S 
së Co nhting diéu chinh thIch hcip tnrâc khi sIr diing cho vic 1p Báo cáo tài chInh hqp nhât giUa 

N nièn d. 

U
S di.i các tài khoán trên Bang can di k toán giuia các cong ty trong cüng Cong ty và cOng ty con, 
các giao djch ni b, các khoân lai ni b chixa thirc hin phát sinh tir các giao djch nay phãi thrçrc 

• 
loai trlr hoàn toân. Các khoán lo ch.ra thrc hin phát sinh tlr cac giao djch ni b cüng dtrqc loai 
trlr khi chi phI tao  nên khoân 10 do không the thu hôi &rqc 

• Li Ich cña c dông không kiin soát th hin phn lãi hoc l trong kt qua kinh doanh và tài 

U
thuân cüa cong ty con khOng duçic nãrn giui bIn Cong ty và cOng ty con và dirçrc trInh bay 1 khoan 
rniic riêng trên Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hqp nhât và trên Bang can dôi ké toán hcip 

U
nhât (thuc phân von chIr sI huiu). Lçi Ich clia cO dông khOng kiOrn soát bao gom giá trj cac lçii Ich 
cüa cO dong không kiêm soát tai  ngày hcrp nhât kinh doanh ban dâu và phân Iqi Ich cüa CO dOng 

S
khong kiêm soát trong bin dng cCia von chIr sIr huiu k tlr ngày hp nhât kink doanh. Các khoán 

10 phát sinh tai  cong tycon dLrc phân bô tuong 1mg vIm phân sIr hIru clia cô dong không kiêm soát, 

a
k ca truIng hcrp s 10 dO Ion hGn phân sIr hffu cOa cO dOng không kiêm soát trong tài san thuân 

cIa cOng ty con. 

5
3. Các giao dlch  bang ngoi t 

• Các giao djch phát sinh bang ngoi t dtrçc chuy&1 di theo t' giá tai  ngày phát sinh giao djch. S 

U
thr cáo khoân mic tiên t cO gOc ngoai t ti ngày kêt tlilc k' kê toán duçrc quy dOi theo t' giá tai 
ngày nay. 

U Chênh 1ch t3 giá phát sinh trong näin tlr các giao djch b&ng ngoai t duçrc ghi nhn vào doanh thu 
hoat dng tài chinh lioc chi phI tài chInh. Chênh 1ch t' giá do dank giá Iai  các khoán miic tiên t 

U	 có gOc ngoai t tai  ngày kêt thIc k' kO toán sau khi bO trr chénh loch  tang và chênh 1ch giãm 
thrçc ghi nhn vao doanh thu hoat dng tài chInk hoc chi phi tài chink. 

T' giá sIr ding d quy d6i các giao djch phát sinh bng ngoai t là t giá giao djch thirc t tai  thIn 

5	 diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch thirc té dôi vli cáo giao djch bang ngoai t dirc xác 
dinh nhu sau: 

• Di vài hçrp dng mua ban ngoai t (hqp dng mua ban ngoai t giao ngay, hcrp dng kS' han, 

• 
hcrp dOng tuong lai, hcip dOng quyén chçn, hQp dông hoán dôi): t' giá k' kêt trong hçp dông 
mua, ban ngoai t giuia Cong ty và cong ty con và ngân hang. 

U • Di vOi các khoán gop vn hoc nhn vn gop: t' giá mua ngoi t cIa ngân hang nai Cong ty 
va cOng ty con ml tài khoãn dé nhan von cIa nhà dâu tir tai  ngày gop von. 

D6i vIm nq phái thu: t' giá t' giá mua ngoi t cIa ngân hang thuong mai  noi Cong ty va cOng 

• ty con chi djnh khách hang thanh toán tai  thIn diem giao djch phát sinh. 

• 
•	 Di vIm ncr phái trá: t' giá t giá ban ngoi t cIa ngân hang thucrng mai  nai Cong ty và cOng 

ty con du kiên giao djch tai  thIn diem giao djch phát sinh. 

U • Di vIm cáo giao djch mua stn tài san hoc các khoân chi phi dirçrc thank toán ngay bng ngoai 

U
t (khOng qua cáo tài khoân phái trâ): t' gia mua ngoai  t cIa ngân hang thuong mai  nai Cong 

ty và cOng ty con thrc hin thanh toán. 

U T giá sIr ding d dánh giá lai  sdu các khoàn mic tin t cO gc ngoi t ti ngày kt thIc k' k 
toán duqc xac djnh theo nguyen täc sau: 

• Di vIm cac khoàn ngoi t gIn ngân hang: t' giá mua ngoai t cIa ngân hang noi COng ty và 

• cong ty con nil tài khoãn ngoi t. 

• 
• Di vIm các khoán miic tin t có gc ngoai t dugc phân Ioai là tài san khác: t' giá mua ngoai 

t cIa Ngân hang Thuong mai  CO phân Quân di Ngân hang Cong ty và cong ty con thulng 

• 
xuyen có giao dch). 

U 
Ban thuyêt mm/I nay là rnt b3phbz h1ip thành Va phài ducic dpc càng vái Báo cáo îàì c/iInh hcip n/mdt giia niên d5 16 

U 



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

S
Dja chi: S 10, di.rông Phan Dang Lru, ithu ph 7, phuOng Long Binh, thành phó Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO cÁo TAI CHtNH HOP  NHAT GIUA NIEN DO 

rn 6 tháng du cUa näm tài chInh k& thCic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Ráo cáo tài chInh hcrp nht giüa niên d (tip theo) 

S 
• Doi vài các khoán mic tiOn t cO gôc ngoai t thrçic phân loai là iiq phài trá: t' giá bàn ngoai t 

• cña Ngân hang Thtroiig mai  Co phân Quân di (Ngân hang Cong ty và cong ty con thung 
xuyén cO giao djch). 

U
4. Tin và các khoàn ttrong throng tin 

Tin bao gm tin mt và tin gth ngân hang không kS' han. Các khoân tuang dixang tin là các 

• khoán dâu ttr ngAn han  có thai han  thu hôi khOng qua 3 tháng t ngày dau ti, Co khã nàng 
chuyOn dOi dedang thành mt lung tién xác djnh và khOng có rtii ro trong vic chuyOn dOi thành 

• tiOn tai th?i diem báo cáo. 

5 5. Các khoãn du ttr tài chInh 

S Cdc khoán du lu vào cong c vn cüa don vj khác 

U Bu tu vào cong cii vn cOa don vj khác bao gm các khoàn dAu tu cong ca vn nlnrng Cong ty va 
cong ty con không có quyOn kiOm soát, dOng kim soát hoc cO ãnh hu&ng dáng k dôi vói ben 
ducic dâu ttr. U 
Các khoân du tix vào cOng ci v6n cüa don vj khác duqc ghi nhn ban dAu theo giá gc, bao gm giá 

U rnua hoc khoàn gop von cong  các chi phi tn,rc tiOp liOn quan dOn hoat dng dâu tu. CO tic cüa các kS' 
tnràc khi khoán dâu tu thrçc rnua di.rqc hach  toán giãm giá tr cOn chInh khoân dâu tLr do. CO trc cOa 

S các k' sau khi khoán dâutu dixcc mua duc ghi nhn doanh thu. CO tire thrcc nhn bang eô phiOu clii 
dtrçrc theo dOi sO luqng cO phiOu tang them, không ghi nhn giá trj cô phiêu nhn duçrc. 

U
Dir phOng tn that cho các khoán du tir vao cong ci,i vn cOa don vj khác duqc trIch 1p nhu sau: 

U • Di vOi khoán du ttr vao c phiu niêm yt hoc giá trj hçp l' khoán du tix dircrc xác djnh tin 

cay, vic 1p dir phOng d%ra trOn giá tn thj tnrOng cOn cô phiOu. U 
• Di vi khoãn du tu khong xac djnh duçc giá trj hcrp l' tai  thai dim báo cáo, vic 1p dir 

S phOng &rqc thi,rc hin can cir vào khoàn lô cOa ben dirçrc dâu tu vOi mire trich lap  bang chênh 
leh giCia vOn gop thirc tO cOa cac ben t3i don vi khác và v'n chO s hOu thrc cO nhân vâi t' l 

U gop von cOa Cong ty và cong ty con so vOi t6ng so vOn gop thrc tO cOa các ben tai  don vj khác. 

I Tang, giám s dr phOng tn tht du ttr vào cong ca vn cOa don vj khác cn phài trich 1p tai  ngày 
kOt thOc kS'  kO toáii thrc ghi nhan  vào chi phI tài chInh. 

U 
6. Các khoãn phãi thu 

Các khoán ng phài thu &rc trInh bay theo giá tn ghi s trir di các khoán di,r phOng phái thu khó dOi. 

U Vic phân loai các khoán phãi thu là phãi thu khách hang và phài thu khác duçic th%rc hin theo 
nguyen tãc sau: 

• Phài thu ciia khách hang phàn ánh các khoàn phài thu mang tInh chat thuong mai  phát sinh tir 

• giao djch có tinh chat mua — ban giUa COng ty và cOng ty con va ngu'äi rnua là don vj dc 1p 

U
vâi Cong ty Va cOng ty con. 

• Phãi thu khác phán ánh các khoân phài thu khOng eO tinh thuong rnai, không liOn quan dn 

• giao djch mua — 

U	
Du phOng phái thu kho dOi duçic lap cho tirng khoán ncr phâi thu khó dOi sau khi dà bO trir vOi 
khoán nq phãi trâ (nOucó). Mirc trich lap cáo cit vào tuOi ncr qua han cOa các khoân ncr  hoc dir 
kiOn mite ton that có the xáy ra, ciii the nhu sau: 

• D6i vOi nq phãi thu qua han  thanh toán: 

- 30% giá trj di vài khoân nq phãi thu qua han  tir trên 6 thang dn duOi 1 näm. 

- 50% giá trj di vi khoân ncr phài thu qua han tit I näm dn duii 2 näm. 

Bàn thuyeXt  ,ninh nay là mt b5plicn hcip thành Va p17w du-qc dQc càng vái Báo cáo tài chInh hcrp nhdt giLa niên d 17 

N 

U 
U 
U 



CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 

U Dja chi: So 10, thrng Phan Dâng Luu, khu ph6 7, phung Long Binh, thành phO Biên Hôa, tinh DOng Nai 
BAO CÁO TAT CHiNH 1-IQP NHAT GIUA NIEN DQ 

• 6 tháng du cUa nAm tài chinh kOt thüc ngày 31 tháng 12 närn 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht giUa niên d (tip theo)  

U 
- 70% giá trj dOi vài khoán nç phâi thu qua han  tir 2 näm dn dui 3 näm. 

U - 100% giá trj dOi vói khoân nq phài thu qua han  ttr 3 närn tth len. 

U • Di vi n phài thu chisa qua han  thanh toán nhixng khó có khâ näng thu hi: can c vào dij 

kiên mic ton that dê 13p  d%r phông. 

U .. . Tang, giam so du dir phong nç phat thu kho doi can phai trich 1p tal  ngay ket thuc ky ke toan duQc 

U ghi nhn vào chi phi quân l' doanh nghip. 

• 7. Hàngtônkho 

S
Hang tn kho dtrc ghi nhn theo giá thp han gi&a giá gOc va giá trj thun có thO thrc hin thrc. 

Giá gOc hang tn klio disqc xác djnh nhu sau: 

U • Nguyen v.t 1iu, cong ci, diing cii: bao grn chi phi mua và các chi phi lien quan trirc tip khác 

U
phát sinh d có thrçic hang ton kho a dja diem và trang thai hin tai. 

Chi phi san xut kinh doanh d dang: bao gni chi phi nguyen 4t lieu chInh, chi phi nhân cong 

U
va các clii phi có lien quan trixc tip khác. 

Giá xut kho duqc tInh theo phi.rcrng pháp nhap tnrâc, xut trtróc và thrçrc hch toán theo phuong 

• pháp kê khai tIiumg xuyên. 

