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CONG TY C5 PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH
Dia chi: s6 10, &râng Phan Dang Li.ru, KP7, phi.rOng Long BInh, thành phi Biên Hóa, tinh Ding Nai
BAO CÁO TA! CH!NH HQP NHAT GIUA NIEN DQ
Quy' I cüa närn tâi chInh kt thüc ngày 31 than8 12 näm 2021

BANG CAN DO! KE TOAN HqP NHAT GIfJA NIEN DQ
Ti ngày 31 tháng 3 näm 2021
Dcyn vi tInh: VND
TA! SAN

Ma Thuytt
minh
so

A - TA! SAN NGAN HIN

100

I. Tin và các khoãn ttrong throng tin
1. lien
2. Các khoãn tirong disang tin

110
iii
112

II.
1.
2.
3.

Du tu tài chInh ngn hn
Chtngkhoánkinhdoanh
Di,r phông giám giá chüng khoân kinh doanh
Du Us nm 8ic dn ngày dáo hn

120
121
122
123

III. Các klioän phâi thu ngn han
1. Phãithungânhncüakháchhang
2. Tratriràcchongi.rñbánng&nhn
3. Pháithunibng&nhn
4. Phái thu theo tin dt k hoch hcrp dng xay dirng
5. Phãithuvchovayngânhn
6. Phãi thu ngân han khác
7. Dr phông phãi thu ngn han kho dôi
8. Tài san thiEu chi xi:r 1'

130
131
132
133
134
135
136
137
139

IV. Hang tn kho
1. Hangtnkho
2. Dir phông giâm giá hang thn kho

140
141
149

V.
1.
2.
3.
4.
5

150
151
152
153
154
155

Tài san ngän hn khâc
Chi phi trã truàc ngn han
Thud giá tn gia tang thrçrc kháu tth
Thud và các khoãn khác phãi thu Nhà n.ràc
Giao dch inua ban lai trái phiu ChInh phci
Tài san ngn hn khác

Báo cáo nay

p/,ai dwçic dQc cñng vái Ban thuye't minis Báo cáo tâi chinh hqp nha'z

V.1

L.

•

So cuoi ky

So dau nm

287,509,378,713

261,402,477,395

149,389,665,290
99,889,665,290
49,500,000,000

147,227,635,195
81,727,635,195
65,500,000,000

11,500,000,000

V.2

11,500,000,000

V.3
V.4

125,810,072,032
111,927,703,435
373,032,061
-

113,054,467,595
99,734,885,156
-

V.5a
V.6

14,613,742,276
(1,104,405,740)

14,423,988,179
(1,104,405,740)

V.7a

809,641,391
809,641,391

1,120,374,605
1,120,374,605

2

CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BtNH
DIa chi: S 10, &rng Phan Dang Lru, KP7, phumg Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TA! CHiNH HQP NHAT GIUA NIEN DQ
Qu' I cCia närn tãi chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Bang can M1 k toán hQp nht (tip theo)

TAt SAN

Ma Thuyt
s
minh

B- TAISANDAIiIiN

200

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

210
211
212
213
214
215
216
219

Các khoän phãi thu dài hn
Phài thu dài han cUa khách hang
Trá trirOc cho ngi.ri ban dài han
Vn kinh doanh a dn vi trirc thuc
Phài thu ni b dài han
Phai thu v cho vay dài han
Phãi thu dài han khác
D,r phông phãi thu dài han khó dôi

S cui k5'

S dâu näm

1,157,600,916,509

1,178,086,014,180

630,000,000

630,000,000

630,000,000

630,000,000

758,698,074,212
758,385,564,373
1,167,118,531,812
(408,732,967,439)

774,163,512,636
773,742,495,137
1,167,043,705,402
(393,301,210,265)

V.10

312,509,839
1,729,271,400
(1,416,761,561)

421,017,499
1,729,271,400
(1,308,253,901)

20,338,244,286

20,101,850,936

20,338,244,286

20,101,850,936

7,238,210,000

7,238,210,000

7,238,210,000

7,238,210,000

370,696,388,011
370,446,937,679
249,450,332

375,952,440,608
375,702,990,276
249,450,332

1,445,110,295,222

1,439,488,491,575

V.5b

H. Tài san c dnh
1. Tài san c djnh hthi hjnh
Nguyen giá
Giá In Iwo mon lüy k
2. Tài san c djnh thuê tài chinh
Nguyen giO
Giá tn hao mOn lüy kê
3. Tài san c djnh vô hInh
Nguyen giá
Giá fri hao mOn lily k

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

HI. Bt dng san du ftr
Nguyen giá
Giá trj hao mon iQy k

230
231
232

IV. Tài san dO dang dài han
1. Chi phi san xuAt, kinh doanh dâ dang dài han
2. Chi phi xây d,mg co ban dâ dang

240
241
242

V.11

V. Du ttr tài chInh dài han
1. Dâu ti.r vào cong ty con
2. DAu tr vao cOng ty lien doanh, lien kt
3. DAu tu gop von vão don vj khác
4. Dr phOng dâu ti.r tài chinh dài han
5. Du tis nm gi den ngày dáo han

250
251
252
253
254
255

V.2

VI. Tài san dài hn khác
1. Chi phi trà trtxâc dài han
2. Tài san thud thu nhp hoân lai
3. Thit bj, vt tu, ph ting thay th dài han
4. Tài san dài han khác
5. Lçi th thuong mai

260
261
262
263
268
269

TONG CQNG TAI SAN

270

Btho cáo nay phái d:ric dQc cing vái Bàn thuydz mini: Bdo cáo (ài chinh hqp nhdt

V.8

V.7b
V.11

3

CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH
Dia chi: S 10, duing Phan D.ng Liru, KP7, phir&ng Long Binh, thãnh ph Bién Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT GIU'A NIEN DO
Qu' I cOa nàm tãi chinh kët thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021
Bang can di k toán hçp nht (tip theo)

NGUON VON

Ma Thuyt
minh
So

SOcuOikS'

S6dunAm

C - Nq PHAI TRA

300

984,010,603,794

996,680,803,176

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nç ngn hn
Phãi trã nguYi ban ngnhn
Ngi.rii mua trã tin trirâc ngn han
Thu và các khoãn phãi np Nba nuâc
Phãitrãngi.rii1aodng
Chi phi phãi trá ngän h?n
Phaitthnib,ngânhan
Phài trà theo tin d k hoach hqp dng xây drng
Doanh thu chua thirc hin ngân han
Phãi trã ngn han khac
Vay và nq thuê tài chInh ngân han
Drphóngphãitrãngnhan
Qu5' khen thi.râng, phüc lçri
Qu5 binh On giá
Giao djch mua ban lai trai phiu Chinh phi:i

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

V.15

283,401,820,932
128,153,964,238
8,776,231
8,389,979,375
758,605,441
8,804,906,390

307,558,633,897
138,183,053,389
6,696,231
9,770,294,639
7,476,203,233
7,952,619,129

V.16a

3,596,545,728

3,596,545,728

V.17a

73,906,580,386

64,918,304,963

V.18

59,183,047,947

73,157,430,368

V.19

599,415,196

2,497,486,217

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ny' dài hn
Phái ira ngui ban dài han
Ngir&i mua trà tin tri.râc dài han
Chi phi phãi trã dài han
Phãi Ira ni b v vOn kinh doanh
Phãitránibdàihan
Doanh thu chira thic hin dài han
Pháitrádàihankhác
Vay và nçc thuê tãi chInh dài han
Trái phiu chuyn dOi
Co phiu iru dâi
Thus thu nhp hoàn lai phài trà
Dir phông phài trã dài hn
Qu5 phat triên khoa hçc và cong ngh

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

700,608,782,862

689,122,169,279

V.16b

131,860,796,906

132,759,955,529

V.17b

258,197,523,750

258,206,653,810

V.18b

310,550,462,206

298,155,559,940

Báo cáo nay phái dzrqc d9c cing vá'i Bàn thuydz mini, Báo cáo tài chin): hcsp nha't

V.12
V.13
V.14
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BINH
Dja chi: S 10, di.ràng Phan Dang Lru, KP7, phung Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT GIUA NIEN DO
QuS' I cüa nã.m tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Bang can di k toán hQp nht (tip theo)
Ma Thuyt
s
minh

NGUON VON
D - NGUON VON CIII) SO HU'U

400

1.

V6n chU so hUii
Von gOp cUa chU sà hthi

410
411

Cphiëii phd thong cO quyn bku quyt

41/a

Cóphku wu dâi
Thngd.rv6nciphAn

4/lb

3.
4.

Quyên ch9n chuyën dôi trái phiEu

413

VnkháccQachüsâhQu

414

5.

Cphiuqu'

415

6.
7.

Chênh 1ch dánh giá lai tài san

416

Chênh 1ch t giá hi doái
Qu5' dAu trphát trin

417
418

1.
2.

8.

V.20

S6 cuói k'

S du näm

461,099,691,428

442,807,688,399

461,099,691,428
245,022,450,000

442,807,688,399
245,022,450,000

245,022,450,000

245,022,450,000

93,986,186,492

93,986,186,492

412

9.

Qu h trcsp xp doanh nghiêp
10. Qu' k.hác thuc vn chCi sh0u

419
420

-

11. Lçi nhuân sau thud chua phân phi

421

86,248,203,812

69,715,198,510

LNSTchira phOn phdi Iy ke thin cudi Icj) trithc

42/a

69,715,198,510

69,715,198,510

LNSTchwa phán phdi Icj> nay

42/b

16,533,005,302

12. Ngun vn du ti.r xây dirng co bàn

422

13. Lçri Ich c dongkhOngkim soát

429

H. Ngun kinh phi và qu5 khác
1. Ngun kinh phI

430
431

2.

Ngun kinh phi dà hInh thành tài san c djnh

432

TONG CONG NGUON VON

440

-

-

35,842,851,124

34,083,853,397

1,445,110,295,222

1,439,488,491,575

Lp, ngày ZQthang Ciftnärn 2021
Ngtrôi Ip biu

Khe toan trtrong

am doe
1k

°3327

'C'

C)• CÔNGTYI\
CCPHA I

* tcçLl
- IANCANG'I.0
LON ' '(,,
4

Dào Thanh Blnh

Lê Qu'nh Quang

Báo cáo nàyphOi ditqc dQc ciwg vöi Bàn ihuydi minh Udo cáo àì chinh hqp nl,dt

hTun
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG BNH

Dja chi: So 10, dirOng Phan Dng Luu, KP7, phtring Long BInh, thành phO Blén HOa, tinh Dông Nai
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT GICrA NIEN DO
Qu' I cCia näm tO chinh kt IhOc ngiy 31 tháng 12 näm 2021
BAO CÁO KET QUA HO1T DQNG KINH DOANH HVP NHAT
(Dng dy dO)
Qu I cüa nim (ii chinh két thOc ngiy 31 thing 12 nim 2021

Qu
CH TIEU
1.

Doanh thu bin hing vi cung cp djch vi

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cic khoin giàm trir doanh thu
Doanh thu thuiin v bin hing vi cung cp dch vu
Cii vim hang bin
Lçri nhun gp v bin hIng vi cung cip dch vy
Doanh thu hot dng tii chinh
Chi phi tii chinh
Trong dO: chi phi Ili vay
8. Phin Iii hoc Iii trong cong ty lien doanh, lien kt
9. Chi phi bàn hang
10. Chi phi quin I doanh nghip
II. Lçi nhun thun tir hot dng kinh doanh

12.
13.
14.
15.

Thu nhpkhic
Chi phi khic
Lçi nhuOn khic
Ting Ii nhuiin k tom trtrOrc thus

Mi si

Thuyt minh

01

VI.I

02
10
II
20
21
22
23
24
25
26
30
31
32
40

VI.2
VI.3
Vl.4

VI.5
VI.6
VI.7
VI.8

so

16. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hInh
17. Chi phi thus thu nháp doanh nghip hoin Iai
18. Lçi nhun sau thu thu nhãp doanh nghip
19. LQI nhun sau thud cüa cOng ty mc
20. Lgri nhun sau thud cOa cii dông không kiêm soit

21. Lii co' bin trCn cii phiu
22. Lii suy gum trCn cO phiu
NgtrOi Ip biCu

51
52
60
61
62
70
71

VI.9
Vl.9

Nim nay

Don vj tinh: VND
LOy k tirdu nim dn cuii kj niy

I

Nim trithc

Nim nay

123,341,542,877

105,791,870,302

123,341,542,877

105,791,870,302

123,341,542,877
81,681,015,755
41,660,527,122
605,802,064
6,729,140,976
6,486,243,422

105,791,870,302
67,507,274,483
38,284,595,819
1,294,507,976
8,843,377,604
8,639,984,589

123,341,542,877
81,681,015,755
41,660,527,122
605,802,064
6,729,140,976
6,486,243,422

105,791,870,302
67,507,274,483
38,284,595,819
1,294,507,976
8,843,377,604
8,639,984,589

1,785,159,158
10,737,866,514
23,014,162,538
300,000
120,015,001
(119,715,001)
22,894,447,537
4,602,444,508

1,074,125,679
9,609,445,288
20,052,155,224
53,212,671
56,680,481
(3,467,810)
20,048,687,414
3,296,954,143

1,785,159,158
10,737,866,514
23,014,162,538
300,000
120,015,001
(119,715,001)
22,894,447,537
4,602,444,508

1,074,125,679
9,609,445,288
20,052,155,224
53,212,671
56,680,481
(3,467,810)
20,048,687,414
3,296,954,143

18,292,003,029
16,533,005,302
1,758,997,727
675
675

16,751,733,271
15,053,192,808
1,698,540,463
385
385

18,292,003,029
16,533,005,302
1,758,997,727
675

16,751,733,271
15,053,192,808
1,698,540,463
385
385

Ké tom trlr&ng

tg4 nAm 2020

C .

