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CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dja chi: S 10, duing Phan Dang Li.ru, khu ph 7, phing Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CH!NH GIUA NIEN fX 
Qu II cüa näm tài chInh kt thi.ic ngày 31 tháng 12 närn 2021 

BANG CAN DO! ICE TOAN GIUA NIEN DQ 
(Dng dy dü) 

Tai ngày 30 tháng 6 näm 2021 

Dan vj tInh: VND 

Ma Thuyt 
• TA! SAN so minh So cuoi ky So dau näm 

A - TA! SAN NGAN HAN 100 267,689,928,869 241,257,021,073 

I. Tin và các khoän tirolig throng tin 110 V.1 159,324,381,914 130,037,428,854 
1. Tin 111 114,324,381,914 75,037,428,854 
2. Các khoãn ttsclng duang tin 112 45,000,000,000 55,000,000,000 

II. A Dau tir tài chinh ngän han 120 
1. Ch(rng khoan kinh doanh 121 
2. Di,r phàng giâm giá ching khoán kinh doanh 122 
3. DAu tt.r nm giU dn ngày dáo han 123 

Ill. Các khoãn phäi thu ngn han 130 107,711,690,790 110,194,036,854 
1. Phãi thu ngân hn cüa khách hang 131 V.3 95,150,967,650 96,923,647,264 
2. Trãtrirâcchongi.ribánng.nhn 132 413,638,854 
3. Phãi thu ncii  b ngn han 133 
4. Phãi thu theo tin d k hoach hcp dng xây dirng 134 
5. Phãi thu v cho vay ng.n han 135 
6. Phãi thu ng.n hn khác 136 V.4a 13,385,442,957 14,241,389,804 
7. Drphàngphãi thungnhkhódôi 137 V.5 (1,238,358,671) (971,000,214) 
8. Tài san thiu chi xcr 1' 139 

IV. Hang tn kho 140 
1. Hàngtnkho 141 
2. Dir phóng giâm giá hang tn kho 149 

V. Tài san ngn han  khác 150 653,856,165 1,025,555,365 
1. ChiphItrãtri.rOcngânh 151 V.6a 653,856,165 1,025,555,365 
2. Thu giá trj gia tang dixçyc khAu tth 152 
3. Thu và các khoân khác phài thu Nhà nuâc 153 
4. Giao dlch  mua ban I0i trái phiu ChInh phO 154 
5 Tàisanngânhankhác 155 

Báo cáo nay phái thiqc dQc czng vái Ban ihuydt mink Báo cáo tàí chink gita niên d 2 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG - LONG B±NH 
f)ja chi: S6 10, thrng Phan Dang Li.ru, khu ph6 7, phthng Long BInh, thành phé, Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH GIOA NIEN D 

Qu' II cta nm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

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

TA! SAN 

B- TAISANDAIHN 

Ma 
s 

200 

Thuyt 
minh S cui k3' Sidunäm 

1,118,620,766,260 1,155,622,468,344 

I. Các khoän phäi thu dài han 210 630,000,000 630,000,000 
1. Phài thu dài hn cüa khách hang 211 
2. Trà trtrâc cho ngi.rài bàn dài han 212 
3. V6n kinh doanh ô don vj tn,rc thuc 213 
4. Phài thu ni b dài han 214 
5. Phài thu v cho vay dài han 215 
6. Phài thu dài han  khác 216 V.4b 630,000,000 630,000,000 
7. Di,r phông phãi thu dài han  khó dôi 219 

II. Tai san co dnh 220 704,008,923,339 731,299,966,800 
1. Tài san c6 djnh ht1u hinh 221 V.7 702,820,240,606 730,910,470,134 

Nguyen giá 222 1,090,937,314,607 1,090,079,376,548 
Giá trj hao mon liiy  ké 223 (388,117,074,001) (359,168,906,414) 

2. Tài san c djnh thuê tài chInh 224 
Nguyen giá 225 
Giá tn /zao mOn hy IcE 226 

3. Tài san c6 djnh vô hInh 227 V.8 1,188,682,733 389,496,666 
Nguyen giO 228 2,690,971,400 1,547,471,400 
GiO i hao mOn lüy IcE 229 (1,502,288,667) (1,157,974,734) 

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

IV. Tài san d dang dài han 240 V.9 19,527,244,210 20,101,850,936 
1. Chi phi san xut, kinh doanh do dang dài han 241 
2. Chi phi xây di,rng Co bàn do dang 242 19,527,244,210 20,101,850,936 

V. Du tir tài chInh dài han 250 V.2 27,638,210,000 27,638,210,000 
1. DâuttrvàocOngtycon 251 20,400,000,000 20,400,000,000 
2. Du n.r vào cong ty lien doanh, lien kt 252 
3. DAu tu gop v6n vào don vj khác 253 7,238,210,000 7,238,210,000 
4. Dr phOng du tu tài chInh dài han 254 
5. DAu tu nm giti' den ngày dáo han 255 

VI. Tài san dài han khác 260 366,816,388,711 375,952,440,608 
1. Chi phi trà trirOc dài han 261 V.6b 366,566,938,379 375,702,990,276 
2. Tài san thus thu nhp hoãn lai 262 249,450,332 249,450,332 
3. ThiEt bj, vt tu, phi,i tng thay th dài han 263 
4. Tài san dài han  khác 268 

TONG CQNG TA! SAN 270 1,386,310,695,129 1,396,879,489,417 

Báo cáo nàyphái dwqc dc càng vó'i Ban thuydt minh Báo cáo thi chinh giia niên d5 3 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
DIa chi: S 10, throng Phan Däng Lru, khu ph6 7, phrOng Long Bmnh, thành ph Biên 1-lôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TA! CHfNH GI(.IA NIEN D 
Qu' II cüa näm tài chInh kt thUc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bang can di k toán gi&a niên d (tip theo) 

NGUON VON 

C- NQPHAITRA 

MA 
s 

300 

Thuyt 
minh scu6ik' So dau näm 

995,923,554,427 1,003,230,685,501 

I. Nç ngin hn 310 312,593,342,062 301,388,663,191 
1. Phãi trangi.rei ban ng.nhn 311 V.10 126,339,223,270 141,193,636,079 

2. Ngi.rOi mua trã tin truâc ng.n han 312 59,380,643 6,696,231 

3. Thu vã các khoãn phãi np Nhà nisâc 313 V.11 18,084,892,319 8,451,686,895 

4. Phãi trã ngi.rOi lao dng 314 2,986,124,378 6,939,406,660 

5. ChiphIphãitràngnhn 315 V.12 10,145,294,113 7,924,588,018 

6. Phãi trã nii b ngân hn 316 

7. Phãi trá theo tin d k hoach hçrp dng xây di,rng 317 

8. Doanh thu chi.ra thrc hin ngAn han 318 V.13a 4,532,613,324 4,532,613,324 
9. Phãi trã ng.n han  khac 319 V.14a 82,371,890,837 64,761,800,822 
10. Vay và nçi thuê tài chinh ngân han 320 ViSa 67,029,569,149 65,957,430,368 
11. Di,rphôngphãitrãngnhn 321 

12. Qu5 khen thLrâng, phüc 1çi 322 V.16 1,044,354,029 1,620,804,794 
13. Qu5' bInh n giá 323 

14. Giao djch rnua ban li trái phiu ChInh ph 324 

II. Nq dài hn 330 683,330,212,365 701,842,022,310 
1. Phâi trã nguOi ban dài han 331 V. lOb - 
2. NgtiOi mua trã tin trtrâc dài han 332 

3. Chi phi phâi trã dài han 333 
4. Phài trã nôi b v v6n kinh doanh 334 

5. Phãitrãn,ibdàihan 335 
6. Doanh thu chua thirc hin dài han 336 V.13b 165,613,457,516 167,879,808,560 
7. Phãitrãdàihankhác 337 V.14b 263,471,807,685 258,206,653,810 
8. Vay vã nçi thuê tài chInh dài han 338 V.15b 254,244,947,164 275,755,559,940 
9. TraiphMuchuyndi 339 
10. C6 phiu i.ru dAi 340 
11. Thud thu nhp hoAn lai  phãi trà 341 
12. Dr phong phãi trã dài han 342 
13. Qu phát trin khoa h9c và cong ngh 343 

Báo cáo nàyphái dttçc dQc cling v&i Ban thuyit mini: Báo cáo tài chlnh gua niên a 4 



CONG TY c6  PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Oja chi: Sc 10, &ring Phan Dang Lru, khu ph 7, phthng Long BInh, thành ph Bién Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TA! CH!NH GICJA NIEN fX 

Qu' II cOa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nam 2021 

Bang can d6i k toán gifra niên d (tip theo) 

NGUON VON 

D - NGUON VON CHU S€ HUt 

Ma 
so 

400 

Thuyt 
minh • So cuol ky So dau näm 

390,387,140,702 393,648,803,916 

I. V6n chü s& hü'u 410 V.17 390,387,140,702 393,648,803,916 

1. V6n gop cüa chü so hthi 411 245,022,450,000 245,022,450,000 

Ca phiau ph thông có quyn bilu quyat 411a 245,022,450,000 245,022,450,000 

- Caphiauu'ua'ai 411b 

2. Thngduv6ncphAn 412 

3. Quyn ch9n chuyn di trái phiu 413 

4. V6n khác cUa chü sO hcru 414 

5. Côphiuqu5' 415 

6. Chênh 1ch dánh giá 1i tài san 416 

7. Chénh 1ch t5' giá h6i doái 417 

8. Qu5' dAu ti.iphát trin 418 105,918,212,467 91,016,283,335 

9. Qu5' h trçr sp xp doanh nghip 419 

10. Qu5 khác thuOc v6n chCi sO hthi 420 - 
11. Lçii nhun sau thud chua phân ph6i 421 39,446,478,235 57,610,070,581 

- LNSTchzta phân phdi ly  kl dIn cudi /cj) trtthc 421a 4,775,478,893 57,610,070,581 

- LNSTchuuphánphlik)>này 421b 34,670,999,342 

12. Ngun vn du ft.r xây di,rng co ban 422 

II. Ngun kinh phi và qu5 khác 430 
1. NguinkinhphI 431 

2. Ngun kinh phi dã hInh thành tài san c6 djnh 432 

TONG CONG NGUON VON 440 1,386,310,695,129 1,396,879,489,417 

Ngu'ö'i 1p biu KT. K tom tru'ö'ng 

  

   

   

  

Dào Thanh Blnh Phan Anh Tun 

Báo cáo nàyphái dirqc dQc cng vá'i Ban thuyét minh Báo cáo iài cl:inh gffia nién d5 5 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Da chi: S 10, dir&ng Phan Dang Luu, KP7, phuing Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh DôngNai 
BAO CÁO TI CHINE GIC!A NIEN DQ 

Qu II cüa näm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH GIUA NIEN DQ 
(Dang dy dii) 

Quy II ciia nãm tài chInh k& thiic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

CHI TIEU 
Ma 
s6 

Thuyet 
minh 

Quy H 

Nãm nay Nãm trtr&c 

Don vi tInh: VND 
- • h . Luy ke ttr dau nam den cuol ky nay 

Nm nay Näm trithc 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 01 VI.! 127,920,001,614 106,170,848,677 246,636,753,048 204,171,913,580 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 02 - 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp dich  vu 10 127,920,001,614 106,170,848,677 246,636,753,048 204,171,913,580 

4. Giá vn hang ban 11 VI.2 86,923,495,020 72,370,400,134 169,378,819,497 137,650,743,242 

5. Lol nhuãn gp v ban hang và cung cp djch viii 20 40,996,506,594 33,800,448,543 77,257,933,551 66,521,170,338 

6. Doanh thu hot dng tài chinli 21 VI.3 357,079,163 3,920,975,632 935,893,508 5,142,198,843 

7. Clii phi tài chinh 22 VI.4 6,637,859,601 8,858,900,802 12,839,449,284 16,945,967,295 
Trong do: chi phi läi vay 23 6,438,644,222 7,942,503,700 12,397,336,351 15,826,177,178 

8. Chi phi ban hang 25 VLS 852,825,940 728,170,025 2,605,012,371 1,688,255,686 

9. Clii phi quän 1 doanh nghip 26 VI.6 9,064,692,291 8,590,359,964 18,388,250,091 16,902,221,701 

10. Loi nhuin thun ttr hot dng kinh doanh 30 24,798,207,925 19,543,993,384 44,361,115,313 36,126,924,499 

11. Thu nhâp khác 31 VI.7 23,692,738 23,992,738 51,267,671 

12. Chi phi khác 32 VI.8 649,239,095 62,075,000 767,014,096 113,995,481 

13. Loi nhuãn khác 40 (625,546,357) (62,075,000) (743,021,358) (62,727,810) 

14. Tong 19i nhuân k toán tru*c thuê 50 24,172,661,568 19,481,918,384 43,618,093,955 36,064,196,689 

15. Clii phI thu thu nhp doanh nghip hin hành 51 V.13 5,034,453,135 3,453,906,796 8,947,094,613 6,750,860,939 

16. Chi phi thud thu nhãp doanh nghip hoãn 10i 52 

17. Lqi nhuãn sau thu thu nhãp doanh nghip 60 19,138,208,433 16.028,011,588 34,670,999,342 29,313,335,750 

Báo cáo ithy p/wi dzr,c dQc cthig vái Bàn tIiuyt ,ninh Báo cáo tãi chin/i giia nién d 6 



CONG TV' C5 PHAN lCD TAN CANG - LONG BkNH 
Dja chi: So 10, duong Phan Dãng Luu, KP7, phLthng Long BInh, thânh ph6 Bién Hôa, tinh DOng Nai 

BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN DQ 

Qu' II cUa nãm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH GIfJA NIEN DQ 
(Dng dy dü) 

Quy H cüa näm tài chInh kh thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 

Din vj tInh: VND 
Qu II LOy k tr du näm dn cu61 k' nay 

Ma Thuyt 
CIII TIEU s minh 

18. Lãi co ban trén cO phiu 70 VI.9 

19. Lãi suy giam trén c phiu 71 VI.9 

Nãm nay Nãm trinyc 

 

Nàm nay Näm trinrc 

       

       

       

       

Ngwôi Ip biu KT. K tom trirthig 

 

 

    

  

D*o Thanh BInh 

 

7 Báo cáo nàyphAi Jzc dQc citog v&i Ban Ihuyt mini, Báo cáo thi ci,inh gia nién do 



CONG TY c6 PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dia chi: S6 10, &rmg Phan Dang Li.ru, khu ph6 7, phràng Long BInh, thành ph Bién Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TA! CHINH GIcrA NIEN D 

