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CONG TY cO PHAN CO' DIEN LANH BO1-DN 

BANG CAN OI KETOAN 

ngày 31 tháng 03 nm 2022 

DcYn vi tInh: VND 

Ma 

so 

. 
TA/SAN 

Thuyê't 
. 

minh 

.. . 
Socuoiky Soclaunam 

100 A. TAI SAN NGAN HAN 1.735.353.525.532 1.531.192.447.001 
110 I. Tiên và các khoán tu'o'ng thro'ng tin 4 752.030.788.4 76 668.995.881.369 
111 1. Tin 16.230.788.476 29.195.881.369 
112 2. Cãc khoán tung t.rcYng ti'ên 735.800.000.000 639.800.000.000 

120 II. Các khoán diu tu' tài chInh ngán han 476.414.838.632 325.711.646.558 
121 1. Chürng khoán kinh doanh 9.1 69.366.305.661 72.553.500.561 

122 2. Dçr phàng gim giá d'âu tu ngn hn 9.1 (293.908.798) (293.908.798) 

123 3. Dâu tu' nm giir dên ngày dáo hn 407.342.441.769 253.452.054.795 

130 III. Các khoân phá! thu ngan han 444.179.111.935 472.867.175.245 
131 1. Phài thu khách hang 136.840.158.383 69.233.375.145 
132 2. Tra tru'ó'c cho ngu'à ban 25.037.969.841 23.968.036.452 

135 3. Phi thu ye cho vay ngn hn 100.000.000.000 133.000.000.000 

136 4. Các khoan phái thu khác 5 182.300.983.711 246.665.763.648 

150 IV. Tàisân ngdn han khác 62.728.786.489 63.617.743.829 
151 1. Chi phi trá tru'Erc ngn hn 10.472.345.559 2.374.746.441 

152 2. Thuê' giá trj gia tang thrcic khgu trD' 52.256.440.930 61.242.997.388 

200 B. TAI SAN DAI HAN 12.890.311.129.956 12.914.296.975.980 
220 I. Tàisán c6dinh 2.027.816.898.836 2.052.271.442.194 
221 1. Tài san c3 dinh hDu hlnh 6 2.020.666.471.971 2.045.014.960.895 
222 Nguyen giá 2.077.890.948.073 2.075.138.498.789 
223 Giá tn hao mOn Dy kg (57.224.476.102) (30.123.537.894) 
227 2. Tài san c6 dinh vô hlnh 7 7.150.426.865 7.256.481.299 
228 Nguyen giá 12.054.448.449 12.054.448.449 
229 Giá tn hao mOn Dy kg (4.904.021.584) (4.797.967.150) 
230 II. Bdt dông san cTãu tu' 8 712.416.572.824 725.934.542.073 
231 1. Nguyen giá 1.433.994.888.313 1.433.994.888.313 
232 2. Giá tn hao mOn Dy k (721.578.315.489) (708.060.346.240) 
240 III. Tài san d& dang dài han 114.726.318.909 99.386.279.325 
242 1. Chi phi xây dçrng ci ban d dang 114.726.318.909 99.386.279.325 

250 IV. Dáu tu' tài chInh dài han 9.972.771.605.000 9.9 71.771.605.000 
251 1. D'âu tu' vào cong ty con 9.2 9.282.771.605.000 9.281.771.605.000 
253 2. D'äu tu' gop v5n vào thn v khác 9.4 - - 
255 3. D'âu tu' nm giD' cTên ngày cláo han 690.000.000.000 690.000.000.000 

260 V. Tàisán dàihan khác 62.579.734.387 64.933.107.388 
261 1. Chi phi tra tru'Eic dài hn 60.181.525.207 62.534.898.208 
262 2. Tài san thug thu nhp hoan i 2.398.209.180 2.398.209.180 

270 TONG CONG TAI SAN 14.625.664.655.488 14.445.489.422.981 



anh Hal 

Giám d6c 

Ho Tr'ân Diu Lynh 

Kê Toán Tru'&ng 

CONG TV CO PHAN CO' OIN LANH B01-DN 

BANG CAN oOi KETOAN 

ngày 31 tháng 03 nm 2022 

0cm vi tInh: VND 

Ma 

so 
NGUON VON 

Thu yet 
. 