3

ic0
Lop,,
NC
c

a

Le Qunh Quang

Dio Thanh Binh

84o o,o ,âypl do.,J,o .Mx VF FM, ko,o'f .,o,l, IMo Mo t4 nWM

Nim trithc

,hd,

\ 'a\

'L•Ii
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CONG TV C PHAN lCD TAN CANG - LONG BtNH
Dja chi: S 10, thrôiig Phan Dang Li.ru, KP7, phuâng Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT GICJ'A NIEN fX
Qu' I cOa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 närn 2021

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TE HP NHAT GIfJA NIEN oQ
(Theo phwrng pháp gián tip)
Quy I cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Don vj tInh: VND
L

CII! TIEU
I.

Ma Thuyet
s
minh

Näm nay

Näm trLrrc

01

22,894,447,537

20,048,687,414

02 V8, V9
03

15,540,264,834

15,050,487,867

16,587,351
(594,649,317)
6,486,243,422

(693,697,489)
(422,968,491)
8,639,984,589

44,342,893,827
(12,754,340,955)

42,622,493,890
22,529,430,200

(9,431,265,141)
5,566,785,811

10,581,320,918
3,611,069,595

(6,897,956,437)
(5,718,232,677)

(8,690,337,922)
(7,296,131,526)

(1,898,071,021)

(7,628,422,484)

20

13,209,813,407

55,729,422,671

21

(311,219,760)

(1,740,938,234)

Lu'u chuyên tin tfr hot dng kinh doanh

1. Lçri nhuçIn trithc thul
2. Diêu chinh cho các khoãn:
KhAu hao tài san c6 djnh và bAt dng san dAu ttx
Các khoàn di,r phông
Lãi, 1 chênh 1ch t giá hôi doái do dánh giá Iai
các khoãn mvc tiAn t có g6c ngoi t
- Lãi, 1 tir hoat dng dAu tu
Chi phi lãi vay
Các khoan diu chinh khac
3. Lii nhuin lit 1:0(11 d3ng kinh doanh
trithc thay dôi van iwu dng
- Tang, giãrn các khoân phái thu
- Tang, giàm hang tn kho
Tang, giãm các khoàn phãi trã
- Tang, giàm chi phi trâ tnrâc
Tang, giám chCrng khoán kinh doanh
- Tin lãi vay dã trà
ThuA thu nhp doanh nghip dã np
TiAn thu khác t(r ho?t dng kinh doanh
TiAn chi khác cho ho?t dng kinh doanh
Lwu chuyi: ties: lhuân 1w 1:0(11 dng kinh doanh

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

VI.4
VI.3
VI.4

V.14

II. Liru chuyen tien tu hot dyng dau ttr
1. TiAn chi d mua sam, xây drng tài san c6 djnh Va
các tài san dài hn khác
2. TiAn thu t& thanh 1', nhrcing ban tài san c djnh va
các tài san dài hn khác
3. Tin chi cho vay, mua các cong ciii nçi cüa
don vj khác
4. TiAn thu hi cho vay, ban lai các cong ci nci cüa
dcm vi khác
5. Tin chi dAu tu gop v,n vào don vj khác
6. TiAn thu hi dAu ti.r gop vn vào don vj khác
7. TiAn thu lâi cho vay, c tc và lçii nhun thrcyc chia
Lwu chuyên tie,: thuàn lit ho(1t d(3ng dAu lit

22
23

V.2a

(11,500,000,000)

24
25
26
27

VI.3

594,649,317

422,968,491

(11,216,570,443)

(1,317,969,743)

30

Báo cáo nay phái dt,qc dc cng vái Bàn ihuydz minh Báo cáo tâi chInh hqp nhdi

7

CONG TY cO PHAN lCD TAN CANG - LONG B!NH
Dja chi: S 10, dtrng Phan Dàng Li.ru, KP7, phuing Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHFNH HQP NHAT GIUA NIEN fX
Qu' I cCia näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021
Báo cáo kru chuyên tin t hQp nht (tip theo)
-

Ma Thuyet
minh
s

CHI TIEU

Näm trrrc

Nm nay

III. Luii chuyn tin tu hot dng tài chInh
1. Tin thu ti.'r phát hành c phiu, nh.n vn gop cQa
chüsâhthi
2. Tin trã lai vn gop cho các chü hQu, rnua 1?i
c phiu cia doanh nghip dA phát hành
3. Ti&n thu tr di vay
4. Tin trã nq gc vay
5. Tin trá nq gc thuê tài chInh
6. C t1rc, lqi nhun dA trã cho chCi sO hthi

31

-

so

32
33
34
35
36

V.17
V.17

12,394,902,266
(13,974,382,421)
1,775,153,512

2,872,807,600
(11,029,764,120)
(18,965,003,670)

Lwu chuyn tin thuân fit hoqt dng tài chInh

40

195,673,357

(27,121,960,190)

Luu chuyn tin thun trong näm

50

2,188,916,321

27,289,492,738

Tin

60

147,227,635,195

88,769,441,384

(26,886,226)

575,462,997

va

ttro'ng thro'ng tin du näm

V.1

Anh huOng ca thay di t' giá hi doái quy di ngoai t 61
S

-

X

.

.

-

-----

La.
Ngu*i 1p biêu

K toán trtrông

Dào Thanh BInh

Lé Qu'nh Quang

Báo cáo nàyphái duqc dc cling vái Bàn zhuydt minh Bào cáo tài chIn/i iicip nhdt

•..

Qthang Q1näm 2021

Phan Anh Tun

8

S

CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH
Dja chi: S 10, dtr&ng Phan Dang Li.ru, khu ph6 7, phis&ng Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHIN}{ HOP NIIAT GIU'A MEN D
Qu' I ciiia näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHf NH HqP NHAT GIU'A NIEN DQ
Qu2 I cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021
I.

DC DIEM HOAT DQNG

1.

HInh thfrc sr hüu vn
Cong ty C phn lCD Tan Cãng — Long BInh (sau day goi tt là "Cong ty" hay "COng ty mc") là
cong ty cô phân.

2.

Linh vtrc kinh doanh
Linh virc kin.h doanh cüa Tp doàn là djch vi.

3.

Ngành ngh kinh doanh
Ho@t dng kinh doanh chInh cUa Tp doàn là: Xp dO hang hóa, container; dai 1' giao nhn hang
boa; vn tâi hang hóa throng b, thrOng thüy; djch vi phân l°ai, Iuu tr& va dong gói hang hóa, dóng
gói hang container; kinh doanh kho bâi.

4.

Chu k3' san xut, kinh doanh thông thtr?rng
Chu k' san xut kinh doanh thông thir&ng cüa Tp doàn không qua 12 tháng.

5.

Cu true Tp doàn
Tp doàn bao gm Cong ty mc và rnt cOng ty con chju sij kim soát cia Cong ty mc duqc hqp
nhât trong Báo cáo tài chInh h9p nhât giüa niên d nay.

5a.

Thông tin vJ tái cu trác Tp doan
Trong kS', Tp doàn không phát sinh vic mua them, thanh 1' hay thoái vn

Sb.

tai các cong ty con.

Cong ty con dwc hip nhit
Cong ty con là Cong ty C phn Tip 4n Thành Long có trii s& chInh t?i G243 Büi Van HOa, KP7,
phrong Long Binh, thành phO Bién I-Iôa, tinh Dông Nai. float dng kinh doanh chInh cüa Cong ty
con nay là cho thuê kho bãi, liru tr hang hóa; 4n tãi hang hóa; bOc xép hang hóa, dOng gói hang
hóa. Ti ngày kêt thüc k' ké toán, t' 1 li Ich và t' l quyên biêu quyêt cUa Cong ty tai cOng ty
COn nay là 51% (sO dâu nàm là 51%)

6.

Tuyên b v khã näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh hqp nhât gi&a niên d
Các s6 1iu uro'ng ng cüa k' tmoc so sánh &rgc vâi s lieu cüa
kS' nay.

7.

Nhân viên
Tai ngày kt thüc kS' k toán, Tp doan có 336 than vien dang lam vic t?i các cOng ty trong Tp
doàn (sO dâu nãm là 336 nhân viên).

II.

NAM TA! CHINH, DN VI TIEN TE SU' DVNG TRONG KE TOAN

1.

Nãm tài chInh
Näm tài chInh cüa Tp doàn bt du tir ngay 01 thang 01 và kt thüc vao ngày 31 tháng 12 hang
näm.

Bàn t/iuyt ,ninh nay là rnt bç3 phn hçip than/i và phthi duqc dQc cãng vái Báo cáo tài chin/i hqp n/ith gifra niên d
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja chi; S 10, thr&ng Phan Dang Ltru, khu phó 7, phuOng Long Binh, thành phó Biên FIôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT GICfA MEN fX
Qu I cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giva niên d (tip theo)
2.

Don v tin t sfr ding trong k toán
Dan v tin t sCr dicing trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do phn Ion các nghip viii thrçc
thirc hin bang don vj tiên t VND.

III. CHUAN MIIC vA CHE DQ ICE TOAN AP DIJNG
Ch d k toán áp ding
Tp doàn áp dicing các Chun rnirc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam
&roc ban hành theo Thông tu so 200/20 14/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 hiróng dan Ché d
Ké toán doanh nghip, Thông ti.i sO 202/20 14/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 htrOng dan 1p
va trinh bay Báo cáo tài chInh hçp nhât giü'a nin d và các thông tu khác hixóng dan thirc hin
chuân mi,rc ké toán cüa B Tài chInh trong vic Ip và trInh bay Báo cáo tài chInE hcp nhât giüa
niêndô.
2.

Tuyên b v vic tuân thu chun misc k toán và ch do k toán
Ban Giám dc dam bâo dã tuân thu yêu cu cUa các ChuAn mirc K toán Viêt Nam, Ch d K
toán doanh nghip Vit Nam &rçYc ban hành theo Thông liz so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12
näm 2014, Thông ti.r sO 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cüng nhu các thông ti.r khác
htxOng dan th1rc hin chuân mi,rc ké toán càa B Tài chInh trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tài
chInh hQp nEat giüa niên d.

LV.

CAC CHINH SAd KE TOAN AP DVNG

1.

Co sO' 1p Báo cáo tài chInh hp nht giu'a niên (t
Báo cáo tài chinh hçp nhAt giüa nien d &rçic Ip trên co' sO' k toán dn tIch (tth các thông tin 1in
quan den các luOng tiên).

2.

Co sO' hy'p nht
Báo cáo tài chinh hqp nht giüa nién d bao gm Báo cáo tài chinE ciia Cong ty mc và Báo cáo tài
chInE cUa các cong ty con. Cong ty con là don vl chu si,r kiêm soát cüa Cong ty mc. Sir kiém soát
ton tai khi Cong ty mc cO kM näng tri,rc tiêp hay gián tiêp chi phôi các chinh sách tài chinh và hot
dng cüa cOng ty con dê thu di.rc các 1i Ich kinh té ti các hot dng nay. Khi xác djnh quyên
kiém soát có tInh den quyên biêu quyét tiém nàng phát sinh tr các quyén chçn mua hoc cac cOng
cv nq và cong cv von cO the chuyen dôi thành cO phiêu phô thông tai ngày két thüc k' kê toán.
K& qua hoat dng kinh doanh cCia cac cong ty con dtxgc rnua li hoc ban di trong k' drc trinh
bay trong Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh hop nhât ttr ngày mua hoc cho den ngày ban
khoán dâu tu a cOng ty con do.
Báo cáo tài chinh cüa cong ty mc va cong ty con scr dvng d hçp nht dtxçcc 1p cho cüng mt k' k
toán và áp dung các chInh sách ké toán thông nEat cho các giao djch và sir kin cüng loai trong
nh&ng hoàn canE ttxong tix. Trong tnrOng hp chInE sách ké toán cüa cOng ty con khác vâi chInh
sách ke toán áp dvng thông nhât trong Tp doàn thi Báo cáo tài chinh cüa cOng ty con së cO nhüng
diéu chinE thich hop truOc khi sCr dvng cho vic 1p Báo cáo tài chinh hcip nhat giüa nién d.
S dtx các tài khoãn trén Bang can d& k toán giüa các cong ty trong cüng Tp doàn, các giao djch
ni b, các khoãn lâi nti b chira thirc hin phát sinh tir các giao djch nay phái &rcc loai tth hoàn
toàn. Các khoân 10 chija thi,rc hin phát sinh tir các giao djch ni b cüng duçxc loai bO tr& khi chi
phI tao nên khoân 1 dO không the thu hOi duqc
L9i Ich cua c dong không kim soat th hin phn Iãi hoc 1 trong kt qua kinh doanh va tài san
thuan cüa cOng ty con không thrçc näm gitt bô'i Tp doàn và duçc trinh bay a khoân mvc riéng trén

Bàn lhuydt mini, nay là mç5t bc3phan hçp ihành và p/zái dirçxc dQc càng vol Báo cáo iài chin/i hqp n/zdt g1i-a niên d5
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CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B1NH
Dja chi: S 10, &ràng Phan Dàng Liru, khu ph 7, phir&ng Long BInh, thành phó Biên Hóa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT GIUA MEN DO
Qu' I cCia näm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh h9p nht giüa niên d (tip theo)
Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh h9p thAt Va trén Bang can di k toán hçp nhAt (thuc phAn
von chü s& hthi). Lci Ich cüa cô dông không kiém soát bao gôm giá trj các 1çi Ich cüa Co dông
không kiêm soát tai ngày hcip nhât kinh doanh ban clau và phân iç'i Ich cCia cô dông khOng kiém
soát trong biên dcng cüa von chii s hüu ké tfr ngây hçp nhát kinh doanh. Các khoân lô phát sinh
tai cOng ty con duqc phan bô thong üng vài phân s& hCtu cüa cO dOng khOng kiêm soát, ké cá
trirOng hcTp so lô do ion hon phân s& hUn cüa cô dông khOng kiêm soát trong tài san thuân cüa cOng
ty con.
3.