Qu' II ciia nàm tài chInh k& thiic ngày 31 thang 12 nAm 2021 

BAO CÁO LIJ'U CHUYEN TIEN T GIU'A NIEN DQ 
(Theo phuong pháp gián tip) 

(Dng dy dii) 
Qu H ciia nAm tài chInh kt thiic ngày 31 tháng 12 nAm 2021 

CHI TIEU 
MA Thuyt 
s minh 

Din vi tInh: VND 

- • ). X. • Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay 
NAm nay NAm truó'c 

I. Liru chuyn tin t& hot dng kinh doanh 

1. LØ nIzuIn truyfrc thul 01 43,618,093,955 36,064,196,689 
2. Dieu chin/i cho các khoän: 
- KhAu hao tài san c6 djnh và bAt dQng san dAu tu 02 VI.10 29,292,481,520 28,111,929,336 
- Các khoãn di,r phông 03 VI.6 267,358,457 335,348,768 

LAi, 1 chênh lch t' giá hi doái do dánh giá lai 
các khoãn mic tin t có gc ngoi t 04 VI.4 199,864,068 616,434,665 
LAi, I t& hoat dtng dAu tix 05 (794,383,557) (4,232,479,453) 

- Chi phi lAi vay 06 VI.4 12,397,336,351 15,826,177,178 
- Các khoãn diu chinh khác 07 
3. L nhuçin tfr h09t dng kin/i doanh 

trwOc rhay ö'02i van hru d5ng 08 84,980,750,794 76,721,607,183 
Tang, giám các khoãn phài thu 09 2,143,210,830 65,716,845,182 

- TAng, giãm hang tn kho 10 - 
Tang, giãm các khoãn phài trâ 11 (27,260,769,634) 16,125,132,399 
Tang, giãm chi phi trã truâc 12 9,507,751,097 1,009,478,798 
Tang, giãm chüng khoán kinh doanh 13 
Tin lài vay dA trá 14 (12,508,246,985) (15,464,812,384) 
Thud thu nhp doanh nghip dA np 15 V.11 (4,507,312,593) (5,230,236,834) 
Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh 16 
Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 V.16 (1,755,745,821) (7,294,067,484) 

Lwu chuyin tien thun tü h09t d3ng kinh doanh 20 50,599,637,688 131,583,946,860  

II. Lu'u chuyn tin Ui hot dng dAu tir 

1. Tin chi dé mua sAm, xay di,rng tài san c6 djnh va 
các tài san dài han  khác 21 (1,426,831,333) (22,723,408,155) 

2. Tin thu tlr thanh 1', nhrcing bàn tài san c dlnh  và 
các tài san dài han  khâc 22 

3. Tin chi cho vay, mua các cong cii n ccia 
dyn vi khác 23 

4. Tin thu hi cho vay, ban Iai  các cOng cv nç ciia 
dcm vi khác 24 

5. Tin chi dAu ti.r gop vn vào dn vi khác 25 
6. Tin thu hi dAu tu gop vn vào &n vj khác 26 
7. Tin thu lAi cho vay, Co tCrc và 1çi nhun duc chia 27 855,205,475 4,109,767,120 

Lu'u chuyEn rien thutn & hogr dng du tw 30 (571,625,858) (18,613,641,035) 

Báo cáo nàyphài ditçrc dpc càng v&i Ban Ihuy1f minh Báo cáo thi chinh git7a niên d5 8 



CONG TY c6 PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dja chi: S6 10, du&ng Phan DAng LLIU, khu ph 7, phi.rvng Long BInh, thành pM Biên Hàa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHtNH GIUA NIEN DQ 

Qu II cOa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 

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

CHI TIEU 

III. Luu chuyn tin tu hot dng tài chInh 

1. Tin thu tr phát hành c phiu, nhn v6n gop cüa 

MA 
s 

Thuyt 
minh 

- Luy ke tu dau nam 

NAm nay 

L 

NAm nay 

chUsâhthz 31 - 
2. Tin trá Ii vn gop cho các chü sâ hthi, mua 1i 

c phiu cüa doanh nghip dA phát hành 32 - 
3. Tin thu tir di vay 33 V.15 12,392,902,266 2,869,026,900 
4. Tin trã nq gc vay 34 V.15 (32,831,376,261) (26,944,139,659) 
5. Tin trá nci gc thuê tài chInh 35 - 
6. Co tic, lçi nhun dA trã cho chü sâ hthi 36 (147,120,580) (18,994,441,867) 

Lwu chuyn tien thun th' hoç,t d3ng tài chInh 40 (20,585,594,575) (43,069,554,626) 

Luii chuyn tin thun trong k' 50 29,442,417,255 69,900,751,199 

Tin VA tuong dirong tin du nAm 60 V.1 130,037,428,854 71,419,929,315 

Anh huâng cüa thay di t giá Mi doái quy di ngoi t 61 (155,464,195) (577,849,333) 

Tin vA tuo'ng duoiig tin cu6i k' 70 V.1 159,324,381,914 140,742,831,181 

LA. -ángO.nam 2021 

-
  
I
,
 

Nguô'i Ip  biu KT. K toán truöng 

  

  

DAo Thanh BInh 

Báo cáo ,zàyphái duxc doc clang vbi Bàn thuyé: mm/a Báo cáo iàì chin/a gia7a men d 9 



CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S 10, duóng Phan Däng Liru, khu ph 7, phix&ng Long BInh, thành phó Bién HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN D 
Qu' II cüa näm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH GIU'A NIEN DQ 

Quy II cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

I. DA DIEM HO3T DQNG 

1. HInh thfrc s& huu vn 

Cong ty C phn lCD Tan Cãng — Long BInh (sau day gçi tt là "COng ty") là cong ty c phn. 

2. Linh virc kinh doanh 

Linh vrc kinh doanh cüa Cong ty là djch vii. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dng kinh doanh chInh cCia Cong ty là: 

Xp dO hang hOa, container; 

D?i 1' giao nhn hang hóa; 

Van tãi hang hOa ththng b, dLrng thUy; 

Djch viii phân 1oi, hru trü và dóng gói hang hóa; dóng gOi hang container; 

SCra chüa, bão disng phiiong tin vn tái, thit bi xp d; 

Cho thuê phi.rmg tin vn tãi, vO container, thMt bj xp dO 

Kinh doanh kho bAi; 

Kinh doanh djch vi logistics; 

Kinh doanh vn tãi da phuong thCrc; 

Hoat dng djch vi M trq trrc tiEp cho 4n tái disxng st và thr&ng b; 

Hoat dng djch viii h trçl trrc tiEp cho vn tài dtr&ng thüy; 

Cho thuê xe cO dng coJ. 

4. Chu k' san xut, kinh doanh thông thirô'ng 

Chu kS'  san xut kinh doanh thông thtthng cüa Cong ty không qua 12 tháng. 

5. Cu trüc Cong ty 

Cong y con 

Cong ty chi dAu ti.r vào 1 cong ty con l Cong ty C phn Tip vn Thành Long có tri,i si chInh tai 
sO 10, thrOng Phan Dang Luu, khu ph 7, phithng Long Binh, thanh phô Bién HOa, tinh DOng Nai. 
Hoat dng kinh doanh chinh cüa Cong ty con nay là cho thuê kho bài, 1uu trU hang hóa; vn tãi 
hang hóa; bôc xép hang hOa, dóng gói hang hóa. Tai  ngày két thüc k' kê toán, t' l von gop cüa 
Cong ty tai cong ty con nay là 51%, t' l quyên biéu quyét và t' l lqi Ich tLrcrng chrcrng vài t' l 
vOn gop. 

6. Tuyên b v kha näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh giUa niên d 

Các s 1iu tircYng üng cüa kS'  tniâc so sánh thrcrc vâi s lieu ciia kS'  nay. 

Bàn thuydt mm/i nay là mt b phn hqp than/i và p/iái diiqc dQc chng vói Báo cáo tài chin/i gita niên d 10 
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7. Nhân viên 

Tai ngày k& thüc k' k toán, Cong ty cO 310 nhân vién dang lam vic (s6 du näm là 313 nhân 
vien). 

II. NAM TA! CHINH, DON V TIEN T siY DUNG  TRONG KE TOAN 

1. Näm tài chInh 

Näm tài chInh cüa Cong ty bt du tir ngày 01 tháng 01 và kt thüc vao ngày 31 thang 12 hang 
näm. 

2. Don v tin t sfr dyng trong k toán 

Doii vi tin t sr diing trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do phn lan các nghip vi duqc 
thirc hin bang don vj tiên t VND. 

III. CHUAN MIJC VA CHE DQ KE TOAN AP DIJNG 

A A 1. Che dç ke toán áp dyng 

Cong ty áp di,xng các Chun mijc K toán Vit Nam, Ch dQ K toán doanh nghip Vit Nam dirqc 
ban hành theo Thông tir so 200/2014/TF-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 và các thông tir htràng 
dan thc hin chuãn mi,rc ké toán cüa B Tài chInh trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh 
giOa nien d. 

2. Tuyên b v vic tuân thu chun my'c k toán và ch d k toán 

Ban Giám dc dam bão dã tuân thU yêu cAu ccia các Chun mirc K toán Vit Nam, Ch d K 
toán doanh nghip Vit Nam dirçc ban hành theo Thông tir so 200/2O14iTF-BTC ngày 22 tháng 12 
nAm 2014 cüng nhir các thông ti.r huó'ng dan thi,rc hin chuân mi,rc ké toán cUa Bei  Tài chinh trong 
vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh giUa nién d. 

iv. CAC CHINH SACH ICE TOAN AP DIJNG 

1. Co s& lap Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh gia nién d dtrc 1p  trên c s& k toán dn tIch (tth các thông tin lien quan dn 
các luOng tién). 

2. Các giao djch bang ngoi t 

Các giao djch phát sinh b&ng ngoai t thrçic chuyn di theo giá t?i  ngày phát sixth giao djch. S6 
dir các khoân mic tiên t có gôc ngoi t ti ngày két thUc k' ké toán dirqc quy dôi theo t giá t?i 
ngày nay. 

Chênh 1ch t giá phát sinh trong näm tir các giao djch bAng ngoai t duqc ghi nhn vào doanh thu 
hoat dtng tài chInh hoc chi phi tài chinh. Chénh 1ch t' giá do dánh giá iai  các khoãn miic tiên t 
có gOc ngoi t ti ngày két thUc k5' ké toán sau khi bi trtr chénh loch  tang và chénh lch giám 
di.rçc ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài chinh hoc chi phI tài chinh. 

T' giá sCr dirng d quy di các giao djch phát sixth bAng ngoai t là t' giá giao djch thtrc t tai  thOi 
diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch thirc tê dOi vai các giao djch bAng ngoai t duçic xác 
dinh nhir sau: 

Bàn zhuyt ,ninh nay là mi bp/n hqp thành và plzái dttQ'c dQc càng vOi Báo cáo tài chinh gifra nién d 11 
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• Di v&i hçp ding mua ban ngoi t (hqp dng mua ban ngo t giao ngay, h9p dng k5' han, 
hçip dông ti.rcYng lai, hqp dông quyên ch9n, hqp dông hoán dôi): t' giá k' két trong hçp dOng 
mua, ban ngoai t gifla Cong ty Va ngân hang. 

• Di vói các khoãn gop vn hoc nhn vn gop: t giá mua ngoi t ciia ngân hang nai Cong ty 
m tài khoân d nhn v6n cüa nhà du tix t?i  ngày gop von. 

• Di v&i nç phâi thu: t' giá mua ngoai t cüa ngân hang thtxong mai  ni Cong ty chi djnh khách 
hang thanh toán tai  thai diem giao djch phát sinh. 

• Di voi nq phâi trã: t' giá ban ngoi t cüa ngân hang thwng mai  nai Cong ty di,r kin giao 
djch tai  thai diem giao djch phát sinh. 

• D6i vói các giao djch mua sm tài san hoc các khoán chi phi dirge thanh toán ngay bAng ngoai 
t (khOng qua cáe tài khoãn phãi trã): t' giá mua ngoai t ccia ngân hang thirong mai  no Cong 
ty thirc hién thanh toán. 

T' giá sCr dung d dánh giá iai  s dir các khoân miic tin t cO gc ngoai t tai  ngày kt thüe kS'  k 
toán dirge xác djnh theo nguyen tac sau: 

• Di vâi các khoãn ngoai t gui ngân hang: t' giá mua ngoi t eüa ngân hang nai Cong ty ma 
tài khoàn ngoai t. 

• Di vai các khoãn miie tin t có gc ngoai t dirge phân loai là tài san khác: t' giá mua ngoai 
t cüa Ngan hang TMCP Quan di — Chi nhanh An Phü (Ngan hang COng ty thithng xuyén cO 
giao djch). 

• D6i vOi cae khoãn mic tin t cO g6e ngoai t dirge phân loai là ng phãi trâ: t' giá ban ngoai t 
eüa Ngan hang TMCP Quân di — Chi nhánh An Phü (Ngân hang Cong ty thirang xuyên cO 
giao djch). 

3. Tin và các khoãn tlro'ng throng tin 

Tin bao gm tin mt và tin gCri ngân hang khOng kS' han. Các khoãn tirong throng tin là các 
khoân dau ti.r ngãn han  có thai han  thu hôi khOng qua 3 tháng ké tr ngày dAu tir, có khâ näng 
chuyén dOi dê dàng thành mt lirgng tiên xác djnh và khOng Co rOi ro trong vic chuyên dôi thành 
tiên tai  thri diem báo cáo. 

4. Các khoãn du tir tài chinh 

Các khoãn diu tw vào cong ty con 

Cong ' con 

COng ty con là doanh nghip chju sir kim soát ciia Cong ty. Vic kim soát dat  dirge khi COng ty 
có khâ nang kiêm soat cac chInh sách tài chInh và hoat dng cüa doanh nghip nhn dâu tu nhäm 
thu dtrgc igi Ich kinh té ti'r các hot dng cüa doanh nghip dO. 

Ghi nhán ban ddu 
Các khoàn dAu ti.r vào cOng ty con, cOng ty lien k& dirge ghi nh ban dAu theo giá gc, bao gm 
giá mua hoc khoân gop vOn eng các chi phi lien quan trljc tiêp den vic dâu tir. Tri.r&ng hop  dâu 
tir bang tài san phi tiên t, giá phi khoãn dâu tir dirge ghi nh.n theo giá trj hgp l cüa tài san phi 
tiên t tai  thOi diem phát sinh. 