minh 

• 
So cuoi ky So Jau nam 

300 A. NO' PHAI TRA 4.755.514.050.987 4.563.016.977.921 

310 I. Np'ng6nhgn 838.276.646.088 723,214,192.509 

311 1. Phái trà nguôi ban ngn hn 26.924.102.883 16.404.245.752 

312 2. Ngirô mua trá tin tru'àc 1.655.701.661 2.168.296.448 

313 3. Thuê' và các khoan phi np NN 10 19.361.830.045 14.893.738.260 

314 4. Phal trá nguYi lao dông - - 

315 5. Chi phi phai tra ngn hn 11 96.046.144.665 234.206.613.303 

318 6. Doanh thu chua th.rc hiên 7.001.655.286 1.670.313.750 

319 7. Phi tra ngn hn khác 12 371.930.068.691 93.156.699.282 

320 8. Vay và n thuê tài chInh 13.1 315.357.142.857 360.714.285.714 

330 II. No' dài han 3.917.237.404.899 3.839.802.785.412 

337 1. Phi trà dài han khác 163.401.472.670 162.388.638.635 

338 2. Vay và nçi thuê tài chlnh dài hn 13.2 3.753.835.932.229 3.677.414.146.777 

400 B. VON CHCJ SO'HCJ'U 14 9.870.150.604.501 9.882.472.445.060 

410 I. V6n ch s& hü'u . 9.870.150.604.501 9.882.472.445.060 

411 1. V6n d'âu tu cáa ch s& hDu 3.100.588.410.000 3.100.588.410.000 

411a - Cc3 phiê'u ph thông có quy'ên biu 

quyêt 

3.100.588.410.000 3.100.588.410.000 

412 2. Thng du v6n c6 ph'ân 1.050.233.348.786 1.050.233.348.786 

415 3. C phiu qu9 (47.622.230.162) (47.622.230.162) 

418 4. Qu9 dâu tu' phát trin 200.979.473.252 200.979.473.252 

421 5. Lo'i nhun sau thuê' chu'a phân phôi 5.565.971.602.625 5.578.293.443.184 

421a - LNST chu'a phân ph61 Dy ké' dn 

cu61 k'i trtyó'c 

5.269.242.517.184 4.775.623.066.621 

421b - LNST chu'a phân ph61 k' nay 296.729.085.441 802.670.376.563 

440 TONG CONG NGUON VON 14.625.664.655.488 14.445.489.422.981 

Pham Th Ngoc Trang 

Ngu'ô 1p 

Ngày 27 tháng 4 nm 2022 



CONG TV cO PHAN CO DIN LANH B02-DN 

BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH 

Qu I kt thic ngày 31 tháng 03 nàm 2022 

Dcrn vi tInh: VND 

Ma 

56 
Die n g 

Thuyêt 

minh 

Qu) I Ly kê'ttrdiu nãm dê'n cu61 quj' nay 

Nàm nay Nâm truó'c Nãm nay Nóm tru'ó'c 

01 1. Doanh thu bàn hang và cung cap dich vy 15 308.117.494.075 171.378.384.002 308.117.494.075 171.378.384.002 

10 3. Doanh thu thuân ye ban hang và cung cap dch vu 15.1 308.117.494.075 171.378.384.002 308.117.494.075 171.378.384.002 

11 4. Già v6n hang bàn và dich vy curig cap 18 (70.428.702.881) (42.595.912.035) (70.428.702.881) (42.595.912.035) 

20 5. Lo'i nhun gop ye bàn hang và cung câp dch vu 237.688.791.194 128.782.471.967 237.688.791.194 128.782.471.967 

21 6. Doarih thu hot th5ng  tài chinh 15.2 175.629.189.246 305.432.418.110 175.629.189.246 305.432.418.110 

22 7. Chi phi tài chinh 16 (79.718.228.701) (66.932.089.867) (79.718.228.701) (66.932.089.867) 

23 Trong do: Chi phI Iâì vay (78.290.037.908) (65.043.658.411) (78.290.037.908) (65.043.658.411) 

25 8. Chi phi quàn I doanh nghip 18 (18.681.347.590) (17.407.101.927) (18.681.347.590) (17.407.101.927) 

30 9. Lol nhun thuân tlr hoat dông kinh doanh 314.918.404.149 349.875.698.283 314.918.404.149 349.875.698.283 

31 10. Thu nhâp khác 17 - 1.861.165.562 - 1.861.165.562 

32 11. Chi phi khác 17 - (763.273.644) - (763.273.644) 

