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CONG TY C5 PHAN lCD TAN CANG - LONG B±NH 
Dja chi: S 10, thrng Phan Däng Li.ru, khu ph6 7, phuông Long Binh, thành ph Biên Hôa, tinh Ding Nai 

BAO CÁO TAT CH!NH HQP NHAT GIcrA NIEN DO 
Qu' II cüa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

BANG CAN DO! KE TOAN HVP  NHAT GIU'A NIEN DQ 
(Dng dy dii) 

Ti ngày 30 thang 6 näm 2021 

TAI SAN 
Ma 

S6 

A Thuyet 
minh s6 cu6i k' 

0yn vi tInh: VND 

A . So dau näm 

A - TA! SAN NGAN HAN 100 290,583,986,180 261,402,477,395 

I. Tin và các khoin thong throng tin 110 V.1 166,904,250,757 147,227,635,195 
1. Tin 111 117,404,250,757 81,727,635,195 
2. Các khoãn tirang dwmg tin 112 49,500,000,000 65,500,000,000 

II. Du ttr tài chinh ngn hn 120 11,500,000,000 
1. ChCrng khoán kinh doanh 121 
2. Dir phông giám gia chirng khoán kinh doanh 122 
3. Duttxnm gicrdn ngàydáo han 123 V.2a 11,500,000,000 

III. Các khoän phii thu ngn hn 130 111,421,369,015 113,054,467,595 
1. Phãi thu ngân han  cUa khách hang 131 V.3 98,664,793,872 99,734,885,156 
2. Trã trirâc cho ngLri ban ngn han 132 413,638,854 
3. Phãithunibngânhn 133 
4. Phai thu theo tin ké hoach hçq dng xây dirng 134 
5. Phâithuvchovayngânhn 135 
6. Phãi thu ng&n han  khác 136 V.4a 13,714,700,486 14,423,988,179 
7. Dr phông phãi thu ngn han  khó dôi 137 V.5 (1,371,764,197) (1,104,405,740) 
8. Tài san thiu ch xir 1' 139 

IV. Hang tn kho 140 
1. Hàngtnkho 141 
2. Dir phông giàm giá hang thn kho 149 

V. Tài san ngn hn khác 150 758,366,408 1,120,374,605 
1. ChiphItrâtriiâcngânhn 151 V.6a 758,366,408 1,120,374,605 
2. Thus giá trj gia tang &rcc khu tr& 152 
3. Thud và các khoàn khác phãi thu Nhà nuâc 153 
4. Giao djch mua ban lai  trái phiu ChInh phü 154 
5 Tãisãnngânhnkhác 155 

Báo cáo nay phdi dwqc dQc cing vái Bàn thuydt minh Báo cáo tài c/zinh Izc'p  nhdi gii?a nién d3 2 



CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja chi: St 10, thring Phan Dang Lixu, khu ph6 7, phuing Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TA! CHINH HOP  NHAT GICJA NIEN DO 

QuS' I! cQa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

Bang can di k toán hyp nht giüa niên di (tiëp theo) 

TA! SAN 
Ma 
s 

Thuy& 
minh S cu61 k5' Sdunäm 

B - TA! SAN DA! HjiN 200 1,139,146,915,005 1,178,086,014,180 

I. Các khoän phäi thu dài han 210 630,000,000 630,000,000 
1. Phài thu dài han  cüa khách hang 211 

2. Ira truàc cho ngxi bàn dài han 212 

3. Vn kinh doanh a don vj tri,rc thuOc 213 
4. Phài thu nOi  b dài han 214 
5. Phãi thu v cho vay dài han 215 
6. Phãi thu dài han  khác 216 V.4b 630,000,000 630,000,000 
7. Dr phông phài thu dài han  khó dôi 219 

H. Tài san c djnh 220 744,935,072,084 774,163,512,636 
1. Tài san c dinh httu hmnh 221 V.7 743,741,372,688 773,742,495,137 

Nguyen giá 222 1,167,901,643,461 1,167,043,705,402 
Giá tn hao mon 112y ké' 223 (424,160,270,773) (393,301,210,265) 

2. Tài san c dinh thuê tài chinh 224 
Nguyen giá 225 
Giá trj hao mOn lIy ké' 226 

3. Tài san c djnh vô hinh 227 V.8 1,193,699,396 421,017,499 
Nguyen gid 228 2,872,771,400 1,729,271,400 
Giá trj hao mOn lüy ké' 229 (1,679,072,004) (1,308,253,901) 

III. Bt dng san du tLr 230 
Nguyen giá 231 
Giá trj hao mon iQy k 232 

IV. Tài san d& dang dài han 240 V.9 19,527,244,210 20,101,850,936 
1. Chi phi san xuAt, kinh doanh dâ dang dài han 241 
2. Chi phi xây dt,mg cci bàn dâ dang 242 19,527,244,210 20,101,850,936 

V. Du tir tài chInh dài han 250 V.2b 7,238,210,000 7,238,210,000 
1. Du ttx vào cong ty con 251 
2. DAu t.r vào cOng ty lien doanh, lien k& 252 
3. Du tt.r gop vn vào don vi khác 253 7,238,210,000 7,238,210,000 
4. Di,r phOng du ttr tài chinh dài hn 254 
5. Du ttr nm gi0 dn ngày dáo han 255 

VI. Tài san dài han  khãc 260 366,816,388,711 375,952,440,608 
1. Chi phi trã truàc dài han 261 V.6b 366,566,938,379 375,702,990,276 
2. Tài san thus thu nhp hoãn 1i 262 249,450,332 249,450,332 
3. Thit bj, vt ti.r, phi,i thng thay th dài hn 263 
4. Tài san dài han khác 268 
5. Lciththuongmi 269 

TONG CONG TA! SAN 270 1,429,730,901,185 1,439,488,491,575 

Báo cáo nàyphdi dwqc dpc cüng vói Ban thuydt minh Báo cáo tài chinh hçrp n/ide giia niên d3 3 



CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Oja chi: S6 10, &ring Phan Dng Li.ru, khu ph6 7, phthng Long Binh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAL CHfNH HQP NHAT GIUA NIEN DO 
Qufr II cüa näm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bang can d6i ké toán hqp nht giUa niên d (tiép theo) 

NGUON VON 
Ma 

S6 
Thuyet 

minh S6cu6ik5' S6dunäm 

C - NQ PHA! TRA 300 984,676,103,309 996,680,803,176 

I. Nq ngn hn 310 318,597,710,177 307,558,633,897 
1. Phãi trã ngtrii ban ngn han 311 V.10 124,379,035,282 138,183,053,389 

2. Nguôi mua trã tin tniâc ngân han 312 59,380,643 6,696,231 

3. Thud vã các khoan phãi np Nhà ni.râc 313 V.11 19,317,770,963 9,770,294,639 

4. Phãi trá ng1i lao dng 314 3,614,709,754 7,476,203,233 

5. Chi phi phãi trã ngn hn 315 V.12 9,544,333,428 7,952,619,129 
6. Phãi trà ni b ngân han 316 

7. Phãi trã theo ti6n dO ké hoach hqp d6ng xây dirng 317 

8. Doanh thu chi.ra thi,rc hin ngân han 318 V.13a 3,596,545,728 3,596,545,728 
9. Phài trà ngn han  khác 319 V.14a 82,528,394,978 64,918,304,963 
10. Vay va nç thuê tài chInh ngân han 320 V.15a 74,429,569,149 73,157,430,368 
11. Di,rphongphaitrang.nhn 321 - 
12. Qu5 khen thi.ràng, phüc lqi 322 V.16 1,127,970,252 2,497,486,217 
13. Qu5'binh6ngiá 323 
14. Giao djch rnua ban lai  trái phiu Chfnh phCi 324 

II. Nq dài hn 330 666,078,393,132 689,122,169,279 
1. Pháitrànguibándàihan 331 
2. Ngr?ii mua trã tin truác dài han 332 
3. Chi phi phãi trã dài han 333 
4. Phài trã nOi bO v v6n kinh doanh 334 
5. Phãi trã nOi bO dài han 335 
6. Doanh thu chisa thrc hin dài han 336 V.13b 130,961,638,283 132,759,955,529 
7. Phãi trã dài han  khác 337 V.14b 263,471,807,685 258,206,653,810 
8. Vay và nçi thuê tài chInh dài han 338 V.15b 271,644,947,164 298,155,559,940 
9. Trái phiéu chuyn d6i 339 
10. C6 phiéu isu dãi 340 
11. Thu6 thu nhp hoãn lai  phãi trã 341 
12. Dr phông phãi trã dài han 342 
13. Qu phát trin khoa h9c và cong ngh 343 

Báo cáo nay phái dwqc dc cüng vöi Ban thuye't rninh Báo cáo tài chinh hctp n/ui: giia nién d 4 



Nguôi Ip biu KT. K toán trirong 

Dào Thanh Blnh 

Lp, n4Zthangnam 2021 

i4J OC 

CONG TY c6 PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja chi: S 10, ding Phan Dng Li.ru, khu phó 7, phuing Long Binh, thành phó Biên Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GICIA NIEN DO 
Qu9 II cOa nAm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bang can dói k toán hQp nht giu'a nién d (tip theo) 

NGUON VON 

D - NGUON VON CHU SO HUU 

Ma 
S6 

400 

Thuyt 
minh . • So cuoi ky o dau näm 

445,054,797,876 442,807,688,399 

I. V6n chü s& hOii 410 V.17 445,054,797,876 442,807,688,399 

1. Von gop ccia chU sâ h0u 411 245,022,450,000 245,022,450,000 

- Côphkuphô thông có quyn biu quyt 411a 245,022,450,000 245,022,450,000 

Cóphkuitudãi 411b - 

2. Thngduv6nc6phAn 412 

3. Quyn ch9n chuyn d6i trái phiu 413 

4. V6nkháccüachUsâhQu 414 

5. COphi6uqu 415 

6. Chénh 1ch dánh giá 1i tài san 416 

7. Chénh 1ch t' giá h6i doái 417 

8. Qu5' dAu tixphát trin 418 108,888,115,624 93,986,186,492 
9. Qu5' h trçl sp xp doanh nghip 419 

10. Qu5 khác thuc v6n chü sâ hQu 420 - 

11. Lçii nhun sau thud chi.ra phân ph61 421 54,361,080,237 69,715,198,510 

LNSTchzra phán phi lüy k dn cudi kj) tru'ác 421a 16,880,606,822 69,715,198,510 
- LNSTchu'aphánphikj)này 421b 37,480,473,415 - 

12. Ngu6n v6n du tr xay dçrng cci bàn 422 - 

13. Lçn Ich c6 dong không ki6m soát 429 36,783,152,015 34,083,853,397 

H. Ngu6n kinh phi và qu khác 430 
1. Ngu6n kinh phi 431 
2. Ngu6n kinh phi dà hInh thành tài san c6 djnh 432 

TONG CONG NGUON VON 440 1,429,730,901,185 1,439,488,491,575 

Baa cáo nay phái duqc dQc càng vó'i Bàn 1/suye't ,ninh Báo cáo tài chInh hqp n/:dt giia nun d3 5 



CONG TV' CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH 
Dja chi: So 10, duOng Phan Dng Luu, KP7, phuông Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nal 
BAO CÁO TÁI CHINH HQP NHAT GIU'A NIEN DO 
Qu' II cOa näni tài chInh kt thiic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

BAO CÁO KET QUA HOIT DQNG KINH DOANH HQP NHAT GIUA NIEN DQ 
(Dang day dü) 

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

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh 

Quyll 

Näm nay Näm tnr6rc 

Dcin vi tInh: VND 
Luy k tir du näm dn cui,i k3' nay 

Näm nay Nam tnthc 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vii 01 VI.! 132,228,538,580 112,875,566,785 255,570,081,457 218,667,437,087 

2. Các khoãn giãm trir doanh thu 02 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vy 10 132,228,538,580 112,875,566,785 255,570,081,457 218,667,437,087 

4. GiávônhàngbIn 11 VI.2 87,023,974,957 75,031,817,017 168,704,990,712 142,539,091,500 

5. Lçi nhuãn gp v ban hang và cung cp dch vii 20 45,204,563,623 37,843,749,768 86,865,090,745 76,128,345,587 

6. Doanh thu hoat dng tài chInh 21 VL3 623,009,154 1,051,379,152 1,228,811,218 2,345,887,128 

7. Chi phi tài chInh 22 VI.4 7,180,768,916 9,648,038,580 13,909,909,892 18,491,416,184 
Trong do: chi phi lãi vay 23 6,981,553,537 8,731,641,478 13,467,796,959 17,371,626,067 

8. Phn Iãi hoc I trong cong ty lien doanh, lien kt 24 

9. Chi phi ban hang 25 VI.5 864,696,531 664,769,680 2,649,855,689 1,738,895,359 

10. Chi phi quãn l doanh nghip 26 VI.6 9,544,869,217 8,924,860,152 20,282,735,731 18,534,305,440 

11. Li nhuân thun tir hoat dng kinh doanh 30 28,237,238,113 19,657,460,508 51,251,400,651 39,709,615,732 

12. Thu nhpkhác 31 VI.7 24,629,514 4,622,200 24,929,514 57,834,87! 

13. Chi phi khác 32 VI.8 651,204,095 139,910,674 771,219,096 196,591,155 

14. Lçi nhuãn kliác 40 (626,574,581) (135,288,474) (746,289,582) (138,756,284) 

15. Tong lqi nhun k toán tru*c thud 50 27,610,663,532 19,522,172,034 50,505,111,069 39,570,859,448 

16. Chi phi thud thu nhãp doanh nghip hin hành 51 5,722,894,528 4,866,300,640 10,325,339,036 8,163,254,783 

17. Chi phi thu thu nhCp doanh nghip hoãn lai 52 

18. Loi nhuãn sau thu thu nhep doanh nghip 60 21,887,769,004 14,655,871,394 40,179,772,033 31,407,604,665 

Báo cáo nay phái dw(ic dQc ciaig vói Ban ilinyJi n,inh Báo cáo tài chin!, !iip nhdi gha nién (1(5 6 
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KT. K toán trirOng 

Dào Thanh Blnh 

CONG TY cO PHAN lCD TAN CANG - LONG B±NH 
DIa chi: So 10, dung Phan Dng Luu, KP7, phuOng Long BInh, thành pM Biên HOa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT 01cR NIEN DO 

Qu' 11 cUa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thãng 12 näm 2021 

BAO CÁO KET QUA HOJT BONG KINH DOANH HP NHAT GIUA NIEN DQ 
(Dang dy dü) 