U
Giá trj thun cO th thrc hin dixçic là giá bàn uàc tinh cüa hang tn kho trong k' san xut, kinh 
doanh bInh thuxmg tth chi phi uc tinh dê hoàn thành và chi phi uâc tinh can thi& cho vic tiêu thi 

U chñng. 

Dij phOng giám giá hang ton kho thrqc Ip  cho thng mt hang ton kho có giá gOc Ion han giá trj 

U thun có the t1c hin di.rcic. DOi vOi djch viii cung cap d& dang,vic 1p dir phong giârn giá duqc 
tInh theo tfrng loai djch vi,i có mt'rc giá riêng bit. Tang, giâm sO du di,r phOng giâm giá hang ton 

• kho can phài trich 1p tai  ngày ket thüc k' kê toán dtrcc ghi nh.n vao giá vOn hang bàn. 

U . Chi phi Ira trLró'c 

• 
Chi phi trâ truOc bao gm các chi phI thi,rc tO dã phát sinh nhung có lien quan dOn kOt qua hoat 
dng san xuât kink doanh cüa nhiêu kS'  ké toán. Chi phi trá truóc cüa COng ty và cong ty con chü 

• yêu là clii phi thuê ca sa ha tang, chi phi cong ci, ding ci và chi phi saa chta tài san cO djnh. Các 

chi phi trà triràc nay duc phân bô trong khoàng thai gian trà truac lioc thai gian các lçi ich kinh 

U té ttxang uxng dixçxc tao  ra tr các clii p111 nay. 

U GhiphIthuê co' So' h tizg 
Chi phi thuê co sO ha t&ng duc phân bO vào chi phi theo phuong pháp duOng thing theo thai han  thuê. 

chi phI sá'a chüa liii san cá djnh 

Chi phi sOa chUa thO hin chi phi bà inn, san 1tp ban du cho phOn dt COng ty và cong ty con dang 

• 
sO dung. Chi phi nay ducc phân bO vào chi phi theo phtrong pháp duing thng tuang (mg vOi thii 

gian thuê dt cOn lai tInh tix thai diem hoàn thành cong tác bO lün, san 1p den thai diOm hét thai 

5 han thue quy djnh trén hçp dOng thue dt. 

• COng cii, dyng cy 
Các cong c, ding cii dã du'a vao sO ding duqc phân bO vào chi phi theo phuang pháp duang thing 

• vOi thai gian phân bô không qua 24 tháng. 

• Tin thuê dat trO 

S
TiOn time dt trâ truOc thO hin khoAn tiOn thuê dt dã trâ cho phn dt COng ty va cong ty con dang 
sO dimg. Tien thuC dat trà truOc dugc phân bô vào chi phI theo phi.rong pháp duang thAng tucmg 

Ong vói thai gian thuê. 

• 
Bàn fhuy( mink nay là ,nt bphn hp thank và phái thrpc dQc thng vái Báo cáo tài chInk hqp nhtll gui-a niên d 1 8 

U 



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

• 
Dja chi: S 10, thrOng Phan Däng Luu, khu ph 7, phurOng Long Blnh, thành phó Bin HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH I-TOP NFL&T GIUA NIEN DO 

• 
6 tháng du cUa nãm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuy&  minh  Báo cáo tài  chinh hQp nht giüa  niên d (tip theo)  

a 
9. Tài san thuê hot tIng 

Thuê tài san thrcic phân loai là thuê hoat dng nêu phan tan rii ro va lci Ich gn lin vai quyn sr 

• 
hfiu tài san thuc ye nguOi cho thuê. Chi phi thuê boat  dng dtrcic phân ánh vào chi phi theo 

phiwng pháp duOng thang cho suôt thOi han  thuê tài san, không phi thuc van phuong thüc thanh 

• toán tiên 

• 10. Tài san c dnh hüu 

rn Tài san c djnh hüu hInh dixcrc th hin theo nguyen giá trO han mOn tuy k. Nguyen giá tài san c6 
djnh hüu hinh bao gôm toan b các clii phi ma Cong ty va cong ty con phâi bO ra dê có &rgc tài san 

• 
cO djnh tInh den thOi diem dua tài san do vào trang thai san sang sur dung. Các chi phi phát sinh sau 
ghi nhn ban dâu clii thrçc ghi tAng nguyen giá tài san cô djnh nOu các clii phi nay chAc chAn lam 

• 
tAng lcci ich kinli tC trong tuong lai do scr ding tài san do. Các clii phi pliát sinh không thOa mAn 
diêu kiin  trên du.rçrc ghi nhn là clii phi san xuât, kinh doanh trong ks'. 

• Khi tài san c djnh htu hInh duxcic bàn hay thanh 1', nguyen giã và giá trj hao mOn lily k duccc xóa 
so va lAi, l phát sinh do thanh l' ducrc ghi nhn van thu nhp hay chi phI trong ks'. 

Tài san c6 djnh hitu hInh duçrc khu hao theo phurng pháp dix?ng thâng dura trên thOi gian hUii 

• ding uo,c tinh. SO näm khâu hao cüa các loi tài san cô djnh htu hInh nhux sau: 

Loai tài san c6 dinh s6 nArn  

Nhà cira, vt kin trüc 7 —20 

• 
Máymócvàthitbi 3-7 

Phucmg tin 4n tái, truyn dn 3 —7 

• Thit b, dicing cii quàn l2 3 — 5 

Tài san c dlnh  khác 3 

• 
11. Tài san c dinh vô hInh 

Tài san c djnh vô limb duqc th hin theo nguyen giá trir hao mOn Iuy k. 

Ngun giá tài san c djnh vo hInh bao gm toàn b các clii phi ma Cong ty và cOng ty con phâi hO 

• ra de cO &rçcc tài san cô djnh tInh den thOi diOm di.ra tài san do vào trang thai sAn sang sir dung.  Chi 
phi lien quan den tâi san cô djnh vô hInh phát sinh sau khi hi nhn ban du duqe ghi nhn là clii 

• phi san xuât, kinh doanh trong kS'  trir khi các chi phi nay gAn lin vâi mOt  tài san cô djnh vo hinh 

ci the và lam tAng lçri ich kinh tê tO các tài san nay. 

Khi tài sànc djnh vO hInh ducic bàn hay thanh l', nguyen giá và giá trj hao mOn lOy k du'çrc xóa 

• so va lAi, lô phát sinh do thanh l' duqc ghi nhtn vào thu nhp hay clii phi trong k5'. 

Tài san c djnh vô hinh cOa Cong ty Va cOng ty con là chuang trinh phn rnrn may tinh. Clii phI 
• lien quan den các chuang trInh phân mm may tInh khOng phãi là mOt  b phn gAn kOt vOi phân 

• cirng cO lien quan duc vOn hoá. Nguyen giá cCa phân mérn má' tInh là toàn b các clii phi ma 
COng ty và cOng ty con da chi ra tinh dOn thai diem dua phân mOrn vào sir dung.  Phân niêrn may 

tinh duc khâu hao theo phuong pháp duOng thang trong 3 nArn. 

• 
12. Chi phi xây drng co ban dr daiig 

Clii phi xây dung  co bàn d& dang phan ánh các clii phi lien quan truc  tip (bao gm cá chi phi lAi 

• vay cO lien quan phO hçp vai chinh sách kO toán cUa Cong ty và cOng ty con) den các tài san dang 
trong qua trInh xây dng, may mOc thiêt bj dang lap dt dê phuc vui cho mi,ic dich san xuât, cho 

• thuO và quAn l' cOng nhu clii phI lien quan dn vic sira chOa tài san c6 djnh dang thuc hin. CAc 
tài san nay duqc ghi nlin theo giá gOc và khOng ducic tinh khâu hao 

a 

a 
Bàn thuylt minh nay là rn5 bp/zçn hcp than/i và phái ducic i/çc c/mg vth Baa cáo tài chinh app nhatl gtha n/en d5 19 

a 



CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG BiNH 
Dja chi: só 10, duing Phan Dang Liru, khu ph6 7, phtrrng Long Binh, thành phó Bin Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINFI FIQP NFIAT GICTA NIEN DO 

• 6 tháng du cüa nAm tài chinh kt thUc ngáy 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nhãt giva niên (tiêp theo) 

a 

13. Hçp dng hçrp tác kinh doanh 

U
Hoil d5ng kinh dowzh thing kkni soát 

Cong ty và cOng ty con ghi nhn trên Báo cáo tài chinh hcrp nht giita niên d cáo hcxp dng hcip tác 
kinh doanh duâi hinli thirc hoat dtng kinh doanh dông kiêm soát cáo ni dung sau: 

a 

• Giá trj tài san ma Cong ty và cOng ty con hin s hOu. 

U • Cáo khoán nq phái trà ma COng ty va cOng ty con phài gánh chju. 

U • Doanh thu dtrgc chia tr vic ban hang hóa hoc cung cp djch vi cüa lien doanh. 

a
• Các khoân chi phi phái gánh chju. 

• 14. Các khoãn nq phãi trã vl chi phi phãi 

Các khoán nçi phái trá va chi phi phãi trá duc ghi nhn cho s tin phâi trà trong trcmg Iai lien 
a quan den hang hOa và djch vi dã nhn dirçic. Clii phI phái trà duqc ghi nhn dira trén cáo tràc tInh 

a
hcip I' v s tiên phãi trã. 

Vic phân loai cáo khoãn phãi trâ là phái trá nglxi ban, chi phi phái trá và phãi trã khác duqc thixc 
a hin theo nguyen tàc sau: 

a
• Phâi trá ngthi ban phân ánh cáo khoàn phái trá mang tinh chit thuong mai  phát sinh tr giao 

djch rnua hang hóa, djch vi, tài san và ngu1i ban là dan vj dc 1p vâi Cong ty va cong ty con. 

a • Chi phi phái trá phãn ánh cáo khoãn phãi trã cho hang lióa, djch vi, dã nhn dtrcc tr ngi.r?i ban 

a
ho.c dä cung cap oho ngu?ri rnua nhung chua ohi trá do chixa có hóa don hoc chLra dà ho sa, 
tài lieu k toán và cáo khoán phài trâ cho ngu1i lao dng ye tiên luong nghi phép, cáo khoán 

a
chi phi san xuát, kinh doanh phái trIch tnràc. 

• Phãi trã khác phàn ánh các khoán phái trá không cO tinh thuung mai,  không lien quan dn giao 
a djch mua, ban, cung cap hang hóa djch v. 

a Các khoàn nçi phái trá và chi phi phâi trã dtrcvc phân 1oi ngn han và dài han  trén Bang can d6i k 
toán hqp nhât can cr theo kS' han cOn  lai  t3i ngày két thUc kS'  ké toán. 

a 

15. Vnchüs&lifru 
a 

Vi gOp cüa chü sO hfl'u 
a V6n gop cOa chCi sâ htru ducic ghi nhn theo s vn thc t dã gop cüa cáo c dOng cOa Cong ty và 

cong ty con. 
a 

16. Phân phi lçri nhun 

Lgi nhun sau thud thu nhp doanh nghip duc phân phi cho cáo c dOng sau khi dã trIch 1p cáo 
a qu theo Diu l cia Cong ly và cong ty con cüng nhu cáo quy djnh cüa pháp lut và da dtrc Dai 

hti dng c6 dOng phê duyt. 
U

Vic phân phi lçii nhun cho các c dOng dtrçc can nhc dn các khoân miic phi tin t nm trong 

a
lçii nhun sau thu chira phân phôi cO th ánh hirâng den lung tién và khá näng chi trá cô trc nhu 
läi do dánh giá lai  tài san mang di gop von, lãi do dánh giá Iai  cáo khoân mi,ic tin t, cáo cOng cii 
tài chInh và cáo khoán miic phi tiên té khác. U 

a
C t(rc duçrc ghi nhin là ncr phâi trà khi ducrc Di hi dng c dOng phê duyt 

a 

a 

a 
Ban thuylt minh nay là ,n5t bphcn hçrp thành vàphâi duçic dQC càng v&i Báo cáo tài chInh )1Qp nhde gifa nién d5 20 

U 



a 
CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 

I Dja chi: S6 10, thrOng Phan Dang Luu, khu ph 7, phuOng Long Binh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHThH Hç$P NHAT GIIYA NIN DO 

I 6 tháng du cüa näm tài chinh kt thOc ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nhãt giüa niên d (tip theo)  

a
17. Ghi uhn doanh thu và thu nhp 

Doanh thu cung cp djch vy 
Doanh thu cung cp dich v thrcic ghi nhn khi ding thii thôa man các diu kiên sau: 

• Doanh thu dirçic xác djnh tucmg di ch&c ch&n. Khi hcip ding quy djnh ngi.r?i mua thrçc quyn 

a
trã lai dich viii da mua theo nhitng diêu kin cii the, doanh thu chi dtrçc ghi nhn khi nhüng 
kiin cu the do khOng con ton tai và ngui mua không thrcc quyên trâ lai  djch vi da cung cap. 