Các giao dch bang ngoi t
Các giao djch phát sinh bang ngoai t thrçrc chuyn di theo t' giá tai ngày phát sinh giao djch. S
dir các khoán miic lien t cO gôc ngoi t ti ngày két thüc kS' ké toán dirçc quy dôi theo t' giá tai
ngày nay.
Chénh Ich t giá phát sinh trong k5' tr các giao djch bang ngoai t &rçrc ghi nhn vào doanh thu
hoat dng tài chInh hoc chi phi tài chInh. Chénh 1ch t' giá do dánh giá li các khoân mic tién t
cO gôc ngoi t tai ngày két thüc k' ké toán sau khi bü tri'r chênh 1ch tang và chénh ich giàm
thrçc ghi nhn vào doanh thu hoat dOng tài chlnh hoc chi phi tài chInh.
T' giá sCr dicing d quy di cac giao djch phát sinh b&ng ngoi t là t giá giao djch th,rc t ti thii
diem phát sinh giao djch. T' giá giao djch thirc tê dOi vài các giao djch bang ngoi t dirqc xác
dinh nhir sau:
Di vOi hqp dng mua ban ngoai t (hcip dng mua bàn ngoai t giao ngay, hqp dng kS' han,
hcp dông thong lai, hQp dông quyên chçn, hçp dOng hoán dôi): t' giá k' kêt trong h9p dong
mua, ban ngoi t gi&a Tp doàn và ngân hang.
•

D6i vO'i cac khoân gop v6n hoc nhn vn gOp: t già mua ngoai t ci'ia ngân hang ncii Tp
doàn m tài khoãn dé nhn vOn cüa nba dâu tir tai ngày gop vOn.

•

D& vài nç phái thu: t' gia t' giá mua ngoi t cüa ngân hang thirong mai nai Tp doan chi
djnh khách hang thanh toán tai thOi diem giao djch phát sinh.

•

DM vi nç phái trá:t' giá t' giá bàn ngoi t cüa ngân hang thuong mai nai Tp doàn di,r kin
giao djch tai th&i diem giao djch phát sinh.

•

D,i vO.i các giao djch mua sam tài san hoc các khoán chi phI dirçc thanh toán ngay bAng ngoai
t (khOng qua các tài khoãn phái trâ): t' giá mua ngoai t cüa ngân hang thirong mai noi Tp
doàn thirc hiên thanh toán.

T' giá sCr dung d dành giá 1i s,du các khoán mic tin t có gc ngoai t tai ngày k& thüc
kS' k
toán &rc xác dlnh theo nguyen täc sau:

4.

•

Di vâi các khoán ngoai t giri ngan hang: t' giá mua ngoi t cüa ngân hang noi Tp doàn mO
tài khoãn ngoai t.

•

Di vài các khoân mi,ic tin t cO gc ngoai t dirqc phân loai là tài san khác: t' giá mua ngoi
t cüa Ngán hang Thirong mai CO phân Quân di (Ngan hang Tp doàn thu&ng xuyén cO giao
dch).

•

Di vài càc khoân mc tin t cO gc ngoai t duc phân loai là nç phâi trá: t' giá ban ngoai t
cUa Ngan hang Thirong mai CO phân Quan di (Ngan hang Tp doàn thirOng xuyên có giao
djch).

Tién và các khoãn tLrong throiig tin
Tin bao gm tin mt và tin gth ngân hang không kS' han. Các khoan thong throng tin là các
khoán dâu tir ngan han cO thi han thu hOi khOng qua 3 tháng ké tt'r ngày dâu ttr, cO khâ nãng

Ban thuydt minh nay là m5t b5 phn hqp than/i và phái dwçxc dQc c/mg vói Baa cáo là/c/i/nh hqp n/zdt gia nien d
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG - LONG B±NH
Dia chi: St 10, &rang Phan Däng Liiu, khu ph 7, pluràng Long BInh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINTI HOP NHAT GIUA NIEN Do
Qu' I cüa nm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hçp nht giüa niên d (tiEp theo)
chuyn dM d dàng thanh mt hrçmg tin xac djnh va không Co rüi ro trong vic chuyn dM thành
tin tai th&i diem báo cáo.
5.

Các khoãn du tu tài chInh
Du us vào cong ci,i vn cüa dcin v khác bao gm các khoãn dAu ti.r cOng ci v6n nhung Cong ty
không có quyên kiêm soát, dng kiêm soát hoc CO ánh hix&ng dáng kê d& vâi ben dircic dâu
us.

Các khoán dAu us vào cong cv vn cüa don vj khác duçic ghi nhn ban du theo giá gc, bao gm
giá mua hoc khoãn gOp vn cong các chi phi trrc tiêp lien quan Mn hoat dng dâu tii. Co trc Va
1çi nhun cCia các kS' truâc khi khoán dâu tir ducic mua dtxçc h?ch toán giám giá trj cüa chInh
khoàn dAu us do. C trc và 1ci nhun cüa các k' sau khi khoãn du us disqc mua duçc ghi nhn
doanh thu. Co tt'rc &rcic nhn bang cô phiêu chi thrcic theo dOi
hrcing cô phiêu tang them, không
ghi nhn giá trj cô phiêu nhn dsçxc.
so

Du phông tn th& cho các khoãn du ti.r vào cong

vn cüa don vi khác chrçrc trIch 1p nhu sau:

cv

•

Di vâi khoãn du tu vao c phiu niêm yt hoc giá trj hçp I khoãn du us dtrcc xác djnh tin
cay, vic lap digr phOng di,ra trén giá tn thj tnrmg cCia cô phiu.

•

Di vài khoãn dAu W không xác djnh duc giá trj hçp 1' ti thi dim báo cáo, vic 1p dtr
phOng dtrqc thi,rc hin can cr vào khoãn lô cCia ben duqc du us vOi m(rc trich 1p bang chênh
lch gi&a von dâu us thijc té cüa các thu sâ hthi
vOn chü sâ hthi t?i ngày két thüc kS' k toán
nhân v&i t' 1 vn diêu l cüa Cong ty so vài tOng von diu l thi,rc gop t?i don vi khác.
va

Tang, giâm s di,r phOng tn tht dAu us vào cong ci,i vin ciia don vl khác cn phãi trIch 1p tai ngày
két thüc k' kê toán thrçic ghi nhân vào chi phi tài chInh.
6.

Các khoãn phãi thu
Các khoãn nc phái thu duçic trInh bay theo giá trj ghi s trir di các khoân dir phOng phái thu khó dOi.
Vic phân
các khoân phãi thu là phái thu khách hang và phái thu khác dtrçc thirc hin theo
nguyen täc sau:
l°ai

•

Phâi thu cüa khách hang phân anh cac khoãn phái thu mang tInh chAt thuong m?i phát sinh tir
giao djch có tInh chat mua — ban giva Cong ty ngix&i mua là don vj dc lap v&i Cong ty.
va

•

Phâi thu khác phân ánh các khoán phâi thu khOng có tInh thuang mai, không lien quan dn
giao djch mua — ban.

Dr phông phài thu khO dOi dirçic 1p cho tfrng khoân nq phãi thu khO dOi sau khi dã bü trr
khoánpháitrâ (nêu cO). Mc trIch Ip can ci vào tuôi n qua han cia các khoãn ng hoc dir kiên
mác ton that cO the xây ra, mrc trIch 1p can c ci,i the nhu sau:
voi

•

Di vi n phài thu qua hn thanh toán:
- 30% giá trl d& vài khoàn nçi phai thu qua han tr trén 6 tháng dn duài 1 näm.
50% giá trj di vài khoàn nçi phãi thu qua han ttr 1 nãm dn duài 2 näm.
70% giá trj di vài khoân n phái thu qua han tir 2 näm dn duâi 3 näm.
- 100% giá trj di vài khoàn nq phãi thu qua han tr 3 näm tth len.

•

Di vi n phái thu chua qua hn thanh toán nhung khO cO khà nang thu hi: can ccr vào dir
kién mi.rc tOn that dé Ip dir phông.

Tang, giãm sO du di,i phông nq phãi thu khO dOi can phãi trich 1p tai ngày két thic kS' ké toán duc
ghi nhn vào chi phi quán 1' doanh nghip.
7.

S

A

Hang ton kho
Hang thn kho duc ghi nhn theo giá thAp hon giCta giá gc và giá trl thuAn cO th thi,rc hin duçc.

Bàn thuydt n:inh nay là m31 bi5 p/san hc,p than/s và p/sal dstçic dQc cing vái Báo cáo íàì chin/s !sp n/sd: gifra niên d
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CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH
Dja chi: S 10, disông Phan Däng Luu, khu ph 7, phuong Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TM CH!N}{ HOP NHAT GIUA MEN
Qu' I cUa näm tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 nam 2021
Ban thuyt minh BIo cáo tài chInh hqp nht giUa niên d (tip theo)
Giá gc hang tn kho ducic xác djnh nh.r sau:
•

Nguyen vt 1iu, cong ci, dung cu: bao gôm chi phI mua và các chi phI lien quan trirc tiép khác
phát sinh d có thrcrc hang tn kho a dja diem va trng thai hin tai.

•

Chi phi san xut kinh doanh di dang: bao gm chi phi nguyen vt 1iu chinh, chi phi nhân cong
Va các chi phi có liOn quan trirc tiOp khác.

Giá xut kho ducc tinh theo phucmg pháp nhp tnràc, xut trwc và du'qc hach toán theo phuong
pháp kO khai thirO'ng xuyOn.
Giá trj thuAn có th thirc hin duqc là giá ban uàc tInh cüa hang tn kho trong kS' san xut, kinh
doanh bInh thuông trir chi phi uac tInh dO hoàn thành va chi phi .rac tinh can thiOt cho vic tiêu thi,i
chüng.
Di.r phOng giãm giá hang tn kho &rçYc 1p cho tirng mt hang tin kho có giá g6c lan hon giá tn
thuân có the th'rc hin thrqc. Dôi vai djch viii cung cap da dang, vic 1p dij phOng giãm giá dixc
tinh theo tirng i°ai djch vi có mirc giá rieng bit. Tang, giám so dir dir phOng giám giá hang ton
kho can phãi trich 1p tai ngày ket thüc k' kO toán diiçc ghi nhn vào giá von hang ban.
8.

Chi phi trã trtr(rc
Chi phi trâ tnróc bao gm các chi phi thirc t dä phát sinh nhirng có liOn quan dn k& qua hoat
dng san xuât kinh doanh cüa nhiOu kS' kO toán. Chi phi trá trithc cüa Tp doàn chü yOu là chi phi
thuO ca sâ ha tang, chiphI cOng c, dimg ci và chi phi sira chtta tài san cO djnh. Các chi phi trã
tnrac nay thrqc phân bô trong khoâng thai gian trá tnróc hoc thi gian các 1i ich kinh tO tung
ing &rcYc tao ra ttr các chi phi nay.
Chi phi thuê co'sô'hi ting

A

Chi phi thuO cci sa h tng dtrcrc phân b vào chi phi theo phirong pháp &rOng thAng theo th&i han thuO.
Clii phi sá'a chfra tài san cá djnh
Chi phi sira chüa th hin chi phi bü lün, san Mp ban dAu cho phAn dt Tp doàn dang sr di.ing. Chi
phi nay duqc phân bô vào chi phi theo phirong pháp &rang th.ng tucmg ng v&i th&i gian thuO dt
cOn lai tinh ti'r th&i dim hoàn thành cOng tác bü lün, san 1p dn thai dim hêt thai hn thuê quy
djnh trên hçp dong thuO dAt.
Cong cy, dyng cy
Các cOng cii, diing ci,i dà thra vào scr diing dirge phân b vào chi phi theo phuong pháp du'&ng thng

voi thai gian phân bô không qua 24 tháng.
Tin thuê dt trã trwó'c
Tin thuO dAt trâ trirac th hin khoân tin thuO dAt dà trà cho phAn dAt Tp doàn dang scr di,ing.
Tin thuê dat trá tnrac dircic phân bô vào chi phi theo phirong pháp dirOng thang tirong ing vâi thai
gian thuO.
9.

Tài san thuO hot dng
ThuO tài san thrqc phân loai là thuO hoat dng nu phAn ion rcii ro và lçri Ich g.n 1in vâi quyn s&
hun tài san thuc ye ngir&i cho thuO. Chi phi thuO hoat dng duqc phàn ánh vào chi phi theo
phuang pháp dir&ng thang cho suôt thai han thuO tài san, không phi.i thuc vào phuong thCrc thanh
toán tiOn thuO.

Bàn :/wydt mini, nay ia m3t bç3 p/ian hcip thành và phài dwcsc dQc ctng vOi Báo cáo zài chinh hap nhdt giiia nien d3
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Dja chi: S 10, dirong Phan Däng Ltru, khu ph 7, phuông Long BInh, thành ph6 Biên Flôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHiN}1 HOP NHAT GIU NIEN DQ
Qu' I cüa nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht gi&a niên d (tip theo)

10.