40 12. Lo'i nhuân khác - 1.097.891.918 - 1.097.891.918 

50 13. Tang qi nhuân kêtoán trithc thuê 314.918.404.149 350.973.590.201 314.918.404.149 350.973.590.201 

51 14. Chi phi thuê TNDN hin hành (18.189.318.708) (26.049.314.873) (18.189.318.708) (26.049.314.873) 

52 15. Chi phi thug TNDN hoän al - - - - 

60 16. Lo'i nhuân sau thuê TNDN 296.729.085.441 324.924.275.328 296.729.085.441 324.924.275.328 
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CONG TY cO PHAN CO' DIN LANH B02-DN 

BAO CÁO KET QUA HOATDONG KINH DOANH 

Qu' I kt thüc rtgày 31 tháng 03 nàm 2022 

Giài trinh nguyen nhân biê'n cTng Içri nhun sau thuêTNDN Qu' I nàm 2022: 

Tng kyi nhuân sau thuê Qu I nàm 2022 dt 296,7 t' dông, giàm 28 tç' dng tu'ng ü'ng giàm 8,7% so 

vi cüng k" nàm 2021 chã yéu là do: 

Doanh thu tài chInh Qu I nàm 2022 giâm 129 t' dng so vó'i cüng nàm 2021, chã yu là do c tá'c 

tü' cong ty con chuyn v'ê không cting thO dm, giOm 75 t' dng thO cüng k" nàm tru'àc ghi nhân khoàn 

Ii tLi thanh I d'âu tu' 56 t. 

Tuy nhiên, trong qu I nàm 2022 nàm nay cong ty ghi nhân Doanh thu, Io'i nhun tü' Dv'  an Diên giO 

Trà Vinh V1-3 trong khi cing k' nàm tru'àc vn cOn clang trong qua trmnh trin khai dci' an, d clOng gop 

clang k vào vic kéo g'ân khoOng cách biê'n clng Ip'i nhun cong ty trên tang th. 
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CONG TV cO PHAN CO' DIN LAN II 
B03-DN 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN i 

ngày 31 tháng 03 nàm 2022 
Dcxn vi tinh: VND 

Ma 

so' 
CHI 

Thuyê't 

minh 

Tr ngày 01/01/2022 

Jê'n ngày 31/03/2022 

Ti.r ngày 01/01/2021 

dê'n ngày 31/03/2021 

I. LU'U CHUYEN TIEN TIf HOAT DONG KINH DOANH 

01 LcYi nhuân tru'ó'c thug 314.918.404.149 350.973.590.201 

Diu chinh cho cãc khoàn: 

02 Khâ'u hao TSCD và bâ't dng sn du tu' 6.7.8 40.724.961.891 16.675.480.143 

03 Các khoàn trIch 1p dci' phOng - (197.748.000) 

04 (Li) l tr chênh Ich t' giá chu'a thcrc hin - - 

05 (Li) I t.r hot ng du tu' (173.282.646.206) (247.195.086.663) 

06 Chi phi Ii vay Va phân b6 chi phi phát hành 79.643.466.110 66.397.086.613 

trái phiêu 16 

08 Lçri nhun tr hoat công kinh doanh tru'ó'c thay 
dôi von Iu'u clông 

262.004.185.944 186.653.322.294 

09 (T5ng) giam các khoan phai thu (50.418.797.465) (12.569.820.912) 

11 (Tang) giàm các khoan phal tra (21.986.751.631) (12.635.364.820) 

12 (Tang) giàm chi phi trà tru'O'c 2.353.373.001 1.750.972.300 

13 (Tang) giam ch(rng khoán kinh doanh 3.187.194.900 309.974.274.520 

14 Ti'ên al vay d trâ (133.516.525.848) (122.332.836.566) 

15 Thuê'TNDN d nôp (13.624.418.630) (12.616.037.998) 

17 Ti'ên chi khác tü' hot dng kinh doanh - - 

20 Lu'u chuyn ti'ên thu'ân tCr hoat cTng kinh doanh . 47.998.260.271 338.224.508.818 

II. Lu'u chuyn ti'ên th' hoat dông cl'âu tu' 
21 Ti'ên chi mua sam tài san c5 dinh (99.527.439.880) (110.352.296.627) 

22 Ti'ên thu t.r thanh I' TSCD - - 

23 Tin chi cho vay (153.890.386.974) (226.000.000.000) 

24 Tin thu hôi cho vay 33.000.000.000 293.600.000.000 

25 Ti'ên chi d'âu tu' vào các do'n vj khác (1.000.000.000) (149.420.165.063) 

26 Ti'ên thu hi u tu' vào các do'n vi khác - 274.376.800.000 

27 Tiên al và c trc d nhân 226.872.620.587 116.545.703.353 

30 Lt.ru chuyn tin thu'an sr dyng vào hot clông 

cT'âu tu' 