I • Cong ty và cOng ty con dA d hoc s thu duçic 1çi Ich kinh t tir giao djch cung c.p dich vi do. 

a
. Xác dnh di.rçc phn cong vic dä hoãn thành vào thi dim báo cáo. 

Xác dinh dirçc chi phi phát sinh cho giao djch va chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch 
a vi,idó. 

a
Tnthng hçp djch vu diiçrc th,rc hin trong nhiu k' thI doanh thu duqc ghi nhn trong k' &rqc 
dr vao kêt qua phãn cOng vic dã hoàn thành vao ngày kOt thiic kS'  kê toán. 

Tin Mi 
a Tin lai duçrc ghi nhn trén ccr s& thOi gian va lãi suAt thrc t tirng ks'. 

a cJ tác dwcic 

a

Co tirc &rcc chia dircrc ghi nhân khi COng ty va cong ty con dä duoc quyên nhin CO tirc tu viéc gop 
von. Co tue dUVC nhân bang cô phiOu chi &rçc theo dOi sO hrcmg cô phiêu tang thOrn, không ghi 

a
nhn giá trj cO phiOu nhn ducic. 

a
18. Chi phi di vay 

a

Chi phi di vay bao gm lãí tin vay và các chi phi khác phát sinh liOn quan trirc tip dn cac khoin vay. 

Chi phi di vay duçe ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. TrirOng hqp chi phi di vay liOn quan trirc tip 

a
dOn vic dâu tix xây dirng ho.c sin xuât tài sin dii dang can eó mt thri gian dii dii (tren 12 tháng) dO 
có the dua vào si'r diing theo miic  dIch dnh trixic hoc bin thi chi phi di vay nay ducyc tInh vao giá trj 

a ciia tài sin do. DOi viii khoin vay riOng phic viii vic xây drng tái sin cO djnh, bat dng sin dâu tir, 
läi vay duqc vOn hOa kê Ca khi th?yi gian xây dimg dixiii 12 thang. Các khoin thu nhp phát sinh ti.r 
vic diu tu t?m  thu các khoán vay thrçic ghi gum nguyen giá tài sin có lien quan. 

a 19. Các khoãn chi phi 

a
Chi phi là nhung khoân tim gum lçri Ich kirth t di.rçc ghi nhn ti thu dim giao djch phát sinh 
ho.c khi có khi nãng tucmg dôi chäc chin së phát sinh trong tircrng lai không phân bia dã chi tiOn 

I hay chira. 

I
Các khoin chi phi vi khoin doanh thu do no tao  ra phii duçrc ghi nhn dng thai theo nguyen t&c 
phü hqp. Trong tru&ng hqp nguyen tác phO hcrp xung dt viii nguyen tãc then  trQng, chi phi duqc 
ghi nhn cm Cu vào bàn chat và quy djnh cUa các chum mirc kO toán dê dam bio phàn ánh giao 
djch mt each trung thc, hcrp 1. 

20. Thu thu nhp doanh nghip 

I Chi phi thu thu nhp doanh nghip bao gm thug thu nhâp hin hành và thus thu nhp hoan lai. 

ThueAthu nhçIp hiên ftàni, 
Thu thu nhp hin hành là khoin thuO ducic tInh da trOn thu nhp tInh thu, Thu nhp tinh thus 
chOnh loch so viii lciri nhun kê toán là do diu chinh các khoin chOnh 1ch tam th&i gicra thuO và kO 
toán, các chi phi khOng dirce trir ciing nhu thOu chinh các khoàn thu nhp khOng phii chju thuO va 
cac khoán Jo thrqc chuyen. 

U 
Ban Ihuyet minh nay là m5t bçphán hqp ihành vàphâi duqc O'QC ci4ng vói Báo cáo tài chInh hqp nhthgiva men d 21 



a 
CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 

• Da chi: s6 10, thxäng Phan Dang Lixu, khu ph 7, phuOng Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI dHtNH HOP NHAT GIUA MEN DQ 

• 6 tháng d&u cüa nm ti chinh kt thUc ngày 31 thãng 12 nm 2020 
Ban thuy& minh Báo cáo tài chInh hqp nhãt giva niên d (tip theo)  

a
ThueAthu  nhIp hoãn 
Thu thu nhp hoãn lai là khoán thus thu nhp doanh nghip së phâi np hoãc s thrqc hoãn lai do 

• chênh lêch tam th?yi giüa giá trj ghi so cUa tài san và nç phâi trà cho miic dIch 1p Báo cáo tài chInh 
và ca s& tInh thus thu nhâp. Thug thu nh.p hoän Iai phâi trã dtrc ghi nh.n cho tt câ các khoãn 

I chênh 1ch tam  thai chju thuê. Tài san thus thu nhâp hoãn lai chi ducic ghi nhn khi chác chn 

trong ti.rcYng lai s có lcii nhun tinh thus d sir dicing nh&ng chênh 1ch tam  thii thrccc khâu tth nay. 

Giá frj ghi s cüa tài san thu thu nhp doanh nghip hoãn lai  thrcic xem xét lai  vào ngày kt thác 

I näm tài chInh và s duçvc ghi giäm dn müc dam bào chc chän có dü lçxi nhun tInh thué cho phép 

a
lçii Ich cUa mt phân hoc toàn b tài san thus thu nhap hoãn lai duqc sr diing. Các tài san thuê thu 

nhp doanh nghip hoän la chua dtrgc ghi nhn tnthc dày di.rcc xem xét 1i vào ngày két thñc kS' 

I
ké toán và &rqc ghi nhân khi ch&c chin có dii igi nhun tInh thuê dO cO the sr d1ng các tài san thuO 
thu nhp hoãn 'ai  chixa ghi nhn nay. 

a Tài san thus thu nhp hoãn lai va thu thu nhp hoän lgi phái trá dirge xác djnh theo thu sut dr 

a
tInh sO áp ding cho näm tài san di.rçic thu hOi hay nçi phâi trã dirgc thanh toán dira trén các mire 
thuO suât có hiu hrc tai  ngày kt thi'ic k' kO toán. ThuO thu nhp hoän lai  dirge ghi nhn vao Báo 

I cáo kOt qua boat dng kinh doanh va chi ghi trirc tip vào von chü s& hu khi khoân thuê do liOn 
quan dOn các khoàn mi,ic dirge ghi th.ng vào vOn chü s& hu. 

a 
Tài san thuO thu nhp hoän iai  va thuê thu nhp hoàn lal  phãi trá dtrcic bO trir khi: 

1 . Cong ty có quyn hçcp pháp dirçic bit trir giita tài san thud thu nhp hin hành vài thu thu nhp 

a
hin hành phâi np; 

. Các tài san thus thu nhp hoãn lai và thug thu nhp hoàn lai phái trá nay lien quan dn thu thu 

• nhp doanh nghip dirge quán ly'  b&i cUng mit ca quan thu& 

a
- Di vOi citng mt dan vj chju thug; ho.c 

Cong ty d%r djnh thanh toán thus thu nhp hin hành phâi trâ và tài san thud thu nhp hin hành trên 

I co s thuân hoc thu hOi tài san dOng thO'i vói vic thanh toán ncr phâi trá trong timg k' tuang lai 
khi cac khoân trong yOu cüa thuê thu nhp hoãn 1ai  phãi trá hoc tài san thuO thu nhâp hoãn lai 

• ducrc thanh toán hoäc thu 

1 21. Ben lien quan 

• 
Các ben dirqc coi là liOn quan nu mt bOn có khà nãng kim soát hoc có ãnh hiring dáng k di 
vài ben kia trong vic ra quyOt djnh các chInh sách tài chInh và boat  dng. Các ben citng dirge xem 

a
là ben liOn quan nu cñng chju sr kiOm soát chung hay chju ánh huàng dáng kO chung. 

I
Trong vic xem xOt m'i quan h cUa các ben liOn quan, bàn chit cña mi quan h dirgc chO trcng 
nhiOu han hInh th(rc pháp 1r. 

22. Báo cáo theo b phn 

* Bphn theo lTnh vrc kinh doanh là mt ph.n cO th xác djnh rieng bit tham gia vào qua trInh san 
xuât hoc cung cap san phâm, djch vii va có rOi ro và igi ich kinh tO khác vó,i các b phn kinh 

• doanh 

B phn theo khu virc dja l' là mt phn cO th xác djnh riOng bit tham gia vào qua trInh san xut 
ho.c cung cap san phâm, djch vii trong pham vi mt mOi truOng kinh tO ct the và có nh ro và lç'i 

• Ich kinh t kháe vd'i các b phn kinh doanh trong the môi trtthng kinh tê 

Thông tin bO phân dirge Ip va tnInh bay phü hqp vài chInh sách k toán áp dung cho vic 1p và 
trInh bay Báo cáo tài chInh hgp nhât giüa niOn d cita Cong ty và cOng ty con. 

a 

I 
Ban thuyEt minh nay là ,n5t bç5ph4n hcip thành vaphái dwcic dcc cling v&i Báo cáo tài chinh hçip nhct giia niên d5 22 



CONG TY c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dia chi: S 10, &rng Phan Däng Li.ru, khu ph6 7, phràng Long Binh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dông Nai 
BAO CÁO iAi CHIINH HQP NHAT GICTA NIEN DQ 
6 tháng du cüa näm tài chinh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh  hqp  nht gifra niên d (tip theo)  

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TR1]R BAY TRONG BANG cAN DOI 
KE TOAN HP NHAT GIUA NIEN DQ 

1. Tin và các khoãn thong throng tin 
S cui k S du näm 

Tin mat 450.572.507 1.010.920.680 

Tin gi'ri ngân hang 79.995.854.23 7 52.25 8.520.704 

Các khoân tucmg throng ti&n (ti&n gCri có k' han 
tir 3 tháng tr xuông) 

75.500.000.000 35.500.000.000 

Cng 155.946.426.744 88.769.441.384  

2. Các khoãn du tir tài chinh 

Các khoán d&u tir tài chInh cüa Cong ty Va cong ly con baa chi có du tu gop von vào dan vj khác. 
Thông tin ye các khoán dâu ttr tài chInh cüa Cong ty va cong ty con nhii sau: 

Giá gc 
So cui k' 
D phOng Giá trj hqp 1 

SO du nàm 
Cia gc Dir phông Cia trl hqp I 

Ngân hang TMCP 
Quân dOi 

5.238.210.000 - 8.485.355.600 5.238.210.000 - 10.632.252.800 

Cong ty C phn 
Dãu tu lCD Tan 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 
Long (ii) 
Cong 7.238.210.000 - 7.238.210.000 

Ti ngày kt thñc k' k toán, Cong ty và cong ty con dAu tir c phiu vào Ngân hang TMCP Quan 
di vài giá trj 5.238.210.000 VND Prong rng vci 511.166 cô phân. Day là khoàn Uy thác dâu Pr 
qua Cong ty mc là Cong ty TNHH Mt thành viOn Tong Cong ty Tan Câng Sài GOn 

(ii) Theo Giy chirng nhn dang k doanh nghip s 3603419910 ngày 08 tháng 11 nàrn 2016 do Sà 
Kë hoach va Dâu Pr tinh Ding Nai cap, Cong ty va cong ty con dau Pr vào Cong ly Co phan Dâu Pr 
lCD Tan Long 1.160.000.000 \'ND, ttrcrng throng 5,8% vOn diOu l. Nghj quyêt Hi dOng quàn trj 
so 05/2017/NQ-HDQT ngày 24 tháng 8 näm 2017 cOa Cong ty Va cOng ty con phé duyt vic gop 
vOn dâu tir vào Cong ty Co phân Dâu Pr lCD Tan Long vi s von gop là 2.000.000.000 VND. Tai 
ngày két thüc kS'  kê toán, Cong ty và cOng ty con dã dâu Ii' 2.000.000.000 VND, Prong throng 8% 
von diêu 1. 