C tue eüa các k' triràc khi khoãn dAu ti.r dtrgc mua dirge hach  toán giãm giá tn cüa chInh khoán 
dâu tu do. Co tue cüa các k' sau khi khoãndâu tir thrgc rnua dirge ghi nMn  doanh thu. Co ttrc 
dirge nhxi bang cô phieu chi dirge theo dOi so hrgng cO phieu tang them, khOng ghi nhin giá trl cO 
phiu nhn dirge. 

Dirphông tn thclt cho các khoán ddu tu- vao cOng ty con 

D phông tn that cho cac khoân du tir vào cOng ty con dirge trich 1p khi cOng ty con bj 1, vói 

Ban shuydt mmli nay là m3t b3 phn hqp !hành và phái duçic dQc càng vái Báo cáo tài chinh giia niên d5 12 
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mire trIch 1p b&ng chênh 1ch gi&a v6n du t'x thi,rc t cüa các ben t?i  cOng ty con, cong ty lien kt 
va v6n thu sâ hüu thi,rc có tai  ngãy kEt thüc k' k toán nhân vài t' 1 so hthi von diêu 1 thirc gop 
cüa Cong ty tai  cong ty con. 

Tang, giâm s6 di,r phOng tn thAt du tu vào cong ty con cn phái trIch 1p t?i  ngày kt thüc kS'  k 
toán dircrc ghi nhn vào chi phi tài chinh. 

Cáckhoãn diu twvào côngcy van cáai&n vjkhác 
DAu tL.r vao cong cii vn cüa don vj khác bao gm các khoán du Ui cOng cti vn nhung Cong ty 
không có quyn kiêm soát, ding kiêm soát hoc có ánh huOng dáng ké di vOi ben dirqc dâu tu. 

Các khoãn dAu tir vào cong ci,i vn cüa don vj khác dirge ghi nhn ban du theo giá g6c, bao gm 
giá mua hoc khoãn gop vn cong các chi phi tri,rc tip lien quan den hot dng dãu Ui. Co tire và 
lçii nhun cüa các k' tri.rOc khi khoán dAu tir dirgc mua dirçc hach  toán giãm giá trj cüa chInh 
khoãn du tu do. Co tire và iqi nhun cüa các kS'  sau khi khoân dâu Ui dirge mua dugc ghi nhn 
doanh thu. Co tire di.rc nh.n bang cô phiêu chi ducrc theo dOi so li.rcrng cô phiêu tang them, khOng 
ghi nhn giá trj cô phiéu nhn duçrc. 

Di,r phOng tn thAt cho cac khoãn dAu tu vao cOng ci,i vn cüa don vi khác dirge trich 1p nhir sau: 

• Di vOi khoán dAu tir vào c phiu niêm yt hoc giá trj hcrp l khoán dAu ni di.rcrc xác djnh tin 
cay, vic 1p dir phOng dia trén giá trj thj tnrOng cüa cô phiêu. 

• Di v&i khoãn du tir không xác djnh duc giá trj hpp l' tai  thii dim báo cáo, vic 1p di,r 
phOng thrqc thi,rc hin can cli vào khoãn l ciia dim vi thrcc dau tir, vOi mire trIch 1p bang 
chênh 1ch giüa von dAu ti.r thirc t cüa cac ben tai  don vj và von chü sO hchi thc có tai ngày 
kêt thlic kS'  ké toán nhân vOi t' l sO hun vOn diu l thirc gOp cüa COng ty tai  don vj do. 

Tang, giâm s di,r phOng tn thAt dAu W vào cong ci,i vn cüa don vj khác cAn phái trich 1p tai  ngày 
kêt thüc k' kê toán dirge ghi nhn vào chi phi tài chinh. 

5. Các khoãn phãi thu 

Các khoãn ng phái thu dirge trinh bay theo giá tn ghi s trir di các khoãn d%r phông phâi thu khó dOi. 

Vic phan loai các khoán phài thu là phãi thu khách hang và phâi thu khác thrcic thi,rc hin theo 
nguyen tAc sau: 

• Phái thu cüa khách hang phán ánh các khoãn phái thu mang tInh chAt thirong mai  phát sinh tir 
giao djch cO tInh chat mua — ban gia Cong ty và ngiri mua là don vi dc 1p vOi COng ty. 

• Phãi thu khác phãn anh cac khoãn phài thu khOng có tinh thircing mai,  không lien quan den 
giao djch mua — ban. 

Di,r phOng phãi thu khO dOi duc 1p cho tirng khoãn nq phài thu khó dOi sau khi dã bü trir vOi 
khoãn ng phài trã (nêucó). Mire trIch 1p can eli vào tuOi ng qua hn cüa các khoãn ng hoc di,r 
kiên mire ton thAt cO the xãy ra, cii the nhir sau: 

• DM vOi ng phãi thu qua han  thanh toán: 

- 30% giá trj d& vOi khoãn ng phãi thu qua han  tir 6 tháng dn dirOi 1 näm. 

50% giá trj d6i vOi khoãn ng phãi thu qua han  tir 1 nAm dn duOi 2 nam. 

70% giá trj di vOi khoán ncr phái thu qua han  tir 2 nàm dn di.rOi 3 nam. 

100% giá trj di vOi khoân ng phãi thu qua han  tir 3 nAm trO len. 

• Di vOi ng phãi thu chira qua han  thanh toán nhirng khO cO khâ näng thu hi: can eli vào di 
kién mire ton that dê 1p  di,r phOng. 

Tang, giàm s dir di,r phOng ng phãi thu khO dôi cAn phái trIch 1p t?i  ngày k& thüc kS'  k toán thrgc 
ghi nhn vào chi phi quán l doanh nghip. 

Bàn zhuyEz minh nay là mc51  bphn hqp thành và phái dztqc dQc cüng vO'i Báo cáo thi chinh giia niên dii 13 
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6. Hang tn kho 

Hang tn kho dugc ghi nhn theo giá thAp hon giia giá gc và giá trj thuAn cO th thi,rc hin thrqc. 

Giá gc hang tn kho thrçirc xác cljnh nhu sau: 

• Nguyen vt 1iu, cong cv, dung cv: bao girn chi phi mua và các chi phi lien quan trçic tip khác 
phát sinh dé có dLrqc hang ton kho & dja diem và trng thai hin tai. 

• Chi phi san xu& kinh doanh d& dang: bao gm chi phi nguyen vt lieu chinh, chi phi nhân cong 
và các chi phI có lien quan tri,rc tip khác. 

Giá xut kho ducic tInh theo phi.rang pháp nhp tnràc, xuAt tnrâc và thrçic hach  toán theo phtrcmg 
pháp ke khai thii&ng xuyên. 

Giá trj thun có th thi,rc hin duçic là giá ban uàc tInh cüa hang tn kho trong k5' san xut, kinh 
doanh bInh thirOng trir chi phi tr&c tInh dO hoàn thành và chi phi wrc tinh can thi& cho vic tiOu thy 
chüng. 

DirphOng giám giá hang tn kho duqc 1p cho timg mt hang tn kho có giá g6c 1&n hcm giá trj 
thuân cO the thi.rc hiên drçc. DOi v&i djch vy cung cap d& dang, vic 1p di,r phong giàm giá thiqc 
tInh theo t&ng loai djch vy cO mirc giá riêng bit. Tang, giãm sO di.r di,r phOng giãrn giá hang tn 
kho cAn phãi trIch 1p  ti ngày kêt thüc kS'  kê toán ducic ghi nhn vào giá von hang bàn. 

7. Chi phi trã trtr&c 

Chi phi trã trtr&c bao gm các chi phi thrc t dã phát sinh nhung có liOn quan dn kt qua hoat 
dng san xuât kinh doanh cüa nhiOu k' k toán. Chi phi trâ tnr6c cüa Cong ty chci yOu là chi phi 
thuO co s& ha tang, chi phi cOng cy, dyng cy và chi phi scra chita tài san cô djnh. Các chi phi trà 
truOc nay dircc phân bô trong khoâng thñ gian trà tnrdrc hoc th&i gian cac lçii ich kinh tO tiiong 
rng dtiçic tao  ra tir các chi phi nay. 

Chi phi thuê c7sOh9 1ng 
Chi phi thuO c sâ ha tAng throc phân b vào chi phi theo phuong pháp thrOng thâng theo thOi hn 
thuO. 

Chi phi sfra chfra tài san c djnh 
Chi phi sira chita th hin chi phi bü lün, san lAp ban dAu cho phAn dAt Cong ty dang sit dyng. Chi 
phi nay thrçrc phân b vào chi phi theo phirong pháp thrOng thAng tuong itng vài thOi gian thuO dat 
cOn laj  tInh tO than dim hoàn thành cOng tác bü hun, san lAp dn thOi diem hOt thOi han  thuê quy 
djnh trOn hçrp dông thuO dAt. 

C'ông cy, dyng cy 

Các cong cy, dyng ci,i dâ dua vào sir dyng thrçnc phân b vào chi phi theo phisong pháp thrOng thing 
v&i th&i gian phân bô không qua 24 tháng. 

8. Tài san thuO hot dng 

ThuO tài san duqc phân loai là thuO hoot dng nu phAn IOn rüi ro và lcri Ich gAn 1in vâi quyn sO 
hun tài san thuc v ngtr&i cho thuO. Chi phi thuO hoat dng thrcrc phán ánh vào chi phi theo 

Bàn thuye: minh nay là m3t b5 phn hcip thành và phái duqc dQC cling vôi Bào cáo íàí chin/i gifra niên d 14 
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phung pháp du0ng thAng cho sut thai han  thuê tài san, khOng phi,i thuc vào phuong tht'rc thanh 
toán tién thuê. 

9. Tui san c dinh huu hlnh 

TM san c djth hu hInh disqc th hin theo nguyen giá tth hao mOn lüy kL Nguyen giá tài san c6 
djnh hOu hInh bao gm toàn b các chi phI ma Cong ty phãi bô ra dé có dLrçYc tài san c dnh tInh 
dn th&i diem dim tài san do vào trng thai sn sang sCr dicing. Các chi phi phát sinh sau ghi nh.n 
ban dâu chi ducic ghi tang nguyen giá tài san cô djnh n4u các chi phi nay chAc chän lam tang Içi ich 
kinh t trong ttxcmg lai do sCr diing tài san do. Các chi phi phat sinh khOng thOa man diu kin trén 
thrçic ghi nhn là chi phi san xut, kinh doanh trong ks'. 

Khi tài sãnc djnh hthi hinh thrcrc bàn hay thanh 1', nguyen giá và giá tn hao mOn lüy k &rcrc xóa 
sO và lãi, lô phát sinh do thanh 1' duqc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong kS'. 

Tài san c djnh hfhi hinh thrcc khu hao theo phiscng pháp du?ing thing dira trên thOi gian huu 
dung uàc tinh. S nAm khâu hao ciia các loai tài san c 

Loai tài san c djnh 

djnh hf1u hmnh nhu sau: 

S näm 
Nha cCra, vt kin triic 5 — 25 

May moe và thit bj 3 — 6 

Phixcmg tin 4n tãi, truyn dn 3 — 10 
Thit bj, dimg c quân l 3 
Tàisânc6dithkhác 3— 5 

10. Tài san c djnh vô hInh 

Tài san c djnh vo hinh duçic th hin theo nguyen giá trir hao mOn lüy k. 

Nguyen iá tài san c djnh vo hmnh bao gm toàn b các chi phI ma COng ty phái bO ra d có ducic 
tài san cô dinh tInh den th&i diem dtra tài san do vao trang thai sn sang sCr diing. Chi phi lien quan 
den tài san cô djnh vo hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban dâu &rcic hi nhn là chi phi san xuât, 
kinh doanh trong kS'  tri'r khi các chi phi nay gãn 1in vài mt tài san cô djnh vo hInh ci,i the và lam 
tang lqi ich kinh t tr các tài san nay. 

Khi tài san c djnh vO hinh dtrcic bàn hay thanh 1', nguyen giá và giá trj hao mOn lUy k thrcic xóa 
so và lãi, l phát sinh do thanh 1 dtrcic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c djnh vo hinh cüa COng ty là Chi.rang trInh phAn mm may tInh. Chi phi lien quan dn 
các chircing trinh phân mêm may tInh khong phãi là mt b phn gän két vài phân cong có lien 
quan di.rçyc von hOa. Nguyen giá ciia phân mém may tinh là toàn b các chi phi ma Cong ty dã chi 
ra tinh dn th?i dim dua phân mm vào sCr di,ing. Phn mm may tInh ducic khâu hao theo phixyng 
phap ththng thang trong 3 näm. 

11. Chi phi xây dyng co ban d& dang 

Chi phi xây di,rng c bàn d& dang phãn ánh các chi phi lien quan trirc tip (bao gm cã chi phi lãi 
vay có lien quan phO hqp vói chInh sách k toán eüa Cong ty) den các tài san dang trong qua trInh 
xay di,rng, may mOc thiet bj dang lap dt dé phi,ic vi cho mvc  dich san xuât, cho thue và quàn l' 
cOng nhu chi phi lien quan den vic sCra ch&a tài san cO djnh dang thi,rc hin. Các tài san nay thrçic 
ghi nhn theo giá gôc và khOng thrçic tinh khau hao. 

Bàn ghuyiz mini: nay là m$: b3 phn hqp ihành và phái d,tqc dQc cüng vó'i Báo cáo tài chinh giia niên d 15 
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12. Hçrp ding hçp tác kinh doanh 

Hoit d3ng kinh doanh dong kilm soát 

Cong ty ghi nhn trén Báo cáo tài chInh các hcp dng hçTp tác kinh doanh duâi hunh th(rc hot dng 
kinh doanh dng kiêm soát các ni dung sau: 

• Giá tn tài san ma Cong ty hin sâ hUu. 

• Các khoân nç phâi trâ ma Cong ty phái gánh chju. 

• Doanh thu thrcic chia tir vic bàn hang boa hoc cung cAp djch vi,i cüa lien doanh. 

• Các khoân chi phI phâi gánh chju. 

13. Các khoãn nc phãi trã và chi phi phãi trã 

Các khoãn nç phãi trâ và chi phi phái trá dirçc ghi nhn cho s6 tin phãi trã trong tixong lai lien 
quan dn hang hOa và djch vi,i dA nhn thrçc. Chi phi phài trã thrqc ghi nhn di,ra trén các u&c tInh 
hcip 1' ye sO tiên phãi trá. 