5.454.793.733 198.750.041.663 

32 Ti'ên chi trà vOn gop cho các chti s& hCru, mua 

i cO phiu cáa DN d phat hành 

- 

33 Ti'ên vay ngn và dài hn nhn u''c 75.068.357.250 - 

34 Tin chi tra n vay (45.357.142.857) (89.802.142.857) 

36 C tCrc, Io'i nhuân dà tra cho chi sO' hru (129.361.290) (13.287.150) 

40 Lu'u chuyn tin thuân tü' hot dông tài chInh 29.581.853.103 (89.815.430.007) 

50 Lu'u chuyn ti'en thu'an trong ki 83.034.907.107 447.159.120.474 

60 Ti'ên Va tu'o'ng du'o'ng ti'ên ct'âu k' 668.995.881.369 172.190.983.641 

61 Anh hu'O'ng cia thay di ti giá h6i oi - - 

70 TFên và tu'o'ng thro'ng ti'ên cu61 k' 
.

752.030.788.476 619.350.104.115 

i-; 
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CONG TV cO PHAN CO' DIN LANH 

THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Qu I ket thUc ngày 31 thdng 03 nàm 2022 

1. THÔNG TIN DOANH NGHIEP 

Cong ty C6 Ph'än Co Oiên Lanh ("COng ty") là môt cong ty c ph'ân thrcyc thành 1p tal Vit Nam 

theo Giâ'y ChO'ng nhân Dàng k Kinh doanh sö 1506/GP-UB ngày 25 tháng 12 nám 1993 do Üy 

ban Nhân dan Thành ph6 H ChI Minh câp và theo giây chá'ng nhn dáng k' kinh doanh s6 

0300741143 do S& K hoch và Du tu Thành ph6 H chI Minh câ'p thrcic di'êu ch(nh mó'i nhâ't 

vào ngày 03 tháng 6 nàm 2016. Cong ty d thrp'c niêm ye't ti Si Giao djch Chrng khoán Thành 

ph5 H ChI Minh theo Giây phép s6 01/GPPH ngày 2 tháng 6 nám 2000 do Ciy ban Chrng khoán 

Nhà nuàc câ'p. 

Hot ng chInh cOa cong ty là dch vii cd dn Cong trinh (M&E), san xut và 1p dat càc h 

thong di'êu hOa không khI, thiêt bj may tmnh, thit bi vin thông và cl'ô din gia dyng, th hü'u va 

cho thuê cao Oc van phOng; 1p dt h thOng cap, thoát nu'c; khai thác xir h' và cung câ'p nu'àc; 

san xuâ't diên; tu' van, dâu gid bâ't ng san và dàu tu' chiên lu'p'c ngành co' sY h tang. 

Try sY chinh cOa Cong ty dat ti 364 du'O'ng Cong HOa, Phu'ng 13, Qun Tan Blnh, Thành PhO 

HO Chi Minh. 

2. CO'SO'TRINH BAY 

2.1 Chuân myc và Chê'dô kêtoán áp dyng 

Báo cáo tài chinh riêng ctia Cong ty duc trinh bay bng d'Ong Vit Nam ("VND") phO hçrp vO'i H 

thOng Ké toán và Chuan my'c Ka toán Vit Nam ("CMKTVN") do BO Tài chInh ban hành theo: 

• Quyê't dnh sO 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2001 vê vic ban hành b6n 

Chun mu'c Ke toán Viêt Nam (DcYt 1); 

• Quyê't dnh sO 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2002 v'ê vic ban hành sáu 

Chuan mLrc KO toán Viêt Nam (fo't 2); 

• QuyOt dnh sO 234/2003/QO-BTC ngày 30 tháng 12 nàm 2003 v'ê vic ban hành sáu 

Chuan mu'c Ka toán Viêt Nam (Do't 3); 

• O.uyOt d(nh so 12/2005/Qf.-BTC ngày 15 tháng 2 nàm 2005 v viêc ban hành sáu Chuan 

mu'c KO toán Viêt Nam (Do't 4); và 

• QuyOt thnh s 6  100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nàm 2005 v'ê viêc ban hành bOn 

Chuan mu'c Ké' toán Viêt Nam (fot 5). 