Giá frj hçrp lj 
Di vài cac khoãn du Pr có giá niêm yM, giá tn hçp 1' dtrqc xác djnh theo giá niêm yet tai  ngày 

két thüc kS'  kê toán. Cong ty va cOng ty con chua xác djnh giá trj hqp l cOa các khoãn dâu Pr 
không cO giá niOm yet do chi.ra có htróiig dan ci,t the ye vic xác djnh giá tn h9p 1. 

3. Phãi thu ngn hn cüa khách hang 
So cuoi ky Sdunäm 

 ;/ 

Phãi thu các ben lien quan 9.459.384.901 3.472.417.476 

Cong ty TN}liH Mt thãnh viên Tng Cong ty Tan 9.039.509.432 1.611.720.000 
Càng Sài GOn 
COng ty C phn Vn tâi B Tan Cãng 1.352.969 166.697.476 

COng ty C phn Du Pr lCD Tan Long 418.522.500 1.694.000.000 

Phái thu các khách hang khác 133.861.142.071 200.652.973.214 

Cong ty TNHH Djch vit Chuôi cung rng DHL 1.398.641.9 18 5 .40 1.935 .754 
VietNam 

Bàn thuyt minh nay là m31 bph4n hcrp thành và phài thcic dQc ci1ng vái Báo cáo (ài chinh hçip nMt giva nien d5 23 
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Da chi: s6 10, durng Phan Däng Luu, khu ph 7, phuO'ng Long Birth, thành ph Biên HOa, tinh Dông Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIA NIEN EX 
6 thang du cOa nAm tài chfnh kt thüc ngày 31 thãng 12 nãm 2020 
Ban tbuyt minh Báo cáo tài chmnh hqp nht gifia niên d (tip theo) 

S cui k' S du nàm 

Cong ty Global Home, K.S. 9.028.559.585 14.535.747.954 

Cong ty TNHH Tin Nga 18.446.495.751 18.184.202.766 

Cong ty TNI-IH Dich Vi Giao nMn  - Vn tài và 12.383.440.115 12.427.017.499 
Thucmg mai  COng Thành 
Cong ty C phn Têin Vinh Ctru 45,345,954.303 112.784.727.623 

Các khách hang khác 47.258.050.399 37.3 19.341.618 

Cong 143.320.526.972 204.125.390.690 

4. Phãi thu khác 

4a. Phái thu ngn hçzn khdc 
So cui nàm So du nàm 

Giá tij Dir phOng Giá tij Dir phOng 

Fithi thu các t6 ch&c và cd nhân khdc 10.069.899.034 7.020.423.243 

Tm 1mg 2.938.623.453 2.739.147.709 

K,2 ctrçc, k qu5' 133.100.000 98.600.000 

Các khoàn chi h 1.165.763.341 830.287.341 

COng ty Ct phAn Tan Vinh Clru (chi 
phi thu, chi h và cuçrc cont) 

3.648.028.502 2.197.079.536 

Phài thu v kinh phi cong doân và các 
khoân bào hiêm 

352.05 1.864 328.028.682 

Lãi dr thu ti&n gIn có k' hn 183.475.347 65.784.931 

Các khoán phái thu ng&n han  khác 1.648.856.527 - 76 1.495.044 

Cong 10.069.899.034 - 7.020.423.243 

4b. Phãi thu dài han khác 

Là các khoàn nhn 

5. Nçrxu 

Cdc tó chic và ed 
nhân khdc 

k cuc, k2 qu$ dài han. 

S6cuik 
ThOi gian qua GiátrIdâLp 

han Giá g6c dr phong 
Thai gian 
qua han 

Sdunàm 
Giá trj trIch Ip 

Giãgc diyphOng 

1.713.161.126 1.713.161.126 (1.011.519.728) 1.713.161.126 (6 76.170.960) 

Cong ty C ph.n 
Thiêt bj Phi tOng Trên 3 näm 5.010.000 (5.010.000) Trên 3 nm 5.010.000 
Ccr din 
COngtyTNllH 
Phát triOn San xuat 
Hang gia ding và 

Trên 3 näm 49.320.000 (49.320.000) Trên 3 näm 49.320.000 

Cong nghip 
COng ty TNH}T 
Thai Binh Long 

Trn 3 näm 133.405.526 (133.405.526) Trén3näin 133.405.526 

COng ty TNHH 
Con drthng Vn 
chuyên 

Tr 2 näm —3 
näm 607.993.490 (425.595.443) 

Tir 1 nm — 
2 näm 607.993.490 

Cong ty TNHH 
JLL Express Vit 
Nam 

Tn llhang -2 
näm 917.432.110 (398.188.759) 

Tfr6tháng - 
1nm 917.432.110 

Cong 1.713.161.126 (1.011.519.728J 1.713.161.126 (676.170.960) 

Bàn thtyit mink nay là m5t b3phdn hçp thành Va phài dtrçrc dçc thng vái Báo cáo îàí chInh hcip nhdt gita niên d$ 24 



CONG TV' cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: s6 10, thrimg Phan Bang Li.ru, khu ph 7, phng Long Binh, thânh ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO iAi C}IINH HQP NHAT GIIA NIEN DO 
6 thang du cüa närn tài chinh két thüc ngay 31 thang 12 nãm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chtnh ho'p nht gifra niên d (tip theo) 

Tinh hinh bin dng dir phàng nç phâi thu khó 

S dAu nãm 
TrIch 1p dr phông b sung 
Hoãn nhp dir phàng 

S dui kr 

dèi nhu sau: 

Lily k tfr du näm dn cui k' nay 
Näm nay Nàm trtrc 

(676.170.960) 

(33 5.348.768) 
- 

(147.713.868) 
(222.419.705) 

- 

(1.011.519.728) (370.133.573) 

6. Chi phi trã tnthc 

6a.. Chi phi trá trwó'c ngtn htn 

So cuôi k S du nãm 
Chi phi cong cu dung  ci 126.298.015 64.904.466 
ChiphIphnmm 5.043.833 41.148.084 
Chi phi sCra chiIatài san c dnh 226.855.948 3 14.023.084 
Chi phi bão him 9 1.340.000 54.835.001 
Cong 449.537.796 474.910.635 

6b. ChiphItrã tru'ô'c dài hin 

S cuôi k' S du näm 
Chi phi thuê c s& h tang 324.641.598.454 329.987.886.490 

Chi phi sCra chüatài san c djnh 53.867.533.697 48.996.671.236 

Chi phi phn mêm 58.430.887 74.586.220 

Chi phi hoa hng 927.885.013 1.383.905.065 

Cong 379.495.448.051 380.443.049.011 

BOn thuyll mink nay là mçt bi5 phan hcxp l/thnh vàphdi dc dQC c/mg vOl BOo cáo tai chink hcip n/id: giia niên d5 25 
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I 

• 
8. Tài san c dinh vO 

Là phAn mm quân l. Chi tik niur sau: 

U 

a S du 
Mua sm trong k' 

a Khuhaotrongk5' 
S cuôi 

a 

I 

1 

434.504.400 

Trong do: 

Dã khu hao ht nhxng vn cOn 
sü diing 
Chi thanh l 

a 
xây dirng ca bàn dr dang trong k' là 0 \TND (cOng Tng chi phi di vay dugc vtn hóa vào chi phi 

k' nãm triiàc là 333.788.508 VND). 

CONG TV C5 PHAN lCD TAN ANG — LONG BNH 
Dja chi: s6 10, duOng Phan Dang Li.ru, khu ph6 7, phiximg Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHtNH HOP NHAT GHYA NIEN Dc 
6 tháng Mu cUa nrn tài chfnh kt thOc ngày 31 thang 12 nãm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh  hQ'p nht gifla niên  d (tip theo)  

9. Chi phi xây dipig co bàn d& dang 

S du näm 
Chi phi phát 
sinh trong k' 

Ket chuyen vao 
TSCD trong S cui k' 

Mua sm tài san c djnh 1.366.200.000 138.687.000 (911.887.000) 593.000.000 
Xây drng cc bàn dâ dang 19.048.644.286 39.4 10.561.257 (3.305.293.984) 55.153.911.559 
Hcing mc san ggt mçt 

19.048.644.286 báng-khudat 76ha 19.048.644.286 

H thong camera kho 
ngogi quan 767.199.600 (767.199.600) 

Kho hóa ch44t 36.105.267,273 36.105.267.273 
H thong murnig thoát 

- rnthckhol9 303.119.535 (303.119.535) 

Nhà ye sinh Kho 22 - 261.604.512 (261.604.512) 
Chi phi thi cOng hç thong 
lain mat kho 1A 578.461.650 (578.461.650) 

Lp dt h tMng Bane ccng B - 70.000.000 (70.000.000,) 
Lp dt h thông cong 
ngh thông tin 902.157.273 (902.157.273,) 

Lp dt hç1  tháng camera 
giám sat 'CCTh9 148.694,500 (148.694.500) 

San d xe náng nhà kho 16 274.056.914 (274.056.914) 
Cing 20.414.844.286  39.549.248.257 (4.217.180.984) 55.746.911.559 I 

10. Phãi trã ngirOi ban 
lOa. Phdi trd ngwO'i Mn ngdn hin 

.( .. So cuoi ky S dâu nàm 
Phái Ira các ben lien quan 95.316.489.664 132.284.733.447 
Cong ty TNI-lli Mt thành vién Tng COng ty Tan 
Cáng Sài GOn 88.194.444.774 125.051.777.287 

COng ty C phAn Djch vi K5 thut Tan Câng 279.507.890 221.319.990 
COng ty C phn Giâi pháp Cong ngh Thông tin 
Tan Câng 101.600.000 354. 164. 170 

Bàn thuyJ: mink nay là mt bphn 1p  thank vàphái du'çtc d9c càng vái Báo cáo tài chink hcip nhcut gifla nién dç5 27 

I 

I 

I 

a 

Nguyen giá Hao mon Iuy k 
817.384.400 (592.763.838) 
911.887.000 

(499.695.575) 
1.729.271.400 (1.092.459.413) 

Giá tn cOn Ii 
224.620.562 
911.887.000 
499.695.575 
636.811.987 

a 

I 

I 

a 

• 

I 
I 
• 

• 

$ 

I 

I 

S 

a 

a 

a 

a 

a 



CONG TV' cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dia chi: S 10, dtrông Phan Däng Liru, khu ph6 7, phrong Long Binh, thánh ph Biôn Hôa, tinh Ding Nai 
BAO CÁO TAi CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO 
6 tháng du cUa nm tài chInh k& thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Ban  thuyk minh Bäo cáo tài chfnh hçp nht giva niên d (tip theo) 

S cui kj' S dâu nãm 
Cong ty TNHET Cãng Qu& t Tan Cãng - Cái Mép 12.360.000 7.840.000 
COng ty TNHIH Phát trin ngun nhân lijc Tan Câng —STC 75.425.000 
Cong ty C phn Tip 4n Cat Lái 4.510.000 990.000 
COng ty C ph.n Du ttr lCD Tan Long 6.648.642.000 6.648.642.000 
Pithi ftd cdc myth cung c4v khác 40.496.555.854 17.697.095.538 
Cong ty TNHI-I An Trung Phát 3.16 1.320.971 3 .24 1.39 1.3 11 
Cong ty C phn Hai hai Mi.r&i hai 4.029.966.597 1.335.139.657 
Cong ty C phn Xây dijng T.CONS 17.794.024.711 
Các nhà cung cp khác 15.511.243.575 13. 120.564.570 
Cong 135.813.045.518 149.981.828.985 

• lOb. Phâi Ira ngithi ban dài hzn 

a Là cac khoãn phâi trâ tin thuê ca s& ha tng vói Cong ty TNHH Mt thành vién Tng COng ty Tan 
Cãng Sài Gôn. 