Vic phân l°ai  các khoán phài trà là phài trà ngi.r&i ban, chi phi phãi trã và phãi trà khác duc thi,rc 
hin theo nguyen tAc sau: 

• Phài trà ngtri bàn phãn ánh các khoán phái trá mang tInh chAt thtrccng mai  phát sinh ttr giao 
djch mua hang hóa, djch vi,i, tài san và ngu&i ban là don vj dc 1p vâi Cong ty. 

• Chi phi phai trâphàn ánh các khoãn phãi trá cho hang hOa, djch v dä nhn duçc tir ngir?i ban 
hoc dà cung cap cho ngthi mua nhung chixa chi trâ do chixa có hOa dcm hoc chixa d ho sa, 
tài 1iu k toán và các khoân phâi trã cho nguO'i lao dng v tin hrang nghi phép, các khoán 
chi phi san xuAt, kinh doanh phái trIch tnràc. 

• Phãi trã khác phán ánh các khoãn phái trã khOng có tInh thLwng mai,  khong liOn quan dn giao 
djch mua, bàn, cung cap hang hóa djch vi. 

Các khoán nq phái trá và chi phi phâi trã thrqc phân loai ngAn han  và dài han  trOn Bang can di k 
toán cAn cr theo kS' han cOn  lai tai ngày kOt thüc k' kê toán. 

14. VAn chü s& hüu 

VJngóp cüa chá sóhfru 
VAn gop cüa chü sâ hthi dixçc ghi nhn theo sA vAn thirc tA dã gop cüa các cA dông. 

15. Phân phAi Içn nhuãn 

Lçi nhun sau thuA thu nhp doanh nghip &rqc phân phAi cho các cA dông sau khi dA trIch 1p các 
qu theo Diu 1 cüa Cong ty cüng nhiz các quy djnh càa pháp lut và dâ ducic Dai hi dông cO 
dOng phO duyt. 

Vic phân ph6i lçi nhun cho các cA dOng dixqc can nhAc dAn các khoân mi,xc phi tin t n&m trong 
lçii nhun sau thuA chixa phân phAi cO the ánh htxâng dAn luAng tiAn và khâ nAng chi trá cA tixc nht.r 
lAi do dánh giá lai  tài san mang di gop vOn, lãi do dánh giá lai  các khoán mi,xc tiAn t, cac cOng ciii 
tài chInh và các khoán mxc phi tiAn t khác. 

CA tirc thrqc ghi nhn là nç phãi trâ khi throc Dai  hi dAng cA dông phO duyt. 

Ban :huytt minh nay là m$1 bö ph<in hctp thành và phai duc dpc cling vói Báo cáo :ái chink gi(a niên d5 16 
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16. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 

Doanh thu cung cap djch v 
Doanh thu cung cp djch viii thrcc ghi nhn khi dng thai thOa man các diu kiin sau: 

• Doanh thu &rçic xác djnh tuong dM chc chn. Khi hçp dng quy djnh ngir?i mua duc quyn 
trã 1i djch viii cia mua theo nMng diu kiOn  ciii the, doanh thu chi duc ghi nhn khi nMng 
diêu kiOn c the do không cOn ton ti va ngui mua không duqc quyên trã 1i djch vi,i dã cung 
cap. 

• Cong ty dà hoc së thu dusc lqi Ich kinh t tr giao djch cung cp djch vi,i dO. 

• Xác djnh &rqc phn cOng viOc cia hoàn thành vào thai dim báo cáo. 

• Xác djnh di.rçrc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dê hoàn thành giao djch cung cap dch 
vi dO. 

Tru&ng hçp djch vii thrçc thirc hiOn trong nhiu kS'  thi doanh thu thrçic ghi nhOn  trong kS'  thrçic can 
ccr vao kt qua phán cOng vic cia hoàn thành vào ngày kt thüc k' k toán. 

Tin Mi 

Tin lai ducxc ghi nhOn  trên ca sâ th&i gian và lãi sut thi.rc t tirng ks', 

Co tüc và 10 nhuin dwic chia 

C t(rc ducc chia thrçxc ghi nhn khi Cong ty duxcxc quyn nhân c tCrc tir vic gOp vn. C t(rc duçic 
nhOn bang cO phiéu clii ducxc theo dOi s hrçmg cO phiéu tang them, khOng ghi nhn giá trj cô phiêu 
nhân duçc. 

17. Chi phi di vay 

Clii phi di vay bao gm lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tip dn các khoãn 
vay. 

Chi phi di vay thrç,rc ghi nhn vào clii phi khi phát sinh. Tnrxng hcip chi phi di vay lien quan trirc 
tiép den vic dâu Ur Xây ding hoac san xuât tài san d dang can cO mOt  th&i gian dU dài (trén 12 
tháng) dé cO the dua vào scr dung theo mvc  dIch  dlnh  truàc hoc ban thi chi phi di vay nay thrc 
tInh vào giá trj cCa tài san do. Dôi vi khoãn vay riêng phi,ic vv viOc xay di,rng tài san cô djnh, bat 
dng san du tr, lài vay duçic von hOa k cã khi thi gian xay di.rng duói 12 tháng. Các khoân thu 
nhp phát sixth tir vic dâu tu tam  thi các khoân vay duçrc ghi giãm nguyen giá tài san cO lien 
quan. 

D& vài các khoân vn vay chung trong do có sr di,ing cho mic dich du UT xây di,rng hoc san xuât 
tài san dâ dang thI clii phi di vay vn hOa duqc xác djnh theo t' 1 von hóa dM vci chi phi lily ké 
bInh quân gia quyn phát sinh cho vic dâu tu xay di,rng co bàn hoc san xuât tài san ci. T' 1 von 
hóa duçvc tInh theo t' l lãi suât binh quân gia quyn cüa các khoãn vay chua trã trong nãm, ngoi 
tth các khoân vay riêng bit phi,ic vi,i cho mi,ic dIch hinh thàrth mOt  tãi san cv the. 

18. Các khoãn chi phi 

Chi phi là nhthig khoân lam giãm lçxi Ich kinh t ducxc ghi nhãn t?i  th&i dim giao djch phát sinh 
hoc khi có khà näng ttring dôi chãc chan së phát sinh trong tucmg lai không phân biOt cia chi tin 
hay chua. 

Các khoãn chi phi và khoãn doanh thu do nO tao  ra phái du'çxc ghi nhn dng thai theo nguyen tc 
phü hop. Trong truOng hp nguyen täc phü hçp xung dot  vâi nguyen täc then tr9ng, chi phi duc 
ghi nhOn  can cá vào bàn chat và quy djnh cüa các chu.n mi,rc ké toán dê dam báo phàn ánh giao 
djch mOt  cách trung thirc, hcip l'. 

Bàn thuyz mink nay là m5z b3 phn hqp thank và phái th,qc dQc càng vâi Báo cáo tài chink giia niên d 17 
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19. Thu thu nhp doanh nghip 

Chi phi thus thu nhp doanh nghip bao gm thus thu nhp hin hành va thu thu nhp hoAn 1?i. 

Thul thu nhip hin hành 
Thus thu nhp hin hành là khoàn thué dirqc tInh di,ra trên thu nhp tInh thuê. Thu nhp tInh thud 
chênh lch so vâi lqi nhun kê toán là do diêu chinh các khoàn chênh 1ch tam  th&i gifa thuê và ké 
toán, các chi phI không &rçxc tth cüng nhu diéu chinh các khoán thu nhp không phâi chju thuê và 
các khoãn 1 &rqc chuyên. 

Thul thu nhIp hodn 41 
Thus thu thp hoàn lai  là khoân thud thu nhp doanh nghip së phãi np hoc s dirçic hoàn lai  do 
chênh 1ch t?m  thxi gi&a giá tn ghi so cüa tài san và nç phãi trà cho mic dIch 1p Báo cáo tài chinh 
và c sâ tInh thud thu nhp. Thus thu nhp hoân lai  phãi trâ thrçic ghi nhn cho tat Ca CC khoãn 
chênh 1ch t?m  thri chju thu. Tài san thu thu nhp hoàn lai  chi chrqc ghi nhn khi chäc chän 
trong tung lai s có lqi nhun tInh thus d sCr di,ing nhung chênh 1ch tam  th&i dtrcic khâu trir nay. 

Giá trj ghi s cüa tài san thus thu nhp doanh nghip hoân li thrçic xem xét 1i vào ngày k& thüc 
näm tài chinh và së &rcYc ghi giám dn mrc dam bão chc chn có dü lcii thun tInh thuê cho phép 
lçri Ich cüa mt phn hoc toàn b tài san thus thu nhp hoAn 'ai  duçic sr di,ing. Các tài san thud thu 
nhp doanh nghip hoAn li chtra duçic ghi nh.n trtxàc day thrçic xem xét Iai  vào ngày két thüc kS' 
k toán và dLrçYc ghi nhn khi chc chàn có dü lcii nhun tInh thuê dê cO the scr di,ing các tài san thuê 
thu nhp hoàn li ch,ia ghi nhn nay. 

Tài san thus thu nhp hoãn lai  và thug thu nhp hoân 1i phái trâ dirçyc xác djnh theo thud sut di,r 
tInh së áp dung cho näm tài san thrçc thu hôi hay nç phâi trá di.rçic thanh toán d,ra trên các mtrc 
time suât có hiu li,rc tai  ngày kt thüc kS'  kê toán. Thug thu nhp hoàn Iai  thrcrc ghi nhn vào Báo 
cáo kêt qua hot dng kinh doanh và chi ghi tWc  tip vào vn chü sr hthi khi khoãn thus do lien 
quan den các khoãn mi,ic thrçic ghi thang vào von chü sâ hUu. 

Tài san thuE thu nhp hoàn 1i  và thus thu nhp hoãn lai  phai trâ di.rc bü trü khi: 

• Cong ty có quyn hqp pháp dtrc bü tn& gi&a tài san thus thu nhp hin hành vài thus thu nhp 
hin hành phãi np; và 

• Các tài san thu thu nhp hoAn iai  và thud thu nhp hoAn lai  phâi trã nay lien quan dn thus thu 
nhp doanh nghip thrçc quàn l' bth cüng mt cc quan thud: 

- Di vài cüng meit  dcm vi chju thu& hoc 

Cong ty di,r djnh thanh toan thu thu nhp hin hành phãi trã và tài san thus thu nhp hin hành trén 
co so thu.n hoc thu hOi tài san dng thai vOi vic thanh toán nq phãi trá trong tirng k' tng lai 
khi các khoàn trong yéu cCia thus thu nhp hoAn li phãi trá hoc tài san thus thu nhp hoãn !ai 
di.rçic thanh toán hoc thu hi. 

20. Ben lien quan 

Các ben thrçvc coi là lien quan nu mt ben có khà nang kim soát hoc có ãnh huOng dáng k d6i 
vOi ben Ida tnong vic na quyét dnh các chinh sách tài chinh va hoat dng. Các ben cüng thrçic xem 
là ben lien quan nêu cüng chju si,r kiêm soát chung hay chju ánh hi.rOng dáng k chung. 

Tnong vic xem xét mM quan h cüa các ben lien quan, ban chAt cüa mM quan h duc chü trQng 
nhieu hcm hlnh thrc pháp l'. 

Bàn thuyEt mmli này/à mt b3 phein hcxp thành và phài dz.'cvc dQc cüng vái Báo cáo tài chInh gilia niên d 18 
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21. Báo cáo theo b phân 

Bi phn theo lTnh vi,cc kinh doanh là mt phAn có th xác djnh riOng bit tham gia vào qua trinh san 
xuât hoc cung cAp san phâm, djch vu và có rüi ro và igi Ich kinh tê khác vâi các b phn kinh 
doanh khác. 

B phn theo khu vrcdja 1' là mt phn có thA xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san xuAt 
hoc cung cap san phám, djch viii trong pham vi mt môi tnrông kinh t ci,i th và có rOi ro và 19i 
Ich kinh tA khác vOi các b phn kinh doanh trong cac môi trtr?ing kinh tO khác. 

Thông tin b phn di.rçc Ip va trinh bay phü hqp vài chInh sách kA toán áp di,rng cho vic 1p va 
trinh bay Báo cáo tài chInh giva niOn d cUa Cong ty. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC  TRINH BAY TRONG BANG CAN DO! 
ICE TOAN GICrA NIEN Ix) 

1. Tin và các khoãn tLro'ng throiig tin 

s6 cuMkj,  o aau nam 
TiAn mt 1.118.405.679 1.117.676.843 

Tin gui ngân hang khong k5' han 

Các khoàn ti.rang dtrcrng tin (tin giri có kS' han 
d.rri 3 thang) 

113.205.976.235 

45.000.000.000 

73.919.752.011 

55.000.000.000 

Cong 159.324.381.914 130.037.428.854 

2. Các khoãn du ttr tài chInh 

Các khoán dAu tu tài chInh cOa COng ty chi có dAu tu gop vn vào dan VI khác. Thông tin v cac 
khoán dAu tu tài chInh cüa Cong ty nhu sau: 

Dtu twgôp win vào don vj khdc 

Giá g6c 
Scu6ik5' 
Dr phOng Giá trj hqp 1 

Sdunäm 
Giá gc Dçr phOng Giá trj hçp 1 

Dlu I1rvào cong ty con 20.400.000.000 20.400.000.000 
Cong ty Co phAn Tip 
4n Thành Long 0) 20.400.000.000 20.400.000.000 

Dàu tugop win vào 
ikrn vj khác 7.238.210.000 7.238.210.000 

Ngân hang TMCP Quan 
di ("> 5.238.210.000 - 25.718.211.150 5.238.210.000 - 13.520.320.000 

COng ty C phân DAu ttr 
lCD Tan Long (iii) 2.000.000.000 2.000.000.000 

Cong 27.638.210.000 27.638.210.000 

(i) Theo GiAy chüng nhan dang k' doanh nghip s 3692427771 ngày 24 tháng 12 näm 2010, thay di 
lan thi nhAt ngày 02 tháng 07 näm 2013 do S& Kê hooch và Dâu ttx tiith Ding Nai cap, Cong ty 
dãu tu vào Cong ty Co phân TiOp 4n Thành Long 20.400.000.000 VND, tuclng duang 51% von 
diAu l. Tai  ngày kAt thüc kS'  kA toán, Cong ty dã gop dO von theo Giây chung nhn dang k' doanh 
nghip. 