Cp nh 1,.heo Thong To' sO 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 ciia B Tài Chinh hu'O'ng dan Cha 

d Ké roan Doanh nghip. 

2.2 Hlnh thCrcs6kê'toán áp dyng 

H)nh thCrc sO k toán du'cc áp dyng du'qc cOa Cong ty là chO'ng tO' ghi sO. 

2.3 Niên cfô kêtoán 
Niên do kO wan cOa COng ty bt d'âu ti:j' ngày 1 tháng 1 dn ngày 31 tháng 12 hang nám. 

2.4 Do'n vi tin t s.'t dyng trong kê'toán 

Báo cáo tài chInh riêng du'c 1p bng do'n vj tin t sO' dyng trong kê' toán cOa Cong ty là VND. 

3. TOM TAT CAC CHiNH SACH KETOAN CHU vE'u 

3.1 Tin và các khoán tu'ong thro'ng tin 

Tin va các khoàn tu'clng du'o'ng tin bao g'ôm ti'ên mt ti qu9, ti'ên gO'i ngàn hang, các khoàn 

d'âu to' ngn han, có thO gian dáo han gOc it ho'n 3 tháng, cO tInh thanh khoàn cao, có khà nàng 
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CONG TV cO PHAN CO' DIN LNH 

THUYET MINH BAD CAD TAI CHINH 

Qu I kêt thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2022 

chuyn di d dang thành các ung ti'ên xàc dlnh  và không có nhi'êu riji ro trong chuyn di 

thành ti'ên. 

3.2 Các khoán phài thu 

Các khoàn phái thu cTLrcyc trinh bay trên báo cáo tài chInh riêng theo giá tr ghi s6 các khoán phái 

thu tü' khách hang và phái thu khác cUng vcii dçr phàng du'ç'c 1p cho các khoán phái thu khó clOi. 

D phông no' phá thu khó dài thg hn ph'ân giá trj dcr kiê'n bj tn thâ't do các khoán phái thu ma 

Cong ty dçr kign không cO khá nàng thu hi vào rlgày kgt thOc k" k toàn. 

3.3 Tài san c6 dinh h&u hlnh 

Tài san c6 dlnh  hD'u hmnh u'cic th hiên theo nguyen giá trü' di giá tr hao mOn lüy k. 

Nguyen giá tài san c6 dnh hCru hmnh bao g'ôm già mua Va nhiYng chi phi có lien quan trcrc tip 

den viêc dtia tài san vào hoat ông nhu' dçr kign. Các chi phi mua sm, nâng cap Va di mó'i tài 

san cô dinh cTu'o'c ghi tang nguyen giá ca tài san và chi phi báo tn, sira chi'a thrcc tInh vao kt 

qua hot dng kinh doanh. 

l<hi tài san clu'cyc bàn hay thanh l, càc khoán Iai hoác I phát sinh do thanh l' tài san (là phn 

chênh lêch gi[ra tiên thu thu'än ti vic bàn tài san vó'i già tn cOn li ciiia tài san) du'cic hch toán 

vào baa cáo kgt qua hot dng kinh doanh. 

3.4 Tàisán c6d/nh vô hlnh 

Tài san c6 dnh vO hlnh du'ç'c ghi nhn theo nguyen già trü di giá trj hao mOn lüy kg. 

Nguyen giá tài san c6 dlnh vo hmnh bao gôm già mua va nhO'ng chi phi có lien quan trgrc tiap e'n 

vic dua tài san vào sr dyng nhu' dçr klan. 

Khi tài san cô djnh vO hmnh thrcyc bàn hay thanh l', càc khoàn li hoc I phát sinh do thanh l' tài 

san (là ph'ân chênh lch gira ti'en thu thuàn tü'vic bàn tài san vO'i già trj cOn li cia tài san) du'c 

hach toán vào kat qua hot dng kinh doanh. 

Quynstdyng d6t 

Quy'ên sO' dyng dâ't do'cic phàn b trong su6t thii gian cOn li cOa quy'ên sO' dung dà't (36 nàm 

và 3 tháng) tinh tO' thàng 08 nàm 2007. 