COng ty va cOng ty con không có nçi phái trâ ngui ban qua h?n  chua thanh toán. 

11. Thu và các khoân phãi nôp Nhà niróc 

S du näm S phát sinh trong k' 
Phâi np S phãi np S 1ã np 

Thug GTGT hang ban ni dja 2 10.029.595 1.268.053.733 (871.495.884) 
Thud thu nhp doanh nghip 7.296.578.726 8.163.254.783 (6.128.559.000) 
Thud thu nhp doanh nghip 
ntp ho ben hop tác kinh doanh 1.167.572.526 (1.167.572.526) 

ThuthunhpcaiThan 203.041.705 478.717.489 (554.304.719) 
Các loai thu khác 72.536.594 (6.000.000) 
Cong  7.709.650.026 11.150.135.125 (8.727.932.129) 

ThuEgiá trj gia tang 

a Cung cp ni.r&c sach 5% 

U COng ty và cOng ty con np thu giá frj gia tang theo phucmg pháp kMu trr. Thus suit thus giá trj gia 

S Djch vI cung cp cho các hang tàu rnro'c ngoài 0% 

tang nhii sau: 

Các dich vi khác
10% U 

Thuèthu nhip doanh nghip 
1 Cong ly va cong ty con phâi np thug thu nhp doanh nghip cho các khoàn thu nhp tInh thu vOi 

thus suit 20% (kS' tnthc thu suit là 20%). I 

a 

a 

I 

I 

U 

I
Bàn thuyt minh nay là mç5f bphç n hqp thành và phái dztqc dQc ci4ng vál Bdo cáo tài chinh hc'p nhdt giia niên d 28 

I 

a 

I 

U 

I 

• 

a 

• 

rn 

I 

1 

1 
• 

• 

S 

a 

S cui k 

Phai np 

606.587.444 

9.331.274.509 

127.454.475 

66.53 6.594 

10.131.853.022 



8.065.691.673 

97.563.110 

7.837.206.663 

Là doanh thu chixa thirc hin lien quan dn cac hp dng cho thuê cc sO' ha thng, thuO kho, thué mái 
vOrn, chi tiêt nhi.r san: 

1 
Bàn thuydt ,ninh nay là rnl bphn hQp thành Va phái dwQ'c dQc cIrng vài Baa cáo tài chInh hp nhth gh?a nien d 

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

Dia chi: s6 10, di.r?ing Phan Dang Liru, khu ph 7, phuOig Long Binh, thánh pM Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIcJ'A NIEN DQ 

• 6 tháng dâu cüa nAm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nm 2020 
Bàn tliuyt minh Báo cào tài chInh h9p nht gi&a nién d (tip theo)  

Chi tit thM thu nhp doanh nghip phãi nQp nhu sau: 

ThM thu nhap doanh nghip phãi np tInh trOn 
I thu nhp chju thus nàm hin hãnh 

Diu chinh thM thu nhp doanh nghip phái np I cüa các näm tnràc 

• Thu thu nhp doanh nghip phãi np 8.163.254.783 7.837.206.663 

a 

I 
nhiêu each khac nhau. Do vy s thué dirçrc trInh bay trén Báo cáo tài chInh hcip nhât gifia nien dO 
Co the së thay doi khi ca quan thuê kiêm tra. 

12.  

Các 1od thue khdc 
Cong ty va Cong ty con kO khai vâ nOp theo quy djnh. 

Clii phi phãi trã ngin hn 

s ocuwky Soaaunam 
Phãi Ira các ben 1/Cu quan 232.03 0.546 19.945.000 
Cong ty TNHIH MOt thành vien Tng Cong ty Tan 
Cang Sài Gôn 232.030.546 19.945.000 

Chi phi thuC van phdng 160.816.182 
ChI phi khác 71.214.364 19.945.000 
Pithi trá cdc ti chá'c và cá nba,, khdc 5.080.269.079 780.452.596 
Chi phi lãi vay phái trá 398.03 1.461 84,938.840 
Chi phi bc xp 3.944.296.299 410.093.756 
Các chi phi phái trâ ngn hn khac 737.941.319 285.420.000 
Cong 5.3 12.299.625 800.397.596 

13.  Doanh thu chira thu'c hiên 

13a. Doanh thu chu'a thtrc hin ngáiz hin 

S cui ky S du näm 
Doa,zh thu cl,u'a thi,.rc hin lien qua,z dEii cdc 
ben lien qua,, 1.145.371.901 1.145.371.901 
Cong ty Ct pMn DAu tt.r lCD Tan Long 1.145.371,901 1.145.371.901 
Doa,,h thu chu'a f/nrc hiên lien quan dn các to 
chfrc khdc 2.451.173.827 2.451.173.827 
Cong ty C pliAn Tip vn Long Bmnh 451.592.431 451.592.431 
Cong ty TNHH Djch viii Giao nhn Vn tái và 
Thu'o'ng mai Cong Thành 1.999.581,396 1.999.581,396 

Cong 
3.596.545.728 3.596.545.728 

I 
I 

I 

Vic xác djnh thud thu nhp doanh nghip phâi nOp cüa các cong ty trong Cong ty và cong ty con 
dtrrc can cr vao cac quy djnh hin hành ye thuê. Tuy nhiên, nhng quy djnh nay thay dôi theo tirng 
thi k' và các quy djnh ye thuO di vi nhiOu loai giao djch khác nhau 

co the dl.r?c giái thIch theo 

R 

$ 

I 

• 

a 

I 

I 

I 
I 

29 

U 

a 

I 

I 

Lüy k tir dtu nàm dn cui k5' nay 

Näm nay Näm triróc 



118.042.045,379 

A A. So cuo Icy 

256,411,506.390 
126.999.591,0 15 

91.470.000.000 

37.94 1.9 15 .375 

256.411.506.390 

CONG TV' CO PH'AN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: só 10, dirOng Phan Dang Liiu, khu phó 7, phi,räng Long Binh, thành ph Bin Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT GIU'A NIEN DQ 
6 tháng du cOa nàm tái chInh kt th(ic ngáy 31 tháng 12 nm 2020 
Bn thuyt minh Báo cáo tãi chinh hQp nht gi&a niên d (tip theo)  

13b. Doanh thu c/nra thur hin dài han 

a 
a 
I 

a 

a 

U Doanh thu chu'a thyr /:in lien quan din cac 
ben lien qua,: 

I COng ty C phn Du ti.r lCD Tan Long 

S Doanh thu c/nra thy'c hiçn lien quan din các td 
chfrc khdc 

5 Cong ty C phn Tip vn Long Bjnh 

COng ty TNHH Djcli vii Giao nhn Vn tái và 
Thuong mai Cong Thành 

Cong
134.558.272.775 

14. Phãi trã khác 

S cui ky 

42.775.743.808 

42.775.743.808 

91.782.528.967 

16.660.056.653 

75.122.472,314 

S du nätn 

43.348.429.762 

43.348.429.762 

93. 00&160.259 

16.885.852.87 1 

76.122.307.388 

136.356.590.021 

a 

I 

I 

A A. So cuoi Icy 

75.786.151.716 

75 .786. 15 1.716 

56.923.651.716 
18.862.500.000 

42.255.893.663 

430.987.127 

708. 163. 180 

5.789.555.123 

13 .357.2 16.087 

19.823.110.398 

788.355.813 

1.358.505.93 5 

5 1'la. Phâi trá ngan hin khác 

I P/nil Ira các ben lien quan 
p Cong ty TNHH MOt thành vién Tng cong ty Tan 

Cáng Sài GOn 
5 Phái trá tin thuê ddt, tin an ca 

Ca t&c, lçri nhuán phái trá 
Phdi Ira cdc don vj và cd 'zhân khdc 

5 Kinh phI cOng doàn 

a
Bão him xä hi, y t, that nghip 

Nhn k qu5, k cu'çrc ngn han 

5 Cong ty C phn Sonadezi Long BInh (phái trá 

S lien quan den hcip dng hçp tác kinh doanh) 

C tc, Iqi nhuân pliâi trã 

5 Cáckhoánthuhô 

S	 Các khoân phái trá ng&n han khác 

Cong 

U 
14b. PIzãj Ira dài han Ichdc 

Phái Ird cdc t char khdc 
Nhn k qu5, k ctrçrc 

Cong ty C phn Sonadezi Long Binh - Phai trá 
tiên hçip tác kinh doanh dài han tai kho hang 

Cong ty C p1in Tan Vinh Cru - Phái trá tién hcip 
tác kinh doanh dài han tai kho hâng°' 
Cong 

I 

I 

S dan nAm 

85.496.291.552 

67.862.133.796 

48.999.633.796 
18.862.500,000 

17.746.922.501 

236.892.300 

586.00 1.433t 

4.470.456.912 

8.686.925.985 

2.064.184.765 

663.253.200 

1.034.209.732 

85.604.058,123 

S dãu nám 

263.739.185.625 

75.443.439.500 

91.470.000.000 

96.825.746. 125 

263.739.185.625 

a 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

Ban thuyli mink nay là Fnçt bp/Øn hcvp /hàn/i vàp/zái dwc d9c cüng vol Báo cáo tài c/ihth hQp nhdt giia nien d 30 

I 

I 



S dAu nam 

60.688.279.318 

38.888.279.318 

a 

• Da chi: S 10, di.r6ng Phan Däng Luu, khu ph 7, phiiäng Long Blnh, thanh pM Bién Hôa, thih Dng Nal 

• 6 thang du cüa nm tài chInh k& thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 

I CONG TV cd PHAN lCD rAN CANG — LONG BINH 

Ban thuyt mmli  Báo cáo  tài chInh hçp nMt giüa nien d (tip theo)  

BAO cÁo TAI CHtNH HQP NHAT GIUA NIEN DO 

(i)
Chi tit cac hop dng và phu 1c hçTp dng hçp tác kinh doanh xay dirng và khai thác kho nhi.r sau: a 1' Hçip dng 1icp tác kinh doanh s6 485/HB-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 09 nãm 2013 hccp tác du 

a tx xay d?ng kim IA tai khu kinh t quc phOng Tan Câng Long BInh, thii han là 45 nãrn M tr 
ngày k hp dng, trong do Cong ty C phAn Sonadezi Long Binh gop 49% vn tir co, tuong 

• dixorng 24.990.000.000 VND. 

/ Phti 1c hcip dng hqp tác kinh doanh s 485/HD-ICDLBszB/p ngày 08 tháng 05 närn 2014 I
hcxp tác du tu' xây drng them kho 14A tai khu kinh t quc phông Tan Câng Long BInh, trong 

I do Cong ty C phân Sonadezi Long Binh gOp 49% vn tir co, tuung dirong 27.139.000.000 
\ND Phu Iiic hçip doug nay cO hiu lirc M tir ngày k và duy tn hiu lrc theo thO'i gian cUa 

• hop d6ng s 485/HD-ICDLB-SZB ngày 21 thãng 09 nám 2013. 

1' Phii 1iic hçp dng hcp tác kinli doanh s 485/HD-ICDLBSZB/pL2 ngày 15 tháng ?6 nãm 2015 I
hçp tac dau ti.x xay dirng them kho 20 tal khu kinh te quoc phong Tan Cang Long Binh, trong do 

' Cong ty C phân Sonadezi Long BInh gop 49% vOn tlr  cO, tircing throng 39.34 1.000.000 VND. 
Phv lic hcip dng nay cO hiu 1rc M tr ngày k và duy trI hiu lrc theo thai gian cOa hcrp dng 

• M 485/HD-ICI)LB-SZB ngày 21 tháng 09 näm 2013 và Phu lic s 01. 

(ii) Hcrp dng hçrp tác kinh doanh sé. 05/HD-ICDLB-Tavjco ngày 25/10/2017 v vice Du tux xây drng I và kinh doanh kho, bài, nhà xLrcng, trung tarn phân pMi vth Cong ty C phn Tan Vinh Cru trOn 

I din tIch cci s& ha ting khoãng 38,012 ha/130,3 ha. Tng vn hcxp doanli là 820.000.000.000 VND. 