Qu II cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 

CHI TIEU 
Ma Thuyt 
s minh 

Qu 

Näm nay 

H 

Näm trinc 

Don vj tinh: VND 

LOy k hr dãu nm dn cui ky nay 

Näm nay Nãm triréc 

19. Lçi nhuân sau thug cüa cong ty mc 61 20,947,468,113 13,828,820,089 37,480,473,415 28,882,012,897 

20. Lçri  nhuân sau thud cüa c dOng không kim soát 62 940,300,891 827,051,305 2,699,298,618 2,525,591,768 

21. Lãi c0 ban trên c phiu 70 VI.9 641 619 1,316 1,004 

22. Lãi suy giãm trên ci phiu 71 VI.9 641 619 1,316 1,004 

Báo cáo nay pl,Oi dtrcic dc chng v&i Ban I/niyát ,ni,,h Báo cáo ai chin!, J,ip ,,I:dtgi,?a nién dO 7 



CONG TV cô PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH 
Dia chi: s6 10, ththng Phan Dang Luu, khu ph 7, phu&ng Long Binh, thành ph6 Biên Boa, tinh D6ng Nai 

BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GIUA NIEN 

Qu' II cCia nãm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 

BAO CÁO LIIU CHUYEN TIEN TI HQP NHAT GIO'A NIEN DQ 
(Theo phirong pháp gián tip) 

(Dang dy dü) 
Qu II cüa närn tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

Dcm vi tInh: VND 

Luy k tir &Iu näm dn cu6i kS'  nay 

CIII TIEU 

I. Luu chuyn tin tr hot dng kinh doanh 

1. Liii nhun trwô'c thue 
2. Dieu chinh cho các khoãn: 
- Khu hao tài san c8 dlnh  và bt dng san dAu Ui 
- Các khoãn dir phOng 
- Lãi, I chénh 1ch t giá h6i doái do dánh giá 1aj 

cAc khoãn m,ic tin t có g6c ngoi t 
Lãi, I tir hoat dng du tu 

- Chi phi IAi vay 
- Các khoãn diu chinh khác 
3. Lçti nhu?ln tfr hoçit d3ng kin/s doanh 

trithc thay dJi vs,: Iwu dç5ng 

Ma 
S6 

01 

02 
03 

04 
05 
06 
07 

08 

Thuyt 
minh Näm nay Näm tru*c 

VI.10 
VI.6 

VI.4 

VI.4 

50,505,111,069 

31,229,878,611 
267,358,457 

199,864,068 
(1,084,068,570) 
13,467,796,959 

94,585,940,594 

39,570,859,448 

30,053,122,256 
335,348,768 

616,434,665 
(1,428,197,261) 
17,371,626,067 

- 

86,519,193,943 
Tang, giàm các khoàn phai thu 09 1,459,522,251 65,815,883,468 
Tang, giãm hang tn kho 10 
Tang, giãm các khoãn phài trã 11 (26,133,691,257) 16,439,134,349 
Tang, giãm chi phi trã trtrdc 12 9,498,060,094 972,973,799 
Tang, giãm chng khoán kinh doanh 13 - - 
Tin lãi vay dâ trã 14 (13,590,111,429) (17,058,533,446) 
Thud thu nhp doanh nghip dã np 15 V.11 (5,816,314,290) (6,128,559,000) 
Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh 16 (289,420,860) - 
Tin chi khác cho hot ding kinh doanh 17 V.16 (2,548,811,021) (7,982,802,484) 

Lwu chuyen tien thuân tfr hoied3ngkinh doanh 20 57,165,174,082 138,577,290,629 

II. Luu chuyn tin tr hoat dng du tu 

1. Ti&n chi d mua sm, xây di,zng tài san C6 djnh và 
các tài san dài han  khác 21 (1,426,831,333) (22,723,408,155) 

2. Tin thu t& thanh l, nhucing ban tài san c6 djnh và 
các tài san dài han  khác 22 

3. Tin chi cho vay, mua các cOng cv nçi ctia 
dan vi khác 23 (11,500,000,000) 

4. Tin thu hi cho vay, ban 1i các cong cv nq cüa 
dan vj khác 24 

5. Tin chi du tu gop v6n vào don vi khác 25 
6. Tin thu h6i dAu tu gop v6n vào dcm vi khác 26 - - 
7. Tin thu Iài cho vay, cô t1rc và Içri nhun duçic chia 27 979,331,583 1,310,506,845 

Lwu chuyln tien thu,z tfr hoii ding dàu rw 30 (11,947,499,750) (21,412,901,310) 

Báo cáo nàypháidwqcdQc ciing vói Ban :huyt: minh Bdo cáo thi chinh hçxp nhdz giu niên d 8 



CONG TV cô PHAN lCD TAN CANG - LONG BtNH 
DIa chi: S 10, du&ng Phan Dang Lru, khu ph6 7, phu&ng Long Binh, thành ph Biên I-lôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TA! CHfNH HQP MiAT GIUA NIEN DQ 

QuS' H cüa nãm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

Báo cáo Iu'u chuyn tin t hçp nht gi&a niên d (tip theo) 

CIII TIEU 

III. Luu chuyn tin tü hoot dng tài chInh 

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

Ma 
s6 

Thuyet 
minh Nám nay Näni trurc 

chüsàh0u 31 

2. Tin trã 1i vn gOp cho các chü sâ hUu, mua 1i 
c phiu cüa doanh nghip dã phát hành 32 

3. Tin thu tr di vay 33 V.15 12,392,902,266 2,869,026,900 
4. Tin trá nç gc vay 34 V.15 (37,631,376,261) (30,344,139,659) 
5. Tin Ira nq gc thué tài chinh 35 

6. Co tüc, lcii nhun dã trã cho chU sâ hihi 36 (147,120,580) (21,934,441,867) 

Lwu chuyn tijn thutn tfr hort a'5ng tài chinh 40 (25,385,594,575) (49,409,554,626) 

Luu chuyn tin thun trong k5' 50 19,832,079,757 67,754,834,693 

Tin và tuolig duong tin du 11am 60 V.1 147,227,635,195 88,769,441,384 

Anh huOng cüa thay d6i t' giá h& doái quy dôi ngoi t 61 (155,464,195) (577,849,333) 

Tin và ttrong throng tin cui k' 70 V.! 166,904,250,757 155,946,426,744 

Lap, 'thangOYhAm 2021 

NgLrOi 1p biu KT. K toán trtrOng 

  

   

  

Dào Thanh Bmh 

Bio cao nâyp/,ái dwqcd9cthng wi'i Ban thuyi: minh Bâo cáo thi chinh hqp nhdt gita nien d(s 9 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S6 10, thr&ng Phan Däng Luu, khu pM 7, phu&ng Long BInh, thành pM Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH HOP  N}IAT GIUA NIEN fX 
Qu II cüa nAm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HçW NHAT GIUA NIEN nQ 
Quy II cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

1. DC DIEM H04T DQNG 

1. HInh thü'c s& hthi vn 

Cong ty C phn lCD Tan Cãng — Long BIrTh (sau day gçi tt là "Cong ty" hay "Cong ty mc") là 
cOng ty cO phân. 

2. Linh vyc kinh doanh 

Linh vi,rc kinh doanh cüa COng ty và cOng ty con là djch vi,i. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dng kinh doanh chInh cüa Cong ty va cOng ty con là: Xp d hang hóa, container; dai  l' 
giao nhn hang hOa; 4n tài hang hóa du&ng b, thrng thOy; djch vi,i phân loai, liru trü và dóng gOi 
hang hóa, dóng gói hang container; kinh doanh kho bãi. 

4. Chu kS'  san xut, kinh doanh thông thirOng 

Chu k' san xuAt kinh doanh thông thtrOng cüa Cong ty và cong ty con khOng qua 12 tháng. 

5. Cu trüc Tp doàn 

Nhóm COng ty bao gm Cong ty mc vàmt cong ty con chju si,r kim soát cUa Cong ty mc &rçyc 
hçp nhât trong Báo cáo tài chInh hçrp nhât giüa then d nay. 

Sa. Thông tin v tái cãu trác nhóm Cong zy 

Trong kS',  nhóm cOng ty khOng phát sinh vic mua thOrn, thanh 1' hay thoái vn tai  các cOng ty 
con. 

Sb. COng ty con dirçrc hip nhát 

Cong ty con là Cong ty C phAn Tip 4n Thành Long cO tri,i sâ chInh tai  S 10, ththng Phan Dang 
Luu, khu phO 7, phung Long Binh, thành phO BiOn HOa, tinh Ding Nai. Hoat dOng kinh doanh 
chInh ccia cOng ty con nay là cho thuO kho bAi, kru tri hang hOa; vn tãi hang hóa; bôc xOp hang 
hóa, dóng goi hang hOa. Ti ngày kOt thüc kS'  kO toán, t' 1 li Ich và t' l quyOn biêu quyt cüa 
COng ty tai  cOng ty con nay là 51% (so dâu nãm là 5 1%). 

6. Tuyên b v khã nang so sánh thông tin trOn Báo cáo tài chInh hqp nht gi&a niên d 

Các s lieu Urcmg trng cüa kS'  tnràc so sánh thrçrc vôi s 1iu cüa k' nay. 

7. Nhán viên 

Ti ngày kt thüc k5' M toán Cong ty và cOng ty con có 333 nhan viOn dang lam vic t?i  các cOng 
ty trong Tp doàn (s du näm là 336 nhân viOn). 

Bàn thuyett mink nay là m1 b3phrn hqp thank và phài dztçic dQC cling vói Báo cáo tâi chink hqp nhdt giia niên d 10 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, dtxông Phan Däng Luu, khu ph 7, phix&ng Long BInh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT GIUA NIEN 
Qu' II cUa nm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hpp nht gi&a niên d (tip theo) 

II. NAM TAI CHINH, DccN VI TIEN TE stY DVNG  TRONG ICE TOAN 

1. Nám tài chInh 

Näm tài chInh cüa Cong ty và cong ty con b& du tir ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 
tháng 12 hang näm. 

2. Don vl  tin t sr diing trong k toán 

Don vi tin t sCr diing trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do phn ion các nghip vii &rçc 
thi,rc hin bang don vj tiên t VND. 

III. CHUAN MVC  vA CHE DO KE TOAN AP DVNG 

Ch d k toán áp dyng 

Cong ty và Cong ty con áp dvng các Chun mirc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip 
Vit Narn thrcc ban hành theo Thông Ur so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 hu&ng 
dan Chê d Kê toán doanh nghip, Thông ttr so 202/2014,TF-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 
ht.ràng dn 1p và trInh bay ,Báo cáo tài chInh hçp nhât gi&a then d và các thông ti.r khác huOng 
dan thirc hin chuân mijc ké toán cCia B Tài chInh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh 
h9p nhât gi&a nien d. 

2. Tuyên b6 v vic tuân thu chun miyc k toán và ch d k toán 

Ban Giám dc dam bâo dA tuân thu yêu cu cüa các Chu.n mi,rc K toán Vit Nam, Ch d K 
toán doanh nghip Vit Nam duqc ban hành theo Thông ti.r so 200/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 
näm 2014, Thông tu s 202/2O14iTT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüng nhu các thông ti.r khác 
hixOng dan thirc hin chuân mirc ké toán cüa B Tài chInh trong vic Ip và trinh bay Báo cáo tài 
chInh hQp nhât giIta nien d. 

iv. Ac CHINH SACH KE TOAN AP DVNG 

1. Co s& 1p Báo cáo tài chInh hç'p nht gifra niên d 

Báo cáo tài chInh hcrp nhAt gi&a niên d duvc 1p trên co th k toán dn tIch (tth các thông tin lien 
quan den các 1ung tiên). 

2. Ccr s& hqp nht 

Báo cáo tài chInh hçp nht gifla niên d bao gm Báo cáo tai chInh cUa Cong ty mc và Báo cáo tài 
chInh cüa các cong ty con. Cong ty con là,  don vj chju si,r kiém soát cüa Cong ty mc. Sir kiêm soát 
ton tai  khi Cong ty mc có khâ näng trijc tiêp hay gián tiêp chi phôi các chinh sách tài chInh và hot 
dng cüa cong ty con dé thu duqc cac lqi Ich kinh té tii cac hoat dng nay. Khi xác djnh quyên 
kiêm soát cO tInh den quyên biêu quyêt tiêm näng phát sinh tt'r các quyén chQn mua hoc các cong 
ciii ncr và cong ci von có the chuyén dôi thành c phiêu phô thông tai  ngày két thUc k' kê toán. 

Kt qua hoat dtng kinh doanh cüa các cong ty con duqc mua lai  hoc ban di trong nãm dt.rcrc trinh 
bay trong Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hcrp nhât tr ngày mua hoc cho den ngày ban 
khoàn dâu tu r cOng ty con do. 

Báo cáo tài chinh cüa cong ty mc và cOng ty con scr drng d hçrp nht duvc l.p cho cüng mt k' k 
toán và ap dung các chInh sách ke toán thông nhât cho các giao djch và sr kin cüng loai trong 
nhttng hoàn cânh tucmg tir. Trong tru0ng hçrp chinh sách ke toán cfia cOng ty con khác vo.i chInh 
sách k toán áp dung thông nhât trong Cong ty và cong ty con thI Báo cáo tài chinh cüa cong ty con 

Bàn thuyt mmli nay là m31 bc3 p/lan hc,p than/i vâ phOi dzzçtc dQc càng vói Báo cáo tài c/i/nh hç'p nhdt gi(a niên dç5 11 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dia chi: s6 10, du&ng Phan Däng Luu, khu ph 7, phi.rng Long Binh, thành ph Bién HOa, tinh Dông Nai 
BAO CÁO TAL CHfNH HOP NIIAT GIUA NIEN DO 
Qu' II cüa nãm tãi chInh két thtc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Blo cáo tài chInh hp nht giUa nin d (tip theo) 

s Co nhung diu chinh thich hcip tnràc khi s& d%ing cho vic 1p Báo cáo tài chinh hQp nhât giüa 
niên d. 

S dir các tài khoãn trn Bang can di k toán giUa các cong ty trong cüng Cong ty Va cong ty con, 
cac giao djch ni b, các khoàn lâi ni b chira thi,rc hin phát sinh tir các giao djch nay phài &rcYc 
loai trr hoàn toàn. Các khoãn lo chira thc hin phát sinh tr các giao djch ni b cüng du'qc i°ai  bO 
trir khi chi phi tao  nén khoàn Jo dO không the thu hôi &rcc 

LQi ich cüa cc dOng khOng kim soat th hin phn lãi hoc 1 trong kt qua kinh doanh và tài san 
thuân cüa cong ty con không dirqc näm gi& b&i Cong ty và cOng ty con và disqc trinh bay & khoán 
mi,ic riêng trên Báo cáo k& qua hot dng kinh doanh hqp nhât và trén Bang can dOi kê toán hQp 
nhât (thuc phân v6n chCi sâ h&u). Lqi Ich cüa cO dông khOng kiêm soát bao gôm giá trj các lçri Ich 
cüa c6 dong khOng kiêm soát t?i  ngày hcxp nhât kinh doanh ban dAu và phan lqi ich cüa cô dOng 
không kiêm soát trong bin dng cüa von chü sâ hthi kê ti ngày hçip nhât kinh doanh. Các khoân 
lo phát sinh tai  cOng ty con thrqc phân bO tinmg tng vài phân sà hthi cüa cô dOng không kiêm soát, 
ké câ trithng hqp s 10 do lan hcxn phân sâ h&u cüa cô dông khOng kiêm soát trong tài san thuân 
cüa cong ty con. 