3.5 Khâ'u hao và hao man 

Khàu hao tài san cô dinh h[ru hinh và hao mOn tài san vô hlnh du'c trIch theo phu'o'ng phàp 

khgu hao cTo'O'ng thng trong thO'i gian hO'u dyng Lr&c tInh cOa các tài san nhu' sau: 

Nhà cO'a và vat kin trOc 5 - 50 nám 

Phu'o'ng tin vn tái 6 nàm 

-1-hiat b van phàng 3 nàm 

Ph'ân m'êm vi tinh 3 nàm 

3.6 Bdt dong san dâu tu' 

Ba't dông san dàu to' bao g'Om nhà cO'a hoc môt phn nhà cO'a hoc cá hal và co' sO' h fang du'Q'c 

dàu tu' nhm muc dich thu ti'ên cho thuê hoc tang giá trj hoc cá hai ho'n là phyc vy cho muc 

dIch san xuâ't hoc cung cap hang hóa, djch vu;  nhm myc dich hành chInh hoc kinh doanh 

trong qua trinh hot dng kinh doanh blnh thu'ng. Bat dng san d'âu to' du'Q'c ghi nhn theo 

nguyen già trO' di già trl hao mOn dy kg. Nguyen già bao gôm chi phi phàt sinh try'c tiap lien quan 

dan vic mua hoc xày dy'ng bat dông  san. 

Khâu hao bat dông san dàu to' du'p'c trIch theo phu'o'ng pháp khà'u hao du'ng thng trong 5u6t 
thai gian hdru dung u'àc tinh cOa bat dng san nhu' sau: 



CONG TV CO PHAN co' DIEN LANH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Qu' kgt thCic ngày 31 tháng 03 nám 2022 

Nhà cra và vat kiên tr(ic 

May mOc, thiêt bi phçi trY 

Thit bi van phông 

Bâ't dông san du tu khác 

5 - 50 nám 

5 - 10 nàm 

3 - 6 nam 

2 nám 

3.7 ChiphIdivay 

Chi phi di vay bao g'ôm Iai ti'ên vay và các chi phi khác phát sinh lien quan dê'n vic di vay cia 

Cong ty. 

Chi phi di vay lien quan trçrc tip dn vic xây dçrng hoàc san xuâ't bat ki tài san dti tiêu chun 

duc v6n hóa trong ki cân thiê't d hoàn tâ't và dua tài san vào hoat dng theo dCing mtic dich 

dr kiên. Chi phi di vay khác duc ghi nhn vào kêt qua hoat dong kinh doanh. 

3.8 Cáckhoând~utu' 

Dâu ti! vào các cong ty con 

Các khoán d'âu tu vào các cong ty con ma trong do Cong ty nm quy'ên kim soát duQ'c tr)nh bay 

theo pht.icng pháp giá gôc. 

Cãc khoán phân phi lYi nhun ma Cong ty nhn dLrcYc tilt s lqi nhun Iüy kê cOa các cong ty con 

sau ngày Cong ty nm quy'ên kim soát du'c ghi vào báo cáo kgt qua hot dng kinh doanh 

riêng ci_lia Cong ty. Các khon phân ph6i khác du'çYc xem nhu ph'ân thu h'ôi cOa các khoan d'âu tu' 

và dircic trilr vào giá tn d'âu til. 

Diu ti! vOo cong ty lien kêt 

Các khoán d'äu ttr vào cong ty lien kat ma trong do Cong ty CO ánh hu'&ng dáng ka du'o'c trinh 

bay theo pht.icYng pháp giá g6c. 

Các khoan phân ph6i 1p'i nhun tO' s6 lo'i nhun thu'ân lOy k cOa các Cong ty lien kat sau ngày 

Cong ty cO ánh hu'&ng dáng ké du'çic phân b6 váo báo cáo kê't qua hot dng kinh doanh riêng 

cOa Cong ty. Các khoán phân ph6i khác du'cyc xem nhu' ph'ân thu hi cOa các khoan dâu tu' và 

du'cyc trO' vào giá tr d'àu ti_i'. 

Diu ti! chCrng khoán và các khoOn diu ti_i' khOc 

Các khoán dáu ti_i' chU'ng khoán va cac khoán d'àu tu' khác du'qc ghi nhn theo giá mua thu'c tê. 

DV phàng giárn giO trj cdc khoOn Jetu ti! chCrng khoán và cOc khoán cTiu ti_i khác 

Du' phOng du'ctc 1p  cho viêc giam giá trj cOa các khoán d'âu tu' vào ngáy kat thOc ki kê' toán nám 

thea hu'ng dan ciia Thông tu' s6 228/2009/TT-BTC do B Tài Chinh ban hành ngay 7 tháng 12 

nám 2009 và thông tu' s6 89/2013/TT-BTC do B Tài Chinh ban hành ngày 28 tháng 6 nàm 2013. 