Cong ty gop khoáng 25% vi giá trj 205.000.000.000 VND bAng giá trj quyn khai thác cci s& h 
• tang có giá trl ttrong throng v6i khoán dau fir d xay dirng cci sâ ha tang nhLr toàn b hang rào quanh 

khu dt, san 1p mt bAng, h tMng thoát niróc, h tMng tram din, h tMng cp nthc phOng cháy 
• chUa cháy. Cong ty C phAn Tan VTnh Cu gop khoang 75% vâi giá trj 6 15.000.000.000 \ND bang 

giá trj xay d,rng h tMng nhà kho, nba xu'O'ng, bâi và các cong trInh phi,i trçl. 

14c. N9 qua !zzn chwa than!, loan 
Cong ty va cong ty con không cO nçi phái trâ khác qua han chra thanh toán. 

15. Vay 

a 
15a. Vay ngan /zs,z 

Vay dài han  dn han trá (xem thuyt mmli s 
V.1 5b) 

Ngán hang T/nwng mgi G phdn Quan di — C'hi 
nhánhAn Phti 

Ngdn hang Thrrong mai Ca phdn Ngogi thurmg 
Viii Nam — ('hi nhánh B/en Hôa 
Cong 

Cong ty và cOng ty con cO khá nàng trã dirge các khoán vay ngtmn han. 

Chi tit s phát sinh v các khoân vay ngAn han trong k' nhu sau: 

Lüyktrdu näm dn cuikrnày 
Nàm nay Nám triroc 

55.652.784.498 

32.681.078.579 

(27.845.583.759) 

60.488.279.318 

I 

1
Bàn thuyJt mink nay là mt bph2n !iqp thành vàphái dup'c dcc cüng v&i Báo cáo tài chink hp nhdi gia niên
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I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

So dâu näm 

S kt chuyn tir vay dài han 

S tin vay dã trá trong kS' 

S cui kr 

60.688.279.318 

17.072.069.832 

(30.344.139.659) 

47.416.209.491 

S cuii k  

47.416.209.491 

29.166.209.491 

18.250.000.000 

47.416.209.491 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
• Dia chi: S 10, throng Phan Dang Lru, khu ph6 7, phuO'ng Long Binh, thành ph Bién HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TA! CHNH HOP NHAT G1fTA NIEN D 
• 6 thang du cüa nàm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

Bàn thuyt  minh Bäo cáo  tài chinh h9p nht giüa niên d (tip theo) 

15b. Vay dài hsiz 

Ngân hang Thtrcing rnai C 
Scuik' Sdunãm 

phn Quan Dti — Chi 
nhánh An Phü 
Ngan hang Thucmg mai C phn Ngoai thtrcnng 

165.855.284.310 195.021.493.801 

Viét Nam — Chi nhánh BiOn HOa 
Ngan hang Thi.rcng fnai C phn phát trin Thành 

97.171.264.068 115.421.264.068 

A (iii) pho Ho Chi Mmli 82.449.312.400 79.580.285.500 
Cong 345.475.860.778 359.678.903.710 
Cong ty va cOng ty con có khá nAng trâ thrqc các khoán vay dài han. 

• vic th chAp kho hang s 13 và kho hang quân chAp. 

• V DAu ttr xay dvng tuyAn cng D2000, thii gian vay 60 tháng. Khoãn vay nay thrçic dam an bAng 

a V DAu tir nhp khtiu 05 xe nâng din hiu TCM, th?ii gian vay 60 tháng. Khoãn vay nay di.rçc 

• bâo bAng vic th chAp tài san hInh thânh tu vn vay. 

a lien quan. Khoãn vay nay duçyc dam bào bAng vic thA chap tài san hInh thành ti'r vn vay. 

rn V DAu tu xây di,rng c sâ ha tAng ciia Cong ty C phAn lCD Tan Câng — Long BInh va miic dich 

• Khoân vay dài han Ngân hang Thi.rong mai C phn Quân di — Clii ithánh An PhIi d tài trcr: 
(I) 

V DAn tin mua 02 cAu khung bánh Mp Kalmar, thai gian vay 96 tháng. Khoân vay nay dirçc dam 

bão bAng vic thA chap tài san hinh thành tr vn vay. 

kiiac nu &rc Ngan hang chAp thun bAng van bàn truâc thai dim giâi ngân cüa khoán vay có 

V DAu tin nhp khAu 03 xe nâng din hiu TCM theo hçip dng ngoi thirang GV220305 17 ngày 1 22/03/2017, thai ban vay 60 tháng. Khoán vay nay dirge dam báo bAng vic the chap tài san 
• hinh thành tir von vay. 

V DAu tin xay dirng kho nguyen Iiu boa chAt phuc viii may mc (kho 9A), thai ban vay 96 tháng. 
I Khoán vay nay thrgc dam b bAng vic th chap tài san hInh thành tir vn vay. 
• V Thanh toán tin thuO dAt cho Cong ty TNHH Mt thành viOn T&ig Cong ly Tan Càng Sài GOn 

theo Hqp dng thué co s& ha tAng so 02/HD.-ICDLB ngày 24 tháng 9 näm 2009 và tiOn thuO dat 
(met phAn giai doan 1 và nãni 2017, 2018 cüa giai don 2) cho COng ty TNHH Mt thành viOn 
T&ig Cong ty Tan Cáng Sài Gôn theo Hgp dông thuê ca s& ha tAng s 181/TCT-KHKD ngày 
01 tháng 01 nàrn 2015 và cac ph li,ic kOm theo duc k gitia Cong ty va cong ty con va Cong 
ty TNHH Mt thành viên lông Cong ly Tan Cáng Sài GOn. Khoân vay dixgc dam báo bAng vic 

N	 thA chAp quyAn khai thác c s& ha tang cOa giai doan I diii tich 104.000 m2  và các cOng trinh 
xây dirng hInh thânh trên dat thuc giai doan 1 (kho hang sO 1, 2, 3, bäi container 3ha, khu nhà N + bãi kiAm hóa, nhà an, nhà nghi, nhà + cng van phong) vã quyAn khai thác c th ha tAng cOa 

N	 giai don 2 diii tich 48.000 m2  và cong trinh xây dirng hinh thãnh trên dAt thuc giai doan 2 
gAm kho hang s 4 và sA 8. 

I V Clii phi san lAp mt bAng tao nAn kho 22 và 23 lCD Tan Câng Long Binh. Khoãn vay nay dugc 
dam báo bAng vic thA chAp quyAn khai thác co' s h tang din tIch 15.300 m2  thuc kho 19, I quyAn khai thác co s ha tang din tIch 16.200 m2  tliuc kho 22 và 23 trên khu dAt 25ha thuc 
khu djch v Tan Càng Long BInh và quyAn khai thác cong trInli xay diving dir an DAu ti.r xay I dirng kho hang sA 19 hinh thành trOn khu dat 25ha thuc khu djch vii Tan Cang Long Binh. 

I V Clii phi xây dirng kho s 21 lCD Tan Cáng Long BInh. Khoán vay nay dugc dam bào bAng vic 
thA chAp quyOn khai thác co sà ha tang din tIch 12.875 m2  thuc kho 21 trén khu dAt 25ha I thuc khu djch vi Tan Cáng Long BInh và quyOn khai thác cOng trIiih xay drng dr an dAu tin 
xay drng ciim kho hang s6 21 hlnh thành trOn khu dat 25ha thuc khu djch viii Tan Càng Long I BInh. 

I 

1
Ban thuydt ininh nay là mç5 b$phin /iclp Ihành vaphái dttçic dcc càng vài Baa cáo tài chin/i hcp nlidt githi nién d 32 

a 
a 

a 

I 

I 

a 

I 



CONG TY cO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: S 10, dii6ng Phan Dng Lixu, khu ph 7, phithng Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT GIU'A NIEN DQ 
6 tháng du cüa nm tài chinh kt thCc ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hQp nht gifla nin 1 (tip theo) 

'7 Chi phI xay di,rng kho s 19 lCD Tan Cáng Long Binh. Khoân vay nay chrçic dam báo bang viêc 
th chap quyên khai thác co si hi tang din tIch 15.300 m2  thuc kho 19, quyén khai thác co s& 
ha tang din tich 16.200 m2  thuc kho 22 vâ 23 trên khu dt 25ha thuc khu dch vi Tan Câng 
Long BInh va quyên khai thác cong trmnh xay di,rng di,r an Du tLr xãy ding kho hang s 19 hmnh 
thành trén khu dAt 25ha thuc khu d4ch vii Tan Cáng Long BInh. 

V Chi phi nhp khAu 10 xe nâng dAu hiu TCM theo hçp Mng ngoai thuong s GV25 120918 
ngày 25/12/2018, th&i han vay 60 tháng. Khoán vay nay thrçic dam bâo bang vic the chAp tài 
san hinh thành tir vn vay. 

(ii) Các khoán vay Ngan hang Thtrong mai C phAn Ngoai thtrcmg Vit Natn — Chi nhánh Biên HOa d 
dau tu xay dirng nhà kho, thai han vay ti'r 120 tháng den 144 tháng, lãi suât quy dnh trén tirng khê 
tthc nhn n. Các kboãn vay nay dirc dam báo bang vic the chap tài san hinh thành tir von vay. 

Khoân vay Ngãn hang Thirong mai C phAn Phát trin Thành ph FM Clii Mmli theo hcvp cMng tin 
dmrng s 40925/19MN/fTD ngày 05/11/2019 de thanh toán, bü däp clii phI dAu ttr xây di,rng, thiêt 
bj Dir an dâu ttr xay dirng kho sO 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Câng — Long Bmnh, thi han vay 96 
tháng k tir ngày giâi ngân von vay IAn dâu. Khoán vay duc dam bão bang vic the chap Cong 
trInh xay di,rng trCn dAt và quyên khai thác cong trInh xay di,rng hmnh thành tir Dr an dau tir xay 
di,rng kho so 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Cáng — Long Binh, toàn bO igi Ich phát sinh tir d,r an nay và 
quyAn tài san phát sinh tr hQp dOng thuê co s& ha tang (khu 6.783 ha thuc Khu djch vii Tan Cáng 
Long Binh khu 130 ha) so 287/TCT-K1{<j ngày 01/09/2018. 

KS' han thanh toán các khoán vay dài han nhui sau: 

SEcuik5r SAdunijm 
Tr 1 nämtrrxung 

47.416.209.491 60.688.279,318 
Trên 1 näm dn 5 näm 257.337.098.735 2 19.409.587.149 
Trén 5 näm 

88.138.762.043 140.269.316.561 
Cong 

392.892.070.269 420.367.183.028 
Chi tit s phát siiih v các khoán vay dài han nhtr sau: 

Luy k tir itA nàni dn cui k5r nay 

S dAu nAm 
Nãm nay Nàrn tru'ó'c 

S tin vay phát sinh 

Kt chuyn sang vay ngAn han 
S 

359.678.903.710 
2.869.026.900 

(17.072.069832) 

312.734.564.069 
30.389.272.379 

(32.681.078.579) cui kS' 345.475.860.778 310.442.757.869 
15c. Vay qud hzn c/nra tha,ih !odn 

COng ty va cOng ty con không 

16. Qu5 khen thir&ng, phüc I9i 

QuS' khen thu&ng 

QuS' phüc lçri 

Qu5 thirOng Ban quân 132, 
diOu hànli 

có các khoán vay 

S6 dAu näm 

qua han ehua thanh toán. 