Tài san c dinh hüu hInh
Tài san c djnh hthi hInh thrçic th hin theo nguyen giá tth hao mon lily k. Nguyen giá tài san c
djnh hihi hInh bao gôm toàn b các chi phi ma Tp doàn phái bO ra dé có duqc tài san cô djnh tInh
den thOi diem thra tài san do vào trng thai san sang sCr diing. Các chi phi ,phát sinh sau ghi nhn
ban dau chi dLrcic ghi tang nguyen giá tài san cô djnh néu cac chi phI nay chAc chãn lam tang lçri Ich
kinh té trong nrcYng lai do sir dung tài san do. Các chi phi phát sinh không thOa man diêu kiin trén
thrçvc ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'.
Khi tài sânc djnh hUu hinh thrcic bàn hay thanh li', nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k thrçic xOa
so va lãi, lô phat sinh do thanh l' duqc ghi nhn vào thu nhp hay chi phI trong kS'.
Tài san c6 djnh hUu hinhthrçxc khAu hao theo phi.rcmg pháp thrOng th&ng dira trén thi gian hthi
dung xâc tinh. SO nãm khau hao cüa các 1oi tài san cô djnh hU'u hInh nhtr sau:
So nãm
Loai tài san c6 dinh
7 —20
Nba cCra, vt kin trác
3—7
May móc và thi& bj
3 —7
Phtxcmg tin 4n tâi, truyn dn
Thit bj, diving ciii quãn 1
3 —5
Tài san c6 djnh khác
3

11.

Tài san c6 dnh vO hmnh
Tài san c djnh vo hinh &rqc th hin theo nguyen giá tr1r hao mOn lily k.
Nguyen giá tài san c6 djnh vô hInh bao gm toàn b các chi phi ma Tp doàn phãi bô ra d có
dixqc tài san c6 djnh tInh den thi diem dua tài san dO vào trng thai san sang sr dixng. Chi phi lien
quan den tài san cô djnh vô hInh phát sixth sau khi ghi nhn ban dâu dircrc ghi nhn là chi phi san
xuãt, kinh doanh trong kS' trr khi các chi phi nay gan lien vOi mt tài san cô djnh vO hinh cv the va
lam tang li Ich kinh té tlr các tài san nay.
Khi tài san c6 djnh vô hInh thrqc bàn hay thanh Ii', nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k thrc xOa
so và lâi, lô phát sinh do thanh l' duqc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'.
Tài san c djnh vo hmnh cüa Tp doàn là chi.rong trinh phAn mm max tinh. Chi phI lien quan dn
các chng trinh phán mém may tinh khOng phài là mt b phn gan k& vi phân cng có lien
quan thrc vn hoá. Nguyen giá cüa phan mêm may tmnh là toàn b các chi phi ma Tp doàn dã chi
ra tInh den th&i diem dua phân mém vào s& diing. Phân mém may tinh dtrqc kháu hao theo phng
pháp &rmg thang trong 3 nam.

12.

Chi phi xây diyng ccr bàn do dang
Chi phi xây dirng c bàn dâ dang phan anh cac chi phi lien quan trirc tip (bao gm cã chi phi lâi
vay cO lien quan phü hqp vài chinh sách kê toán cüa Ip doàn) den các tài san dang trong qua trinh
xây dirng, may moe thiét bj dang lap dt de phc v cho mvc dich san xuât, cho thue và quãn l'
cUng nhtr chi phi lien quan den vic sra ch&a tài san cô djnh dang thirc hin. Càc tài san nay thrcic
ghi nhn theo giá gOc và khOng thrçic tinh khâu hao.

13.

H'p dng hp tác kinh doanh
Hoit d3ng kin/i doanh dng kiên: soát

Tp doàn ghi nhn trén Báo cáo tài chinh hgp nht giQa niên d cac hqp dng hçp tác kinh doanh
dixài hlnh thrc hot dng kinh doanh dông kiêm soát các ni dung sau:
Giá trj tài san ma Tp doàn hin so hüu.

Ban thuyet mini, nay là ,n3t b3 p/zn hqp thank và phái dwqc dQc cang vOi Báo cáo thi chink hqp nhdtgiiia nién d5

15

CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH
Dja chi: S 10, &rng Phan Dng Luu, khu ph6 7, phuong Long BInh, thành ph6 Biên Hóa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TA! CHINII HOP NHAT GIUA NIEN Do
Qu' I cUa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyt mmli Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niên d (tip theo)

14.

•

Các khoán nç phâi trâ ma Tp doàn phãi gánh chju.

•

Doanh thu dugc chia tir vic bàn hang hóa hoc cung cAp djch vii cUa lien doanh.

•

Các khoãn clii phi phái gánh chju.

Các khoãn nc phãi trã và chi phi phãi trã
Các khoân nç phái trã va chi phi phâi trà dirge ghi nhn cho s6 tin phâi trá trong ti.rong lai lien
quan dn hang hóa va djch vi dä nhn dirge. Chi phi phâi trá dirge ghi nhãn dra trén các ithc tinh
hcxp l' ye so tiên phâi trâ.
Vic phân loai các khoân phái trá là phâi trà ngirôi ban, chi phi phãi trã và phãi trã khác du'ge thrc
hiên theo nguyen täc sau:
•

Phâi trá ngl.rô'i ban phân ánh các khoán phâi trà mang tinh chAt thi.rong mai phát sinh tir giao
djch mua hang hóa, djch vi,i, tãi san và ngi.r&i ban là don vj dc 1p vâi Tp doàn.

•

Chi phi phái tráphãn ánh các khoân phái trá cho hang boa, djeh vii dã nhn dirge ttr ngithi ban
hoc dâ cung cap cho ngixi mua nhirng chi.ra chi trã do chixa có hóa don hoe ehi.ra dü ho so,
tài lieu ké toán va các khoãn phâi trá cho nglrôi lao dng ye tiên lucxng nghi phép, các khoãn
ehi phI san xuát, kinh doanh phãi trich truâc.

•

Phâi trá khac phân anh các khoãn phái trá không có tInh thuong mai, không lien quan dn giao
djeh mua, ban, cung cap hang hOa djch vu.

Các khoán rig phãi ira và chi phi phâi trà dirge phân loai ngn han và dài han trén Bang can dôi k
toán hçp nhât can ei'r theo k' han cOn li tai ngày kêt thüc k' ké toán.
15.

Vn chü s& hfru
VEin gop cña chü so hfru
Vein gop eüa chfi s& h&u dugc ghi nhn theo s vein thirc t dã gop cia các c dông cia Tp doàn.

16.

Phân phi lçri nhun
Lgi nhuan sau thus thu nhp doanh nghip dirge phân ph6i eho các ei dong sau khi dâ trich 1p eác
qu theo Diéu l cüa Tp doàn cüng nhrr cac quy djnh cCia pháp lust và dã dirge Dai hi dông Co
dong phê duyt.
Vic phan phi lgi nhun cho eác c dOng dirge can nhc dn CáC khoân miic phi tin t nm trong
igi nhun sau thué chira phân phOi eó the ãnh hi.rO'ng den luOng tién và khá näng chi trá cO thc nhix
lãi do dánh giá lai tài san mang di gop von, lãi do dánh giá lai các khoán miic tién t, các cong cu
tài chInh và eác khoân mxe phi tién t khác.
C tire dirge ghi nhân là rig phái trã khi thrgc Dai hOi ding c dông phê duyt.

17.

Ghi nhn doanh thu và thu nhp
Doanh thu cung cap djch vi
Doanh thu cung cAp djch vii dirge ghi nhn khi dng th&i thOa man cac diu kin sau:
•

Doanh thu dirge xáe djnh tirong di chc chAn. Khi hop dng quy djnh ngithi mua dirge quyén
trá lai djeh vi dã mua theo nh0ng diéu kiin ci,i the, doanh thu chi &rgc ghi nhn khi nhung diéu
kiên eii the do khOng cOn ton tai va ngithi mua khOng thrge quyén trá lai djch v dã cung cap.

•

Tap doàn dâ dâ hoc së thu dirge lgi ich kinh t tir giao djeh cung cAp djch vi,i do.

•

Xác djnh duge phAn cOng vic dà hoàn thành vào th&i dim báo cáo.

Ban 1/zuyt minh nay là in1 bphin hctp thank và phài ducic dQc cfrng vat Báo cáo tài chink hp nhd: gi&a niên d3
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH
Dja chi: S 10, throng Phan DAng Lisu, khu pM 7, phuOng Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINTI HQP r•.n-iAi' GIUA MIEN DO
Qu)' I cUa nãm tài chInh kt thtic ngày 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht giva niên d (tiép theo)
•

Xác djnh di.rcic chi phi phát sinh cho giao djch va chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch
vidó.

Tnr&ng hop djch vi,i dixcrc thirc hin trong nhiu kS' thI doanh thu thrçrc ghi nhn trong kS' dtrcic can
cCr vao két qua phân cOng vic da hoàn thành vao ngày két thüc k' ké toán.
Tin Mi
Tin lãi &rçic ghi nMn trên ca sâ th&i gian và lãi suit thi,rc t t1rng ks'.
Co tfrc dwrc chia
C trc duçic chia thrqc ghi nhn khi Tp doàn dA thrcvc quyn nhn c ti.rc tr vic gop v6n. C tCrc
duqc nhn bang cô phiêu chi duçic theo dOi sO hrqng cô phiu tang them, khong ghi nhn giá trj cô
phiêu nhn ducyc.
18.

Chi phi di vay
Chi phi di vay bao gm lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan tri,rc tip dn các khoãn vay.
Chi phi di vay ducc ghi nhn vào chi phI khi phát sinh. Tni&ng hcip chi phI di vay lien quan tri,rc tip
den vic dâu tu xây di,rng hoc san xuãt tâi san d& dang can có mt thôi gian dü dài (trén 12 tháng) dê
cO the dim vào sCrdiing theo miic dIch djnh tnràc hoc ban thI chi phi di vay nay dirçic tInh vào giá trj
cüa tài san do. Dôi vOn khoán vay riêng phiic viii vic xây dijng tài san cô djnh, bat dng san dâu w,
läi vay &rçlc von hóa kC ca khi thai gian xay dirng dirOni 12 thang. Các khoán thu nhp phát sinh tir
vic dâu Ur tam thi các khoán vay ducic ghi giâm nguyen giá tài san có lien quan.

19.

Các khoãn chi phi
Chi phi là nhüng khoãn lam giâm 1çi Ich kinh t duçc ghi nh.n t?i thi dim giao djch phát sinh
hoc khi cO khâ nAng tlscYng dôi chäc chãn së phát sinh trong Urcmg lai khong phân bit dà chi tiên
hay chua.
Các khoân chi phi và khoân doanh thu do no tao ra phài &rçrc ghi nhndng th&i theo nguyen tãc
phü hop. Trong tru&ng hop nguyen täc phü hop xung dt vOni nguyen tAc then trQng, chi phi duçic
ghi nhn can ct'r vào bàn chat va quy djnh cüa các chuân mi,rc ké toán dê dam bào phãn ánh giao
djch mt each trung thi,rc, hop I.

20.

Thug thu nhâp doanh nghip
Chi phi thu thu nhp doanh nghip bao gm thu thu nhp hin hành va thus thu nhp hoãn li.
Thud thu nhp hin hành
Thus thu nhâp hin hãnh là khoàn thus duac tInh dira trén thu nhp tInh thus. Thu nhp tinh thud
chênh 1ch so vOni lcii nhun ké toán là do diéu chinh các khoàn chênh lch tam thôi gi&a thud và k
toán, cac chi phI khOng dLrçrc trfr cüng nhu diêu chinh các khoàn thu nhp không phai chju thuê Va
các khoãn lô ducic chuyên.
thu nhp hodn 19i
Thud thu nhp hoãn lai là khoàn thus thu nhp doanh nghip së phâi np hoc së dirçc hoàn li do
chénh lch tam thai gi0a giá trj ghi so cüa tài san và nçi phái trâ cho mvc dIch 1p Báo cáo tài chInh
và co s tInE thu thu nhp. Thus thu nhp hoãn lai phái trâ dirçyc ghi nhn cho tt cá các khoán
chénh lch tam thai chju thuê. Tài san thué thu nhp hoãn lai chi duçic ghi nhn khi chc chin
trong tuang lai së cO lqi nhutn tinh thu dé sir d%ing nhUng chênh Ich tam thai ducic khâu trir nay.
Giá trj ghi s cüa tài san thus thu nhp doanh nghip hoân lai ducic xem xét lai vào ngày kt thüc
kS' ké toán và sê duçrc ghi giam dn mcrc dam bão chäc chin cO di lqi nhun tInh thus cho phép lqi

Bàn thuydi minh nay là mt b phn hqp than/i và phài dwqc dçic ding vôi Báo cáo thi chinh hcip nhdt giita nien d3
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Dja chi: S 10, duing Phan Dang Lsu, khu ph6 7, phu&ng Long BInh, thành ph6 Biên FlOa, tinh Dông Nai
BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT GIUA NIEN D
Qu' I cUa nAm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht gifra niên d (tiêp theo)
Ich cia mt phn hoc toàn b tài san thus thu nhp hoAn lai di.rçic sir dung. Các tài san thus thu
nhp doanh nghip hoãn li chixa dircxc ghi nhn trtthc day dt.rcic xem xét 1?i vao ngày két thüc kS'
k toán và dtxcic ghi nhn khi chäc chän Co dü lcii nhun tInh thuê dé có the st ding các tài san thuê
thu thp hoãn lai chua ghi nhn nay.
Tài san thus thu nhap hoãn lai và thus thu nhp hoãn lai phai trâ thrcvc xác djnh theo thud suât dij
tInh së ap dvng cho näm tài san duçc thu hi hay nq phài trá dirge thanh toan dira trén các mirc
thug suit cO hiu li,re tai ngày k& thüc kS' ké toán. Thuê thu nhp hoân lai diroc ghi nhn vào Báo
cáo kt qua hoat dng kinh doanh và chi ghi trirc tip vào vn chU só hQu khi khoán thuê do lien
quan dn các khoãn miic thrcc ghi th&ng vào vn chü sâ hflu.
Tãi san thu thu nhp hoãn 1i và thus thu nhp hoãn lai phãi trã thrcyc bü trü khi:

21.