Tang hoc giám s6 du' tài khoán dci' phOng du'c hch toán vào chi phi tài chInh trên báo cáo kat 

qua hoat dng kinh doanh riêng. 

Du tu nim guY dê'n ngày dOo hqn 

Các khoán d'âu tu' nm giO' dan ngày dáo han ghi nhn theo giá g6c. Sau khi nhn ban d'âu, các 

khoán dau ti_i' nay du'oc ghi nhân theo giá tn có tha thu h'ôi. Các khoan suy giám giá trl cOa khoán 

d'âu Ui' néu phát sinh du'o'c hch toán vào chi phi tài chinh trong báo cáo kat qua hot dng kinh 

doanh niêng và du'cic giam tilt tru'c tiap gia tr d'âu tu'. 



CONG TV cO PHAN co' DIN LINH 

THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

Qu I kêt thi'ic ngày 31 thang 03 nám 2022 

3.9 Các khoán phâi trá và chi phi trich tru'&c 

Các khon phài tr và chi phi trich trLr&c ducyc ghi nhn cho s6 ti'ên phi tr trong tu'Yng Iai lien 

quan dêi hang hóa và dich vy dâ nhn duQ'c <hông phy thuc vào vic Cong ty cà nhn thrp'c 

hóa dci'n càa nhà cung cap hay chua. 

3.10 Các nghip vy bang ngoçii t 

Các nghip vu phát sinh bng các do'n vi tiên t khc vO'i dn vi ti'ên t sii' dung trong nghip vy 

kê toán cOa Cong ty (VND) du'o'c hch toán theo tç' giá giao djch vào ngày phát sinh nghiêp vy. 

Các khoán chênh tech t' gi thu'c t phát sinh trong k'i và chênh Ich do dánh già lal s6 du' tin 

t có gOc ngoi t cuôi k'i du'çi'c hch toán vào kat qua hot dng kinh doanh riêng. 

3.11 C6phiê'uqu 

C6 phiéu qu9, cong cy v6n chà sO' hu du'c cong ty mua Ii, trmnh bay trên phn ngu'ôn v6n nhu' 

mt khoán giam v6n chu sO' hru, bng vO'i chi phi mua Ii. COng ty không ghi nhn câc khoan Ii 

(là) klà iva, bàn, phát hành hoác hay CaC cong cy van chu sO' hi'u cua m)nh. 

3.12 Phân chia Ia'! nhuân 

Lo'i nhuân thuân sau thuê thu nhp doanh nghip CO th du'p'c chia Cho các cô dOng sau khi thrQ'c 

dai hôi d'ông ca dOng phê duyt và sau khi dà triCh Ip các qu9 dy' phOng theo Oiu i Cong ty và 

CaC quy dlnh  cua pháp lut Vit Nam. 

Cong ty trIch Ip  cac qu dy' phOng sau tü' ly'i nhun thuân sau thug thu nhp doanh nghip cua 

Cong ty thea d'e nghi cua Hi dông quan trj và du'Q'C cac CO dông phê duyt ti di hi dông CO 

dOng thu'O'ng niên. 

Qu9 khen thu'&ng và phóc Io'i 

0u9 nay du'crc trICh 1p  nhm khen thu'O'ng và khuyan khICh vt châ't, dem Iai IQ'i  ICh chung Va 

nâng cao phOc cii cho cong nhân viên và dLi'çYC trinh bay nhu' mt khoan phái trá trên bang can 

di kà toán riêng. 

3.13 Nguyen täc ghi nhân doanh thu 

Doanh thu du'cyc ghi nhn khi Cong ty cO khà nang nhn du'p'c cac Iqi ích kinh taco tha xác dinh 

du'o'c môt cách chac chan. Doanh thu du'y'c  do Iu'O'ng bng giá thj tru'O'ng cua cac khoan phái 

thu, loai tril các khoan chiat khâ'u thu'o'ng mi, giám giá hang ban và hang ban bi trá Ii, CáC diêu 

kin ghi nhn Cu tha sau day cung phai dU'çYC dáp O'ng tru'o'c khi ghi nhân doanh thu: 

Doanh thu cung c6p dich vu 

Doanh thu du'cic ghi nhn khi dlch  vy du'c cung cap. 