Tang do trIch 
Ip tir Içri nhun Clii qu3 trong k5r S cui k5'  

1.211.954.855 

1,686,125.903 

433.788.311 

4.943.780.070 

1.486.645.576 

242.440.000 

(5.059.600.000) 

(2.544.202.484) 

(379.000.000) 

1.096.134.925 

628.568.995 

297.228.311 
Cong 3.331.869.069 6.672.865,646 (7.982.802.484) 2.021.932.231 

Bàn Ihuy& rninh nay là m5t bc5ph<n hop thành vàphdi dc dc cüng vöi Bao cáo àî chinh hop nlidi giüa nien d5
33 
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CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Da chi: s6 10, dtthng Phan Dang Ltru, khu ph6 7, phcr&ng Long Blnh, thãnh ph6 Bien HOa, tinh Ding Nai 
BAO CÁO TAr CHf1H i-içip NHAT GICTA NIEN DQ 
6 tháng du cüa nAm tài chfnh kt thOc ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh hy'p nht giUa niên dO (tMp theo)  

17b. Chi tilt vn gop cOa c/ia sO' hifu 

Cong ty TNHH MOt thânh vien Tng Cong ty Tan 
Cáng Sâi Gôn 

COng ty TNHH Quân l nç va Khai thác tài san 
Ngan hang TMCP Quân DOi 

Các c dông khac 

Cong 

1 7c. CJphilu 

S cui k' 

125.750.000.000 

18.750.000.000 

100.522.450.000 

245.022.450.000 

S du HAm 

125,750,000.000 

18.750.000.000 

100.522.450.000 

245.022.450,000 

S aA nAm 
24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

a 
a 
I 

a 

a 

I 

a 

I 

a 

a 

I 

I 

S hicing c phiu clang k phát hành 

S luçrng c phiu da phát hành 

- C'óphiluph thông 

- C'dphlEu u'u ddi 
a S krng c phiu dUQ'C rnua 

lal 

- C8phiEup/d thông 

- C'phiê'u ui.i diii 
a S ltrcng c phiu clang km hành

24.502.245 
- Cd philuphd thOng

24.502.245 
- Gdphilu tru diii 

MOnh giá c phiu clang lu'u hành: 10.000 VND. 

17d. P/ia,, phoAi 41 ithueni 
Trong nãm COng ty dä phân phtii 

lçii nhuân theo Nghj quyt dai hOi c dông thuing nien riãm 2020 sO Ol/20201NQ-DJ-JcD ngày 12/6/2020 nhLr sau: 

• Chia c ti'rc elm cac ct dOng 

• TrIch qu du tr phát trin 

• TrIch qu5' khen thixó'ng 

• TrIch qu phi,'tc 1çi 

• TrIch qu thwrng ban quân l diu hành 

Côngty C phAn TiD van Thfinli Tcna ('A,rn '.'-\

theo Nghj quyt dti 
- -------------- U oI1) ua pnan pnoi IcYi nhun hti cô dông tliumg niên 2020 so Ol/2020/NQ-DHCD ngAy 28/4/2020 nhi.r sau: 

I • Chia c km elm cáe c6 clOng 
• TrIch qu5 c1u tu' phát trin 
• TrIch qu khen thuâng, phtic lçi 
• ThU lao 1101 dng quãn trj, ban kim soát 

VND 

I 

I 

I 

I 

6.000.000.000 
1.059.022.164 

1.059.022.164 

450.000.000 

Ban ihuyli rn,nh nay là mi bp/zn /zp thành Va p/iái duc dpc cing vái Báo cdo tài chlnh hQp nhdi gifla nien d
35 

a 

VND 

36.753.367.500 

8.672.239.390 

4.414.268.988 

957.134.494 

24 4ztfl A(() 

S cui k' 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

a 

a 

U 

I 

I 

I 

I 

I 

S 



I 
I 
I 
I 

129,448,664.506 

1.359.922,548 

14 1.179.168.952 
1.359.922,548 

130.808.587,054 142.539.091.500 

I 
I 

LOyktü.du näm 

Nám nay  

" uen cuoi ky nay 

Nãm trwyc 

2. Giá vn hang bàn 

Giá vn dich v cho thuê kho và dich vi,i di kOm 
Giá vn djch vi,i cho thué cu t?i Cat Lái 
Cong 

CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: s6 10, dis&ng Phan Däng Liiu, khu ph 7, phuang Long BInh, thành ph6 Bién Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH 1-TOP NHAT GIU'A NIEN DO 
6 thang du cUa nm tài chfnh k& th(ic ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chfnh hçp nht giü'a niên d (tip theo)  

18. Các khoãn rnizc ngoài Bang can di k toán hçp nht gifra niên d 

Ngozi t cdc loi 
I

Tai ngày kt thüc kS' k toán, tin va các khoan trong dong tin là 1.274.177,96 USD (s du näm 
• là 770.702,57 USD). 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA IlOAT DQNG KINII DOANH HQP NILAT GIYA NIEN DQ 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 

la. Tdng doanh thu 

Dich vu cho thuê kho và các dich vu di kern 
Doanh thu cho thuê cu tai Cat Lái 

Doanh thu ban h sa thu 

Cong 

lb. Doa,ilz thu ban hang và cung c4o djch vj cizo 
Cong ty và cOng ty con phát sinh các giao djch v 
khác nhix sau: 

Cong ty TNHHMt thành vién Tong Cong ty 
Djch vii cung cp cho Cong ty mc 
Cho COng ty mc thué cu tai Cáng Cat Lái 
C'ông ty G6phdn Kho vmn Tan C'áng 

cdc ben lieu quan 
ban hang và cung cp dlch vi 

Lflyktrdu näm dncui 
Näm nay 

cho cac ben lien quan 

k'này 
Näm truO'c 

Tan Cãng Sài Gô,z 

8.222.356.592 
3.880.750.002 

4.986.944.020 
4.084.999.998 

Cung cp djch viii 
Cong ty ('Op/iduz Djch v K9 thuIt TOn Gang 

1.553.514.594 

Cung cp dch viii 
Cong ty Gd p/iOn V,z tOi B3 Tan GOng 

23 .914. 168 15 .665 .856 

Cung cp djch viii 
Cong ty C'd phdn Ddu twlC'D Tan Long 

69.375.788 201.686.360 

Cung cp djch vti 
COng ty C'd phd,, N/len lieu TOn GOng 

418.522.500 417.892.500 

Cung cp djch vi 
28.334.949 

Ban ihuylt rninh nay là mOt b5 p/ian hcip thành Va phái durc dcc chng vó'i Baa cáo là! chin/i hcip nhth giffa nien d 36 

a 
I 
I 
a 

I 

a 

a 

a 

a 

I 

I 

a 

a 

a 

a 

N 

N 

I 

Luyktirau Ham 
Näni nay 

214.781.232.539 

3.880.750.002 

5.454.546 

218.667.437.087 

Jn cui k' nay 

Näm triroc 
200.399.132.022 

4.084.999.998 

12. 727.274  

204.496.859.294 



cuEi k' nay 

Nm trLróc 

Lily k tirdu nãm uen 
Näm nay 

CONG TY C5 PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dia chi: S6 10, dtrô'ng Phan Dãng Luu, khu ph 7, phu'ng Long BInh, thành ph6 Bin I-faa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TA! CR1NH 1-IQP NHAT GICTA NIEN DO 
6 thang du cüa näm tài chinh kt thCic ngáy 31 thang 12 nám 2020 
Ban thuyk minh Báo cáo tài chinh h9'p nht giüa niên t (tip theo)  

LOyk tfrdu nàm dn cui k'này 
Nm nay Nni trinrc 

1.298.197.261 1.134.116.712 
41. 156.863 40.425.285 

130.000.000 351.585.161 
846.5 95.596 82.567.73 I 

5.977.000 2.717.273 
23.960.408 5 1.401.833 

2.345.887.128 1.662.813.995 

17.371.626.067 14.952.018.717 
305.5 13 .208 26.595.493 

616.434.665 68.378.721 

197.842.244 

18.491.416.184 15.046.992.931 

Lüy ktirthu nãni 4n cui k'này 
Nãm nay Näm tru*c 

305.199.998 
893.399.272 

540.296.089 

2.426.702.501 

dn cui k' nay 

Nàm tru'c 
8.401.898.568 8.649.574.160 

539.256.097 853.465.648 
1.284.033.301 822.638 .56 
1.475.827,630. 

A 

1,465,793.448 
6.860.000 6.000.Ooo' ij 

335.348.768 222.4 19.7f 
1.307.040.281 2.040.9o1.59' 
5.184.040.795 4.444.340.774 

18.534.305.440 18.505.133.838 

Bàn thuyut mmli nay là in1 bplzd#i /iqp thành và phai dwcic d9c cling vái Baa cáo là! chinh hyp nhdt giia i!ên d5 

I 

I 

1 

N 
3. Doanh thu hot diig tài chinh 

Lài tin gCri có kS' hin 
. Läi tiên gCri không kS' han 

C ttrc, lçii nhuân du'çc chia 

N LAI chênh 1ch t giá phát sinh 
Lãi ban ngoai t 

• Doanh thu tài chinli 
Cong 

4. Chi phi tài chInh 

1 
ChiphIläivay I
L chênh lêch t' giá phat sinh 

• L chênh Ich t giá do dánh giá 1i cac 
rniic tin t Co gôc ngoi t 

I Chi phi tài chInh khác 
Cong 

N Chi phi khu hao tài san cô djnh 
Clii phi djch vii mua ngoài 

p Các clii phi khác 
Cong 

6. Chi phi quãn I doanh nghip 

Clii phi cho nhân viên 

Chi phi 4t 1iu quãn I 

Chi phi d dung van phông 

Chi phI khu hao tài san c djnh 

Thu, phi và I phI 

D phông phai thu klió dôi 

Chi phi djch vi mua ngoài 

Các chi phi khác 

Cong 

I 

N 

1 5. Chi phi ban hang 

U 

1.049.451.251 

1.377.251.250 
1.738.895.359 

&uy ke tr dau nãm 

Näm nay 
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• CONG 1Y cö PH'AN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, throng Phan Däng LLru, khu ph6 7, phirông Long Binh, thánh phó Bién Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN DQ 

rn 6 tháng du cüa nm tãi chinh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Ban thuyt nifnh Báo cáo tãi chinh hqp nht giüa niên d (tip theo)  

7. Thu nhâp khác 

LOyktirdu nämdncu6j k5'này 

• Näm nay Náni triroc Tien boi thuung
- 9.787.099 

$ Truy thu báo hirn ngirxi lao &ng 27.935.220 
Thu tin thanh 1' hçxp dng báo him 19.996.000 

• Thu tfr các khoán nçi kho dôi dã xCr 1' xOa s 4.622.200 

• 
Thu nhp kiiac

5.281.451 715.441 Cong
57.834.871 10.502.540 

8. Clii phi khác 

Lily k tir ttu näm dn cui k' nay 
• Nàm nay Näm  

Tin an cho Hái quan
112.925.000 102.000.330 Phat vi phm hành chInh

27.0 10.800 
Thug bj phat, bj truy thu 75.097.984 1.271.144 I
Phat do vi pham hçip dng 8.568.171 16.567.403  

• Cng
196.591.155 146.849.677 

9. LAl trên cô phiu 

9a. Ldi co' bãn/suy giám trên c6phiEu I 

I 
Lçxi nhun k toán sau thus thu nhp doanh 

1 nghip 

Lüyktrdu flàtudncuiknay 
Náni nay Nàni tru'c 

28.882.012.897 28.874.254.563 
TrIch qu khen thuâng, plic Ici (4.284.000.000) (2.887.425.456) 
Các khoán diu chinh tang, giâm lçxi nhun k toán d xác djnh 
Icxi nhun phân bô cho cô dông sâ hftu cô phiêu phô thông  

Lçri nhun tInh lãi ccx bán/suy giãm trén c phiu 24.598.012.897 25.986.829.107 U
S hqng bInh quân gia quyn cüa c phiu ph

24502245 24 502 245 thông dang hru hanh trong nAm 

Lãi co bãnlsuy giãm trên c phiu 1.004 1.06 1  

9b. Thông tin khdc 

Lãi ccx ban trén c phiu k' nay duc tInh trén ccx sà tth sit?m trIch qu5 khen thixàng, phic lçi di,ra 
theo Nghi quyét Di hi cô dông thuxng niên nãm 2020 so 01/2020/NQ-DJ-IDcD ngày 12 tháng 6 näm 2020. 