•

Cong ty có quyn hgp pháp dirge bü trir gi&a tài san thud thu nhp hin hành vài thug thu nhp
hin hành phãi np; và

•

Các tài san thud thu nhp hoàn lai và thus thu nhp hoãn lai phãi trà nay lien quan dn thuE thu
nhp doanh nghip dircxc quán I' bâi cüng mt ca quan thu&
DM vài cüng mt dan vj chju thu; hoc
- Cong ty di,r djnh thanh toán thus thu nhp hin hành phai trâ và tài san thus thu nhp hin
hành trén ca sà thun hoäc thu hi tài san ding th&i vài vic thanh toán ng phãi trâ trong
t1rng k' tucing lai khi các khoán trQng yêu cüa thuê thu nhãp hoãn lai phâi trâ hoc tài san
thuê thu nhp hoàn !ai di.rgc thanh toán hoc thu hèii.

Ben lien quan
Các ben dirge coi là lien quan nu mt ben cO khâ näng kirn soát hoc có ãnh hirng dáng k d6i
vi ben Ida trong vic ra quyt djnh các chmnh sách tài chInh và hot dng. Các ben eUng dirge xem
là ben lien quan nu cüng chju sir kiêm soát chung hay chju ânh hirang dáng ke chung.
Trong vic xem xét m6i quan h cCia các ben lien quan, bàn chit cüa m6i quan h dirge chü trQng
nhiêu han hInh thtc pháp l.

22.

Báo cáo theo b phn
B phn theo linh vi,rc kinh doanh là mt phAn CO th xác djnh riéng bit tham gia vào qua trinh san
xut hoc cung cap san phm, djch vu va cO rüi ro và lgi Ich kinh té khác vOi các b phn kinh
doanh khác.
B phn theo khu vrc dla l' là mt phAn cO th xác djnh rieng bit tham gia vào qua trinh san xuAt
hoc cung cap san phm, djch vi trong pham vi mt mOi trir&ng kinh t cii the và cO rüi ro và lgi
Ich kinh t khác vâi các b phn kinh doanh trong các môi tnr&ng kinh t khác.
Thông tin b phn dirge 1p và trinh bay phü hgp vâi chInh sách k toán áp dicing cho vic 1p vã
trinh bay Báo cáo tài chInh cüa Cong ty.

Bàn ihuydg minh nay là m5t b3 p/:n lzqp thành và phái dztc dQc cung vái Báo cào tài chini, /icip nl,di giia niên d5
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CONG TY C PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Dja chi: só 10, dung Phan Dng Urn, khu ph 7, phuông Long BInh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HQP AT GIaA MEN DO
QuS' I cüa nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht giüa nién d (tip theo)
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IUJOAN MUC TR1NH BAY TRONG BANG CAN DO!
KE TOAN HP NHAT

1.

Tin và các khoãn tu'o'ng diroiig tin
Tin mat
Tin gt'ri ngân hang
Các khoán ftroTig ducmg tin (Tin gri có k' han
ttr 3 tháng tth xuong)
Cng

2.

Các khoãn du tir tài chmnh

2a.

Du tw ntn gifr din ngày dáo him

So aau nam

SEcuik5'
260.198.427
99.629.466.863

1.240.079.356
80.487.555.839

49 500 000 000

65.500.000.000

149.389.665.290

147.227.635.195

/

Là cac khoán tiên g1ri có k' han t1r trén 3 thang và duâi 12 thang.
2b.

Deu tw gop vJn vào don vj khác
Các khoân du ti.r tài chInh cUa Tp doàn bao chi có du Ui gop vn vào dan vj khác. Thông tin v
các khoân dâu tu tài chInh cüa Tp doàn nhu sau:
S cuEi k3
S6 dan näm
Giá g6c
Du phông Giá trj hqp l
- Giá gc Dir phèng Giá trj hç'p 1
Ngan hang TMCP
- 16.547.696.000 5.238.210.000
- 13.520.320.000
5.238.210.000
Quan di (')
Cong ty C phn
Dâu ttr lCD Tan
2.000.000.000
2.000.000.000
Long ('i)
Cong
7.238.210.000
7.238.210.000
-

(i)

Tai ngày kt thüc kS' k toán, Cong ty s hthi 587.840 c phn Ngan hang TMCP Quân di v&i giá
tn 5.238.210.000 VND (so dâu näm là 5 87.840 cô phân). Day là khoãn iy thác dâu Ui qua COng ty
mc là COng ty TNHH Mt thành viên Tong Cong ty Tan Câng Sài GOn.

(jj

Tai ngày kt thüc k' k toán, COng ty dà dAu tu 2.000.000.000 VND, tuang dixang 8% vn diu 1
cüa Cong ty Co phân Dâu Ui lCD Tan Long, khOng thay dOi so vài so dâu näm.
Giátrfhcrpl

Di vâi các khoãn du ti.r có giá niém y&, giá tn hcrp l' duçic xác djnh theo giá niêm yt t?i ngày
két thüc k' ké toán. Tp doàn chira xac djnh giá trj h9p l' cCia các khoân dâu tu không Co giá nim
yet do chua cO htthng dan ci,i the ye vic xác djnh giá trj hçp li'.

Bàn thuydt minh này/à mt bphn hp than/i và phái thc d9c cIrng vái Báo cáo tài chinh hp nhdtgifra niên d
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CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Dia chi: S 10, dtrng Phan Dàng Lu'u, khu ph 7, phing Long BInh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN IO
QuS' I cUa näm tAi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niên d (tiêp theo)
3.

Phãi thu ngn hn cüa kliách hang

(
So cuoi ky
14.429.137.266

S6dunãm
9.689.966.128

Phái thu các ben lien quan
Cong ty TNHH Mit thành vién Tng Cong ty Tan
14.209.237.920
Câng Sài GOn
1.869.793
Cong ty C phAn Vn tâi B Tan Câng
208.316.250
Cong ty C phn DAu tLr lCD Tan Long
COng ty C phn Djch viii K thut Tan Cãng
9.415.469
Cong ty C phn Djch vi Container Tan Câng
1.869.793
Phãi thu các khách hang khác
9 7.498.566.169
Cong ty TNHH Djch vi Chui cung ü'ng DilL
3.211.249.662
Viêt Nam
Cong ty Global Home, K.S.
927 .824,468
Cong ty TNHH Nestle Vit Nam
2.240 .179.0 13
Chi nhánh Cong ty TN}IH ThUy tinh Malaya Vit Nam 9.176 .941.968
14.809 .426.080
Cong ty TNHH Tin Nga
Cong ty TNHH Djch Vii Giao nhn - Vn tái Va
5 18.274.413
Thrang mai Cong Thành
Cong ty C phn Tan Vinh CU'u
13 .4 17.3 10.888
Các khách hang khác
53.197.359.677
Cong
111.927.703.435
4.

Phãi thu ngn hnIdài hn khác

4a.

Phãi thu ngn hin khác
S cui k'
Giá tr
Dir phông
632.710.000
2,272,153.296
1.517.399.990

Tam á'ng
K cu'qc, k qu
Các khoãn ehi ho
Cong ty C phn Tan Vinh C&u (chi
7,970,471.899
phI thu, chi h và cuçc cont)
Phâi thu v kinh phi cOng doàn và các
350.796.526
khoân bâo hiêm
Lãi du thu tin gt'ri có kS' han
Các khoãn phâi thu ngân han khác
1,870,210.565
Cing
14.613.742.276
4b.

9.605.616.661
84.349.467

90.044.919.028
5.910.385.912
3.412.094.449
2,950,387.105
8,723,124.666
13.5 18.573.586
498.685.470
13.304.006.915
41.727.660.925
99.734.885.156

S6 du näm
Dy phOng
- - Giá trj
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

Phâi thu dài han khác
Là các khoân nhn k' cIrc, k' qu dài han.

Bàn t/:uyAi ,nin/J nay là mç5t b3 plidn hçp thành và phài du'qc dQc cing vói Bdo cáo tài c/zinh hçp nhdt giia niên öç3
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CONG TY c6 PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH
Dia chi: só 10, thrOng Phan Dàng Luu, khu ph 7, phuOng Long BInh, thành ph6 Biên HOa, tinh D*ng Nai
BAO CÁO TAI CHfNH HOP rI1AT GIUA NIEN
QuS' I cüa nm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht giU'a nién d (tip theo)

5.

Nq xu
Scu6ik5'
ThOi gian
qua han
Cong ty C phn Thit bj
Ph tüng Cci din — Phãi
thu tiên ban hang
Cong ty TNHH Phát trin
San xuât 1-lang gia dung
và Cong nghip — Phãi
thu tin ban hang
Cong ty TNHH Thai
BInh Long — Phãi thu tién
ban hang
COng ty TNHH Con
thrOng Vn chuyn — Phài
thu tién cung cap djch v
Cong ty TNHH Con
thrOng Vn chuyên — Phãi
thu tién cung cap djch vi
Cong ty TNHH JLL
Express Vit Nam
Cong

Giá gc

S6dunäm
Dir phOng

ThOi gian
qua hn

Giá gOc

Du phOng

Trén3nàm

5.010.000

5.010.000 Trén3näm

5.010.000 5.010.000

Trén 3 nãm

49.320.000

49.320.000 Trên 3 näm

49.320.000 49.320.000

Trên3näm 133.405.526

133.405.526

Trên3näm

133.405.526

133.405.526

TCr2näm—
3näm

500.131.103

Tir2näm350.091.772 3näm

500.131.103

350.091.772

Thlnäm—
2nàm

107.862.387 107.862.387

Tirinäm2nm

107.862.387 107.862.387

Tirinäm—
2näm

917.432.110 458.716.055

Thlnãm2näm

917.432.110 458.716.055

1.713.161.126 1.104.405.740

1

1.713.161.1261.104.405.740

TInh hInh bin dng dir phOng nq phâi thu kho dOi nhi.r sau:

So dAu nãm
Trich 1p dir phOng b sung
Hoàn nhp di,r phOng
S cu6i i
6.

• A
.
X. •
Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay
Nàm nay
Nám trLrtrc
1.104.405.740
676.170.960

1.104.405.740

676.170.960

ScutjkT
160.972.874
20.000.000
605.833.517
22.835.000

So aau nam

809.641.391

1.120.374.605

( h. •
So cuoi ky

CA
So dau nam

317.183.569.124

321.474.480.038

Chi phi trã trLro'c ngn hnJdài hn

6a. Chi phi trã trw4c ngn hzn
Chi phi cong ci ding ci
Chi phi ph.n mm
Chi phi stira ch&a tài san c dinh
Chi phi bâo him
Cng

199.120.075
35,000.000
791 .435.290
94.8 19.240

6b. Chip/ti trá trwác dài hin
Chi phi thuê ccrshthng
Chi phi sCra chUa tâi san c djnh

52.404.655.553

53.304.095.610

Chi phi phn mm

164.218.138

185.494.180

Chi phi hoa hng

694.494.864

738.920.448

370.446.937.679

375.702.990.276

Cong

Bàn 1huye: minh nay là m5t b3 phn /zqp thành và phài du'çic dQc càng vol Bào cáo tài chinh hcp nhdt gii?a niên d3
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CONG TV CÔ PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja clii: S6 10, dtring Phan Däng Luu, khu ph6 7, phu&ng Long Binh, thành ph Biên Hóa, tinh Dông Nai
BAO CÁO TAI CHfNH HOP NIIAT GIOA NIEN DØ
Qu' IV cCia näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nhãt giUa niên d (tip theo)
7.

Tài san c dinh huu hInh
Nhà cüa, vt kin
trüc
Nguyen giá
S du näm
Du Ui XDCB hoàn thánh
S cui k'

May móc và
thiêt b

PhLrong tin vn
tãi, truyn dan

Thit b, dung
ci quail I

Tài san cô
dinh khác

Cong

1.072.537.260.676
74.826.410
1.072.612.087.086

3.887.535.573

82.598.188.339

3.767.162.189

3.887.535.573

82.598.188.339

3.767.162.189

4.253.558.625 1.167.043.705.402
74.826.410
4.253.558.625 1.167.118.531.812

2.488.160.232

1.647.860.945

40.225.910.619

2.860.738.553

2.009.026.047

49.231.696.396

Giá tn hao mOn
S6dAunäm
KhAu hao trong kS'
s cu6i kr

321.344.241.340
13.674.942.159
335.019.183.499

1.946.635.093
223.2 14.199
2.169.849.292

64.243.704.514
1.295.832.732
65.539.537.246

2.961.452.290
75.535.302
3.036.987.592

2.805.177.028
162.232.782
2.967.409.810

393.301.210.265
15.431.757.174
408.732.967.439

Giá tr cOn lal
S dAu kS'

751.193.019.336

1.940.900.480

18.354.483.825

805.709.899

1.448.381.597

773.742.495.137

S cui k'

737.592.903.587

1.717.686.281

17.058.651.093

730.174.597

1.286.148.815

758.385.564.373

Trongdó:
Dã khu hao ht nhLrng van
con st'r ding
Chi thanh 1'

Trong do:
T?m then chtra sr diving
Dang ch thanh 1'
Mt s tài san c dnh hthx hInh có giá trl cOn 1?i theo s sách là 647.513.918.864 dä dLroc th chap, cm c d dam bão cho các khoán vay cüa
Ngân hang TMCP Quân dci, Ngan hang TMCP Ngoai thuong Vit Nam — Chi nhanh Bién FlOa và Ngân hang TMCP Phát trién Thành phô Ho
ChI Minh.