(ii) Tai ngày kt thOc k' k toán, Cong ty dAu tu c phiu vào Ngân hang TMCP Quân di vâi giá trj 
5.238.210.000 VND tuang trng vcri 593.269 co phan. Day la khoan uy thác dau tu qua Cong ty mc 
là Cong ty TNT-IH Mt thành viOn TOng Cong ty Tan Cang Sài Gôn. 

Bàn thuyd: minh nay là m: b ph4n hcrp thành và phOi dztqc dQc efing v&i Báo cáo tài chink giza niên d 19 
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ui) Tai ngày k& thüc näm tài chInh, Cong ty dã du tu 2.000.000.000 VND, 
1 cüa Cong ty Co phn Dâu Ur lCD Tan Long, khOng thay doi so vài s 

Giá tn hçfp 1j 
Di vài các khoãn dAu ti.r Co giá niêm yt, giá tn hQp l' dircrc xác djnh theo giá niém y& tai  ngãy 
kt thüc kS'  ké toán. Cong ty chi.ra xác djnh giá trj hqp 1' cüa cac khoán du tu khOng cO giá niOm 
yet do chua có hithng dan c th v vic xác djnh giá trj hqp 1'. 

TInh hInh hogt d3ng cüa cong .' con 
Cong ty con dang hoat dng kinh doanh bInh thumg, khOng có thay di Ian so vói nam tnrOc. 

Giao djch vái cOng ty con 
Các giao djch trçng yu giUa Cong ty vth cOng ty con nhu sau: 

Lily k tir du näm dn cui k' nay 
Näm nay Nilm trirac 

Cong ty C6phn Tie'p vn Thành Long 

Cung cp djch vi,i trong kS' 
Djch v cho thuO kho dài han 
Si:r di.ing djch viii trong nãm 
C trc dtrçrc chia 

3. Phãi thu ngn han cüa khách hang 

828.748.167 
5.369.343.937 

47.300.000 

S cuM k5' 

635.438.793 
468.033.798 

3.060.000.000 

L A - So dau nam 
Phãi thu các ben lien quan 

Cong ty TNHH Mt thành vién Tng Cong ty Tan 
Câng Sài GOn 
COng ty C ph.n Tip vn Thành Long 
Cong ty C phAn Djch vii K thut Tan Cãng 

A - Cong ty Co phan Van  tai Bc Tan Cang 
Cong ty C phn DAu tis lCD Tan Long 
Phái thu các khách hang khác 

Cong ty TNHH Djch vti  Chui cung tng DHL 
VietNam 
COng ty Global Home, K.S. 
Cong ty TNHH Tien Nga 
Cong ty C phn Tan Vinh Ciru 
Chi nhánh Cong ty TNHH Thñy tinh Malaya Vit 
Nam 
Các khách hang khác 

3.114.736.549 

2.53 1.185.333 

112.174.870 
13.476.596 

457.899.750 

92.036.231.101 

3.922.102.606 

15. 128.153.505 
16.688.584.794 

4.423.012.000 

51.874.378.196 

9.689.966.128 

9.605.616.661 

84.349.467 

8 7.233.681.136 

5.910.385 .9 12 

3.412.094.449 
13.5 18.573.586 
13.304.006.9 15 

8.723.124.666 

42.365.495.608 
Cong 95.150.967.650 96.923.647.264 

Bàn thuydt minh này/à m5t b5 p/u$i: hçsp ihành và phái dwic dQc cling you Báo cáo tài chinh giia niên d 20 

tl.rcmg di.rong 8% v6n diu 
dâu nãm. 



ThOi gian 
qua han 

Cong ty C phn Thit 
bi Phv tüng Ca din

IrOn 3 nam 

Cong ty TN}IH Phát 
triên San xuât Hang gia TrOn 3 näm 
dung và Cong nghip 

COng ty TNHH Con TO 2 - 3 näm 
thrOng Vn chuyOn 

Trên 3 nAm 

Cong ty TNI-IH JLL 
TO 1-2 näm 

Express Vit Nam 

TO 2 - 3 näm 

Cong 

CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S1  10, thrOng Phan Däng Luu, khu phô 7, phuOng Long Bjnh, thành phô Biên HOa, tinh Dông Nai 
BAO CÁO TAI CHIN}1 GIU'A flEN EX 
Qu>' II cCia nAm tài chInh kt thiic ngày 31 (hang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gi&a niên (tip theo) 

4. 

4a.  

Phãi thu khác 

Phái thu ngn hgn khác 

Phái thu các ben lien quan 
Cong ty C6 phn Tip vn 
Thành Long - tin an ca 

h (. So cuoi nam 

Giá tr Dir phông 

( So dau nam 

Giá tr Dy phông 

23.3 70.000 

23.370.000 

Phái thu các khdch hang khác 13.385.442.95 7 14.218.019.804 
Tam trng 2.369.340.769 2.975.252.724 

K cu'qc, k' qu9 463.100.000 333,100.000 

Các khoân chi h 1.233.730.006 1.098.379.434 

Cong ty C phAn Tan Vinh Cru 
(chi phi thu, chi h và cu'qc cont) 7.257.449.424 8.094.802.932 

Phãi thu v kinh phi cong doàn 
và các khoân báo him 193 .228.035 352.690.753 

Di.r thu lAi tin gCri cO kS' han 61.890.411 122.7 12.329 

Các khoân phâi thu ng&n hn 
khác 1.806.704.3 12 1.241.081.632 

Cong 13.385.442.957 - 14.241.389.804 

4b.  Phái thu dài hçin khác 

Là các khoãn k' ci.rqc, k' qu5 dài han. 

5. Ncr xu 

Ncr xu là các khoàn ncr phãi thu tin ban hang và cung cp djch vu cho các do'n vj không phái ben 
liOn quan. Chi ti& nhi.r sau: 

S6 cui näm 

Giá g6c Dy phOng 
ThOi gian 
qua hn 

S du näm 

Giágc DuyphOng 

5.010.000 (5.0 10.000) TrOn 3 nm 5.010.000 (5.010.000) 

49.320.000 (49.320.000) TrOn 3 näm 49.320.000 (49.320.000) 

18.800.000 (13.160.000) TO 2 - 3 nam 500.131.103 (350.091.772) 

589.193.490 (589.193.490) TO 1- 2 nam 107.862.387 (107.862.387) 

302.636.480 (151.3 18.240) TO 1- 2 näm 917.432.110 (458.7 16.055) 

6 14.795.630 (430.356.94 1) 

1.579.755.600(1.238.358.671) 1.579.755.600 (971.000.214) 

Ban thuyAi minh nay là m5: bphn hqp thank và phai dwçic dQc cling vói Báo cáo tài chink giiia nién d($ 21 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BkNH 
Dja chit S 10, thrOng Phan Dang Urn, khu ph6 7, phi.rOng Long BInh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN D 
Qu' II cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt mmli Báo cáo tài chinh giüa niên d (tip theo) 

khó doi nhx sau: Tinh hmnh bin dng di,r phang nçx phãi thu

Luy k tir du nãm itn cui k' nay 
Nãm nay Näm trwrc 

  

SdAunãm 
Trich 1p  di,r phông b sung 

Hoàn nhp di,r phông 

S cui k 

Clii phi Cong ci dung ciii 

Chi phi phn mm 

Chi phi sCra ch&a 

Cng  

971.000.214 
267.358.457 

1.238.358.671 

162.435.834 

117.359.500 

374.060.831 

653.856.165  

542.765.434 

335.348.768 

878.114.202 

S du nãm 

199. 120.075 

35.000.000 

791.435.290 

1.025.555.365 

6. Chi phi trã trtró'c 

6a. Chi phi trã trithc ngin hzn 

s6 cu6i k' 

     

6b. Chi phi trá trwôc dài hin 

S cui k' 

  

S6 du näm 

     

Chi phi thuê ccx si h thng (i) 

Chi phi sCra chCta 

Chi phi phn mm 

Chi phi hoa hang 

Cong  

3 12.892.710.514 

52.88 1.216.488 

142.942.097 

650.069.280 

366.566.938.379  

321.474.480.038 

53.304.095.610 

185 .494. 180 

738.920.448 

375.702.990.276 

Cong ty và COng ty TN}{H Mt thành vién Tng Cong ty Tan Cãng Sài 
thué ccx s0 ha tang, chi tiét nhi.r sau: 

Hprp &ng Dja dilni  

HD si 02/HD-ICDLB 
ngày 24 tháng 9 nãm 
2009 

HD s 243/HD-TC-
KHKD ngày 10 tháng 
8nAm2010 

FID s 181/TCT-
KHKD näm 2014 

HD s 256/TCT-
KHKD ngày 01 thang 
6 näm 2015 

HD s 359/TCT-
KHKD ngày 01 tháng 
10 nãm 2017 

HD s 360/TCT-
KHKD ngày 01 tháng 
10 näm 2017 

Thuê dAt thuc khu djch v,i Tan Cãng Long 
Binh t9a 1c ti khu ph6 7, phtrOng Long BInh, 
thành phô Bién HOa, tinh Dông Nai 

Thué dAt thuc khu djch v,i Tan Càng Long 
BInh t9a 1c tai  khu phô 7, phuOng Long Bmnh, 
thành phô Biên HOa, tinh Dông Nai 

Thuê dAt thuc khu dch vix Tan Cãng Long 
Binh t9a 1c tai  khu phô 7, phix&ng Long BInh, 
thành phô Biên HOa, tinh Dông Nai 

Thuê dAt thuc khu djch vi,i Tan Câng Long 
BInh tça Ic ti khu phô 7, phi.rOng Long BInh, 
thành phô Biôn HOa, tinh Dông Nai 

Thuê dAt thuc khu djch vi,i Tan Cãng Long 
BInh t9a 1?c  ti khu phô 7, phi.rOng Long BInh, 
thành phô Biên FI6a, tinh Dông Nai 

Thuê dAt thuQc khu djch vi Tan Càng Long 
Blith t9a lac ti khu phô 7, phi.thng Long BInh, 
thành phô Biên HOa, tinh DOng Nai 

Gôn dã k' hcxp dng 

Thôi han 

49 näm k tO ngày 
k' hçrp dông 

49 näm k tO ngày 
k' hqp dong 

44 näm ice tO ngày 
k hcip dong 

43 näm k tO ngày 
k' hç'p dong 

TO th&i dim k' 
hcxp dng den 
0 1/0 1/2063 

TO thOi dirn k' 
hQp dOng den 
0 1/0 1/2063 

Bàn shuydt tninh nay là m3I b3 phn hcrp thành và phâi dwçc dQc càng vái Baa cáo fài chinh giia niên d 22 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dia chi: S 10, ththng Phan Dang Luu, khu ph 7, phu&ng Long BInh, thành ph Biên Hàa, tinh Döng Nai 
BAO CÁO TA! CHiN}1 GIOA NIEN DO 
Qu9 II cüa nAm tài chInh kt thüc ngãy 31 tháng 12 nAm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gi&a niên d (tip theo) 

7. Tài san c dinh hüu hInh 
Nhà cüa, vt 

kin triIc 
May móc và 

thit b! 
Phirong tin vn 
tii, truyn dn 

Thit b, dting 
cu quail 19 

Tài san c 
dnh khác Cng 

Nguyen giá 
S6 dAu näm 996.438.188.443 3.887.535.573 82.002.733.794 3.497.360.113 4.253.558.625 1.090.079.376.548 

Mua sm trong kS' 46.545.455 - 736.566.194 783.111.649 
DAu tx xay di,rng cc bàn hoàn thành 74.826.410 - 74.826.410 

S cui k' 996.513.014.853 3.934.081.028 82.002.733.794 3.497.360.113 4.990.124.819 1.090.937314.607 

Trong dó. 
DA khu hao ht nhLrng van con sü 
dung 2.488.160.232 1.128.106.400 40.225.910.619 2.590.936.477 2.681.521.015 49.114.634.743 

ChO thanh 19 

Giá tr hao mon 
S dAu nãm 288.077.194.110 1.946.635.093 63.648.249.969 2.691.650.214 2.805.177.028 359.168.906.414 
KhAu hao trong kS' 25.444.140.351 442.242.280 2.591.665.464 151.070.604 319.048.888 28.948.167.587 

So cuoi ky 313.521334.461 2.388.877373 66.239.915.433 2.842.720.818 3.124.225.916 388.117.074.001 

Giá tr cOn lai 
S du nãm 708.360.994.333 1.940.900.480 18.354.483.825 805.709.899 1.448.381.597 730.910.470.134 

x So cuoi ky 682.991.680.392 1.545.203.655 15.762.818.361 654.639.295 1.865.898.903 702.820.240.606 

Trong do: 
Tam thOi chua sCr dung 
Dang ch thanh 19 

Mt s tài san c dnh h&u hInh có giá trj cOn lai theo s sách là 634.055.810.253 VND dã dirçc th chap, cm c d dam bão cho các khoãn vay 
cüa Ngân hang TMCP Quan di — Chi nhanh An Phü và Ngân hang TMCP Ngoi thuang — Chi nhánh Bién HOa. 