Không có các giao djch ci phiu ph thông hoc giao djch c phiu ph6 thông tim nang iiào xáy 
ra tt'r ngày két thüc kS' kê toán den ngày cong bô Báo cáo tài chInh hçxp nhât giOa nien d nay. 

I 

I 

I 

I 

Bàn thuyil nt/nh nay là rnt bp/,an bc/p thành vàphái duçic dQc c/mg vái Baa cáo tài chinh hap nhdt giIa niên d3
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Lily k tirdu nàm 

Nàm nay 
dn cui k' nay 

Nãm tnro'c 

   

1.295.741,032 

26.644.007.739 

30.053.122.256 

96.870.343.147 

7.949.078.125 

2.731.842.987 

28.855.259.303 

26.494.627.448 

86.022.142.983 

7.636.550.672 
162.812.292.299  151.740.423.393 

CONG TY cö PH'AN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: S 10, duO'ng Phan Däng Lizu, khu pM 7, phtrông Long Binh, thánh pM Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NFIAT GIU'A NIEN DO 
6 tháng du cUa näm tài chmnh k& thüc ngày 31 thang 12 nArn 2020 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht giii'a nien  d (tip theo)  

S 

I 

S 

U 

U 
10. Chi phi san xuât kinh doanh theo yu t 

U 
Chi phI nguyen Iiii, vt lieu 

• Chi phi nhân cong 

N Clii phI khâu hao tài san c dinh 

Chi phI djch vu mua ngoài 

• Chi phi 

Cong 

• VII. NIIUNG THÔNG TIN KHAC 

5 1. Giao djcli và s du' vói các ben lien quan 

I 

a	 Các ben liOn quan vo'i Cong ty và cong ty con bao gcm: cac thành viOn quán l' chO ch&, các cá 
nhân có lien quan vâi các thành viOn quân 1' chiX ch& và các ben liOn quan khác. 

la. Giac djch vâ sd dir vói cdc than/i viên qua!: lj c/iü chát và cdc cd izhân có lien qua:: vói cdc 5 thành vie,: quán lj chü chat 

Các thành viên quàii l' chO ch6t gm: cac thânh viOn Hi c1ng quãn tij và các thành viOn Ban diu S	
hành (Ban Giárn doc, Giãm doc tài chinh, kO toán tnràng). Các cá nhân có liOn quan vol cac thành 
viOn quãn I chiX chôt là cac thành viOn mt thiOt trong gia dInh cac thOnh viOn quán I2 chCi cMt. 

Giao djch vái các thành viên quán l chz chat và cac cá nhdn CO lien quan vái các thành vie,: quán 5 li chz chOt 

COng ty và cOng ty con không phát sinh giao dch ban hang và cung cp djch vu cOng nhu cac giao U	
djch khácvOi các thành viOn quán I chO chOt và các Ca nhân cO liOn quan vOi các thành viOn quán 
I' chO chOt. 

COng ncr vOl các thành viên quán 1j chá chat và cOc cO nhdn cO lien quan vOl các thành viên quán 
lj chá chOt 

Cong ty và cong ty con khOng có cong ncr vOi các thành vien quân I chO ch& va cac cá nhân có 
lien quan vOi các thành viOn quãn 1' chO chôt. 

Thu nhp czia cac thành vien quOn 1j5 chth chat 

Tin lirong
986.586.710 1.284.928.846 Tiii thróiig
497.829.550 522.663.000 Cong

1.484.416.260 1.807.591.846 

lb. Giao djch và sJ dir vOi cdc ben lien qua:: khác 

Các ben lien quan khác vOl Cong ty và cong ly con gm: 
Ben lien quan khác  

Cong ty TNHH MOt thânh viOn Thng Cong ty Tan Câng Sal GOn 

Cong ty TNHH Mit thành viên Xây dirng Cong trinh Tan Câng 
Cong ty C pIin Kho vii Tan Cáng 

Cong ty C phAn Dich vii K5' thut Tan Câng 

Cong ty C pMn Dai 1 Giao nhân Vn tãi Xp do' Tan Cáng 
COng ty C pMn Van tài Bi Tan Càng 
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Lily k tu (Iu nãm t1n cui k' nay 
Nàm nay Nàm trtró'c 

Mi quan he 

COng ty mc 

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

Cong ty cOng Tap doân 

B 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



CONG TV Co PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja chi: S 10, dträng Phan Dang Luu, khu ph6 7, phising Long Binh, thành ph Biên Hôa, tlnh D6ng Nai 
BAO cÁo TAI CHINH HOP NHAT GIITXA NIEN DO 
6 tháng dâu cüa näm tài chInh k& thñc ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
Ban thuyt minh Bäo cão tài chInh hçp nht giüa niên  d (tip theo)  

N 

I 

I 

N 

U 

U 

U 

I 
U 

U 

I 

I 

U 

N 

MAi quan 1i  

Cong ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Ip doan 
Cong ty cOng Tp doãn 
Cong ty cOng Tp doan 
Cong ly cOng Tap doàn 
Cong ty cOng Tp cloan 
Cong ly cOng Tap doOn 
Cong ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Tp doàn 
Cong ty cOng Tap doan 
Cong ty cOng Tp doan 
Cong ty cOng Tp doOn 
Cong ty cOng Tap doân 
COng ty cOng Tap doàn 
COng ty cOng Tp doân 
COng ly cOng chO tjch 

Ben lien quan khác  
Cong ty C phn Vn tái Thüy Tan Cáng 

Cong ty C phn Giái pháp Cong ngh Thông tin Tan Cãng 
Cong ty TNHH Mt thành viên Hoa tiêu Tan Cáng 
Cong ty C phn Djch vii Hang hâi Tan Cang 
Cong ty C phAn Tan Cáng — Cal Mép 
Cong ty C phAn Tan Cáng Min Trung 
Cong ty C p1in Tan Cãng Hip Phtxâc 
COng ty C phn Tan Cáng Cypress 

Cong ty C phn lCD Tan Câng - SOng Thin 
Cong ty C phAn Vn tãi Bin Tan Cáng 
Cong ty C6 phn Cãng Cat Lái 

Cong ty TNHH Câiig Quc t Tan Cáng - Cái Mép 
Cong ty C phn Tip vn Cat Lái 

Cong ty TNHH Phát trin ngun nhân hrc Tan Cáng — STC 
Cong ty C p1in Tan Cáng — Tây Ninh 
COng ty C phAn Du t.r lCD Tan Long 

Giao djch vái các hen lien quan khác 

Các giao djch khác phát sinh giO'a Tp doan vOi các ben lien quankhác 

Luy ke tu' da U
Nàm 

C'ông ty TNHH Môt thành viên T6ng Cong ty Tan Cdng Sal Gb,, 
Chi phi thuê ca sO h? tang 
Chi phi mua 4t tu djch vu 
Tin thu dAt phâi trã 

N Phái trâ c tirc nArn triràc 
Cong ty phn Thwong inai và Djch vt Container Linh Tan Gang 
Sr diing djch vii trong k' 

COng ty C'ciphtn Kho viz Tan C'áng 
Sr ding djch vii trong k' 
Cong ty CJ phlz Djch vi K9 usual Tan Gang 
SCr diing dch vu trongk'

912.113.572 
Cong ty ThTHIWãng Quäc tETân Qing CáiMép 
Sfr diing djch vu trong kS' 12.940.909 
COng ty GJphtn Gldipháp Cong izg/s Thông liii Tan C'ãng 
Si'r dung djch vu trong kS' 301.200.000 
Gong uy TNHHPhdt trin Ngu,z nhân irc TOn GOng STC 
Sir dung djch vu ti'ong k' 76.480,328 
Cong ty Giphn NI,iên lieu Tan GOng 
Scr dung djch vu trong k' 

congty Giiphn T* vmn GdtLOi 
Sr dung djch vu trong ki 8.300.000 
Cong ty Ci phi,z Du tw lCD TOn Long 
Chi phi thuê kho trong k' 

I 

709.090.249 
7.817.887.920 

18.862.500.000 

18.132.660.000 18.132.660.000 

nhu' sau: 
u Dam dn cui k' nay 
y Nämtrtthc 

29.225.143.492 

922.603,9 19 
6.049.726.995 

18.862.500.000 

26. 100.000 

1.418.181 

434.744.043 

3.090.910 

108.500.000 

8.880.000 

1.554.084.274 

N 

N 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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I CONG 1Y CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dia chi: s6 10, thràng Phan Dang Urn, khu plió 7, phu&ng Long Binh, thânh ph6 Bién HOa, tinh D6ng Nai 

• BAO CÁO TAL CHINH HQP NHAT G1UA NIEN DO 
6 thang dâu cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 U Ban thuyt minh Báo cäo tàî chInh hQp nht giüa niên d (tip theo)  

Cong nçi vái các ben lien quan khác 

Cong nq vâi các ben lion quan khác dtr'c trInh bay t?i các thuyt minh si V.3, V.10, V.12, V.13 và 
V.14. 

Các khoán cong nç phái thu các ben lien quan khác không có bâo darn và s thrçc thanh toán b&ng 
tiên. Không có khoán dir phOng phái thu khó dOi nao dirçic 1p cho cac khoán nç phái thu các bOn 
liOn quan khác. 

2. Thông tin v b pIin 

• Tp doàn không trinh bay báo cáo b phân do hot dng cOa Tp doàn chü yu trong lTnh vrc kinh 
doanh djch vi cho lhuê kho và djch vi di kern, t?i mt khu vrc da l là trong lãnh thô Vit Nam. 

3. Thông tin v hoat doug lien tic 

Tai ngày 30 tháng 6 nArn 2020, nçi ng.n han  lan han tài san ngn han là 16.841.872.340 VND. Si,r 
• kin nay có the ánh huang dOn khá näng thanh toán cOa Cong ly. Tuy nhiên, cac khoán nçi ngän 

han cOa Cong ty chi'i yOu là cac khoán nçi phái trá cac ben liOn quan, trong do tOng các khoãn nq 
I	 phái trá ngàn hin Cong ty mc tai ngày 30 tháng 6 nàm 2020 là 88.194.444.774 VND, Các khoán 

nq Cong ty mc cO thOl han thanh toán tir 60 dOn 90 ngây kO ttr ngày phát sinh cong nq va Cong ty 
a	 cO khá nàng thu x6p dOng tiên thanh toán khi den han hoc dê nghj Cong Iy mc gia han (nOu can). 

Ngoài ra, dOng tiên tfr hoat dng san xuât kinh doanh cOa Cong ty the hin trong trOn Báo cáo km 
a	

chuyOn tiOn t 6 tháng dâu cOa näm tài chInh kOt thñc ngày 31 tháng 12 nArn 2020 duang 
13 8.577.290.629 VND, hot dng san xuât kinh doanh 6 tháng dâu cCia nám tài chinh kOt thOc ngày U
31 tháng 12 näm 2020 tiOp tic CO lãi 3 1.407.604.665 VND, Cong ty van t1c hin chi trã cô trc 

a
hang nàrn 15%. Vói các l' do trOn, Ban Giárn dôc Cong ty tin tinrng Cong ty cO dii khá nãng thanli 
toán cac khoán n den hn tir dOng tiên tr hoat dOng kinh doanh và tiOn thu tfr các tài san tài chInh 

U	 dáo han. Do do Báo cáo tài chInh hgp nhât 6 tháng dâu ciia nám tài chInh kêt thiic ngày 31 tháng 
12 nàm 2020 van duc 1p dra trOn giá thiOt COng ty hoat dng kinh doanh hen tic. 

4. Sip' kiin phát sinh sau ngày kt thüc k5' ké toán 
U

Không CO sr kien trçng y6u nao phát sinh sau ngày k6t thiic k k6 toáii yOu cu phái diu chinh s6 
lieu hoc cong b trOn Báo cáo tài chinh hqp nhât gifla niOn dO. 

I Lap, ngày 19 tháng 8 nàin 2020 

U 

U 

U 

U 

I 

I 

I 

I 

Bàn thuydt ininh này/à m5t bp/iqn hc'p ihành vàphái thtqc dQc cling vái Baa cáo tài chinh hcip ulidi gia'a nién d 41 


	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