Bàn ihuyli minh nay là ,n5i b5phin hop Ihành và p/ia! dwqc dQc cIrng vöi Báo cáo ài c/zinh hap nhcIt gica niên d
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Oja chi: S6 10, dtthng Phan Dang Luu, khu ph 7, phi.rmg Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dông Nai
BAO CÁO TM CHfNH HQP N}IAT GIU 8 MEN D
Qu' IV cüa näm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 nàm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh h9p nht gi&a niên d (tiép theo)
8.

Tài san c dinh vô hlnh
Là phAn mm quán 1'. Chi tit nhu sau:
Nguyen giá
SdAunäm
KhAu hao trong kS'
s6 cui k'

1.729.271.400
1.729.271.400

IIao mOn Iuy k
(1.308.253.901)
(108.507.660)
(1.416.761.561)

Giá trj cOn li
421.017.499
(108.507.660)
312.509.839

Trong do:

Dã khu hao ht nhtrng vn con
sir ding
Ch thanh 1'
9.

434.504.400

Chi phi xây dung co' ban d& dang
SódunAm
Mua s.m tài san c djnh
1.000.850.000
Xây dirng co' bàn dà dang
19.101.000.936
Hang mic san gat nzt bang 19.048.644.286
khudth 76ha
52.356.650
Các hqng muc khác
Cong
20.101.850.936

10.

Chi phi pliat
sinh trong k)'

Kt chuyên vào
TSCD trong k3'

288.750.000
22.469.760

S6cu6ik'

1.289.600.000
(74.826.410) 19.048.644.286
19.048.644.286

22.469.760

311.219.760

(74.826.410)

(74.826.410) 20.338.244.286

TàI san thud thu nhp hoãn 1i
Tài san thul thu nIzp hodn 4i dd ghi nhn
Tài san thus thu nhp hoãn 1i lien quan dn các khoân chênh 1ch tam thO'i drc khAu trü. Chi tiEt
phát sinh trong kS' nhi.r sau:

SdAunam
Ghi nhn vào kt qua kinh doanh
S cui k'

Lüy k tir du näm dn cui k5' nay
Näm nay
Nám triró'c
249.450.332
256.117.155
249.450.332

Bàn ihayit minh nay là m3t b(3ph(in hqp thành ta phài duqc dcc thng vái Báo cáo tài chinh hqp nhdt

256.117.155
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CONG TV cO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH
DIa chi: G243, KP7, phuing Long inh, thành phô Biên HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHNE HOP 1.n-iAT GIUA NIEN D
Qu IV cüa nm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hç'p nht giLa niên d (tip theo)
11.

Phãi trã ngirôi ban ngän hn
Phái trá cdc ben lien quan
COng ty TNHH Mt thãnh vien Tng Cong ty Tan
Cãng SM GOn
Cong ty C phn Djch v'i K thut Tan Câng
Cong ty C phAn Giãi pháp Cong ngh Thông tin
Tan Cãng
Cong ty TNHH Cãng Qu6c t Tan Cãng - Cái Mép
Cong ty TN}111 Phát trin ngun nhân lirc Tan
Cáng - STC
Cong ty Ct phn Tip vn Tan Cáng - Vüng Thu
Cong ty C phAn Djch viii Container Tan Cãng
Cong ty C phAn Du ti.r lCD Tan Long
Phái trà các nba cung cp khác
Cong ty TNHI-1 An Trung Phát
Cong ty C phn Hai Hai MrOi Flai
COng ty C phn Xây dirng T.CONS
Chi nhánh COng ty C phn Xây drng TLT van
Thit ké M&T
Cong ty C phn Xây dijng Vn tãi S6 Chin
Các nhà cung cp khác
Cong

12.

Thud và các khoãn phãi np nhà niroc
s6 dAu näm
Phãi np
Thu GTGT hang ban ni dja 3.163.766.794

S cui kS'
96.952.584.384

S6dunäm
102.810.482.857

84.742.879.350

91.559.099.480

885.896.325

701.169.762

49.000.000

99.800.000

33.9 10.000

43.5 15.000

21.000.000

34.200.000

16.090.000
350.900.709
10.852.908.000
31.201.3 79.854
4.603.948.014
1.036.847.199
899.502.747

102.005.000
297.730.615
9.972.963.000
35.3 72.5 70.532
3.981.220.286
2.019.097.111
9.682.317.216

717.936.298

1.555.936.298

1.866.529.100
22.076.616.496
128.153.964.238

1.866.529.100
16.267.470.521
138.183.053.389

S6 phát sinh trong näm
S phãi np
7.368.857.574

S dã nôp

(

So cuoi ky
Phâi nôp

(7.563.589.695) 2.969.034.673
(5.718.232.677) 5.345.312.037

Thud thu nhp doanh nghiép
Thug thu nhp doanh nghiép
np h ben hçp tác kinh
doanh
Thus thu nhâp cá nhân
Thus mOn bài

6.461.100.206

Cong

9.770.294.639 13.456.029.884 (14.836.345.148) 8.389.979.375

145.427.639

4.602.444.508
743.267.529

(743.267.529)

735.460.273
6.000.000

(805.255.247)

75.632.665

(6.000.000)

Bàn thuyet minh nay là m5t bôphn hç,p thành và phài dztqc dQc cling vài Báo cáo gal chinh hqp nha'i gila niên d
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CONG TV cfi PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dia chi: G243, KP7, phis&ng Long Binh, thành ph Biên HOa, tinh Ding Nai
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT GIUA NIEN DO
Qu' IV cüa nàm tài chInh k& thüc ngày 31 thang 12 nàm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçrp nht giva niên d (tip theo)
Thul giá tn gia tang
Tp doàn ncp thus giá trj gia tang theo phucmg pháp khu trir. Thus suit thus giá trj gia tang nhis sau:
Djch v cung cAp cho các hang tàu rnràc ngoài
0%
Cung cAp nuâc sach
5%
Cácdjchvkhác

10%

Thul thu nhp doanh nghip
Tp doan phãi np thus thu nhp doanh nghip cho các khoãn thu nhp tInh thus vài thus suAt 20%
(nAm truàc thus suAt là 20%).
Viéc xac djnh thus thu nhp doanh nghip phái np cOa các cong ty trong Tp cloãn thrcic can cr
vào các quy djnh hin hành ye thuê. Tuy nhiên, nMng quy djnh nay thay dôi theo tirng th?i kS' Va
các quy dnh ye thuê doi vài nhiéu loai giao djch khác nhau cO the dtrçrc giài thIch theo nhiêu cách
khác nhau. Do vy so thuê thrcic trInh bay trén Báo cáo tài chInh hçp nhAt gina nién d có th së
thay dôi khi cty quan thuê kiém tra.
Cdc loai thul khác
Tp doàn kê khai và np theo quy dinh.
13.

Chi phi phãi trã ngAn han
A

A

A

So dau nam

Phái trã các ben lien qua?:

184.668.716

30.707.091

Cong ty TNHH Mt thành viên Tong Cong ty Tan
Cáng Sài GOn — chi phi xp d, vn chuyAn

184.668.716

30.707.091

8.620.237.674

7.921.912.038

6.984.434.404

6.150.400.000
1.184.301.589
446.298.522

Phãi trã các IJ chfrc và cá nhân khác
Chi phi dAu tir xay dimg kho
Chi phi vn chuyn, bc xAp, nâng ha
Chi phI lãi vay phái trà

34.585.507
1.061.285.631

Chi phi thué kho, thué pallet
Các chi phi phãi trâ ngn han khác
Cong
14.

A.

So cuoi ky

539.932.132
8.804.906.390

140.911.927
7.952.619.129

Doanh thu chua thi.rc hin ngAn hanldài han
Là doanh thu chua thirc hin lien quan dAn các hp dAng cho thué c sâ ha tang, thuê kho, thuê mái
vOm, chi tiAt nhi.x sau:

14a. Doanh thu chwa thrc hit,: ngin hin

SA cuAi k'

SA dAu näm

Doanh thu chwa thtc h&i: lien qua:: dn các
ben lien qua::

1.1453 71.901

1.145.371.901

Cong ty CA phAn DAu tir lCD Tan Long

1.145.371.901

1. 145.371.901

2.451.173.827

2.451.173.827

451.592.431

45 1.592.431

COng ty TNI-IH Djch vi Giao nhn Vn tãi và
Thucrng mai COng Thành

1.999.581.396

1.999.581.396

Cong

3.596.545.728

3.596.545.728

A

A

Doanh thu chwa thyc hin lien qua:: den cac to
chá'c k/:ác
COng ty CA phAn TiAp 4n Long Binh

Bàn zhuydi minh nay là m5$ bc5 phin hçip than/i và phài dc dQc ceng vol Báo cáo :ài chinh hqp nhd: giia niên dO
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BINH
Dia clii: G243, KP7, phtr&ng Long Binh, thành ph Bién Hôa, tinh Dông Nai
BAO CÁO TAI CHINE HOP 1AT GIUA NIEN Do
Qu' IV cUa nAm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nAm 2020
BAn thuyt minh Báo cáo tAi chInh hqp nht giüa niên d (tiêp theo)

14b. Doanh thu chwa thwc hin dài han
Scuiky
S

A

odaunam

Doanh thu chwa thyc hin lien quat: din các
ben lien quat:

41.916.714.877

42.203.057.854

COng ty C phAn DAu tu lCD TAn Long

41.916.714.877

42.203.057.854

89.944.082.029

90.556.897.6 75

16.321.362.326

16.434.260.435

73.622.719.703

74.122.637.240

131.860.796.906

132.759.955.529

Doanh thu chwa th4rc hin lien quan din các
chác khác

to

Cong ty c phn TiEp vn Long Binh
Cong ty TNHI-1 Djch vl%J Giao nhn Vn tAi Va
Thirong mai COng ThAnh
Cng
15.

,,(

PhAi trA ngän hanldàj han khác

iSa. Phái trã ngn hzn khác
L

Phãi trá các ben lien quat:
Cong ty TNT-IH Mt thành viOn Tng Cong ty Tan
CAng SAi GOn - PhAi trA tiên thuê dat, tiên An ca
Phái trá các don vj và cd nhân k/:ác
Kinh phI cOng doàn
Bào him xA hti, y t& that nghip
Nhn k qu9, k' cuçrc ngAn hn
Cong ty C phn Sonadezi Long BInh (phâi trA
lien quan dn hçxp dng hçrp tác kinh doanh)
ThuE GTGT du ra chiia ké khai
C ttc, Içri nhuân phAi trA
Các khoAn thu ho
Các khoAn phAi trA ngn han khác
Cng

L.

So cuo ky

S du nAm

35.443.805.323

30.698.653.856

35.443.805.323

30.698.653.856

38.462.775.063

34.219.651.107

407.513.270

428.984.274

382.078.151

3 15.021.867

19.793.851.444

18.018.697.932

13.262.321.228

10.289.251.113
706.731.410

2.392.913.390

2.472.205.395

661.934.672

721.303.786

1.562.162.908

1.267.455.330

73.906.580.386

64.918.304.963

S6 cutik
166.727.523.750

So uau nAm
166.736.653 .8 10

91.470.000.000

91.470.000.000

258.197.523.750

258.206.653.810

15b. Phái trã dài han khác
Nhn k qu5, k' cuçrc
COng ty Co phân Sonadezi Long BInh - Phái trA
tiên hçrp tác kinh doanh dAi han tai kho hAng (I)
Cng
(i)

Clii tit các hçxp dng

va

S

.( ..A

phii li.ic hçp ding hçrp tác kinh doanh xAy dirng và khai thác kho nhr sau:

/ Hçrp dng hcrp tác kinh doanh s 4851HD-ICDLB-SZB ngày 21 tháng 09 näm 2013 hçrp tAc du
ttr xAy di.rng kho 1A t?i khu kinh tê quc phOng Tan CAng Long BInh, thOi
han là 45 näm k tir
ngAy k' hçxp dng, trong do Cong ty C phn Sonadezi Long BInh gOp 49% vn tir cO, ttwng
throng 24.990.000.000 VND.

/ Ph Iic hçrp dng hçp tác kinh doanh s 485/HD-ICDLB-SZB/pL1 ngày 08 thang 05 nAm 2014
hcp tác dâu ttr xay dirng them kho 14A tai khu kinh t quOc phOng TAn Cáng Long BInh, trong
do Cong ty Co phAn Sonadezi Long Binh gop 49% v6n tr cO, ttrong throng 27.139.000.000
Bàn ihuydt ,ninh nay là mc5: b3phin hçvp than/i và phâi duc dQc cing vái Báo cáo tà/ chin/i hQp nhth giaa n/en d15

26

5-.

0

CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Dja chi: G243, KP7, phtrong Long BInh, thành phi Biên Hôa, tinh Dông Nai
BAO CÁO iAi CH!NH HOP t.mAT GICIA r.HEN DQ
Qu' IV cUa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht gi&a niên d (tiép theo)
VND. Phu 1c hcip dng nay có hiu li.rc k tir ngày k' và duy trI hiu li.rc theo th&i gian cüa
hcip dng so 485/HD-ICDLB-SZB ngây 21 tháng 09 näm 2013.
V'

Phi 1iic hcp dng hçip tác kinh doanh s 485/HD-ICDLB-SZB/PL2 ngày 15 tháng 06 nAm 2015
hçp tác dAu ttx xây dijng them kho 20 tai khu kinh t quc phàng Tan Càng Long Binh, trong do
Cong ty Co phân Sonadezi Long BInh gop 49% vn tr co, hong throng 39.341.000.000 VND.
Phii hic hçp dong nay cO hiu 1irc k ti'r ngày k' và duy tn hiu 1irc theo th?i gian cOa hcrp dng
s6 485/HD-ICDLB-SZB ngày 21 thang 09 näm 2013 vã Phv 1ic so 01.