3. Các giao dlch  bang ngoi t 

Các giao djch phát sinh bng ngoai t &rqc chuyn di theo t' giá tai  ngày phát sinh giao djch. S 
dir các khoàn mc tiên t có gOc ngoai t ti ngày két thüc k' k toán dtrqc quy dôi theo t giá tai 
ngày nay. 

Chênh 1ch t giá phát sinh trong nAm tü các giao djch bng ngoai t thrçc ghi nhn vão doanh thu 
hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chinh. Chênh Ich t' giá do dánh giá lai  các khoán mic tiên t 
cO gOc ngoai t ti ngày k& thüc k' ké toán sau khi bü trir chênh 1ch tang và chênh 1ch giãm 
thrcic ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài chinh hoc chi phI tài chInh. 

• . • . • • 
Ty gia sir dvng  de quy doi cac giao dch phát srnh bang ngo1 tç là ty giá giao dich  thijc te tal  thrn 
diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch thirc té di vài các giao djch bang ngoi t thrçc xác 
djnh nhir sau: 

• Di vó'i hçip ding mua ban ngoi t (hç,p dng mua ban ngoi t giao ngay, hgp dng k' han, 
hqp dOng tirang lai, hçp dOng quyên chpn, h dOng hoán d6i): t' giá k' kt trong hqp dOng 
mua, ban ngoi t gia Cong ty và cong ty con va ngân hang. 

• D6i vài các khoãn gOp vn hoc nhn vn gop: t' giá mua ngoi t cüa ngân hang nai Cong ty 
và cOng ty con ma tài khoãn dê nhn von cüa nhà dâu tir tai  ngày gOp vOn. 

• Di vài nçx phãi thu: t' giá t' giá mua ngoi t cüa ngân hang thircimg mai  nth Cong ty và cOng 
ty con chi djnh khách hang thanh toán t?i  thoi diem giao djch phát sinh. 

• D6i vài nçi phài trã: t' giá t' giá ban ngoai t cüa ngân hang thwxng mai  ni COng ty và cOng 
ty con di,r kin giao djch t?i  th&i diem giao djch phát sinh. 

• Di vai các giao djch mua sAm tài san hoc các khoàn chi phi duc thanh toán ngay bAng ngoi 
t (khOng qua các tài khoán phái trâ): t' giá mua ngoi t cOa ngân hang thucmg mai  no,i Cong 
ty và cOng ty con thi,rc hin thanh toán. 

T' giá sr dicing d dánh giá lai s dir các khoân miic tin t cO gc ngoai t ti ngày k& thüc k' k 
toán thrqc xác djnh theo nguyen täc sau: 

• D6i vOi các khoãn ngoi t gth ngân hang: t' giá mua ngoai t cüa ngãn hang nai Cong ty và 
cong ty con ma tài khoãn ngoai t. 

• Di vOi các khoán mvc  tin t cO gc ngoai t dirqc phân loai là tài san khác: t' giá mua ngoi 
t cña Ngân hang Thirng mai  CO phân Quân di (Ngân hang Cong ty và cOng ty con thirông 
xuyên cO giao djch). 

Bàn thuyit minh nay là m3t b phn hçp thank và phái dwqc dQc càng v&i Báo cáo tài chinh hqp nhdt giia niên d 12 



CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, duông Phan Dng Luu, khu ph 7, phtrmg Long Bmnh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAT CHiNH HOP  r.IIiAT GIU'A MEN DO 
Qu' II cüa nm tài chInh k& thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tui chInh hQp nht giüa niên d (tip theo) 

• Di vài cac khoân mvc  tin t co g6c ngoai t dugc phân loai là ng phái trá: t' giá ban ngoi t 
cüa Ngân hang Thirong mai  Co phãn Quân di (Ngân hang Cong ty và cOng ty con thuông 
xuyên cO giao djch). 

4. Tin Va các khoãn ttro'ng throiig tin 

Tin bao gm tin mt và tin gri ngân hang khOng kS' han. Các khoan tirong dirong tin là các 
khoan dau tir ngan han  có thai han  thu hôi khOng qua 3 tháng kê tir ngày dâu Ur, có khá nãng 
chuyên doi dé dàng thành mt hrgng tiên xác djnh và không có rüi ro trong vic chuyên dOi thành 
tiên tai thai dim báo cáo. 

5. Các khoãn du tir tài chmnh 

Các khoán du tw vào cong cy v6n cáa d07z vj khác 

Du tir vào cOng cii vn cüa don vj khác bao girn các khoân du tir cOng ci,i von nhi.rng COng ty và 
cong ty con không CO quyên kiêm soát, dng kiêm soát hoc cO ãnh hir&ng dáng kê dôi vi ben 
dirc dâu tir. 

Các khoãn Mu tir vào cong cii vn cüa don vi khác dirge ghi nhn ban Mu theo giá g6c, bao gm giá 
mua hoc khoân gop von cong các chi phI trrc tiêp lien quan den hot dng dâu tir. Co tt'rc cCia các kS' 
triràc khi khoãn dau tir dirge mua dirge hach  toán giám giá trj cüa chInh khoán dâu tir do. Co tue cua 
eac kS'  sau khi khoán dau tir dirge mua dirge ghi nhn doanh thu. Côtrc dirge nhn bang eô phiêu chi 
dirge theo dOi so lirgng eô phieu tang them, khOng ghi nhn giá trj cO phik nhn dirgc. 

Di,r phOng tn thAt cho các khoân Mu tir vao cong ci vn eUa don vi khac duc trich 1p nhi.r sau: 

• Di vâi khoãn Mu tir vào c phiu them yt hoc giá trj hgp l khoân Mu tir dirge xác djnh tin 
cay, vic 1p di,r phOng dira trén giá trj thj trtrông cüa cO phiéu. 

• Di vài khoân Mu tir không xác djnh dirqc giá trj hQp l tai  thai dim báo cáo, vic 1p dir 
phang dirge thirc hin can c(r vào khoân 10 cUa ben dirge dâu tir vài mUc trIch 1p bang chênh 
lch gitia vOn gop thi,rc t cüa cac ben tai  don vj khác và von chC s hrru thirc CO nhân vth t' 1 
gop von cüa COng ty và cong ty eon so vOi tong so vOn gop thi,rc te eCa các ben tai  don vj khac. 

Tang, giám s dir phOng tn thAt Mu tir vào cong ci,i vn eCa don vi khác cn phái trIch 1p tai  ngày 
két thic k' ké toán dirge ghi nhn vào chi phI tài chinh. 

6. Các khoãn phãi thu 

Các khoân nq phái thu dirge trinh bay theo giá trj ghi s trir di các khoán dr phOng phái thu khO dOi. 

Vic phan loai eae khoán phãi thu là phãi thu khách hang và phâi thu kháe dirge thijc hin theo 
nguyen tãc sau: 

• Phái thu cCa khách hang phãn ánh các khoân phâi thu mang tInh chAt thirong mai  phát sinh ttr 
giao djch có tInh chat mua — ban gi&a Cong ty và cOng ty con và ngi.rOi mua là don vi dc 1p 
vi Cong ty và cOng ty con. 

• Phãi thu khác phãn ánh các khoân phãi thu khong cO tInh thirong mai,  khOng lien quan dn 
giao djeh mua — ban. 

Dr phOng phái thu kho dOi dirge l.p cho tirng khoán ng phâi thu khó dOi sau khi dã bü tr& vài 
khoân ng phái trã (neu eó). Muc trich 1p can eu vào tuOi ng qua han  cüa các khoán ng hoc dir 
kin muc ton that eO the xãy ra, cii th nhir sau: 

• Di vài ng phãi thu qua hn thanh toán: 
- 30% giá tn d6i vói khoãn ng phâi thu qua hn ttr tren 6 tháng Mn duài 1 nàm. 
- 50% giá trj di vài khoán ng phâi thu qua han  tir I näm Mn dirOi 2 näm. 

Ban thuydz minh nay là ,n5t b3phn hcip thành và phái thtqc dQc càng vái Báo cáo tài chink hcip nhdi giia niên d5 13 



CONG TY cô PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
DIa chi: S 10, dithng Phan Dang Li.ru, khu ph 7, phng Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TA! CHfNH HOP  NHAT GIU'A I'IIEN DO 
Qu' II cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nhAt gita nién d (tMp theo) 

70% giá tn di vâi khoân ng phãi thu qua han  tir 2 näm dEn dtrài 3 nãm. 

- 100% giá trj dEi vi khoãn ng phâi thu qua han  tt'r 3 näm trâ len. 

Di vâi nc phâi thu chira qua han  thanh toán nhirng khó có khã nãng thu hi: can cr vào dr 
kiên mirc ton that dé 1p di,r phông. 

Tang, giãm s dir di,r phOng ng phãi thu khó dOi cn phâi trIch 1p tai  ngày kEt thüc kS'  kE toán dircic 
ghi nhn vao chi phi quán 1' doanh nghip. 

7. Hang tn kho 

Hang tn kho duvc ghi nhn theo giá thp hn giUa giá gEe và giá trj thun có thE thirc hin dirge. 

Giá gEe hang tn kho dirgc xac djnh nhu sau: 

• Nguyen vt 1iu, cong ci, ding c,i: bao grn ehi phi mua và các chi phI lien quan tri,rc tiEp khác 
phát sinh dé có due hang ton kho dja diem và trang thai hin tai. 

• Chi phi san xut kinh doanh dO dang: bao gm chi phi nguyen 4t 1iu chinh, chi phi than cong 
va eác chi phi có lien quan trrc tiêp kháe. 

Giá xut kho dirge tInh theo phirong pháp nhp trirâc, xut tni.rórc và dirge hach  toán theo phtrong 
pháp ké khai thirông xuyen. 

Giá trj thun có thE thirc hin dirge là giá ban tthc tInh cüa hang tn kho trong k' san xut, kinh 
doanh bInh thuông tth chi phi irOc tinh de hoàn thành và chi phi uàe tInh can thiét eho vic tiêu th 
ehüng. 

DirphOng giâm giá hang thn kho dirge 1p cho tirng mt hang ton kho Co giá gôc ion hon giá trj 
thuân có the thijc hin dirgc. Dôi voi djch vii cung cap d dang, vic ip dij phOng giám giá dirge 
tinh theo timg loai  djeh vi cO rnirc giá riêng bit. Tang, giâm so dir dij phông giám giá hang ton 
kho can phái trich 1p tai  ngày ket thüc k' ké toán dirge ghi nhn vào giá von hang ban. 

8. Chi phi trã trrnic 

Chi phi trá triró'c bao gm các ehi phi thi,re tE dà phát sinh nhirng eó lien quan dEn kEt qua hot 
dng san xuât kinh doanh eCia nhiéu k' ké toán. Chi phi trâ trirOe cüa Cong ty và cong ty con chü 
yêu là ehi phi thuê cc sr ha tang, chi phi cong ci, dung cii va chi phi si'ra ehüa tài san eô djnh. Các 
ehi phi trã trirâc nay dirge phân bô trong khoãng thôi gian trá trtrâc hoc thOi gian cáe igi Ieh kinh 
te tirc.mg rng dirge tao  ra tr eác ehi phi nay. 

Chi phi thuê co s0 h tang 
Chi phi thue cci sO ha tEng dirge phân bE vào chi phi theo phircmg pháp dirông th.ng theo thoi h?n  thué. 

C7ii phi sfra chira tài san có djnh 
Chi phi sra cha thE hin chi phi bü lün, san 1p ban du cho ph dt Cong ty và cong ty con dang 
scr diing. Chi phi nay dirge phân bE vào chi phi theo phtrong pháp dirông thang tirong (mg vài thai 
gian thuê dAt cOn lai  tInh tir th&i diEm hoàn thành cong tác bü him, san lAp dEn thai diem het th&i 
han thue quy djnh trên hop dEng thuê dat. 

Cong c, ding ct 

Cac cOng c, di,ing ci,i dã dira vào s(m dvng dirge phãn bE vào chi phi theo phirong phap dtthng thng 
v&i th&i gian phân bO khOng qua 24 tháng. 

Tin thuê dt trâ trwóc 
TiEn thuê dAt tnâ trirâc thE hin khoân liEn thuê dAt dã trâ cho ph.n dAt Cong ty va cOng ty con dang 
sCr dung. Tiên thue dat trâ triràc dirge phân bô vào ehi phi theo phucmg pháp dirOng thang tixong 
(mg vo.i thOi gian thué. 

Bàn thuyi: mini, nay là m5t b3 phn hcip thành và phái dwcic dQc cling vôi Baa cáo tài chinh hcip niith gna niên d5 14 



CONG TY cô PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: S 10, &rng Phan Dang Liu, khu ph 7, phuàng Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HOP  N}IAT GICFA MEN DO 
Qu' II cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht giüa niên d (tip theo) 

9. Tài san thuê ho3t dng 

Thuê tài san &rçic phân lo?i là thué hot dng nu phn lón rüi ro và 1çi Ich gän lien vâi quyén s& 
huu tài san thuc ye ngu&i cho thuê. Chi phi thuê hoot dng di.rcic phân ánh vào chi phi theo 
phi.rong pháp disông thang cho suôt thi h?n  thuê tài san, khong phii thuc vào phi.rong thirc thanh 
toán tiên thuê. 

10. Tài san c ttinh hthi hInh 

Tài san c djnh hruhinh dixcxc th hin theo nguyen giá trtr hao mon lily k. Nguyen giá tài san c 
djnh hüu hinhbao gôm toan b cac chi phI ma Cong ty Va cong ty con phãi bO ra dê có thrçic tài san 
cô djnh tInh den th&i diem &ra tài san do vào trng thai san sang s dung. Các chi phi phát sinh sau 
ghi nhn ban d.0 chi dixqc ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nêu các chi phi nay chäc chän lam 
tang 1i Ich kinh t trong urong lai do scr di,ing tài san do. Các chi phi phát sinh không thôa man 
diêu kin trên diic ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'. 

Khi tài san c djnh hthi hInh dtrcc ban hay thanh li', nguyen giá và giá trj hao mOn lily k dtxcic xóa 
so và lAi, 10 phát sixth do thanh 1' dirçic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c6 djnh hüu hInh duqc khu hao theo phixcrng pháp duOng thâng dira tren thOi gian hUu 
dirng isâc tinh. So nãm khâu hao cüa các lOai tài san cô djnh h&u lñnh nhi.r sau: 
Loai tài san c dinh S näm 
Nhà cCra, vt kin trixc 7 —20 

May móc và thit bj 3 — 7 
PhuGng tin vn tâi, tmyn dn 3 —7 
Thit bj, dung ci quãn l' 3 —5 
Tài san c dinh khác 3 

11. Tài san c dinh vô hlnh 

Tài san c cljnh vO hinh &rçc th hin theo nguyen giá trir hao mOn lUy k. 