Bàn thuyi n,inh nay là nzc3t b3 p/u1n /,p than/i vàphài duc dQc cling i'ái Báo cáo tài chin/i giia niên d 23 



S du näm 
1.000.850.000 

19. 101.000.936 

19.048.644.286 

Chi phi phát 
sinh trong näm  

1.071.861.649 
354.969.684 

Kt chuyn vào 
TSCD trong näm  

(1.926.611.649) 

(74.826.410) 

( So cuoi nam 
146.100.000 

19.381.144.210 

19.048.644.286 

52.356.650 22.469.760 (74.826.410) 

332.499.924 332.499.924 

20.101.850.936 1,426,831.333 (2.001.438.059) 19.527.244.210 

CONG TV cd PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S 10, &rmg Phan Dàng Luu, khu phó 7, phu&ng Long BInh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN DO 
Qu' II cUa nAm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giüa niên d (tiép theo) 

8. Tài san c6 dinh vô hInh 

La phan mem quan ly. Chi tiet nhr sau: 
Nguyen giá Hao mon lily k Giá tr cOn 1i 

SdAunäm 
Mua s.m trong kS' 
Khu hao trong k' 
S cui k' 

Trong do: 
Dã khu hao ht nhung vn cOn 
sCrding 
Chi thanh 1' 

1.547.471.400 
1.143.500.000 

(1.157.974.734) 

(344.313.933) 

389.496.666 
1.143.500.000 
(344.3 13.933) 

 

2.690.971.400 1.502.288.667 1.188.682.733 

434.504.400 

  

9. Chi phi xây dtrng co bàn dr dang 

Mua sm tài san c dinh 
Xây di,rng c bàn di dang 
Hang muc san ggt mat 
báng-khudO't 76ha 

Hang myc thi cOng nhà dé 
xe may kho 01 
HQng myc giám sat, kháo 
sat du- an dáu tu kho 24, 
25 
Cong 

10. Phãi trã ngirO'i ban 

S cui näm 

 

S du näzn 

    

Phãi trã các ben lien quan 

Cong ty TNHH Mt thành vién Tng Cong ty Tan 
Càng Sài GOn 
Cong ty C6 phAn Tip 4n Thành Long 
Cong ty C phAn Djch vi K thut Tan Câng 
Cong ty C phn Giâi pháp Cong ngh Thông tin 
Tan Cáng 
COng ty TN}IH Cãng Quc t Tan Càng - Cái Mép 
Cong ty TN}IH Phat trin ngun nhãn li.rc Tan Câng 
- STC 
Cong ty C phn Tip vn Tan Cãng - Vüng Tàu 
Cong ty C phn Djch vi Container Tan Cang 
Cong ty C phAn Du tu lCD Tan Long 
Phái trá các nhà cung cp khác 
Cong ty TNHH An Trung Phat 
Cong ty C phn Hai hai Miri hai 
Chi nhánh Cong ty C phn Xây di.rng Tr vn Thit 
kê M&T 
Cong ty C phn Xây di.rng Vn tâi S Chin  

98.000.874.897 

87.630.507.686 

2.318.938.333 
946.398.427 

64.400.000 

15.340.000 

49.800.000 

70.445.000 
256.403.451 

6.648.642.000 

28.338.348.373 
4.340.065.509 
3.973.481.827 

1.072.447.295 

1.866.529.100  

105.991.877.776 

91.559.099.480 

3.18 1.394.919 
70 1. 169.762 

99.800.000 

43.5 15.000 

34.200.000 

102.005.000 
297.730.615 

9.972.963.000 
3 5.201. 758.303 
3.981.220.286 
1.943.034.113 

1.555.936.298 

1.866.529.100 

Bàn thuyét minh nay là mt bphn hqp thânh và phái dizqc dQc càng vbi Báo cáo gal chinh gizia le d 24 



CONG TV C6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: SO 10, dtrng Phan Däng Luu, kim ph 7, phu&ng Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CFIIN}1 GIcJA NIEN DO 
Qu' II cüa näm tài chInh kt thüc ngãy 31 thang 12 nAm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh gi&a niên d (tip theo) 

S cui näm S6 du nãm 

COng ty C phAn Xây di,rng T.cons 899.502.747 9.682.317.216 

Các nhà cung cp khác 16.186.321.895 16.172.721.290 

Cong 126.339.223.270 141.193.636.079 

Cong ty khOng có nq phãi trâ ngi.r0i ban qua hn chi.ra thanh toán. 

11. Thud và các khoãn phãi np Nhà nirc 

S du näm S phát sinh trong k' S6 cui k' 

Phãi np S phãi np S6 dä np Phãi np 

Thue GTGT hang ban npi 
dja 

Thud thu nhp doanh 
nghip 

Thud thu nhâp doanh 
nghip np h ben hcp tác 
kinh doanh 

Thud thu nhâp cá nhân 

Thu mOn bài 

2.463.957.717 

5.842.301.539 

145.427.639 

14.473.204.364 

8.947.094.613 

1.334.988.946 

992.577.099 

3.000.000 

(9.175.961.457) 

(4.507.312.593) 

(1.334.988.946) 

(1.096.396.602) 

(3.000.000) 

7.761.200.624 

10.282.083.559 

4 1.608.136 

Cong 8.451.686.895 25.750.865.022 (16.117.659.598) 18.084.892.319 

Thul giá trj gia tang 

Cong ty np thus giá trj gia tang theo phuong pháp khu trfr. Thus sut thu giá trl gia tang nhi.r sau: 
Djch vi cung cAp cho các hang tàu nu'âc ngoài 0% 
Cung cAp nisâc sch 5% 
Các djch vi,i khác 10% 

Thue thu nhp doanh nghip 

Cong ty phãi np thud thu nhp doanh nghip cho các khoân thu nhp tInh thuA vói thu suAt 20% 
(kS' truâc thud suAt là 20%). 

Thug thu nhp doanh nghip phãi np trong nãm dLrcyc di.r tInh nhu sau: 

Lüy k tIr dAn näm dn cuAi k' nay 

Näm nay Nàm trróc 
Tng lçii thunkA toántnràcthuA 43.618.093.955 36.064.196.689 
Các khoán diu chinh tang, giàm iqi nhun k 
toán dA xác djnh lçn nhun chju thuê thu nhp 920.542.746 880.108.004 
doanh nghip: 

- Các khoãn diu chinh tang 1.008.433.150 899.664.361 
Chi phi khong hcrp l 842.014.096 188.995.481 
Lochenh lçch ty gia do danh gia lat tien phai thu

166 419 054 710 668 880 ngan hgn co goc ngoii tç cuoi ky nay 

- Cáckhoãndiuchinhgiam (87.890.404) (19.556.357) 
Lâi chenh lech tj' giá do dánh giá Igi tkn, phái 
thu ngán han có goc ngogi t cuôi nám trwov dâ (87.890.404) (19.556.357) 
thc hin trong k3) nay 

Thu nhp chju thuA 44.538.636.70 1 36.944.304.693 

Bàn thuydt rninh nay là mt b phin hqp ihành và phái dwcrc dç'c thng vOi Bdo cáo zài chinh giza niên dç5 25 



CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dia chi: S 10, duong Phan DAng Li.ru, khu ph 7, phu&ng Long BInh, thành ph Biên HOa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TA! CHINH GIUA NIEN DO 
Qu' H cüa näm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giüa niên d (tiêp theo) 

- A ( (. Luy ke tr dau nam den cuoi ky nay 

Näm nay Näm triró'c 

Thu nhâp clixcic min thu (260.000.000) (3.190.000.000) 

L các kS'  truOc du'cic chuyn 

Thu nhâp tinh thud 44.278.636.70 1 33.754.304.693 

Thud suit thus thu nhâp doanh nghip 20% 20% 
ThueA thu nhp doanh nghippIiãi n3p 8.855.727.340 6.750.860.939 

Diu chinh thu thu nhâp doanh nghip phâi 
cüacácnãmtrtthc 

91 367 273 

Thu thu nhp doanh nghip cOn phãi np 8.947.094.613 6.750.860.939 

Vic xác djnh thus thu nhp doanh nghip phái ntp cia Cong ty thrcic cAn cü vão các quy djnh hin 
hAnh ye thuê. Tuy nhien, nhC?ng quy djnh nay thay doi theo tirng th&i k' và các quy djnh ye thus 
d6i vâi nhiêu 1oi giao djch khác nhau cO the thrc giái thIch theo nhiéu cach khác nhau. Do 4y so 

thuê thrqc trmnh bay trén Báo cáo tài chInh có the së thay dôi khi c quan thuê kiêm tra. 

Các logi thuEkhác 
Cong ty ké khai và np theo quy djnh. 

12. Chi phi phãi trã ngn han 

ScuMk ,  
.A So uau nam 

Phâi trá các ben lien quan 961.8 76. 731 28.017.091 

COng ty TN}111 Mt thành vien T6ng Cong ty Tan 
Cãng Sài GOn - Chi phi xp d, vn chuyen, chi 
phi khác 

346.001.731 28.017.091 

Cong ty C phAn Tip 4n Thành Long - Chi phi 
thuê kho, nâng ha 

615 875 000 

Phái trã các tj chic và cá nhân khác 9.183.417.382 7.896.570.927 
Chi phi hi nghj khách hang 24.828.091 

Chi phi du Ui xay diyng kho 6.150.400.000 

Chi phi vn chuyn, b6c xp, nâng ha 7.159.580.569 1.184.301.589 

Chi phi lài vayphái trá 310.734.737 421.645.371 

Chi phi thuê kho, vAn phOng, pallet 325.410.912 

Chi phi thuê xe nâng, container 322.400.000 

Các chi phi phãi trâ ng.n han  khAc 1.065.291.164 115.395.876 

Cong 10.145.294.113 7.924.588.018 

Bàn :huydt minh nay là m5t b3 phn licrp thành và phái dwçic dQc cing vOi Báo cáo :àí chini, gita nién d$ 26 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S 10, dtr&ng Phan Dang Urn, khu pM 7, phuOng Long Bmnh, thành pM Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAL CHfNH GIUA MEN EX 
Qu' II cOa nAm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giü'a nién d (tip theo) 

13. Doanh thu chua thtrc hin 

Là doanh thu chua thi,rc hin lien quan dn các hçip dng cho thué cc so ha tng, thuê kho, thuê mái 
vOm, chi ti& nhix sau: 

13a. Doanh thu chwa thyc hin ngn hin 

Scuik' Sdunäm 
A Doanh thu chwa thtc hin lien quan den cac 

ben lien quan 

Cong ty C phn Tip vn Thành Long 

CongtyCphAnDAuttrICDTânLong 

Doanh thu chwa thyc hin lien quan din các t 
chác khác 
Cong ty C6 ph.n Tip vn Long Binh 

COng ty TN}{H Djch vi,i Giao nhn Vn tài và 
Thng mi Cong Thành 

2.081.439.497 

936.067.596 
1.145.371.901 

2.451.173.827 

451.592.431 

1.999.581.396 

2.081.439.49 7 

936.067.596 
1.145.371.901 

2.451.173.827 

451.592.431 

1.999.581.396 

Cng 4.532.613324 4.532.613324 

13b. Doanh thu chwa thwc hin dài han 

SScuik:1  
L A So dau nàm 

A Doanh thu chwa thrc hin lien quan den cac 
ben lien quan 
COng tyC phAn TiEp vnThành Long 

COng ty C phAn Du tu lCD Tan Long 

Doanh thu chu'a t/uc hit,: lien quai: din các to 
chác khác 
COng ty C phAn Tip vn Long Binh 

Cong ty TNHH Djch vi,i Giao nhn Vn tãi và 
Thtrong mai  Cong Thành 

76.282.191.133 

34.651.819.233 

41.630.371.900 

89.331.266.383 

16.208.464.217 

73.122.802.166 

77.322.910.885 

35.119.853.031 

42.203.057.854 

90.556.897.6 75 

16.434.260.435 

74.122.637.240 

Cong 165.613.457.516 167.879.808.560 

14. Phãi trã khác 

14a. PhOi trã ngn hçin khác 
.( A. • Socuoiky A A Sodaunäm 

Phâi trá ben lien quan - Cong ty TNHH M3t 
thành viên TOng Cong ty Tan Cãng Sài GOn 42.761.494.948 30.698.653.856 

Phãi trâ tin thuê dAt, tin an ca 23.898.994.948 30.698.653.856 
C tác, loi nhun phãi trã 18.862.500.000 - 

PhOi trO các tO ch&c và cá nhân khác 39.610.395.889 34.063.146.966 
Kinh phi cOng doan 517.701.648 422.480.133 
Báohim xA hi, bâo him y t, bâo him thAt 
nghiep 451.232.936 315.021.867 

Thu lao hi ding quàn trj, ban kiAm soát 75.000.000 

Nhn kfr qu5, k' ci.rqc ng.n hn 10.932.406.405 18.018.697.932 

Bàn thuyd: minh nay là m1 b5 phn hqp thành và p/tài dc dc cang vái Báo cáo thi chinh giaa n& d 27 



CONG TY c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
DIa chi: S 10, thi&ng Phan Däng LLru, khu ph 7, phng Long BInh, thành phó Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINI-! GIUA NIEN DQ 
Qu' II cüa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh giüa lien d (tip theo) 

S cu6i kS' S du nãm 

Cong ty C phn Sonadezi Long BInh (phâi trâ 
lien quan den hp dong hqp tac kinh doanh) 

5.528.112.353 10.289.251.113 

Thue GTGT dau ra chira ke khai 706.73 1.410 

Co tCrc, lçri nhun phãi trá 20.215.952.3 15 2.472.205.395 

Các khoân thu ho 585.470.658 721.303.786 

Các khoán phãi trâ ngn han  khác 1.304.519.574 1.117.455.330 

Cong 82.371.890.837 64.761.800.822 

14b. Phái trá dài hin klzác 

(i) 

( L. • Socuoiky .-,h ) odaunam 

Phái trá các t chác khác 

Nhn k qu, k' ciscic 

Cong ty C phAn Sonadezi Long BInh - Phái trà 
tin hqp tác kinh doanh 

263.4 71.807.685 

172.001.807.685 

91.470.000.000 

258.206.653.810 

166.736.653.810 

91.470.000.000 

Cong 263.471.807.685 258.206.653.810 

Là cac khoan nhn k qu5, k ctrcic dài han  cOa các t cht'rc khác, chi tit nhir sau: 

S6 cui näm S du näm 

Cong ty TNHH Djch vi chui cung tng DHL 
Viet Nam 

5.703.429.600 5.703.429.600 

Global Home, K.s. 9.248.000.000 9.278.000.000 

Cong ty 1'NHH Pacorini Vit Nam 5.649.636.600 

COngtyCi phAnTânVTnhCCru 113.825.746.125 113.825.746.125 

COng ty C phn Tin Nga 23.200.000.000 23.200.000.000 

Các khách hang khác 14.374.995.360 14.729.478.085 

Cong 172.001.807.685 166.736.653.810 

COng ty và Cong ty C phAn Sonadezi Long BInh dà k hçp dng hop tác kinh doanh dài han, 
trong do, Cong ty Co phAn Sonadezi Long BInh gop t' 1 49%, chi tiét nhtx sau: 

llçtp dong 
Sá tin gop 

Myc dIch hip tác Thôi hin (VND) 

 

HD s 485/nD-
ICDLB-SZB ngày 21 
tháng 09 näm 2013 

Phl,.ic01 HDs 
485/HD-ICDLB-
SZB/PL1 ngày 08 
tháng 05 näm 2014 
Ph lic 02 HD s 
485/HD-ICDLB-
SZB/PL2 ngày 15 
thang 06 näm 2015 

Cong  

DAutrxâydt,rngkho lAtai 
khu kinh té quôc phông Tan 
Cãng Long BInh 

Xây di,rng them kho 14A tai 
khu kinh tO quOc phOng Tan 
Cang Long Binh 

Xây di.rng thOrn kho 20 tai 
khu kinh tê quôc phOng Tan 
Cáng Long Binh 

45 näm k tir ngày 
k' hcxp dOng 

Theo th&i gan cCia 
hcrp dOng so 485 

Theo thai gian cOa 
Hcrpdôngsô485 
vàPh1ic01 

24.990.000.000 

27.139.000.000 

39.341.000.000 

91.470.000.000 

Bàn 1huy: mm/i nay là mt b3 phin hqp than/i vâ phài dzrçic dQc càng vái Báo cáo ài chinh gifa niên dt3 28 



37.674.919.318 

15 .000.000.000 

14.354.649.831 

67.029.569.149 

38.888.279.319 

15.000.000.000 

12.069.151.049 

65.957.430.368 

118.458.295.165 

52.421.264.068 

83.365.387.931 

141.789.074.823 

54.821.264.068 

79.145.221.049 

254.244.947.164 275.755.559.940 

CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: So 10, thrOng Phan Däng Luu, khu ph 7, phirOng Long BInh, thành ph6 Bién Hôa, tinh DOng Nai 
BAO CÁO TAI CHINT-! GIU'A NIEN Do 
Qu' II cüa nAm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh g1ua niên d (tip theo) 

14c. Nçt qua hgn chwa thanh Wan 

Cong ty không có ng phái trá khác qua han  chua thanh toán. 