15c. Np qua hçin chwa than!: toán
Tp doàn khOng cO nç phâi trã khác qua han chira thanh toán.
16.

Vay và nç thuê tài chInh ngn hanldài hn

16a. Vay ngdn hgn
h. •

Vay dài han dn hn trá (xem thuy& minh so
V.16b)
Ngdn hang Thtrong mgi Cd phdn Qudn di — clii
nhánh An Plu
Ngán hang Thtrcrng mgi Cd phdn Ngogi thu-oiig
Viêt Nam — Chi nhánh Biên Hôa
Ngán hang Thztctng mgi cd p/idn phát trin Thành
phô Ho C/il Minh
Cing

A

So cuoi ky

So dau näm

59.183.047.947

73.157.430.368

31.858.515.199

38.888.279.319

18.200.000.000

22.200.000.000

9.124.532.748

12.069.151.049

59.183.047.947

73.157.430.368

Tp doàn cO khá näng trà thrcyc các khoãn vay ngân han.
Chi ti& s phát sinh v cac khoàn vay ngAn han trong kS' nhu sau:
Lüy k tir du näm dn cui k' nay
Näm nay
Nãm truóc
S du nãm
S6 kt chuyn tr vay dài han
S6 tin vay dã trâ trong kS'
S cui kj'

73.157.430.368
(13.974.382.421)

60.688.279.318
3.780.700
(11.029.764.120)

59.183.047.947

49.662.295.898

16b. Vay dài han
stScu6
Ngan hang ThLrcmg mai C phn Quan Di — Chi
nhanh An Phü (I)
Ngân hang Thucmg m?i C phAn Ngoai thtrcrng
Vit Nam — Chi nhánh Biên HOa (ji)
Ngân hang Th.rong mai C phn phát trin Thành
phô Ho ChI Minh 1
Cong

A

So dan nam

141.789.074.823

141.789.074.823

54.821.264.068

77.221.264.068

113.940.123.315

79. 145.221.049

310.550.462.206

298.155.559.940

Tp doàn có khá näng trã dtrqc các khoãn vay dài hon.
(I)

Khoãn vay dài hn Ngân hang Thiiong mai C phn Quân di — Chi nhanh An Phii d tài trq:
/ Du tii xay dirng co sâ ha tAng cOa COng ty C phAn lCD Tan Cãng — Long Binh và mic dIch
khác nAu dtrc Ngân hang chap thun bang van ban truàc thOi diem giâi ngân ca khoán vay có
lien quan. Khoán vay nay thrçc dam bão bang vic the chap tài san hinh thành tir von vay.

Bàn thuyz minh nay là mt bphn hp thânii và p/,ái duqc dQc càng vái Báo cáo tài chinh hqp nhdtgha nién d
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CONG TY cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja chi: G243, KP7, phuông Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO
Qu' IV cUa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht gi&a niên d (tip theo)
" Du tr mua 02 cu khung bánh Ip Kalmar, thai gian vay 96 tháng. Khoãn vay nay thrcic dam
bão bang vic th chAp tài san hmnh thành tr von vay.
v'

DAu tu nhp khAu 05 xe nâng din hiu TCM, th&i gian vay 60 tháng. Khoân vay nay dircic dam
bão bang vic th chAp tãi san hInh thành tir vn vay.

" DAu Ur xay dirng tuyn cng D2000, th&i gian vay 60 thang. Khoãn vay nay thrçrc dam bâo bAng
vic th chAp kho hang s 13 và kho hang quãn chap.
v'

DAu ttr nhp khAu 03 xe nang din hiu TCM theo hçip dng ngoai thixong GV220305 17 ngày
22/03/2017, th&i han vay 60 tháng. Khoán vay nay di.rqc dam báo bang vic th chap tài san
hInh thành tir vn vay.

( DAu ttr xay dirng kho nguyen 1iu hóa chAt phuc vv may mc (kho 9A), thai han vay 96 thang.
Khoãn vay nay thrc dam bâo bang vic the chap tài san hinh thành tir von vay.
V

Thanh toán tin thuê dAt cho Cong ty TNHH Mt thành viên Tong COng ty Tan Cang Sài GOn
theo Hqp dng thuê co sâ ha tAng s6 02/HD-ICDLB ngày 24 tháng 9 nãm 2009 và tiên thuê dat
(rna phAn giai doan I và nAm 2017, 2018 cüa giai doan 2) cho Cong ty TNHH Mt thành viên
Tong Cong ty Tan Cãng Sài GOn theo Hp dng thuê co' s ha tang so 18111'CT-KHKD ngày
01 tháng 01 näm 2015 và các phii 1ic kern theo thrc k' gi&a Tp doàn và Cong ty TNHH Mt
thành viên Tng COng ty Tan Cãng Sài Gôn. Khoãn vay &rc dam báo bang vic the chap
quyn khai thác co s ha tAng cüa giai doan I din tIch 104.000 m2 và các cOng trmnh xây dirng
hInh thành trén dat thuc giai doan 1 (kho hang s6 1, 2, 3, bâi container 3ha, khu nhà + bài kiêm
hóa, nha thi, nhà nghi, nhà + cng van phông) và quyn khai thác co s ha tAng cüa giai doan 2
din tIch 48.000 m2 và cOng trInh xây dirng hInh thành trén dAt thuc giai doan 2 gm kho hang
sô4vàs08.

v'

Chi phi san lAp mt bAng tao nn kho 22 và 23 lCD Tan Cãng Long Binh. Khoãn vay nay d.rqc
dam bão bang vic the chap quyên khai thác co sâ ha tAng din tIch 15.300 m2 thuc kho 19,
quyAn thai thác co sâ ha tAng din tIch 16.200 m2 thuc kho 22 và 23 trén thu dAt 25ha thuc
khu djch VU Tan Cang Long Binh và quyén thai thác cOng trinh xày clirng dix an DAu Ur xây
dirng kho hang so 19 hinh thành trén thu dat 25ha thuc thu djch vii Tan Cãng Long Binh.

v' Chi phI xây dimg kho so 21 lCD Tan Câng Long Binh. Khoân vay nay thrçrc dam bão bang vic
the chap quyên khai thác co sâ ha tAng din tIch 12.875 m2 thuc kho 21 trén thu dAt 25ha
thu)c thu djch vi,i Tâ.n Cãng Long Binh va quyn thai thác cong trInh xãy dmg dir an dâu tLr
xây dirng cim kho hang so 21 hinh thãnh trén thu dat 25ha thuc thu djch vi Tan Câng Long
Binh.

(j

v'

Chi phi xây dirng kho s 19 lCD Tan Cãng Long Binh. Khoân vay nay thrc dam bâo bAng vic
the chap quyn thai thác co sâ h tang din tIch 15.300 m2 thuc tho 19, quyên thai thác co so
ha tang din tich 16.200 m2 thuc kho 22 và 23 trén thu dAt 25ha thuc thu djch vii Tan Câng
Long Binh và quyn thai thác cOng trinh xay dijng du an DAu ttr xây dirng tho hang s 19 hInh
thành trén thu dat 25ha thuc thu dlch v Tan Cáng Long Binh.

V'

Chi phi thp thAu 10 xe nâng dAu hiu TCM theo hcrp dng ngoi thtxong s 0V25120918
ngay 25/12/2018, th&i hn vay 60 tháng. Khoan vay nay dtrcc dam báo bAng vic the chAp tãi
san Mnh thanh tir v6n vay.

Các khoè.n vay Ngân hang Thi.rong m?i C phAn Ngoai throng Vit Nam — Chi nhánh Biên BOa d
dâu tix xay dirng nha kho, thai han vay tir 120 tháng den 144 tháng, lãi suãt quy djnh tréntCrng the
rcc nhn nç. Các thoân vay nay di.rçc dam bao bang vic the chap tâi san hinh thành tir von vay.

Bàn thuydt minh nay là m5t b5 ph2n hqp thank và phái dwqc dQc czng vái Báo cáo tài chink hap nhdt giia niên d
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CONG TY CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Ola chi: G243, KP7, phixOng Long Binh, thành ph Biên Hàa, tinh Dông Nai
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN D
Qu' IV cüa nãm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht gifta niên d (tip theo)
(iii

Khoan vay Ngan hang Thi.rmg m?i Co phan Phát trien Thanh pho Ho Chi Mrnh theo hçip dong tin
diing si 40925/19MN/HDTD ngày 05/11/2019 dé thanh toán, bü dap chi phi dâu tir xay diyng, thiét
bj Dr an dâu ti.r xây dirng kho sO 1&2 khu 8,9 ha lCD Tan Câng — Long Binh, thai ban vay 96
tháng ké tir ngày giài ngân von vay lan dâu. Khoân vay thrc dam bâo bang vic the chap Cong
trinh xay dirng trén dat vã quyên khai thác cOng trInh xay di,rng hinh thành t& Di,r an du ttr xây
dimg kho so 1 &2 khu 8,9 ha lCD Tan Câng — Long Binh, toàn b igi Ich phát sinh tir di,r an nay và
quyên tài san phát sinh tir hp dOng thué Co sà ha tang (khu 6.783 ha thuc Khu djch vi Tan Càng
Long BInh khu 130 ha) so 287/TCT-KHKD ngày 01/09/2018.
KS' hn thanh toán các khoàn vay dãi hn nhi.r sau:
So aau näm

s6cuik
Tir I nãm tth xung
Trén 1 näm dn 5 nàm
Trén 5 nãm

59.183.047.947
229.984.537.330
80.565.924.876

73.157.430.368
223.787.086.197
74.368.473.743

Cong

369.733.510.153

371.312.990.308

Chi tit s phát sinh v các khoãn vay dãi han nht.r sau:
Näm nay
298.155.559.940
12.394.902.266
310.550.462.206

S dâu näm
S tiên vay phát sinh
S cui k

Näm trrnrc
359.678.903.710
2.869.026.900
362.547.930.610

16c. Vay qua /zçin chwa thanh toán
Tp doãn khOng có các khoán vay qua hn chira thanh toán.
17.

Qu khen thtr?rng, phüc lqi
Tang do trIch

s6 du näm

QuS' khen thithng
Qu5 phüc lcii
Qu5 thixâng Ban quân iS',
diêu hành
Cong

lap tu lçi nhuân

Chi qu trong
k3'

S cui k3'

824.051.761
1.549.581.145

(576.628.503)
(1.303.442.518)

247.423.258
246.138.627

123.853.311

(18.000.000)

105.853.311

(1.898.071.021)

599.415.196

2.497.486.2 17

-

Ban :huydz minh nay là m3g b$ phn hap thành va phai d,tqc dpc càng v6 Báo cáo àí chinh hap nhd: gia niên d5
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CONG TV cô PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja chi: G243, KP7, phuông Long BInh, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN D
Qu' IV cUa nam tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht giü'a nién d (tip theo)
18.

Vn chü s& hüu

18a. Bang dái iilu biln d5ng cüa Vii?: c/ui sô hfru

Vndutircüa
chüsrhihi

Loi nhuân sau
thu chira phân
phi

Qu5 du tu
phát trin

LQ'i Ich cüa cô
dông không
kiêm soát

Cng

So dâu näm
245.022.450.000
Lçii nhun trong kS'
truâc
TrIch 1p các qu5 tir
lqi nhun k3 tnrâc
S dLrcui k' truoc 245.022.450.000

84.773.845.798

84.773.845.798

75.950.216.729 33.906.333.188 439.652.845.715

S dAu näm
245.022.450.000
Lçi nhun trong k'
nay

93.986.186.492

69.715.198.510 34.083.853.397 442.807.688.399

S dir cui k' nay

93.986.186.492

245.022.450.000

-

66.507.523.921 32.207.792.725

428.511.612.444

15.053.192.808

1.698.540.463

16.751.733.271

(5.610.500.000)

-

(5.610.500.000)

16.533.005.302

1.758.997.727

18.292.003.029

86.248.203.812 35.842.851.124 461.099.691.428

18b. C/u tilt vn gop cüa chá so him

s6 cu6i k3'

S6 du nàm

125.750.000.000

125.750.000.000

18.750.000.000

18.750.000.000

Các cc dong khác

100.522.450.000

100.522.450.000

Cong

245.022.450.000

245.022.450.000

S6 cu6i k
24.502.245
24.502.245

S6 du nàm
24.502.245
24.502.245

24.502.245

24.502.245

Cong ty TNHI-i Mt thành vien Tng Cong ty Tan
Càng Sài GOn
Cong ty TNHH Quàn 1 nq và Khai thác tài san
Ngan hang TMCP Quân Di

18c. c6 philu
S6 hrcing c phiu dang k' phát hành
S hrçing c phiu ph thông cia phát hành
S lircing C6 phi6u ph6 thông duvc mua iai

S6 ltsqng c6 phik ph6 thông dang lw.x hành
Mnh giá c6 phiu dang luu hành: 10.000 VND.

19.

Các khoãn muc ngoài Bang can d6i k toán hçp nht
Ngoii t các 1ozi
Ti ngày kt thüc k' k toán, tin và các khoãn tuong thrcrng ti8n bao g6m 3.278.742,22 USD (s6
dâu nãm là 2.568.410,24 USD).