Nguyen giá tài san c djnh vO hinh bao gm toàn b các chi phi ma Cong ty và cOng ty con phái bO 
ra dê có di.rc tài san cô djnh tinh den thi diem dua tài san dO vào trng thai sn sang scr di,ing. Chi 
phi lien quan den tài san cO djnh vO hInh phát sixth sau khi ghi nhn ban dâu duqc ghi nhn là chi 
phi san xuât, kinh doanh trong k' trr khi cac chi phi nay gãn lien vài mt tài san cô djnh vO hInh 
cii the và lam tang lqi Ich kinh té ttr cac tài san nay. 

Khi tài sãnc djnh vO hinh duçc ban hay thanh li', nguyen giá và giá trj hao mon lUy k thrc xóa 
so và lâi, 10 phát sinh do thanh l' thrcc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c djnh vO hInh cüa COng ty Va cOng ty con là chirong trInh phAn mm may tinh. Chi phi 
lien quan den các chuoiig trmnh phân mem may tInh khOng phãi là mt b phn gan két vOi phân 
cáng cO lien quan di.rqc von hoá. Nguyen giá cüa phân morn may tinh là toàn b các chi phi ma 
Cong ty và cOng ty con dã chi ra tInh den thai diem thra phân mom vào sü dung. Phân mem may 
tinh duqc kMu hao theo phuong pháp thr&ng thang trong 3 näm. 

12. Chi phi xây dyng co ban do dang 

Chi phi xây dijng ca bàn dâ dang phan ánh các chi phi lien quan trtrc tip (bao gm câ chi phi lãi 
vay cO lien quan phü hqp vài chinh sách k toán cia Cong ty và cong ty con) den các tài san dang 
trong qua trinh xây dirng, may móc thiêt bj dang lap dt dé phiic vi cho mi,zc dIch san xuât, cho 
thue và quãn l' cüng nhi.r chi phi lien quan den vic scra ch&a tài san cô djnh dang thi,rc hin. Các 
tài san nay duçrc ghi nhn theo gia gOc và khOng thrçrc tinh khâu hao. 

Bàn thuyeI minh nay là mt bphn hqp thành và phái duvc dQc càng v&i Báo cáo tàf chinh hcip nhth gifra niên dç5 15 
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13. Hçrp ding hçrp tác kinh doanh 

Hoçzt d3ng kinh doanh dung ki&: soát 
Cong ty và cong ty con ghi nhn trén Báo cáo tài chInh hçp nhAt giOa niên d cac hcp dng hçrp tác 
kinh doanh duói hInh thirc hot dng kinh doanh dong kiêm soát các ni dung sau: 

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

• Các khoãn nq phài trã ma Cong ty và cong ty con phài gánh chju. 

• Doanh thu di.rçrc chia tr vic ban hang hóa hoc cung cp djch v cüa lien doanh. 

• Các khoân chi phI phâi gánh chju. 

14. Các khoãn nç phâi trã và chi phi phãi trã 

Các khoán nq phãi trã và chi phi phâi trá ducrc ghi than  cho s6 tin phãi trã trong tuong lai lien 
quan dn hang hóa và djch vi cia nhn duçc. Chi phi phãi trã duçic ghi nhân di,ra trên các iróc tinh 
hcrp 1' v s tin phâi trà. 

Vic phân 1oi các khoãn phãi trà là phãi trâ ngirôi ban, chi phi phai trà va phãi trà khac dtiçic thi,rc 
hin theo nguyen täc sau: 

• Phãi trá ngi.r& ban phân ánh các khoán phái trã mang tInh ch& thwmg mai  phát sinh tir giao 
djch mua hang hóa, djch vi,i, tài san và ngi.rOi ban ia don vl dc 1p vài Cong ty và cOng ty con. 

• Chi phi phâi traphán ánh các khoãn phâi trá cho hang hóa, djch vi cia nhn thrçic tr ngui ban 
hoc cia cung cap cho ngi.rii mua nhi.rng chua chi trã do chira CO hóa don hoc chua d ho scy, 
tài lieu kê toán và các khoãn phãi trã cho ngi.rri lao dng v tin hrong nghi phép, các khoán 
chi phi san xuât, kinh doanh phãi trich truóc. 

• Phãi trá khác phãn ánh các khoãn phâi trâ khOng có tInh thiwng mai,  không lien quan dn giao 
djch mua, ban, cung cp hang hOa djch vii. 

Các khoãn ncr phãi ti-a va chi phi phãi trã ducxc phan loi ngân han  và dài han  trén Bang can d6i k 
toán hçip nhât can cr theo k' han  cOn  lai tai ngày kêt thüc kS'  kê toán. 

15. V6nchüs&hfru 

Vu,z gop cáa chü s0 hitu 
Vn gOp cCia chC s& hO-u duc ghi nhn theo s vn thi,rc t cia gOp cOa các c dOug cOa Cong ty và 
cOng ty con. 

16. Phân ph6i lçn nhun 

Lcri nhun sau thus thu nhp doanh nghip thrqc phân phi cho các c dOng sau khi cia trIch 1p các 
qu theo Diêu 1 cOa Cong ty và cOng ty con cOng nhtr các quy djnh cCa pháp lust  và cia duqc Dai 
hi ding cO dong phê duyt. 

Vic phân phi lqi nhun cho cac c dOng dircrc can nhc dn các khoán mi,ic phi tin t nâm trong 
- h. . . ,. ., . 

lçri nhun sau thue chira phan phoi có the anh hi.rcrng den luong tien va kha nang chi tra co ttrc nhu 
lãi do dánh giá lai  tài san mang di gOp vOn, lãi do dánh giá lai các khoân mic tién t, các cOng cv 
tài chInh va các khoãn mvc  phi tin t khác. 

C tO-c di.rçrc ghi nhn là ncr phai trã khi duxçrc Dai hi ding c dOng phê duyt. 

Ban zhuyt: mini: nay là mc5t bO ph*in hap :hành và phái d:rqc dQc càng vol Báo cáo thi chinh hap nhdt giira niên d5 16 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: St 10, du&ng Phan Dang Urn, khu ph6 7, phuông Long Bjnh, thành ph6 Biên Hàa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HOP  IAT GIUA MEN EX 
Qu' II cUa nam tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçp nht giva niên d (tip theo) 

17. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 

Doanh thu cung cap djch vi 
Doanh thu cung cp djch vi thrqc ghi nhn khi dng thi thôa man các diu kin sau: 

• Doanh thu dtrcc xác djnh twlng di chic chân. Khi hçip d*ng quy djnh ngix&i mua thrqc quyn 
trâ lai  dich vi dA mua theo nhung diêu kin ci the, doanh thu chi dixqc ghi nhn khi nhQng diêu 
kin cx the do không con tn tai  và ngLthi mua không thrçic quyên trà 1?i  djch vi dã cung cap. 

• Cong ty và cong ty con dã dã hoc s thu dtrçic lqi ich kinh t tir giao djch cung cp djch vi,i do. 

• Xác djnh thrcc phn cOng vic dà hoàn thành vào thi dim báo cáo. 

• Xác djnh ctiiçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp dich 
vdO. 

TruOng hçip djch vii thrçc thirc hin trong nhiu kS'  thi doanh thu duçic ghi nhn trong k' cltrçic can 
cir vao kt qua phân cong vic dã hoàn thành vào ngày két thüc kS'  kê toán. 

Tin Idi 
Tin lãi dirqc ghi n.hn trén cci sâ thOi gian và lãi sut thi,rc t tmg ks'. 

Co tfrc duic chia 
C tüc dtrqc chia thrçc ghi nhn khi Cong ty và cOng ty con dã thrqc quyn nhn cô ttc tir vic gOp 
von. Co tic dLrqc nhn bang cô phiêu chi thrqc theo dOi so hrng cô phiêu tang them, không ghi 
nhn giá tn cô phik nhn thrcic. 

18. Chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gm lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan tr%rc tip dn các khoãn vay. 

Chi phi di vay drqc ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. Tnthng hcp chi phi di vay lien quan tri,rc tip 
den vic dâu ti.r xây drng hoc san xuât tài san do dang can có mt thOi gian dO dài (trén 12 tháng) de 
cO the thra vào sir diing theo miic dIch djnh tnrOc hoc ban thi chi phI di vay nay dircic tInh vào iá tn 
cOa tài san do. D6i vOi khoàn vay niéng phic vi,i vic xây di,rng tài san co djnh, bat dng san dâu ttr, 
lãi vay di.roc von hóa ké cá khi thai gian xây di,rng dual 12 tháng. Các khoán thu nhp phát sinh tir 
vic dAu tu tam  thai các khoãn vay duc ghi giâm nguyen giá tài san cO lien quan. 

19. Các khoãn chi phi 

Chi phi là nhUng khoàn lam giàm lgi Ich kinh t thrqc ghi nhn tai  thai dim giao djch phát sinh 
hoc khi cO khã nang tucYng dôi chãc chãn së phát sinh trong tuclng lai khOng phân bit dã chi tiên 
hay chua. 

Các khoán chi phi và khoàn doanh thu do nO tao  ra phãi thrçic ghi nhn d*ng thai theo nguyen tc 
phO hçrp. Trong tnu&ng hqp nguyen täc phO h9p xung dt vOi nguyen tãc thn tr9ng, chi phi duc 
ghi nhn can ci'r vào bàn chat và quy djnh cUa các chuân mirc k toán d dam bào phán ánh giao 
djch mOt  cách trung thi,xc, hcip lb'. 

20. Thu thu nhp doanh nghip 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip bao gm thus thu nhp hin hành và thu thu nhp hoan Iai. 

Thue thu nhp hin hành 
Thug thu nhp hin hành là khoàn thud &rqc tInh dtra trén thu nhp tInh thuL Thu nhp tInh thu 
chénh lch so vOi lcri nhuân kê toán là do diéu chinh các khoãn chénh lech tam thai gi&a thué vá k 
toán, các chi phi khOng thrcic trr cüng nhu dieu chinh các khoàn thu nhp khOng phài chju thuê va 
các khoân 10 duçc chuyen. 

Bàn thuydt mini, nay là m31 b5 phc$n hcip thành và phái dtrqc dpc càng vái Baa cáo tài chInh hip nha'i giia niên d5 17 
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Thul thu nIzp hod,, ii
' 

 

Thue thu thp hoan la'  la khoan thue thu nhp doanh nghiep se phai nçp hoc se dixgc hoan 1?1  do 
chênh 1ch tam  th&i gi&a giá trj ghi s6 cüa tài san và nçi phãi trã cho mi,ic dIch 1p Báo cáo tài chInh 
và co sâ tInh thu thu thp. Thus thu nhâp hoãn 1i phâi trá thrçc ghi nhn cho tat cã các khoàn 
chênh 1ch tam  thai chju thud. Tài san thuê thu nhp hoân lai  chi chrqc ghi nhn khi chäc chän 
trong tLrcmg lai s có lçñ nhun tInh thuE d sr dimg nhthig chénh 1ch tam  th&i thrçvc khâu trir nay. 

Giá tn ghi s6 cüa tài san thug thu nhp doanh nghip hoAn lai  dLrçic xem xét Iai  vào ngày k& thüc 
näm tài chInh và së duçic ghi giám dn mCrc dam bào chc ch.n có dü lcii nhun tInh thuê cho phép 
lçii Ich cüa mt phAn hoc toàn b tài san thuê thu nhp hoân lai  duqc scr di,ing. Các tài san thuê thu 
thp doanh nghip hoàn iai  chtra discrc ghi nhn trtrâc day duqc xem xét lai  vào ngày két thüc kS' 
k toán và dirge ghi nhn khi chic chin cO dü lçvi nhun tInh thud dê có the sCr dung các tài san thus 
thu nhp hoãn lai  chi.ra ghi nhin nay. 

Tài san thus thu nhp hoãn 1i và thud thu nhp hoàn Iai  phãi trâ thrcic xác dnh theo thus suAt di,r 
tInh sê áp dung cho näm tài san thrçc thu hôi hay nçi phái trá disgc thanh toán dia trén các mrc 
thuê suât có hiu 1irc tai  ngày kt thüc kS'  ké toán. Thu6 thu nhp hoAn lai  duc ghi nhân vào Báo 
cáo Mt qua hoat dng kinh doanh và chi ghi tri,rc tiêp vào v6n chü s h0u khi khoãn thug do lien 
quan den các khoán mi,ic chrqc ghi thâng vào v6n chci sâ h&u. 

Tài san thu thu nhp hoãn 1i và thus thu nhp hoãn iai  phâi trã thrgc bü tth khi: 

• Cong ty cO quyn hqp pháp thrgc bü tth gifla tài san thu thu nhp hin hành vOi thus thu nhp 
hin hành phài ntp; và 

• Các tài san thus thu nhp hoàn lai  và thus thu nhp hoãn lai  phâi trâ nay lien quan dn thud thu 
nhp doanh nghip ducic quân l' bâi cüng mt ca quan thu& 

- D6i vai cüng mt don vi chju thu& hoc 
COng ty di,r djnh thanh toán thud thu nhp hin hành phãi trà và tài san thud thu nhp hin hành trén 
ca s thuân hoc thu hOi tài san dng th&i vO'i vic thanh toán n phai trâ trong tirng kS'  tiscing lai 
khi các khoãn trQng yêu cüa thuê thu nhp hoãn li phâi trã hoc tài san thus thu nhp hoãn lai 
dtrgc thanh toán hoc thu hôi. 

21. Ben hen quan 

Các ben dirge coi là lien quan nEu mt ben có kha nang kim soát ho.c có anh hiróng dáng M d6i 
vài ben Ida trong vic ra quyét djnh các chinh sách tài chInh và hoat dng. Các ben cüng dirge xem 
là ben hen quan nu cüng chju si,r kiêm soát chung hay chju ãnh hirmg dáng kê chung. 

Tnong vic xem xét m6i quan h cüa các ben lien quan, bàn cht cüa m6i quan h duoc ch trQng 
nhiêu hcm hinh thrc pháp 1. 

22. Báo cáo theo b phn 

Bphn theo linh e kinh doanh là mt phAn có thA xác djnh niéng bit tham gia vào qua tninh san 
xuât hoc cung cap san phâm, djch vi và CO rüi no và igi Ich kinh té khác vâi các b phn kinh 
doanh khác. 

Bô phn theo khu v%rcdja I' là mit phAn có thA xác djnh niêng bit tham,  gia vào qua trInh san xuAt 
hoc cung cp san phâm, djch vi,i trong phm vi mt môi trtthng kinh tê ciii thA và CO rüi no và lgi 
Ich kinh tê khác vOi các b phn kinh doanh trong các môi tnthng kinh té khác. 