15. Vay 

iSa. Vay ngán hçin 
x. So cuoi ky 

 

Sdunäm 

     

Ngân hang Thi.rong mai  C phn Quân di — Chi 
nhánh An Phü 
Ngân hang Thi.rang mai  Co phAn Ngoai thixcng 
Vit Nam — Chi nhánh Biên HOa 
Ngân hang Thixcmg mai  CO phãn phát trin Thành 
ph H ChI Minh 
Cong 

Chi ti& s phát sinh v các khoân vay ng.n han  trong k5' nhu sau: 

Lüyktüdu nám dn cui k5' nay 

Näm nay Näm trir&c 
So du nAm 

S tin vay phát sinh 
Kt chuyn t1r vay dài han 
So tin vay dã trã 

S cu6i i' 

65.957.430.368 

33.903.515.042 
(32.831.376.261) 

 

53.888.279.318 

13.472.069.832 
(26.944.139.659) 

   

67.029.569.149 

 

40.416.209.491 

isb. Vay dài hin 

   

L (. • ( A So cuoi ky So dau nam 
Ngân hang Thwmg mai C phn Quan di — Chi 
nhánh An Phü (i) 
Ngân hang Thwxng mai  C phn Ngoi thucmg 
Viêt Nam — Chi nhánh Biên HOa (11) 

Ngân hang Thucng mai  C phn Phát triôn Thành 
phO Ho ChI Minh 
Cng 

(I) 

Cong ty có khâ náng trã thrçic các khoán vay dài han. 

Khoán vay dài hn Ngan hang Thicmg mai  C phAn Quân di — Chi nhánh An Phü theo các hcip 
dng vay k k& trong các nAm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Mi,ic dIch vay dê du tLr xây 
di,rng co sâ ha tAng; xây dirng và cãi tao  các kho hang; thanh toán tiên thué dt cho Cong ty mc 
(Cong ty TNHH Mt thành viên Tng Cong ty Tan Câng Sài GOn); mua sam may mOc thiêt bj, 
phwimg tin vn tài;... Thai han  vay t,r 60 dn 96 tháng, tüy theo ti'rng hçp dng. Lãi suit áp d,,ing 
trong nãm 2020 là tr 7,1% dn 9,2.%/nãm. Tài san dam bâo là tài san hinh thành tr von vay va cac 
quyn khai thác c sâ h tAng. 

Khoãn vay Ngân hang Thuung mai C phAn Ngoi thizmg Vit Nam — Chi nhánh Biên HOa theo 
các hcip ding vay k' kêt trong cc näm 2013, 2014, 2016. Mi,xc dIch vay dé dâu tu xây d,rng nhà 
kho, th&i han  vay tir 120 thang den 144 tháng, Iãi suât quy djnh trên tl'rng khê râc nhn nq. Lài suât 
ãp diing trong näm 2020 là 8,0%/nãm. Các khoân vay nay thrçic dam bão bang vic the chap tài san 
hmnh thành ti'i vOn vay. 

Bàn thuyJt minh nay là m5t b3ph<n hcxp thành và phái diiqc dQc ctng vOl Báo cáo tOi chinh giia niên d5 29 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: s6 10, &rOng Phan Dng Lru, khu ph6 7, phuàng Long Binh, thành ph6 Bién F!Oa, tinh Dông Nai 
BAO CÁO TAI CIII NH GIUA NIEN ix 

Qu' II cüa näm tài chInh kt thñc ngay 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh giUa niên d (tip theo) 

Khoãn vay Ngan hang Thirng mai  C phn Phat trin Thành ph6 H ChI Minh theo Hp ding tin 
dung so 40925/19MN/HDTD ngày 05/11/2019 dé thanh toán, bü dap chi phi dâu ttr xay di,rng, thiêt 
bj Dir an dâu ti.r xay dirng kho s 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Cãng — Long BInh, thai han  vay 96 
tháng kO tt'r ngày giãi ngân von vay lan dâu. Khoân vay di.rgc dam bão bang vic the chap Cong 
trinh xay di,rng trOn dat và quyên khai thác cong trInh xay dijng hmnh thành tir D,r an dâu tu xay 
di,mg kho so 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Cáng — Long Binh, toàn b li Ich phát sinh ttr di,r an nay và 
quyén tài san phát sinh trhcp ding thué co sà ha tang (khu 6.783 ha thuc Khu djch vi,i Tan Cãng 
Long BInh khu 130 ha) so 287/TCT-KHKD ngày 0 1/09/2018. Lãi suât áp diing trong näm 2020 là 
9,4%/näm. 

KS' han thanh toán các khoãn vay dài han  nhu sau: 

S cui ky A-. 
So dau nam 

Tr 1 näm trâ xu6ng 67.029.569.149 65.957.430.368 
Trên 1 näm dn 5 nãm 194.047.215.848 201.387.086.197 
Trên 5 nãm 60.197.731.316 74.368.473.743 
Cng 321.274.516.313 341.712.990.308 

Chi tit s phát sinh v các khoan vay dài han  nhi.r sau: 

Luy k tu dAn nàm dn cu61 k5' nay 

Nãm nay Näm tnrfrc 
s6 du näm 
s6 tin vay phát sinh 

Kt chuyn sang vay ngn han 

56 cu6i 15'  

275.755.559.940 
12.394.902.266 

(33.905.515.042) 

254.244.947.164  

330.078.903.710 
2.869.026.900 

(13.472.069.832) 

319.475.860.778 

15c. Vay qua hzn chwa thanh toán 
Cong ty khong có các khoãn vay qua han  chi.ra thanh toán. 

16. Qu5 khen thir&ng, phüc Jy'i 

S6 dAu nàm 
Tang do trIch 

1p tfrlçri nhuãn Chi qu trong ky .( .. S So cuoi ky 

QuS' khen thLr&ng 173.983.800 656.520.000 (273.753.303) 556.750.497 
QuS' phüc lqi 1.322.967.683 328.270.000 (1.463.992.518) 187.245.165 

QuS' thLrng Ban quãn 

iS', diOu hành 123.853.311 194.505.056 (18.000.000) 300.358.367 

Cong 1.620.804.794 1.179.295.056 (1.755.745.821) 1.044.354.029 

17. V6n chü sr hüu 

17a. Bang dJi chiê'u bièn d5ng cáa vn chñ só hfru 

V6n du tucüa 
chU soh0ii 

Qu5 du tu• 
phát trin 

Lçn nhuân sau 
thud chu'a phân 

phi Cong 
s6 du nm 245.022.450.000 82.344.043.945 55.814.929.265 383. 18 1.423 .210 
Lçi nhun trong k5' nay 29.313.335.750 29.3 13.335.750 
Trich 1p các qu' 8.672.239.390 (14.286.082.872) (5.6 13 .843.482) 
Chia cô trc (36.753.367.500) (36.753.367.500) 
Sdtrcuik'này 245.022.450.000 91.016.283.335 34.088.814.643 370.127.547.978 

Ban thuydt minh nay là mt b$ phn hqp than!, vàphái dwqc dQc càng vol Báo cáo tài chin/i gita niên dO 30 



CONG TV c6  PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja clii: S 10, dung Phan Däng Liiu, khu ph 7, phtrng Long Bmnh, thành ph6 Biên HOa, tinh D*ng Nai 
BAO CÁO TAI CH!NH GIU'A MEN D 
Qu' II cOa nAm tái chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt mmli Báo cáo tài chInh giüa niên d (tip theo) 

V6ndauttrcua 
chü s& hüu 

- Quy dau tu' 
phát trin 

Lçn nhuân sau 
thus chua phân 

ph61 Cong 
só dAu nàm 245.022.450.000 91.016.283.335 57.610.070.581 393.648.803.916 
Lçri nhun trong kS'  nay 34.670.999.342 34.670.999.342 
TrIch 1p các qu' 14.901.929. 132 (16.08 1.224.188) (1. 179.295 .056) 
Chia C6 trc (36.753.367.500) (36.753.367.500) 
s6 dtr cu6i k5' nay 245.022.450.000 105.918.212.467 39.446.478.235 390.387.140.702 

1 7b. Clii tilt vdn gop cüa din so' /:uu 

So cuoi ky s6 du näm 

Cong ty TNHH Mt thành viên T6ng Cong ty Tan 
Cãng Sãi Gôn 

Cong ty TNHH Quân 1' n và Khai thác tài san 
Ngân hang TMCP Quân Di 

Các ci dOng khác 

125.750.000.000 

18.750.000.000 

100.522.450.000 

125.750.000.000 

18.750.000.000 

100.522.450.000 

Cong 245.022.450.000 245.022.450.000 

2 1 7c. Co p/lieu 

S6 cu6i k' S6 du näm 
S6 lircmg c phiu dang k phát hành 

So hxcing co phieu da phat hành 

- Cdphie'uph thông 

- C'dphiluu-udãi 

S hic'ng c phiu duc mua lai 
- Cdphiluphá thông 

- Cóphilurtua'ãi 

S Iuçrng c phiu dang hru hãnh 
- Cdphiluphd thông 

- Cphiluwudâi 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

- 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

24,502.245 

24.502.245 

Mnh giá c phiu dang liru hành: 10.000 VND. 

17d. PhânphJi1Ønhun 

Trong näm, Cong ty dã phân ph6i lqi thun theo Nghj quy& di hi cô dOng th.ring niên näm 
2021 s 02/2021/NQ-DHCD ngãy 20/4/2021 nhtr sau: 

VND 
• Chia c tüc cho cac cô clOng 36.753.367.500 
• Trich qu5 du ti.r phát triên 14.90 1.929.132 
• TrIch qu5' khen thixâng 656.520.000 

• TrIchqu5phüc1çri 328.270.000 
• TrIch qu9 thr&ng ban quán 1' di6u hành 194.505.056 

Ban ihuye: mm/i nay là môt bô phôn hcip than!, và phái dwqc dQc cling vó'i Báo cáo tài chin/i giia niên do 31 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dia chi: so 10, du&ng Phan Dàng Li.ru, khu phO 7, phuâng Long Birth, thành ph6 Biên HOa, tinh DOng Nai 
BAO CÁO TA! CHINH GIUA NIEN DO 
Qu' II cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh giüa nién d (tiOp theo) 

18. Các khoãn mzc ngoài Bang can dOi k toán giOa niên d 

Ngozi t các loçzi 

Ti ngày kOt thi'ic k' kO toán, tin bao gOm 4.081.535,79 USD (sO dAu nàm là 2.568.391,70 USD). 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HO1T DONG KINH DOANH GIU'A NIEN DQ 

Doanh thu bàn hang và cung cp djch vi 

Tdng doanh thu 
- • .- ( . S Luy ke tir dau nam den cuot ky nay 

Näm nay Näm trrO'c 
Djch vu cho thué kho và các djch vi,i di kern 242.946.404.186 200.285.709.032 
Doanh thu djch vi cho thuê cAu ti Cat Lái 3.686.712.498 3.880.750.002 
Doanh thu bàn hO so thu 3.636.364 5.454.546 
Cng 246.636.753.048 204.171.913.580 

lb. Doanh thu ban hang và cling cdp djch vy cho các ben lien qua?i 

Ngoài các giao djch v bàn hang và cung cp djch vi,i cho cOng ty con thr?c trinh bay a thuy& minh 
so V.2, Cong ty cOn phát sinh các giao djch cung cp djch vi cho các ben lien quan không phái là 
cOng ty con nhi.r sau: 

- ( . Luy ke tir dan nam den cuoi ky nay 
Nàm nay Näm trtróc 

Cong ty TNHH M3t thành vien Tdng Cong 
Tan Cáng Sài Gôn 
Djch vi cung cAp cho COng ty mc 14.640.306.376 8.222.356.592 
Cho Cong ty mc thuê cAu tai  Cãng Cat Lái 3.686.712.498 3.880.750.002 
Cong ty Cd phdn Djch vy K9 thut Tan Gang 
Cung cAp djch vi,i 1.577.095.656 23.9 14.168 
C'Ong ty Cd phdn Vn tái B Tan GOng 
Cung cAp djch vti 1.085.088 69.375.788 
Gong ty Cd phdn Ddu tu lCD Tan Long 
Cung cAp djch vv 416.272.500 418.522.500 

2. Giá vOn hang bàn 
- • Luy ke tir dau nam dn cuOi k3' nay 

Näm nay Näm trtrcrc 
Giá vOn djch V%J cho thuê kho và các djch vi,i di kern 168.018.896.949 136.290.820.694 
Giá vOn djch vi,i cho thuê cAu t?i  Cat Lái 1.359.922.548 1.359.922.548 
Cong 169.378.819.497 137.650.743.242 

Bàn thuyd: minh nay là m5l bc5  phin hqp thành và phài dtrqc dQc càng vái Báo cáo tài chInh giia nién d5 32 

1. 

la. 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja chi: S6 10, du&ng Phan Dng Li.ru, khu phö 7, phixthig Long Bmnh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dóng Nai 
BAO CÁO TAI CHi NH GIUA NIEN fx) 
Qu' II cüa näm tài chInh két thxzc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gi0a niên d (tiêp theo) 