Bàn 1huyet minh nay là m5t bc3phn Jzcvp than/i và plzái dztqc dQc ding v&i Báo cáo tài chinh hqp nhdt giüa niên d5
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja chi: G243, KP7, phu&ng Long BInh, thành ph Biàn HOa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TA! CH!NH HQP iAT GIUA NIEN DQ
Qu)' IV cüa nam tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Bàn thuyt minh Báo cáo tãi chlnh hqp nht giOa niên d (tip theo)
VI.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET
QUA HOiST DQNG KINH DOANH HQP NHAT

1.

Doanh thu ban hang và cung cp dlch v

la.

Tdng doanli thu
-

Doanh thu dich vi cho thuO kho Va các djch vu di kern
Doanh thu dch vi cho thué Cu tai Cãng Cat Lái
Cong
lb.

2.

•

A

A

A.

Doanh thu ban hang và cung cap djch vy cho các ben lien quan
Tap doãn phát sinh các giao djch v bàn hang và cung cAp djch vi cho càc ben lien quan khác nht.r sau:
Lüy k tir du nàm dn cui k5' nay
Näm nay
Näm trtró'c
Cong ty TNHH Mt thành vien Tdng Cong ty
Tan Cáng Sài Gôn
Djch vv cung cAp cho Cong ty me
6.126.516.867
7.719.090.347
Cho Cong ty me thuê cAu tai Cáng Cat Lái
1.293.583.334
1.974.416.667
Công ty Co phdn Djch vy K9 thut TOn COng
Cung cAp dlch vii
8.625.280
11.777.586
C'Ong ty Co phdn Vn tOi Bô TOn COng
Cung cAp dlch viii
1.085.088
108.168.891
Cong ty Cd plzdn Ddu tuICD Tan Long
Cung cAp djch viii
208.3 16.250
209.8 16.250
COng ty TNHH Cikg Qu tETãn Câig - Cái Mép
Cung cAp dlch viii
13.023.044
Công ty Cd phdn Djch vy Container Tan COng
Cung cdp djch vu
795.730
Giá v6n hang ban
Giá v6n djch vi cho thuê kho và các djch vi di kern
Cong

3.

A

Luy ke tir dau nam den cuoi ky nay
Näm nay
Näm trirrc
122.047.959.543
96.026.648.236
1.293.583.334
9.765.222.066
123.341.542.877
105.791.870.302

Näm nay
81.681.015.755
81.681.015.755

Näm trirórc
67.507.274.483
67.507.274.483

Doanh thu hoat dng tài chInh

Lãi tiAn gCri cO k' han
Lãi tiAn gth khOng kS' han
CA trc, Içii nEun dixçic chia
Lãi ban ngoi t
Lãi chênh lch t' giá phát sinh
Lãi chênh 1ch t' giá do dánh giá 1i các khoán
miic tien tç Co goc ngoi tç
Cng

LüyktirdAunämdAncuAiknay
Näm nay
Näm trtrOc
334.649.317
422.968.491
7.946.680
25.253.614
260.000.000
129.988.308
5.977.000
3.206.067
16.623.074
693.697.489
605.802.064

Bàn thuydt mink nay là mt b phn hqp thank và phái dwc dQc cüng vói Bdo cáo thi c/tinh hqp nhdt giaa nien d

1.294.507.976
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CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BtNH
Dia chi: G243, KP7, phmg Long BInh, thành phô Biên Hóa, tinh Dông Nai
BAO CÁO TAI CHINI-I HOP NHAT GIUA NIEN DO
Qu' IV cüa näm tài chinh kt th(ic ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giüa nién d (tiép theo)
4.

Chi phi tài chInh

Chi phi lãí vay
Chi phi bão lânh hçp dng
L ban ngoi t
L chênh léch t' giá phát sinh
Lô chénh !ch t' giá do dánh giá 1?i các khoãn
mvc tiên t có gôc ngoai t
Cong
5.

16.587.351
6.729.140.976

8.843.377.604

Lüy k tfr du näm dn cu61 k)' nay
Näm trtróc
Nám nay
83.184.268
43.599.999
261.599.999
278.420.114
1.463.139.045
271.646.390
457.695.022
1.785.159.158
1.074.125.679

.2

Chi phi quãn 132 doanh nghip

Chi phi cho nhân viên
Chi phi vt 1iu quãn 132
Chi phi d dung van phàng
Chi phi khAu hao tài san c djnh
Thu& phi và 1 phi
Chi phi djch vi mua ngoài
Các chi phi khác
Cng
7.

A.

Chi phi ban hang

Chi phi cho nhân viên
Chi phi khu hao tài san c djnh
Chi phi hoa hng
Chi phi djch vu mua ngoài
Các chi phi khác
Cing
6.

A

- A • A
Luy
ke ttr dan nam den cuoi ky nay
Nãm trLróc
Näm nay
8.639.984.589
6.486.243.422
197.842.244
197.714.494
21.000
1.3 12.000
5.529.771
27.283.709

Lüyktirdu nám dn cu6i k' nay
Näm nay
Nãm triróc
5.479.443.913
4.686.310.807
273.606.278
532.743.489
507.582.353
336.544.540
662.271.168
743.167.279
6.000.000
6.000.000
370.479.621
270.167.263
3.438.483.18 1
3.034.511.910
10.737.866.514
9.609.445.288

Thu nhâp khác
- A • A

Tin phat chm d(rt hop dng lao dng
Tin phat chm trá
Thu nhâp khác
Cong

Bàn thuydi

mmli

Luy ke tu dan nam dn cui k)' nay
Näm nay
Näm triróc
19.996.000
2.788.651
300.000
30.428.020
300.000
53.212.671

nay là m5t b$ phn hqp thành t'à phai dwçic dQc càng v&i Báo cáo thi chinh hcrp nhdt giita nién d
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CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG B1NH
DIa chi: G243, KP7, phu&ng Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dông Nai
BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT GIUA NIEN DQ
Qu' IV cUa näm tài chinh kt th(ic ngày 31 tháng 12 nm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht gi&a niên d (tip theo)
8.

Chi phi khác
-

Thud bj phat, bj truy thu
Tin an cCia Hái quan
Chi phi khác
Cong
9.

A

•

).

A

A.

Luy ke tir dau näm den cuoi ky nay
Nãm trircrc
Nãm nay
1.070.481
26.040.000
50.850.000
93.975.001
4.760.000
56.680.481
120.015.001

LAi co ban trên c phiu
Luy k tir du näm dn cui kS' nay
Näm nay
Näm triroc
Lçyi thun k toán sau thus thu nhâp doanh
nghip

16.533.005.302

TrIch qu khen thi.r&ng, phüc lcn
Lcii nhun tinh lãi co bânlsuy giárn trén c phiEu
S6 hrçing binh quân gia quyn cüa c phiu ph6
thông dang luu hành trong nãm
Läi co ban trên c phiu
10.

15.053.192.808
(5.610.500.000)

16.533.005.302

9.442.692.808

24.502.245

24.502.245

675

385

Chi phi san xut kinh doanh theo yu t

Chi phi khu haotài san c djnh
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi khác

Lily k tir du näm dn cui kS' nay
Näm nay
Nàm triróc
1.3 19.040.376
6.228.476.461
15.859.681.674
11.396.637.736
15.540.264.834
14.116.028.733
47.337.485.026
42.917.851.165
14.147.569.517
3.531.851.355

Cong

94.204.041.427

Chi phi nguyen lieu, vt
Chi phi nhân cong

lieu

78.190.845.450

VII. NIIUNG THÔNG TIN KHAC
Giao d1ch và s dir vói các ben lien quan
Các ben lien quan v&i Tp doàn bao gm: các thành viên quàn l' chC cht, các cá than có lien
quan vài các thãnh viên quân I' chU chôt và các ben lien quan khác.
la. Giac djch và s6 dw vói các ihành viên quán Ij chü chJt và các cá nhân có lien quan vói cac
than/i viên quãn lj5 chá chat
Các thành vien quân l' chC ch& gm: các thành vien Hi dng quãn tn và các thành viên Ban diu
hành (Ban Giám doc, Giám dôc tài chInh, ké toán tnràng). Các cá than có lien quan vài các thành
vien quãn l' chC chôt là các thành viên mt thiêt trong gia dInh cac thành vién quán l' chü chôt.
Giao djchvó-i các thành viên quán 1 chz chat và các ci nhán có lien quan vài các thânh viên quán
1jchzchót
Tap doàn không phát sinh giao djch bàn hang và cung cp djch vi,i cüng nhu các giao dlch khác v&i
các thành viên quân l' chC cht và các Ca than có lien quan vài các thành vien quân l' chC chôt.

Bàn !huyêt minh nay là nt b3 p/:n hqp thành và phài dw,c dQc càng vol Báo cáo tài chin!, hqp n/id: giaa nien d
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CONG TV CO PHAN lCD TAN CANG — LONG B±NH
Dja chi: G243, KP7, phrng Long BInh, thành ph Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GICVA NIEN DQ
Qu' IV cüa näm tài chInh kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt rninh Báo cáo tài chInh hçp nht giüa niên d (tiêp theo)
lb.

Giao djch và st dir vôi cdc ben lien quan khác
Các ben lien quan khác vi Tp doan gcm:
Ben lien quan khác
Cong ty TNI-IH Mt thành viên Tng Cong ty Tan Cáng Sài GOn
Cong ty Co phn Tip vn Thành Long
Cong ty C phn Kho vn Tan Cãng
COng ty C phn Djch vii K thut Tan Cãng
COng ty C phn Vn tãi B Tan Càng
COng ty C phn Giâi pháp Cong ngh Thông tin Tan Cáng
Cong ty C phn Vn tãi Bin Tan Cãng
Cong ty C phn Th.rong mai và Djch vu Container L?.nh Tan Càng
Cong ty TNHH Câng Quc t Tan Câng - Cái Mép
Cong ty C phAn Tip vn Cat Lái
Cong ty TNHH Phát trin ngun nhân 1irc Tan Càng — STC
Cong ty C phAn Nhiên 1iu Tan Cang
Cong ty Co phn Tip vn Tan Câng - VOng Thu
COng ty C phn Djch vi Container Tan Cang
Cong ty C phAn DAu tu LCD Tan Long

Mi quan h
Cong ty mc
Cong ty con
Cong ty cüng Tp doàn
COng ty cüng Tp doãn
COng ty cing Ip doàn
COng ty cüng Tp doàn
COng ty cüng 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 ngtrà?i di
din pháp 1ut

Giao djch vái các ben lien quan khác
Các giao djch khác phát sinh gi0a Tp doàn vài các ben lien quan khác nhtr sau:
Näm nay
Cong ty TNHH M$t thành viên Tong Cong ty
TOn C'âng Sài GOit
Chi phi mua vt ttx, djch vi
262.150.356
Cong ty Co phân Djcl: vi K9 thut Tan COng
S& diing dlch vx trong k'
793.739.076
X
Cong ty TNHM Cang Quoc teTan Cmg Cai Mép
Sfr ding djch vi trong kS'
2.295.456
Cong ty Cii phiin Giái pháp Cong ngh Thông
tin Tan COng
Sü diing djch vi trong kS'
65.100.000
Cong ty TNHH Phát trién Nguin nhân lcc Tan
COng STC
SCr dixng djch vix trong kS'
9.000.000
COng ty CO phiin Djch vy Container Tan Cáng
Chi phi st dung djch v%i
355.000.645
.
.A
Cong ty Co phan
Tiep V?t Tan Cang - Vung
Tàu
Chi phi sir dung djch vu
35.927.273
Cong ty Co p/iOn Diiu iw lCD TOn Long
Chi phi sfr dicing djch vii
9.866.280.000
Chia cO tirc
260.000.000

Ban thuy1 mini, nay ia ,n31 b5 ph$n hçip thành và phái thrçic dpc càng vái Báo cáo thi chin/i hçxp nhdt giaa niên d

Näm trinrc

273.135.654
535.986.482
6.640.909

93.600.000

1.055.328

9.066.330.000
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CONG TV cö PHAN lCD TAN CANG — LONG BNH
Dja chi: G243, KP7, phung Long Binh, thành ph6 Biên Hôa, tinh Dng Nai
BAO CÁO TAI CHfN}1 HOP NHAT GICrA NIEN DO
Qu' IV cUa näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQp nht gi&a niên d (tiEp theo)
Cong nç' v&i các ben lien quan khác
Cong nq vài các ben lien quan khác di.rcc trinh bàyti các thuyt minh s6 V.3, V.11, V.13 V.14 Va
V.15.
Các khoãn cOng nçi phài thu các ben lien quan khác khOng cO bão dam và se duqc thanh toán bAng
tin. Không có khoán dir phOng phãi thu khó dOi nào thrqc 1p cho các khoãn nci phái thu các ben
lien quan khác.
2.

Thông tin v b phn
Tap doan không tiinh bay báo cáo b phn do hot dng cia Tp doàn chü yu trong linh vijc kinh
doanh djch vi cho thuê kho và djch vi,i di kern, t?i mt khu vi,rc dja 1' là trong lành thô Vit Nam.

3.

Si1 kiin phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán
Khong có si,r kiin trçng yu nào phát sinh sau ngày kt thüc kS' k toán yêu cAu phãi diu chinh s
1iu hoc cOng bô trên Báo cáo tài chinh hçp nhât giu'a niên d.
Lap, ngày Wtháng 04 närn 2021
Ngirôi lap biu
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Ban thuydt minh nay là m$f b3 phn hqp thành và phái dztçc dQc càng vói Báo cáo tài chinh hqp nhd: giia niên d
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