Thông tin b phn dirge 1p và tnInh bay phü hgp vài chmnh sách k toán áp di,ing cho vic 1p va 
trInh bay Báo cáo tài ehinh hqp nhât gi&a then d cña Cong ty va cOng ty eon. 

Bàn (/.uydt minh nay là ,n5g bO phn hqp thành và phái dwçic dcc ciing vOl Báo cáo tài chin/i hçip n/id: gifla niên d 18 
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V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MVC  TR1NH BAY TRONG BANG CAN DO! 
ICE TOAN HQP NHAT GIIYA NIEN DQ 

1. Tin và các khoãn tiro'ng thro'ng tin 
. S So cuoi ky So dau näm 

Tin mt 

Tin gui ngân hang 

Các khoân ti.rcmg throng tin (tin gCri cO k' han 
tr 3 tháng trâ xung) 

1.338.357.868 

116.065.892.889 

49.500.000.000 

1.240.079.356 

80.487.555.839 

65.500.000.000 

Cing 166.904.250.757 147.227.635.195 

2. Các khoãn du tu tài chinh 

Các khoãn du Ur tài chInh cüa Cong ty và cOng ty con bao gm dâu Ui nAm gi& den ngày dáo h?.n 
và du Ui gOp vn vào don vj khác. Thông tin ye các khoán dâu Ui tài chinh cüa Cong ty nhtr sau: 

2a. Du tw nm giü dIn ngày ddo hin 

Là các khoán tin gCri ngân hang cO kS' han trén 3 tháng dtrài 01 nãm, có giá trl ghi si bang giá gc. 

2b. Diu tu vao do7 vj khác 

Các khoãn du ti.r tài chinh cila Cong ty và cong ty con bao chi CO dAu tu gop vn vào don vj khác. 
Thông tin v các khoân dâu tu tài chInh cUa Cong ty và Cong ty con nhu sau: 

S6cu6ik5' SSdunäm 
Giá gc Dçr phOng Giá trl hqp 1 Giá g6c Dr phOng Giá trj hçp 1 

Ngân hang TMCP 
Quan dOi '> 5.238.210.000 - 25.718.211.150 5.238.210.000 - 11.756.818.000 

Cong ty Ci phAn 
Dâu tir lCD Tan 2.000.000.000 2.000.000.000 
Long (ii) 
Cong 7.238.210.000 7.238.210.000 

(i) Tai ngày k& thüc kS'  k toán, Cong ty và cong ty con du ti.r c phiu vào Ngãn hang TMCP Quân 
di vâi giá tn 5.238.210.000 VND ti.rong (mg vOi 587.840 cô phãn. Dày là khoãn üy thác dâu tim 
qua Cong ty mc là Cong ty TNHH Mt thành viên Tong Cong ty Tan Cãng Sài GOn 

(11)  Tgi ngày kt thüc näm tài chInh, Cong ty và Cong ty con dà dAu tim 2.000.000.000 VND, tuong 
throng 8% von diu 1 cüa Cong ty Co phân Dâu Ui lCD Tan Long, không thay dôi so vói s dau 
näm 

Giá tn hcip 1j 

Di vOi các khoãn du Ur cO giá niêm yt, giá trj hçrp l thrçxc xác dnh theo giá niêm yet tai  ngày 
kOt thüc k' kO toán. Cong ty và cong ty con chi.ra xác djnh giá tn hqp l' cüa các khoàn dâu tim 
không CO giá niêm yt do chima cO huàng dan ciii the v vic xác djnh giá tn hqp 1'. 

Bàn thuydt minh nay là nt5t bOp/:n hcp thành và phái dwçxc dQc càng vol Báo cáo Mi chin/i hp nhdt gina nién d 19 



CONG TV c5  PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: S6 10, thrng Phan Dàng Lixu, khu ph6 7, phu&ng Long BInh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT GIU'A NIEN DO 
Qu' II cOa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyk minh Báo cáo tài chInh hçYp nht giva niên d (tip theo) 

3. Phãi thu ngn hn cüa khách hang 
s cu6i k' 

 

S6 du nàm 

    

Phái thu cãc ben lien quan 
Cong ty TNHH Mt thành vién Tng Cong ty Tan 
Cãng Sài GOn 
COng ty C phAn Kho van  Tan Cãng 
Cong ty C phn Vn tãi B Tan Cãng 
COng ty C phn DAu ttx lCD Tan Long 
Phái thu các khách hang khác 
COng ty TN}IH Djch vi,i Chui cung rng DHL 
Vit Nam 
Cong ty Global Home, K.S. 
Cong ty TNHH Nestle Vit Nam 
Chi nhánh Cong ty TNHH Thüy tinh Malaya Vit 
Nam 
Cong ty TNHH Tin Nga 
COng ty TNHH Djch Vi,i Giao nhan  - Van  tâi và 
Thuong mai  Cong Thành 
COng ty C ph.n Tan VTnh Cthi 
Các khách hang khác 
Cong  

3.680.024.179 

2.53 1.185.333 

13.476.596 

457.899.750 
95.662.232.193 

3.922.102.606 

4.423.012.000 

15.128.153.505 

16.688.584.794 
55.500.379.288 
98.664.793.872  

9.689.966.128 

9.605.616.66 1 

84.349.467 

90.044.919.028 

5.910.385 .9 12 

3.412.094.449 
2.950.387. 105 

8.723.124.666 

13.518.573.586 

498.685.470 

13.304.006.9 15 
41.727.660.925 
99.734.885.156 

4. Phãi thu khác 

4a. Phái thu ngn hin khác 

Phái thu các tJ chfrc và cá nhân khác 
Tam ng 
K' ci.rqc, kfr qu 
Các khoãn chi hi 
COng ty C6 phn Tan Vinh Ccru (chi 
phI thu, chi h và ci.rqc cont) 
Phâi thu v kinh phi cOng doàn và các 
khoán báo hiêm

193.228.035 

Lãi di,r thu tin gl'ri có kS' han 290.846.576 
Các khoàn phãi thu ngn han  khac 1.806.855.676 
Cong 13.714.700.486 

Giá tr 
13.714.700.486 
2.469.490.769 

463.100.000 
1.233.730.006 

7.257.449.424 

Drphông 
S du näm 

Giá trj Dr phông 
14.423.988.179 
3.117.362.724 

333. 100.000 
1.098.379.434 

8.094.802.932 

352.690.753 

186.109.589 
1.241.542.747 

- 14.423.988.179 

So cuoi nam 

4b. Phái thu dài han khác 

Là các khoán nhan  k' ctrqc, k' qu dài han. 

Bàn thuylt ,ninh nay là mt b phin hqp zhành và p/lái dc dQc càng vái Báo cáo tài chink hqp n/zdt gifra nién d 20 



CONG TV C5 PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dja chi: S 10, du&ng Phan Däng Urn, khu ph6 7, phr&ng Long Bmnh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO iki CHfNH HOP iAT GIUA NIEN IX 
Qu II cUa näm tài chinh kt thiic ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht giva niên d (tiép theo) 

5. Nç xu 
S6cu6inäm s6 du nm 

ThOi gian Cia trj dir Thôi gian Giá tn du 
qua hn Giá gc phOng qua hn Giágoc phOng 

Trén 3 nm 

Trén 3 näm 

Trên 3 nàm 

Tir 2 näm — 
3 nãm 

Trén 3 nAm 

T& 1 riäm —2 

Tir 2 nàm — 
3 nàm 

Các t chác và cá nhân 
khác 
Cong ty Co ph.n Thit bj 
Ph tUng Cci din 
Cong ty TNHH Phát 
trién San xuát Hang gia 
dung và Cong nghip 
Cong ty TNHH Thai 
Binh Long 
Cong ty TNHH Con 
dumg VOn chuyén 

Cong ty TNHH JLL 
Express Vit Nam 

1.713.161.126 (1 

5.0 10.000 

49.320.000 

133.405.526 

18.800.000 

589.193.490 

302.636.480 

6 14.795.630  

.371.764.197) 

(5.0 10.000) 

(49.320.000) Trên 3 näm 

(133.405.526) 

(13. 160.000) 

(589.193.490) 

(151.3 18.240) 

(430.356.941) 

Trên 3 näm 

Tir 2 näm — 
3 nAm 
Tir 1 näm — 
2 näm 
Tir 1 näm- 
2 nm 

49.320.000 (49.320.000) 

133.405.526 (133 .405.526) 

500.13 1.103 (350.091.772) 

107.862.387 (107.862.387) 

917.432.110 (458.716.055) 

1.713.161.126(1.104.405.740) 

Trên 3 nAm 5.010.000 (5.010.000) 

Cong 1.713.161.126(1.371.764.197)  1.713.161.126(1.104.405.740) 

TInh hinh bin dng dir phông ng phâi thu khó dôi nhtr sau: 

Luyktirdunamdn cui k' nay 
Nám nay Näm triró'c 

S du näm 

TnIch lap dij phàng b sung 
Hoàn nhp diii phong 

S cui k' 

Chi phi cOng ciii di.ing ci 
Chi phi phn mm 

Chi phi sCra ch0a tài san c dinh 
Chi phi bão him 
Chi phi khác 

Cong  

1.104.405.740 

267.358.457 

1.371.764.197 

182.578.410 
117.359.500 
374.060.831 

75.617.667 
8.750.000 

758.366.408  

676.170.960 
335.348.768 

1.011.519.728 

S du näm 
199. 120.075 

35.000.000 

791.435.290 
94.8 19.240 

1.120.374.605 

6. Chi phi trã trir&c 

6a. Clii phi trâ trtthc ngtn h1ni 

S cuM k3' 

     

6b. C/ti phi trá trtthc dài hzn 

 

S6 cu6i k' 

 

S du nãm 

     

Chi phi thuê ca sâ ha thng (I)  

Chi phi sira chta tài san c6 djnh 

Chi phi phAn mm 

Chi phi hoa hing 

Cong  

3 12.892.710.5 14 

52.881.216.488 

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 

Ban thuye's mm/i nay là môt bô phôn hctp thành và phái duc i/QC càng vãi Báo cáo tài chin/i hp n/id: gina niên do 21 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANC — LONG BINH 
Dja chi: S 10, duong Phan Dang Luu, khu ph 7, phuang Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH HOP  rAT GICrA NIEN D 
Qu' II cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh hQp nht giva niên d (tip theo) 

(I) Cong ty va Cong ty TNHI-I Mt thành viên Tng COng ty Tan Càng Sãi Gôn dã k' hqp dng thué 
co si ha tang, chi ti& nhu sau: 

Hçrp dEing 

HD s 02/HD-ICDLB 
ngày 24 tháng 9 näm 
2009 

HD s 243/HD-TC-
KHKD ngãy 10 tháng 
8näm2010 

liD s6 181/TCT-
KHKD nãm 2014 

HD s 256/TCT-
KHKDngãy01 tháng 
6 nãm 2015 

liD s 359/TCT-
KHKDngày01 thang 
10 näm 2017 

HD s 360/TCT-
KHKD ngãy 01 tháng 
10 nAm 2017 

Dja diem 
Thuê dAt thuc khu djch vii Tan Cáng Long 
Binh tça lac tai khu ph 7, phuàng Long BInh, 
thành phô Bién HOa, tinh DOng Nai 

Thuê dAt thuc khu dlch  vi Tan Cãng Long 
BInh tQa 1c t?i  khu phô 7, phu?ing Long BInh, 
thành ph Biên HOa, tinh Dong Nai 

Thuê dAt thuOc  khu djch vi,i Tan Cãng Long 
BInh tQa lac tai khu phô 7, phumg Long BInh, 
thanh phó Biên Hôa, tinh Dông Nai 

Thuê dAt thuic khu djch vi,i Tan Cãng Long 
BInh t9a lac  tai khu phô 7, phtthng Long BInh, 
thành phô Bién HOa, tinh Dng Nai 

Thuê dAt thu,c khu djch vi Tan Cang Long 
Binh t9a lac tai khu ph6 7, phumg Long Binh, 
thành phO Biên HOa, tinh Dông Nai 

Thuê dAt thuc khu djch v Tan Cãng Long 
BInh tQa lac tai khu phô 7, phir&ng Long BInh, 
thành phô Bién HOa, tinh DOng Nai  

Thfri h(In 

49 näm ké tir ngày 
k' hQp dng 

49 nAm ké tr ngày 
k hqp dong 

44 näm ké t& ngày 
k hcip dng 

43 näm k tir ngày 
k hcp dOng 

Tfr thii dirn k 
hçTp dong den 
01/01/2063 

Tr thyi dirn k' 
hcp dông dOn 
0 1/0 1/2063 

Bàn thuyit minh nay là m3t bO phn hç.vp thank và phái dwqc dcc càng vOi Báo cáo tàî chInk hç'p nhdt gi1a niên d3 22 



CONG TV cO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: só 10, duOng Phan Däng Ltru, khu ph 7, phixàng Long Bmnh, thành ph Biên Hóa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TM CHINH HOP  NHAT GIUA MEN D 
Qu' II cCia näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQp nht gifra nién d (tip theo) 

7. Tài san c dinh hthi hlnh 

Nguyen giá 

Nhà cüa, vt kin 
trüc 

May rnóc và 
thiCt b! 

Phtrorng tin vn 
tii, truyn dan 

Thit b, dung 
cu quan 1 

Tài san c 
d1nh khác Cong 

So du nãm 1.072.537.260.676 3.887.535.573 82.598.188.339 3.767.162.189 4.253.558.625 1.167.043.705.402 
Mua trong k' 46.545.455 736.566.194 783.111.649 

Du ttr XDCB hoàn thành 74.826.410 74.826.410 
( . So cuoi ky 1.072.612.087.086 3.934.081.028 82.598.188339 3.767.162.189 4.990.124.819 1.167.901.643.461 

Trong do: 
Dã khu hao ht nhLrng van 
con sCr dicing 2.488.160.232 1.128.106.400 40.821.365.164 2.860.738.553 2.681.521.015 49.979.891.364 
Ch?i thanh 1' 

Giá tr hao mon 
SO du nãm 321.344.241.340 1.946.635.093 64.243.704.514 2.961.452.290 2.805.177.028 393.301.210.265 
Khu hao trong kS' 27.355.033.272 442.242.280 2.591.665.464 151.070.604 319.048.888 30.859.060.508 

S CUM k' 348.699.274.612 2.388.877373 66.835369.978 3.112.522.894 3.124.225.916 424.160.270.773 

Giá tn cOn lai 
So du nãm 751.193.019.336 1.940.900.480 18.354.483.825 805.709.899 1.448.381.597 773.742.495.137 

s cu6i i 723.912.812.474 1.545.203.655 15.762.818.361 654.639.295 1.865.898.903 743.741.372.688 

Trong dO: 
Tam thOi chira sr dung 
Dang ch& thanh I' 

Mit s tài san c6 dinh hüu hInh có giá trj con lai  theo s sách là 674.916.827.235 \TND dã dtrcrc th chp, cm c d dam bão cho các khoãn vay 
cüa Ngan hang TMCP Quân doi và Ngân hang TMCP Ngoai thwmg Vit Nam — Chi nhánh Biên 1-IOa. 