3. Doanh thu hot dng tài chInh 
- A • A A A. • Luy ke ttr dau nám den cuoi ky nay 

Näm nay Näm trtróc 

Lãi tin gCri có kS' hn 534.383.557 1.042.479.453 

Lài tin gCri khong k' han 12.483.378 33.186.386 

Co tirc, lqi nhun dticTc chia 260.000.000 3.190.000.000 

Lãi chênh 1ch t giá phát sixth 129.026.573 846.595.596 

Lãi ban ngoai t 5.977.000 

Doanh thu tãi chinh khác 23.960.408 

Cong 935.893.508 5.142.198.843 

4. Chi phi tài chinh 
- A • A A A. • Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay 

Nàm nay Näm trithc 

Chi phi lâi vay 

L ehénh 1ch t' giá phát sixth 

L chênh 1ch t' giá do dánh giá lai  các khoán 
mic tiên t có gc ngoai t 

Chi phi tài chInh khác 

12.397.336.273 

44.534.449 

199.864.068 

197.714.494 

15.826.177.178 

305.513.208 

6 16.434.665 

197.842.244 

Cong 12.839.449.284 16.945.967.295 

5. Chi phi ban hang 

Luy ké tir du näm den cuei kS' nay 

Näm nay 

 

Näm trtrc 

   

Chi phi khu hao tài san c djnh 

Chi phi djch viii mua ngoài 

Các chi phi khác 

Cong  

87.199.998 

1.700.535.308 

817.277.065 

2.605.012371  

305.199.998 

893.399.272 

489.656.416 

1.688.255.686 

6. Chi phi quãn I doanh nghip 

Chi phi cho nhân vien 
Chi phi vt 1iu quân 1' 
Chi phi d dung van phang 

Chi phi khAu hao tài san c djnh 

Luykétirdu nämdén cu6i k' nay 

NAm nay Nám trtr&c 
8.761.744.160 

536.180.706 
894.970.351 

1.290.219.081 

7.149.084.215 
539.256.097 

1.256.621.401 

1.445.527.630 
Thué, phi và 1 phi 3.000.000 3.000.000 
Trich 1p di.r phông nq phâi thu khó dôi 267.358.457 335.348.768 
Chi phi djch viii mua ngoài 1.146.294.420 1.295.212.211 
Các chi phi khác 5.488.482.916 4.878.171.379 
Cong 18.388.250.091 16.902.221.701 

Bàn ihuyut minh nay là mt bc5ph2n hcrp thành và phái drçvc dQc cling vói Báo cáo tài chInh giia niên d(5 33 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja ehi: só 10, &rYng Phan Dang Luu, khu ph 7, phumg Long Binh, thành ph Biên HOa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CH!NH GIU NIEN D 
Qu II cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giüa niên d (tip theo) 

7. Thu nhp khác 
• A h . • Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay 

Näm nay Nãm trircrc 

Truy thu bão hMm xã hi, báo him y t ngui lao 
dng 
Thu tin thanh l' hcxp dng bão him cüa ngtthi 
lao dtng 

Thu tin bi thixOng 
Thu nhâp khác 

300.000 
23.692.738 

27.935.220 

19.996.000 

3.336.451 

Cong 23.992.738 51.267.671 

8. Chi phi khác 

Luyktrdu nàmdncu6i k3' nay 

Näm nay Nàm trtr&c 

Chi phi bi thuvng 420.792.067 

Thu bj pht, bj truy thu 1.070.481 
Tin an cho Hãi quan 175.690.000 112.925.000 

Chi phi khác 170.532.029 

Cong 767.014.096 113.995.481 

9. LAi trên ci phiu 

Thông tin v lãi trên c phiEu thrcc trinh bay trén Báo cáo tài chInh hçp tht giUa niên d. 

10. Chi phi san xut kinh doanh theo yu t 

Chi phi nguyen lieu, vt 1iu 

Chi phi nhân cong 
h . . Chi phi khau hao tai san co dnh 

- • A L. • Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay 

Näm nay Nàm trithc 

1.247.540.082 

29.554.678.985 

29.292.481.520 

1.295.741.032 

25.391.193.386 

28.111.929.336 
Chi phi djch vi mua ngoài 120.473.266.646 93.853.647.839 
Chi phI khác 9.804.114.726 7.588.709.036 
Cong 190.372.081.959 156.241.220.629 

VII. NIIUNG THÔNG TIN KHAC 

Giao djch và s thr vói các ben lien quan 

Các ben lien quan vâi Cong ty bao gm: các thành vien quàn 1' chü cMt, các Ca nhân có lien quan 
vài Các thành viên quán l' chu chôt và các ben lien quan khác. 

la. Giao djch và sá dir vói các thành vien quán 1j5 chü ch6t và các cá nhân cô lien quan voi cac 
thành viên qudiz lj châ choAl 

Các thành viên quán l' chU ch& gm: các thanh vien Hôi ding quán trj và các thành vién Ban diu 
hành (Ban Giám doe). Các cá nhân cO lien quan vâi các thành vien quân l' chü ch& là các thành 
vién mt thi& trong gia dInh cac thành viên quàn 1 chü chôt. 

Bàn thuydt mini, nay là mr bpi,n hcip thành và phai dtrqc dQc thng vái Báo cáo tài chinh gita niên d5 34 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: So 10, du&ng Phan Dang Li.ru, khu ph6 7, phurng Long BInh, thành pM Biên Hàa, tinh Ding Nai 
BAO CÁO TAI CH!NH GIUA NIEN D 
Qu' II cüa nAm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt mmli Báo cáo tài chInh gifla niên d (tip theo) 

Giao djchvái các thành vién quán 1 chü chat và các cá nhdn có lien quan vái các thành viên quàn 
lchüchót 
Cong ty khOng phát sinh giaodjch ban hang và cung cp djch vp cUng nhi.r các giao dlch  khác vói 
các thành vien quãn 1' chU chôt và cac cá nhân cO lien quan v6i các thành viên quán 1' chU chôt. 

Cong ncr vái các thành vien quán 1 chü chit và các cá nhdn có lien quan vài các thành vién quán 
ljchüchôt 
COng ty khOng cO Cong nq vâi các thành vién quân 1' ch Ch& và các cá nhân Co lien quan vi các 
thành viên quãn 1' chü chôt. 

Thu nhp cüa các thành viên quOn l chü chdt 
Tin liro'ng ThirOng Thu lao Cong thu nhâp 

Näm nay 
Ong Trn Triu Phü - ChCi tjch Hi dng 
quãn trj 
Ong Phan Anh Tu.n - Thành vién Hi 
dOng quán tn kiêm Giám dOC 
Ong Pham Van PhOng — Thành viOn Hi 
dông quãn trj 
Ong Cao Ng9C Dic — Thành viên Hi 
dng quãn trj 
Ong Nguyn DIIC Khiêm — Trumg ban 
kiêm soát Chuyén trách 
Ong TrAn Nghia ST — Kim soát vien 
Ong Thai Hoàng Lam — Kim soát viên 
Ong Doàn Hng Phircmg- Phó Giám d6c 
Ba Doàn Thj Hang — Phó giám cl6c 
Lê Qu5'nh Quang - K toán trLncng 

413.610.000 

329.888.400 

223.191.300 

280.387.800 
223.191.300 
203.035.813 

57.000.000 

46.035.000 

33.285.000 

39.660.000 
33.285.000 
30.375.000 

470.610.000 

375.923.400 

256.476.300 

320.047.800 
256.476.300 
233.770.813 

Cong 1.673.304.613 240.000.000 1.913.304.613 

Thu nhp cCa các thành viên quãn l' chO ch& k' tnthc là: 
K5' trir&c 

Tin hrong 

Tin thixOng 

Cong 

986.586.710 

497.829.550 

1.484.416.260 

lb. Giao djch và sJ dir vói các ben lien quan khác 
CáC ben lien quan khác vâi Cong ty gm: 
Ben lien quan khác 

 

Mi quan h 

    

 

COng ty TN}111 Mt thành viên Tng Cong ty Tan Cãng Sài GOn 
Cong ty C phn Tip 4n Thành Long 
Cong ty TN}ffi Mt thanh viên Xây dirng Cong trInh Tan Cáng 
COng ty C phn Kho vn Tan Câng 
COng ty C phan Djch vi K thut Tan Cáng 
Cong ty C phan Dai  1 Giao nhn Vn tãi Xp d0 Tan Cãng 
Cong ty Co phan Vn tâi B Tan Càng 
Cong ty C phAn Vn tãi Thüy Tan Cãng 
COng ty C phAn Giãi pháp Cong ngh Thông tin Tan Cãng 
Cong ty TNHH Mt thành viên Hoa tiêu Tan Càng 

 

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

Ban thut minh nay là m3: b5 phn hqp zhành và phái dztqc dpc cithg vái Báo cáo tài chinh gita niên d 35 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: só 10, &rOng Phan Dãng Urn, khu ph6 7, phuong Long BInh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dông Nai 
BAO CÁO TAT CHINE GICIA MEN D() 
Qu' II cila nam tài chInh kt thüc ngày 31 (hang 12 nam 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh gi&a niên d (tip theo) 

Ben lien quan khác  
Cong ty C phAn Djch vi Hang hãi Tan Cãng 

Cong ty C phAn Tan Câng — Cái Mép 

Cong ty C6 phAn Tan Cãng Min Trung 

COng ty C phAn Tan Cãng Hip Phixâc 

Cong ty C phAn Tan Cáng Cypress 

Cong ty C phn lCD Tan Càng - Song ThAn 
COng ty C phAn Vn tãi BiAn Tan Cáng 

Cong ty C phAn Thi.rcing mai  và Djch viii Container L?nh  Tan Cãng 
Cong ty C phAn Cãng Cat Lái 
Cong ty TNI-IH Cãng Quc t Tan Cãng - Cái Mép 

COng ty C phAn Tip vn Cat Lái 
Cong ty TNT-IH Phát triAn ngun nhân li,rc Tan Câng — STC 

Cong ty C phAn Nhiên 1iu Tan Cãng 

COng ty C phAn Tan Câng - Tây Ninh 
COng ty C phAn DAu tis lCD Tan Long  

M6i quan h 
COng ty cüng Tp doàn 

Cong ty cüng Tp doàn 

Cong ty cüng Tp doàn 

Cong ty ciing Tp doàn 

Cong ty cüng Ttp doàn 
Cong ty cüng Tp doàn 

Cong ty cüng Tp doàn 

Cong ty cüng Tp doan 

Cong ty cüng Tp doàn 

Cong ty cüng Tp doàn 

Cong ty cüng Tp doàn 

COng ty cüng Tp doàn 

COng ty cüng Tp doàn 

Cong ty cüng Tp doàn 
Cong ty cüng chü tjch 

Giao djch vái các ben lien quan khác 

Ngoài càc giao djch phát sinh vâi cong ty con cia dupc trinh bay a thuyt minh s6 V.2 cüng niur các 
giao djch ye ban hang và cung cAp djch vv cho các ben lien quan khác khOng phâi là cOng ty con cia 
c1uc tdnh bay a thuyt minh s VI.lb, Cong ty cOn 
quan khác nhis sau: 

Cong y TNHH M?t  thành viên Tang Cong ty Tan 
Chi phi sCr di,ing djch vi 

TiAn thu dAt phãi trã 
Phãi trã c tCrc 

Cong ty CJ phn Djch vy K9 thuat Tan C'dng 
Srdiingdjchvi trongk' 

phát sinh các giao djch khác vâi các ben lien 

Luy k tir dâu nàm ciAn cui k' nay 
Näm nay Näm tnróc 

Cáng Sal GOn 
1.259.022.193 

9.252.727.290 

18.862.500.000 

1.470.714.403 

703.582.976 

7.8 17.887.920 
18.862.500.000 

912.113.572 
A A Cong ty TNHH Cang Quoc te Tan Cang Cat Mép 

SCr ding djch vx trong k' 23.2 13.638 12.940.909 
Cong ty C6p1un Giôipháp Cong ngh Thông tin Tan Cãng 
Sir diing djch v,,i trong k' 144.200.000 301.200.000 
Cong ty TNHH Phát tn/n Nguon nhân lcrc  Tan ãng STC 
Sr dtxng djch vi trong kS' 28.800.000 76.480.328 
Cong ty Ctiplun Ti/p vin Tan COng - yang Tàu 
Sir dung djch vi trong kS' 13 1.768.182 
Cong ty C6phn Djch vy Container Tan COng 
SCr di,ing djch vu trong kS' 652.129.415 
Cong ty CEphz Ti/p vmn Cdt Ldi 
Chi phi scr dung djch vii 8.300.000 
Cong ty CJ phn Du Ut WD Tan Long 
Chi phi thuê kho trong k' 18.932.610.000 18.132.660.000 

Bàn thuydt minh nay là m5g b5 phn hçrp thành vàphái dwçic dQc cling vó'i Baa cáo tài chinh gilia niên d3 36 



CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: S 10, di.rOng Phan DAng Ltru, khu ph6 7, phtxàng Long BInh, thành phó Biên Hàa, tinh Ding Nai 
BAO CÁO TA! CHfNH GIUA NIEN DQ 
Qu' II cUa nAm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh giüa niên c1 (tip theo) 

Cong nçi vái các ben lien quan khác 
Cong nq vài các ben lien quan khác duqc trinh bay t?i  các thuyt minh s V.3, V.4, V.10, V.12, 
V.13 và V.14. 

Các khoân cOng nq phãi thu các ben lien quan khác khong có bão dam và se thrcc thanh toán btng 
tin. Không có khoân di,r phang phâi thu khó dôi nào thrqc 1p cho các khoán nq phãi thu các ben 
lien quan khác. 

2. Thông tin v b phn 

COng ty không trinh bay báo cáo b phn do hoat dng cüa Cong ty chU yu trong linh vijc kinh 
doanh djch vu cho thuê kho và djch vi,i di kern, ti mOt  khu vrc dla  I' là trong lânh thô Vit Nam. 

3. Siy kiin phát sinh sau ngày kt thüc k5' k toán 

Không có si,r kin trong yu nào phát sinh sau ngày kt thüc kS'  k toán yêu cu phãi diu chinh s 
lieu hoc cOng b6 trén Báo cáo tài chInh gifla niên d. 

Lp, ngayZtháng 03ñãm 2021 

Ngirô'i 1p bi&i KT. K toán truO'ng 

   

  

Dào Thanh BInh 

 

Bàn tliuyd: minh nay là mt b5 phn hqp thành và phái dw,c dpc càng WA Báo cáo iàí chinh giia nién d 37 
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