Bàn t/,ue1 rninh nay là m5t bli  p/iin hqp ihành ia phái ditçc dQc cling vói Báo cáo tài c/,inh hqp nhdtgirza nien d 23 



(370.818.103) 

2.872.771.400 (1.679.072.004) 

s6 du näm 
1.000.850.000 

19.101.000.936 

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) 

(74.826.410) 

( So cuoi nam 
146. 100.000 

19.38 1.144.210 

19.048.644.286 19.048.644.286 

52.356.650 22.469.760 

332.499.924 332.499.924 

20.101.850.936 1.426.831.333 (2.001.438.059) 19.527.244.210 

CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dia chi: S 10, duông Phan Dang Lun, khu phó 7, phumg Long Binh, thành ph Biên HOa, tinh Ding Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NI-1AT GIIYA 1flEN DO 
Qu' II cüa nm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niên d  (tip  theo)  

8. Tài san c dinh vô hmnh 

Là phn mrn quán 1. Chi tit nhu sau: 
Nguyen giá Hao mon lüy k Giá tr cOn 1i 

s6 dAu nam 
Mua s&m trong kS' 

Khu hao trong k' 
S6 cui k' 

1.729.271.400 
1.143.500.000  

(1.308.253.901)  42 1.017.499 
1.143.500.000 

(370.818.103) 

1.193.699.396 

Trong dó. 
Dâ khAu hao h& nhung vn cOn 
sCrdi,ing 
Chiy thanh 1' 

9. Chi phi xây dung co' ban d& dang 

578.442.590 

Mua s&m tài san c dinh 

Xây di,rng ca bàn dâ dang 

Hçng muc san gat mt 
bang-khudát 76ha 

Hang mic thi cong nhà da 
xe may kho 01 
Hang muc giám sat, kháo 
sat dir On dOu tzr kho 24, 
25 
Cong 

10. Phãi trã ngirOi ban 

Phdi trã các ben lien quan 
Cong ty TNHH Mt thành viên Tng Cong ty Tan 
Cãng Sài GOn 

Cong ty C phn Djch vi K thut Tan Cãng 

Cong ty C phAn Giãi pháp Cong ngh Thông tin 
Tan Cãng 

COngtyTNHHCângQuctTânCãng-CáiMép 

COng ty TNHH Phát trin ngun nhân li,rc Tan Cãng — STC 

Cong ty C phn Tip vn Cat Lái 

Cong ty C phAn Tip vn Tan Cang - Vüng Tàu 
Cong ty C phAn Djch vi,j Container Tan Cãng 
Cong ty C6 phn EMu Ui lCD Tan Long 

Phâi trá các nhà cung cp khác 
Cong ty TNT-IH An Trung Phát 

Cong ty C phAn Hai hai Mi.r&i hai 

Cong ty C phn Xây di,rng T.cons 
Chi nhánh COng ty C6 phn Xây di,rng Tu v.n 

15.340.000 43.515.000 

49.800.000 34.200.000 

S cu6i k' S du näm 
95.681.936.564 102.810.482.85 7 

87.630.507.686 91.559.099.480 

946.398.427 701.169.762 

64.400.000 99.800.000 

70.445.000 102.005.000 
256.403.451 297.730.615 

6.648.642.000 9.972.963.000 
28.697.098.718 35.3 72.5 70.532 
4.340.065.509 3.981.220.286 

3.973.481.827 2.019.097.111 
899.502.747 9.682.317.216 

1.072.447.295 1.555.936.298 

Bàn thuyh minh nay là m5t b p/ian hqp thành và phái dw.ic dQc càng vöi Báo cáo :ài chinh hqp nhdt giia ,ue, d 24 



CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
DIa chi: s6 10, du&ng Phan Dang Luu, khu phó 7, phithng Long Blnh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO iAi CH!NH HOP riikr GIU'A NIEN D 
Qu' II cüa näm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht gifla niên d (tip theo) 

S cui k' 

 

S6 du nãm 

   

Thit k M&T 

Cong ty C6 phn Xây d,rng Van tài s6 ChIn 

Các nhà cung cp khác 

Cng 

1.866.529.100 

16.545.072.240 

 

1.866.529.100 

16.267.470.521 

124.379.035.282 

 

138.183.053.389 

    

Cong ty và cong ty con khOng có nq phài trã ngu&i ban qua han  chua thanh toán. 

11. Thud và các khoãn phãi np Nhà nithc 
S du nAm S phát sinh trong k)' S cui k' 

Phãi np S6 phãi np s6 dã np Phãi flop 

Thus GTGT hang ban ni 
dja 

Thus thu nhp doanh nghip 

Thu thu thp doanh 
nghip np h ben hçp tác 
kinh doanh 

Thud thu nhp cá nhân 

Thus mOn bài 

3.163.766.794 

6.461.100.206 

145.427.639 

15.682.700.919 

10.325.339.036 

1.334.988.946 

1.030.040.945 

6.000.000 

(10.540.429.838) 

(5.8 16.314.290) 

(1.334.988.946) 

(1.133.860.448) 

(6.000.000) 

8.306.037.875 

10.970.124.952 

4 1.608.136 

Cong 9.770.294.639 28.379.069.846 (18.831.593.522) 19.317.770.963 

Thud giá trj gia tang 
Cong ty và cong ty con np thus giá trj gia tang theo phi.rong pháp khu tth. Thus suAt thus giá trj gia 
tang nht.r sau: 

Djch vi cung cp cho các hang tàu rn.râc ngoài 0% 

Cung cp ntrâc sch 5% 

Các djch viii khác 10% 

Thul thu nhip doanh nghip 
COng ty và cOng ty con phài np thu thu nhp doanh nghip cho cac khoân thu nhp tInh thug vài 
thu suit 20% (kS' truàc thud suAt là 20%). 

Chi tit thus thu nhp doanh nghip phãi np nhu sau: 
- A h h. Luy ke tu dan näm den cuoi ky nay 

Nám nay Näm trtr&c 
Thu thu nhâp doanh nghip phãi np tInh trén 
thu nhp chju thus näm hin hành 10.233.971.763 8.065.691.673 

Diu chinh thu thu nhp doanh nghip phái np 
cüa các näm trtrâc 91.367.273 97.563.110 

Thu thu nhâp doanh nghip phãi np 10.325.339.036 8.163.254.783 

Vic xác djnh thus thu nhp doanh nghip phái np cCia các cOng ty trong COng ty và cong ty con 
thrcyc cAn cr vào các quy djnh hinhành ye thué. Tuy nhiên, nh&ng quy djnh nay thay dôi theo tirng 
th&i ki và cac quy djnh ye thug dôi vâi nhiêu loai giao djch khac nhau CO the dtrc giãi thich theo 
nhiu cách khac nhau. Do vy s thuê duqc trInh bay trén Báo cáo tài chInh hçip nhât giUa niên do 
cO the së thay dôi khi co quan thuê kiOm tra. 

Ban t/,uyét mm/I nay là m3t b3 phn hqp than/i và p/zái dc dcc cfng vái Báo cáo :ài chinh hç,p nhdtgiffa niên d5 25 



CONG TV CÔ PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Ola chi: S 10, dtrông Phan Dang Li.ni, khu ph 7, phiông Long BInh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN D 
Qu' II cUa nãm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh h9p nht giüa niên d (tip theo) 

Các 1ozi thui khác 
Cong ty và cOng ty con kO khai và np theo quy djnh. 

12. Chi phi phãi ira ngn han 
X L. So cuoi ky S du näm 

Phái trd các ben lien quan 347.666.731 30.707.091 
Cong ty TNHH Mt thanh viên Tng Cong ty Tan 
Cang Sài GOn - Chi phi xOp d, vn chuyên, chi 
phi khác 

347.666.731 30.707.091 

Phái trd các ti ch&c và cá nhân khác 9.196.666.69 7 7.921.912.038 
Chi phi lài vay phãi trá 323.984.052 446.298.522 

Chi phi bc xp 7.159.580.569 1.184.301.589 

Chi phi thué xc nâng, container 322.400.000 

Chi phi thué kho, van phOng, pallet 325.410.912 

Chi phi dAu ttr xay di,rng kho 6.150.400.000 

Các chi phi phâi trã ngn han  khác 1.065.291.164 140.911.927 

Cong 9.544.333.428 7.952.619.129 

13. Doanh thu chLra thuc hin 
Là doanh thu chira thrc hin lien quan dn các hqp dng cho thuê ca s& ha tang, thuê kho, thuC mái 
vôm, chi tiét nhtr sau: 

13a. Doanh thu chua thic hin ngn hin 

S cui k' S dãu näm 
Doanh thu chwa thc hin lien quan din các 
ben lien quan 

Cong ty C phAn Du ttr lCD Tan Long 

Doanh thu chwa thrc hin lien quan din các to 

chác khác 
Cong ty C6 phAn Tip vn Long BInh 

COng ty TNHH Djch vi Giao nhn Vn tái và 
Thi.rcmg mai  Cong Thành 

1.145.371.901 

1.145.371.901 

2.451.173.827 

451.592.431 

1.999.581.396 

1.145.371.901 

1.145.371.901 

2.451.173.827 

451.592.431 

1.999.581.396 

Cong 3.596.545.728 3.596.545.728 

13b. Doanh thu chwa thrc hin dài h(In 
'. • So cuoi ky A So dau nàm 

Doanh thu chwa th(rc hin lien quat: din các 
ben lien quan 41.630.371.900 42.203.057.854 

Cong ty C ph.n DAu ti.r lCD Tan Long 

Doanh thu chwa thyc hin lien quan din các tO 
chá'c khác 

A A Cong ty Co phan Tiep van  Long Binh 

Cong ty TNI-IH Djch vi,i Giao nh.n Vn tái và 

41.630.371.900 

89.331.266.383 

16.208.464.217 

42.203.057.854 

90.556.897.675 

16.434.260.435 

Thirong mai  Cong Thành 73.122.802.166 74.122.637.240 

Cong 130.961.638.283 132.759.955.529 

Bàn thuytt minh nay là mg b3phn hcip thành và phài dzqc dpc càng vái Báo cáo àì chInh hç,p nhdz gifra nién d3 26 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
DIa chi: S6 10, &rông Phan Dáng Liiu, kim ph6 7, phthng Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO 
Qu' II cüa näm tài chInh k& thiac ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInli hqp nht gifta niên d (tip theo) 

14. Phãi trã khác 

14a. PhOi trá ngn hzn khác 
S cu6i k' S du näm 

Phãi trã ben lien quan - Cong ty TNHH MOt 
thành vien Tong cOng ty Tan Câng Sài Gbn 

42.761.494.948 30.698.653.856 

Phái trã tin thuê dat, tin an ca 23.898.994.948 30.698.653.856 

C trc, lçii thun phâi trã 18.862.500.000 

Phãi trâ các don vi và cá nhân khác 39.766.900.030 34.219.651.107 

Kinh phi cong doàn 524.205.789 428.984.274 

Bâo him xâ hi, bâo him y t& bâo him tht 
nghip 

451.232.936 315.021.867 

Nhn k' qu, k' cxqc ngn h?n 10.932.406.405 18.018.697.932 

Cong ty C phn Sonadezi Long Bmnh (phâi trã 
lien quan dn hqp dng hçp tác kinh doanh) 

5.528.112.353 10.289.251.113 

Thu lao hi dng quân trj, ban kim soát 225.000.000 

Thug GTGT d&u ra chira kê khai 706.73 1.410 

C ti'rc, lçii thun phái trá 20.215.952.3 15 2.472.205.395 

Các khoãn thu h 585.470.658 721.303.786 

Cáckhoânphái trângnhnkhác 1.304.519.574 1.267.455.330 

Cong 82.528.394.978 64.918.304.963 

14b. PhOi trá dài han khác 

Scuik5' 
A So dau nam 

Phái trã các t6 chik khdc 263.4 71.807.685 258.206.653.810 

Nhn k qu, krcucic°)  172.001.807.685 166.736.653.810 

Cong ty C phAn Sonadezi Long BInh - Phái trâ 
tin hpp tác kinh doanh dài han tai kho hang (ii) 

91.470.000.000 91.470.000.000 

Cong 263.471.807.685 258.206.653.810 

(i) Là cac khoán nhn k' qu5, k' ctrqc dài han  cCa các t chcrc khác, chi tit nhu' sau: 

S cuEi nàm S du näm 

Cong ty TNHH Djch vi chui cung (mg DHL 5.703.429.600 5.703.429.600 
Viet Nam 

Global Home, K.s. 9.248.000.000 9.278.000.000 

COng ty TNHH Pacorini Vit Nam 5.649.636.600 

COngtyC phnTân Vinh CCru 113.825.746.125 113.825.746.125 

COng ty Ct phAn Tin Nga 23.200.000.000 23.200.000.000 

Các khách hang khae 14.374.995.360 14.729.478.085 

Cong 172.001.807.685 166.736.653.810 

Bàn thuyJi minh nay là m3t bp!:n hçip thành và phái duc dQc càng vái Báo cáo tài chinh hqp nhdt giza niên d 27 



Xây dirng them kho 20 tai 
khu kinh té quôc phOng Tan 
Cãng Long BInh 

Theo th?yi gian cüa 
HcipdOngso485 
vàPh%i1c01 

73.157.430.368 

38.903.515.042 

(37.631.376.261) 

60.688.279.318 

17.072.069.832 

(30.344.139.659) 

74.429.569.149 47.416.209.491 

118.458.295.165 

69.821.264.068 

83.365.387.931 

271.644.947.164 

141.789.074.823 

77.221.264.068 

79. 145.221.049 

298.155.559.940 

CONG TV C6  PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: S 10, thräng Phan Dang Lru, khu ph 7, phuông Long BInh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TA! CHINII HOP NHAT GIOA NIEN DO 
Qu' II cüa näm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niên dO (tip theo) 

(i Cong ty vã Cong ty C phAn Sonadezi Long BInh dA k hp dng hçp tác kinh doanh dài han, 
trong do, Cong ty Co phân Sonadezi Long BInh gop t' 1 49%, chi tit thu sau: 

Sá titn gop 
Mac dich hoptác Thltihzn (VND)  Hrp dng 

HD s6 485/HD- DAu tti xay di,rng kho 1A tai 
ICDLB-SZB ngày 21 khu kinh té quôc phOng Tan 
tháng 09 nãm 2013 Cãng Long BInh 
Phi.i li,ic 01 HD s 
4851HD-ICDLB-

Xây dng them kho 14A t?i Theo thai gian cña 
khu kinh t quc phOng Tan hqp d*ng so 485 SZB/PL1 ngày 08 Cãng Long BInh 

thángOs nàm 2014 
Phu Ic 02 HD s 
485/HD-ICDLB-
SZB/PL2 ngày 15 
tháng06 näm 2015 

Cong 

Cong ty vã cong ty con không có nçi phãi trá khác qua han  chua thanh toán. 

15. Vay 

15a. Vay ngn hin 

24.990.000.000 

27.139.000.000 

39.341.000.000 

91.470.000.000 

45 näm k ti.'r ngày 
k' hçrp dong 

S cui k' S du näm 
Ngân hang Thumig m?i  C phn Quân dOi  — Chi 
nhánh An Phü 
Ngân hang Thirong mai  C6 phAn Ngoai thLrong 
Vit Nam — Chi nhánh Biên HOa 
Ngan hang Thuong mai  C phAn phát trin Thành 
phô Ho ChI Minh 

37.674.919.318 38.888.279.319 

22.400.000.000 22.200.000.000 

14.354.649.831 12.069.151.049 

Cong 74.429.569.149 73.157.430.368 

Cong ty và cong ty con cO khã näng trá duçc các khoân vay ngn han. 

Chi tit s phát sinh v cac khoãn vay ngn han  trong kS'  thu sau: 
Lily k tir du nAm dn 

Nãm nay 
cu6i i nay 

Nilm trirrc 
S6 du nãm 

s6 kt chuyn t& vay dài han 

S tin vay dã trâ trong kS' 

s6 cui k 

15b. Vay dài hzn 

s6cu6ik' So aau nam 
Ngan hang Thuong mai  C phn Quan DOi  — Clii 
nhánh An Phü 
Ngan hang Thuong mai  C phn Ngoai thuong 
Viêt Nam — Chi nhánh Biôn HOa (ii) 

Ngân hang Thucing mai  C ph.n phát triên Thành 
phô HO ChI Minh" 
Cong 

Bàn 1huyêt minh nay là m5t b5 phein hqp thành và phái dwçjc doc càng v&i Baa cáo tài chinh hçip nhdt gitia niên d 28 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH 
Dia chi: S6 10, dLthng Phan Dang Ltru, khu ph 7, phng Long BInh, thành ph6 Bién HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAT CHIN}1 HQP 1iAT GIUA NIEN D() 
Qu' H cUa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyEt mmli Báo cáo tài chlnh hqp nht gi&a niên d (tiEp theo) 

Cong ty và Cong ty con có khâ nang trà dirge các khoãn vay dài han. 

(I) Khoãn vay dài han  Ngân hang Thi.rcing mai  C phAn Quan di — Chi nhánh An Phü theo các hgp 
dng vay k kt trong các näm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Mic dIch vay d du ts xây 
di,rng c sâ ha thng; xay dirng và cái tao  các kho hang; thanh toán tiàn thuê d& cho Cong ty m 
(Cong ty TNHH Mt thành vién Tng Cong ty Tan Càng Sal Gôn); mua sam may moe thiêt bj, 
phuoiig tin vn tãi;... Thai han  vay tir 60 den 96 tháng, tüy theo tfrng hgp dng. Lài suât áp di,mg 
trong nàm 2020 là tir 7,1% dn 9,2.%/näm. Tài san dam b là tài san hinh thành t1r vOn vay và các 
quyn khai thác co sâ ha tAng. 

(ii) Khoãn vay Ngân hang Thuong mai  C phAn Ngoai thi.rong Vit Nam — Chi nhánh BiCn HOa cüa 
Cong ty và COng ty con theo các hgp dOng vay k' két trong các nàm 2013, 2014, 2016. Mi,ic dIch 
vay dé dâu tir xây dirng nha kho, thri han  vay tir 120 tháng den 144 tháng, lài suât quy dnh trén 
t&ng khê txâc nhn ng. Lãi suât áp dung trong nàm 2020 là 8,0%/näm. Các khoán vay nay duc 
dam bào bang vic th chap tài san hinh thành ti'r vOn vay. 

(jjj) Khoân vay Ngân hang Thi.rcmg mai  C phAn Phát triAn Thành ph H ChI Minh theo Hcrp dng tIn 
diing so 40925/19MN/HDTD ngài 05/11/2019 dê thanh toán, bü dAp chi phi dâu tir xay dirng, thiêt 
bj Dr an dâu tir xây drng kho sO 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Càng — Long BInh, thi han  vay 96 
thang ké tir ngày giãi ngân vOn vay lan dâu. Khoàn vay dirgc dam báo bang vic the chap Cong 
trinh xay dirng trên dat và quyén khai thác cong trinh xay dirng hinh thành tir D an dâu tir xây 
di,rng kho sO 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Càng — Long Bmnh, toàn b igi Ich phát sinh tir di,r an nay và 
quyên tài san phát sinh t1r hgp dOng thuê co sr ha tang (khu 6.783 ha thuc Khu djch vi,i Tan Cãng 
Long BInh khu 130 ha) s 287/TCT-KBKD ngày 01/09/2018. Läi suãt áp dvng  trong nàm 2020 là 
9,4%/näm. 

KS' han thanh toán các khoân vay dài han  nhi.r sau: 

ScuikS,  So oau nam 
Tir 1 näm trâ xuing 

Trén 1 nãm dAn 5 nam 
Trén 5 nãm 

Cong 

74.429.569.149 

211.447.215.848 

60.197.731.316 

 

73.157.430.368 

223.787.086.197 

74.368.473.743 

346.074.516.313 

 

371.312.990.308 

    

Chi ti& s phát sinh v các khoân vay dài hn nhir sau: 

LuyktrdAu nämdAncu6i k5' nay 
Näm nay Näm trithc 

So dAu näm 

S tin vay phát sinh 
Kt chuyAn sang vay ngn han 

s6 cui k5' 

15c. Vay qua /1cm chua thanh toán 

COng ty và cong ty con khOng cO các khoán vay qua han  chira thanh toán. 

16. Qu5 khen thu*ng, phüc lçi 

298.155.559.940 
12.394.902.266 

(38.905.515.042) 

271.644.947.164 

359 .678.903.710 

2 .869.026.900 

(17. 072.069.832) 

345.475.860.778 

Qu5' khen thirâng 
Qu5 phüc lçn 
Qu5' thir&ng Ban quàn iS', 
diéu hành 
Cong 

Tang do trIch 
lap tir l)i nhun Chi qu trong k5' S cui k3' 

656.520.000 (888.628.503) 591.943.258 
328.270.000 (1.642.182.518) 235.668.627 

194.505.056 (18.000.000) 300.358.367 

1.179.295.056 (2.548.811.021) 1.127.970.252  

S dAn näm 
824.051.761 

1.549.581.145 

123.853.311 

2.497.486.217 

Bàn ihuyez minh nay là mt bci phn hap zhành và phái dztcrc dQc cãng vái Báo cáo thi chinh hap nhdz gi0a nien d 29 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
DIa chi: So 10, &r&ng Phan Dang Lixu, khu ph 7, phuông Long BInh, thành ph Biên HOa, tinh DOng Nai 
BAO CÁO iAi CH!NH HOP  AT GIUA NIEN D 
Qu' II cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài  chInh hçp nht giU'a niên  d (tiêp theo)  

17. Vn chü si hthi 

17a. Bang dJi chilu bicn qng cáa vn chü só hay 

Von dâu tu cüa 
chü s& h&u 

Qu dan tLr 
phát trin 

Lçi nhun sau thuê 
chira phân phi 

Loi ich cüa ci dông 
không kiêm soát 

Cong 

S, du näm 245.022.450.000 84.773.845.798 66.507.523.921 32.207.792.725 428.511.612.444 

Lçn thun trong k nay - 28.882.012.897 2,525,591.768 31.407.604.665 

TrIch 1p các qu5 trong kS'  nay 8.672.239.390 (14.286.082.872) (5.613.843.482) 

Chia c ti:c - (36.753.367.500) (2.940.000.000) (39.693.367.500) 

TrIch 1p các qu tir cong ty con 540.101.304 (1.080.202.608) (518.920.860) (1.059.022.164) 

Thu lao HDQT, BKS tai  Cong ty con (229.500.000) (220.500.000) (450.000.000) 

Sthrcuik'này 245.022.450.000 93.986.186.492 43.040.383.838 31.053.963.633 413.102.983.963 

So du nãm 245.022.450.000 93.986.186.492 69.715.198.5 10 34.083.853.397 442.807.688.399 

Lori nhun trong k' nay - 37.480.473.415 2.699.298.618 40.179.772.033 

TrIch 1p các qu trong kS'  nay 14.901.929.132 (16.081.224.188) - (1.179.295.056) 

Chia c t(rc - (36.753.367.500) - (36.753.367.500) 

S dir cui k' nay 245.022.450.000 108.888.115.624 54.361.080.237 36.783.152.0 15 445.054.797.876 

han thuyJt minh nay là ,n3( b p/lan hqp thành và phái dwqc dçc càng vái Báo cáo tài chin/i /zqp  nhdt gita niên d 30 



CONG TV c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: S6 10, dräng Phan Dang Luu, khu ph6 7, phthng Long Blnh, thành phi Bién HOa, tinh Dông Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
Qu' II cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh hçip nht giüa niên d (tip theo) 

1 7b. hi tilt vn gop cña chü so hfru 
.( (. So cuoi ky 

 

s6 dâu näm 

    

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

Cong ty TN}IH Quãn l' nçi và Khai thác tài san 
Ngan hang TMCP Quan Dti 

Các c dOng khác 

Cong 

1 7c. C1 philu 

125.750.000.000 125.750.000.000 

18.750.000.000 18.750.000.000 

100.522.450.000 100.522.450.000 

245.022.450.000 245.022.450.000 

S6cuikS'  s6 du näm 

S hxcng c phiu clang k' phát hành 24.502.245 

S h.rcing c phiu cIA phãt hành 24.502.245 

Cophilupho thông 24.502.245 

- Cáphiluuvdai 

S li.rcmg c phiu &rçic mua 1i 

- Cdphilupho thông 

- Cdphiluudãi 

S6 liscmg ct phiu clang liru hành 24.502.245 

- Cáphilupháthong 24.502.245 

- Cdphiluuudâi 

Mnh giá ct phiu clang km hành: 10.000 VND. 

1 7d. Phân phJi 4ri nhuan 
Trong nAm, Cong ty cIA phân ph6i lçri nhun theo Nghj quyt dai  hi c dông thithng niên nAm 
2020 so 02/20211NQ-DHCD ngày 20/4/2021 nhu sau: 

• Chia c tirc cho các c dông 

• TrIch qu5 dAu t.r phát trin 

• TrIch qu5 khen thi.rOng 

• TrIchqu9phUc1cyi 

• TrIch qu5' thtrâng ban quan l' diu hành 

18. Các khoãn mtc ngoài Bang can 461 k toán h'p nh6t gi&a niOn d 

VND 

36.753.367.500 

14.901.929.132 

656.520.000 

328.270.000 

194.505.056 

Ngoçzi t các 10(Ii 

Tai ngày k6t thüc kS'  k6 toán, ti8n và các khoAn tuclng chrcrng ti6n là 4.08 1.554,33 USD (s6 dAu näm 
là 2.568.410,24 USD). 

Bàn ihuyJt minh nay là m5t bphn hqp thành và phái d,rqc dcc càng vái Báo cáo tài chinh hcvp nhdtgiia nfên d5 31 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 

24.502.245 



CONG TV C PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH 
Dja chi: S6 10, dtimg Phan Dang Luu, khu ph6 7, phung Long BInh, thành ph6 Biên HOa, tinh Dng Nai 
BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT GIUA NIEN D 
Qu II cUa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giüa nién d (tip theo) 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRNH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOiST DQNG KINH DOANH HçP NHAT GItJ'A NIEN DO 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vy 

la. Tong doanh thu 
- • A Luy ke tir dau nam den 

Näm nay 

cuM k)' nay 

Nãm trlthc 

Dch vi cho thuê kho và các djch vi,i di kern 

Doanh thu cho thuê c.0 tai Cat Lái 

Doanh thu ban h sc thAu 

Cng  

251.879.732.595 

3.686.712.498 

3.636.364 

255.570.081.457  

214.781.232.539 

3.880.750.002 

5.454.546 

218.667.437.087 

lb. Doanh thu ban hang và cung cap djch v cho các ben lien qua?: 
Cong ty và cOng ty con phát sinh các giao djch v ban hang vã cung cp djch v',j cho các ben lien quan 
khác nlnr sau: 

LüyktrdAu näm dn cui k'này 
Nàm nay  Näm trLrcrc 

Cong ty TNHH M5t thành vien fling Cong ty Tan 
Djch vv cung cp cho Cong ty mc 

Cho Cong ty mc thué cu tai  Câng Cat Lái 
COng ty caphan Djch v K9 thu(it Tan COng 
Cung cap djch vi 
COng ty Caphan Vn tOi B5 TOn C'Ong 
Cung cp djch vi 
Cong ty C6 phan Dau tw IC'D Tan Long 
Cung cp djch v 

COng Sài GOn 
14.640.306.376 
3.686.712.498 

1.577.095.656 

1.085.088 

416.272.500 

8.222.356.592 
3.880.750.002 

23 .9 14. 168 

69.375.788 

418.522.500 

2. GM vn hang ban 
• A L L. Luykettrdau nám den cuoi ky nay 

Näm nay Näm trLróc 
Giá vn djch vz cho thuê kho và djch vi,i di kern 167.345.068.164 141.179.168.952 
Giá vn dich vi cho thué cAu tai  Cat Lái 1.359.922.548 1.359.922.548 
Cong 168.704.990.712 142.539.091.500 

3. Doanh thu hot dng tài chInh 
- • A ( . • Luy ke tir dau näm den cuot ky nay 

Näm nay Näm trtrOc 
LAi tin gth cO kS' han 824.068.570 1.298.197.261 
Ui tiên gfri khOng k' han 15.716.075 41.156.863 
C ti'rc, lqi nhun dtrçic chia 260.000.000 130.000.000 
Lãi chénh 1ch t' giá phát sinh 129.026.573 846.595.596 
Lâi ban ngoi t 5.977.000 
Doanh thu tài chInh khác 23.960.408 
Cng 1.228.811.218 2.345.887.128 

Bàn zhuyd: minh nay là mc5l  b3phn hçtp thành và p/,ai duic dQc cing v&i Báo cáo tài chinh hqp nhdz giOa nién d5 32 



CONG TV cô PHAN lCD TAN CANG — LONG BkNH 
Dia chi: s6 10, dtróng Phan Däng Li.ru, khu ph6 7, phiiOng Long Bmnh, thành ph Bién Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT GIUA NIEN DQ 
Qu' II cüa näm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQp nht gi0a niên d (tip theo) 

4. Chi phi tài chInh 
Lüy k tir du näm dn cui k' nay 

Näm nay Näm trirc 
Chi phi lãi vay 
L chênh 1ch t giá phát sinh 
L chênh 1ch t giá do dánh giá lai  các khoãn 
mvc tiên t có gc ngoai t 
Chi phi tài chInh khác 

Cong 

5. Chi phi ban hang 

13.467.796.881 
44.534.449 

199.864.068 

197.714.494 

13.909.909.892 

Lily k tir du näm d 
Näm nay 

17.371.626.067 
305 .5 13 .208 

616.434.665 

197.842.244 

18.491.416.184 

n cui k3' nay 

Näm triroc 
Chi phi khu hao tãi san c djnh 
Chi phi djch vi,i mua ngoài 
Các chi phi khác 
Cong  

87.199.998 
1.717.945.808 

844.709.883 

2.649.855.689  

305. 199.998 
893.399.272 
540.296.089 

1.738.895.359 

6. Chi phi quãn 1 doanh nghip 
- • A Luy ke tLr dau nam 

Näm nay 
dn cuM ky nay 

Nàm trLrrc 
Chi phi cho than viên 

Chi phi 4t 1iu quãn l' 

Chi phi d dung van phông 

Clii phi khAu hao tài san c6 djnh 

Thu& phi và l phi 
Di,r phong phâi thu khó dôi 

Chi phi djch vv mua ngoài 

Các chi phi khác 

Cong 

7. Thu nhâp khác  

10.307.306.238 

536.180.706 

900.684.742 

1.3 16.723 .251 

6.000.000 

267.358.457 

1.208.965.518 

5.739.516.819 

20.282.735.731  

8.401.898.568 

539.256.097 

1.284.033.301 

1.475.827.630 

6.860.000 

335.348.768 

1.307.040.281 

5.184.040.795 

18.534.305.440 

• A ( (. • Luy ke tir dau näm den cuoi ky nay 
Näm nay Näm trwrc 

Tin bi thithng 
Truy thu bão him ngtr&i lao dng 
Thu tin thath 1' hçip dng bão him 
XCr 1' cong nçi nhO 10 
Thu thp khác 
Cng 

300.000 

936.776 
23.692.738 

 

27.935.220 
19.996.000 
4.622.200 
5.281.451 

24.929.514 

 

57.834.871 

Bàn thuy& minh nay là m3t b phin hqp thành và phài dttçrc dQc càng vái Báo cáo tài chinh hcip nhd: giia niên d5 33 



CONG TY Co PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dja chi: só 10, di.r&ng Phan Dng Ltru, khu ph6 7, phi.thng Long Bmnh, thành ph6 Bién Hôa, tinh Dng Nai 

BAO CÁO TAI CHtNH HQP iAT GIUA r'EN D 
Qu' II cUa nAm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
BAn thuyt minh BAo cáo tAi chinh hçp nht gi&a niên d (tip theo)  

8. Chi phi khác 
- A L. 

Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay 

NAm nay NAm truóc 

Tién An cho Hãi quan 
Chi phi bi thucmg 
Thuê bj phat, bj truy thu 
Phat do vi pham hqp dng 

Cong 

9. LAi trén ci phiu 

9a. Lãi co bán/suy giám trên ci philu  

175.690.000 112.925.000 

420.792.067 
75.097.984 

174.737.029 8.568.171 

771.219.096 196.591.155 

- • A ( h. Luy ke tir dau nam den cuoz ky nay 
Näm nay NAm triroc 

Lçi nhun k toán sau thus thu nhp doanh 
nghip 
TrIch qu5' khen thi.râng, phiic lqi (5 .226.063 .257) 

Các khoãn diu chinh tAng, giám lqi nhun k toándê xác djnh 
Içii nhun phân bô cho cô dong sâ hOu Co phiêu phO thông 

Lqi nhu.n tinh lAi ca bãn/suy giám trén ci phiu 32.254.410.158 

S hicmg bInh quân gia quyn cüa c phiu ph 
thông dang h.ru hành trong nAm 

LAi co bãn/suy giãm trén c phiu 1.316  

28.882.012.897 

(4.284.000.000) 

24.598.012.897 

24.502.245 

1.004 

37.480.473.415 

24.502.245 

9b. Thông tin khác 

LAi ca ban trén c phiu kS'  nay thiqc tInh trén c sO tr& s6 t?m trIch qu khen thu0ng, phüc lqi dija 
theo Nghj quyêt dai  hi cô dong thixông niên nAm 2021 so 02/2021/NQ-DHCD ngày 20/4/2021. 

KhOng có các giao djch c phiu ph thông hoc giao djch ci phiu ph thông tim nAng nào xây 
ra tr ngày két thüc kS'  ké toán den ngày cong bô Báo cáo tài chinh hçip nhât gi&a niên d nay. 

10. Chi phi san xut kinh doanh theo yu t6 
- L • A (. Luy ke tu dau nAm den cuoi ky nay 

NAm nay NAm trLrcrc 
Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 

Chi phi nhân cOng 

Chi phi khAu hao tài sAn c6 djnh 

Chi phi djch vi,i mua ngoAi 

Chi phi khác 

Cong 

1.271.959.627 

31.996.682.128 

31.229.878.611 

117.090.749.143 

10.048.312.623 

1.295.741.032 

26.644.007.739 

30.053.122.256 

96.870.343.147 

7.949.078.125 

191.637.582.132 162.812.292.299 

VII. NHING THÔNG TIN iaIAC 

1. Gino d!ch  vA s dir vOi các ben lien quan 

CAc ben lien quan vOi COng ty vA cOng ty con bao gm: các thAnh vién quAn 1' chü chat, cAc cá 
nhân có lien quan vOi các thAnh viên quAn 1' chü chôt vA cAc ben lien quan khác. 

Bàn ihuydt minh nay là m51 bpJun Iz,p ihành và phthi dwcic dQc cing vái Báo cáo thi chIn!, hcip nhdt gitra nién dç5 34 



413 .6 10.000 

329.888.400 

223.191.300 

280.387.800 
223.191.300 
203.035.813 

1.673.304.613 

57.000.000 

46.035.000 

33.285.000 

39.660.000 
33.285.000 
30.375.000 

240.000.000 

CONG TV c6  PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: s6 10, &rong Phan Däng Ltru, khu ph6 7, phu&ng Long BInh, thành ph6 Biên HOa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT GIUA NIEN D 
Qu' II cüa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niên d (tip theo) 

la. Giao djch và si dw vói các thành viên quán lj chá chat và các cá nhân có lien quan vol cac 
thành viên qua?: 1j chü chdt 
CAc thanh viên quân 1 chti ch& gm: các thành vien Hi dng quãn trj và các thành viên Ban diu 
hành (Ban Giám doc, Giám doe tài chInh, kê toán truâng). Các cá nhân cO lien quan vâi các thành 
viOn quân 1 chO ch6t là các thành viên mt thiêt trong gia dinh các thành viên quân l' chO ch&. 

Giao djchvói các thành viên quán 1i chz chit và các cO nhán cO lien quan vái các thành viên quán 
lchichôt 
COng ty và cong ty con không phát sixth giao djch ban hang và cung cAp djch v%1 cOng nhtr các giao 
djch khác v&i các thành vien quãn l' chU chOt và các cá nhân có lien quan vài các thành vién quân 
1' chO chOt. 

Cong nçi vái các thành vién quán 1 chO chat vO các cá nhán CO lien quan v&i các thành viên quán 
ljchüchOt 
COng ty và cong ty con khOng có cOng nq vâi các thành viên quãn 1' chO ch6t và các cá nhan có 
lien quan vói các thành vien quãn l' chO ch6t. 

Thu nhp cOa cOc thành vién quán l chz chat 
Tin hro'ng ThirOng Thu lao Cong thu nhâp 

Näm nay 
Ong TrAn Triu Phü - ChO tjch 1-hi dng 
quãn tn 
Ong Phan Anh TuAn - Thành viên Hi 
dng quãn trj kiêm Giám doe 
Ong Nguyn Dirc Khiêm — Trtrâng ban 
kiêm soát chuyén trách 
Ong Doàn Hng Phuang- Phó Giám d6c 
Ba Doàn Thj Hng — Phó giám d& 
Lê QuS'nh  Quang - K toán truâng 
Cong 

Thu nhp cOa các thành viên quân 1' chO ch& k' tnu&c là: 

470.610.000 

375.923.400 

256.476.300 

320.047.800 
256.476.300 
233 .770.8 13 

1.913.304.613 

Ky triroc 

Tin humg 

Tin thuông 

Cng 

986.586.710 

497.829.550 

1.484.416.260 

A . .. lb. G:ao dch va so dir vOz cac ben lien quan khac 
Các ben lien quan khác vài COng ty và cong ty con gm: 
Ben lien quan khác 
Cong ty TNHH Mt thành vien Tng Cong ty Tan Cãng Sài GOn 
COng ty TNT-lB Mt thanh vién Xây dirng Cong trinh Tan Càng 
Cong ty C phAn Kho vn Tan Cãng 
Cong ty C phAn Djch vi,i K thut Tan Cãng 
Cong ty C phAn Dai  l' Giao nhn Vn tãi Xp dâ Tan Cãng 
Cong ty C phAn Vn tâi B Tan Câng 
COng ty C phAn Vn tãi ThOy Tan Càng 
Cong ty C6 phn Giái pháp Cong ngh Thông tin Tan Cáng 
Cong ty TNT-il-I Mt thành viên Hoa tiêu Tan Câng 
Cong ty C phAn Djch vi,i Hang hái Tan Cãng 

Mi quan h 
Cong ty mc 

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

Bàn thuydt mink nay là mi bc5 phin hçrp thank và phái dwqc dQc càng vál Báo cáo tài chink hqp nhdi giaa nien do 35 



CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH 
Dja chi: s6 10, dtthng Phan Dang Luu, khu ph6 7, phi.rông Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh D6ng Nai 
BAO CÁO TAI CHtN}{ HQP AT GIUA MEN DO 
Qu'II cüa nAm tài chinh két thic ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh h9p nht giüa niên d (tip theo)  

Ben lien quan kliác Mi quan h  

Cong ty C phAn Tan Cãng — Cal Mép 
Cong ty C phn Tan Cãng Min Trung 
Cong ty C phn Tan Càng Hiêp Ph.rOc 
Cong ty C phn Tan Câng Cypress 
Cong ty Co phan lCD Tan Cang - Song Than 
Cong ty C phn Vn tài Bin Tan Cãng 
Cong ty C phn Cãng Cat Lái 
Cong ty TM-IH Cãng Quc t Tan Càng - Cãi Mép 
COng ty C phAn Tip vn Cat Lái 
Cong ty TNI-IH Phát trin ngun nhân li,rc Tan Cãng — STC 
COng ty C phn Tan Cang — Tây Ninh 
Cong ty Co phan Dau Ur lCD Tan Long  

Cong ty cüng Tp doàn 
Cong ty cüng Tp doàn 
Cong ty cUng Tp doàn 
COng ty cüng Tp doàn 
Cong ty cüng Tp doàn 
Cong ty cüng Tp doàn 
Cong ty cüng Tp doãn 
Cong ty cüng Tp doàn 
Cong ty cüng Tp doàn 
Cong ty cUng Tp doãn 
COng ty cüng Tap doàn 
Cong ty cüng chü tjch 

Giao djch vái các ben lien quan khác 

Các giao djch khác phát sinh giüa Tp doàn vài các ben lien quan khác nhix sau: 

Näm nay Nàm tru&c 
Cong ty TNHH M3t thành vien TEing Cong ty Tan COng Sài (IOn 
Chi phi thuê c s& ha tAng 
Chi phi mua vat tx, djch vi 1.259.022.193 709.090.249 
Tin thus dAt phâi trâ 9.252.727.290 7.817.887.920 
Phài trâ c tüc näm trirâc 18.862.500.000 18.862.500.000 
Cong ty C'J phán Djch vy Container Tan COng 
Str di,ing djch vi trong kS' 652.129.415 
Cong ty Ci phan Djch vy K9 thut Tan C'Ong 
SCr ding djch vi,i trong kS' 1.470.714.403 912.113.572 
Cong ty TNHH Cáng QuoAc  teA Tan COng Cái Mép 
Scr di,ing djch vi trong kS' 23.2 13.638 12.940.909 
Cong ty phn GiOi phdp Cong ngh Thông tin Tan C'Ong 
5Cr dung djch vi,i trong k1> 144.200.000 301.200.000 
C'Ong ty TNHH Phát triln Ngun nhOn Irc Tan C'Ong STC 
SCr dung djch v trong kS' 28.800.000 76.480.328 
Cong ty CJphin Tiip vn Tan COng - Vàng Tàu 
SCr di,ing djch vi,i trong k' 131.768.182 
Cong ty C6phin Tilp vn COt Lái 
SCrdingdjchvi,itrongk' 8.300.000 
COng ty C'phin DEu twlcD Tan Long 
Chi phi thuê kho trong k' 18.932.610.000 18. 132.660.000 

Cong ncr vái các ben lien quan khác 
COng ncr vài các ben lien quan khác &rçlc trinh bay tai  các thuyt minh s V.3, V.10, V .12, V.13 và 
V.14. 

Các khoãn cOng nç phãi thu các ben lien quan khác không có bão dam và sê duçic tha nh toán bAng 
tin. KhOng có khoãn di,r phOng phai thu khó dOi nào thrcjrc 1p cho cac khoân nç phái thu các ben 
lien quan khác. 

Ban zhuyii ,ninh nay là m5t b5 phn hcxp thành và phái dwic dQc càng vói Baa cáo thi chinh hqp nhdt giaa niên dQ 36 



CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH 
Dia chi: S 10, dtr&ng Phan DAng Liiu, khu ph 7, phu&ng Long BInh, thành phó Biên Hôa, tinh D*ng Nai 
BAO CÁO TAI CHINE HOP  NEAT GIUA NIEN D() 
Qu' II cUa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht giüa niên d (tip theo) 

2. Thông tin v b phn 

Tp doàn không trinh bay báo cáo bô phn do hoat dng cüa Tp doàn chü yu trong linh v'.rc kinh 
doanh djch V%i cho thué kho và djch v di kern, tai  mt khu vi,rc dja 1 là trong länh thô Vit Nam. 

3. Sir kiin phát sinh sau ngày kt thüc k3' k toán 

Khong có si,r kien trçng yeu nao phat sinh sau ngay ket thuc ky ke toan yeu cau phai dieu chrnh so 
lieu hoc cong bô trén Báo cáo tài chinh hçip nhât giva niên d. 

Lap, ngay2.thángOnam 2021 

Ngirôi Ip  biu 

 

KT. K toán tnrOng 

   

    

  

Dào Thanh Bmnh 

 

Ban thuydz minh nay là mÔt b5 phin hqp iJ,ành và phái dwcic dpc thng vái Báo cáo :àî chinh hqp nhdz gna nien d 37 
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