Doanh thu tt1 ho'p d6ng cung c6p và Ip dt thiê't b/ 

Khi <at qua thu'c hin ho dông cung cap 1p dt có tha du'Q'c u'O'c tinh mt cách dáng tin cy thl 

doanh thu và chi phi lien quan dan hp'p d6ng du'c ghi nhn tu'o'ng Crng vO'i ph'ân cong vic dà 

hoàn thành du'cic khäch hang xãc nhn vào ngày kat thac k ka toán. 

9 



CONG TV cO PHAN CO.  DIN LANH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

Qu I kêt thàc ngày 31 tháng 03 nm 2022 
Các khoàn tang giàm kh6i ILrQ'ng khi thyc hin hQ'p döng, các khoàn thu bi thLrO'ng và các khoàn 

thu khãc chi dto'c tInh vào doanh thu khi dà u'c th6ng nhâ't v&i khách hang. 

(hi kt qua thLrc hiên hcp dhng cung câ'p 1p dt <hông th thrçYc u'àc tInh mt cách dng tin 

cay, thl doanh thu chi di..rcic ghi nhn tucYng throng vO chi phi c'a hqp dông cia phát sinh ma 

viêc thu hôi là tLrclng d61 chc chn. Chi phi côa hq'p dng ch du'qc ghi nhn là chi phi trong k" 

khi các chi phi nay cia phát sinh. 

L)ouiin uiu ur /ioqt dcng cho chuê van phSng 

Doanh thu tC.r hot dng cho thuê van phàng duoc ghi nhãn theo phuo'ng pháp dung thng 

trong sut thh hn cho thuê theo quy djnh c1ia hp dng thuê. 

Tin /51 

Doanh thu thrcic ghi nhn khi ti'ên Iai phat sinh trên co' s& dn tich (co tinh dn Ip tLrc ma tài san 

dem lai) trCi' khi khà nàng thu hôi ti'ên al không chc chn. 

Thu nh5p tiihoqtthng d'Su tu 

Thu nháp tü' hot dông dâu tu du'ç'c ghi nhn khi các rii ro trpng yu và cac quy'ên so' hCu khoàn 

du t cia duçYc chuyn sang ngu'o'i mua. 

c6 t&c 

Thu nhp ducc ghi nhn khi quyn nhn c trc ctia Cong ty thrçic cong b6. 

C6phiéu thuó'ng hay c6tCtc trO bang c6ph15'u 

KhOng có khoàn thu nhp nào du'qc ghi nhn khi quy'ên thrc nhn c phiu thLthng hay c6 tCrc 

bng c phiu c1ucYc cong b6. Tuy nhiên, so Iung cO phiê'u thu'&ng hay cO tiirc bng cO phiê'u 

nhn duc sê dt.rc cong bO trên thuyt minh bao cao tài chInh. 

3.14 Thuê 

Thuê'thu nhip hiçn hành 

Tài san thuê thu nhp và thug thu nhp phái np cho k'i hiên hành và càc k's tru'O'c duc xác dnh 

bng giá tn dy kiên phài np cho co' quan thug, dçra trên các mtc thug suâ't Va các Iuât thug cO 

hiu Icc dê'n ngày kgt thàc k' k toán. 

Thuê' TNDN hoSn /ai 

Thug thu nhâp hoàn al duc xác djnh cho các khoàn chênh Ich tm thO ti ngày kê't thóc k'1 

k toán gi[ra co' so' tinh thug thu nhâp cãa các tài san và n' phài tra và giá trj ghi sO cia cháng 

cho myc dIch háo cáo tài chinh. 

Tài san thug thu nhàp hoan li cn duc ghi nhn cho tat cá các chênh loch  tm thii du'o'c khau 

tri, giá trl ducyc khau trü' chuyn sang các k'i sau côa các khoan I tinh thugvà các khoán o'u ciài 

thuê' chu'a sr dung, khi chc chn trong to'o'ng Iai sé cO lo'i nhun tInh thug d str dung chênh 

Iêch tam thO du'o'c khâu trü cac khoan I tInh thug và các o'u di thuê' cho'a s dung, ngoi trü': 

Tai san thué noàn al phát sinh t ghi nhn ban d'âu côa mt tài san hoc nq' phài trá t môt 

giao dich ma giao dch nay <hông cO ánh hcthng dOn Io'i nhuân kg toán hoc Io'i nhun tInh 

thua thu nhap (hoc lô tinh thuO) ti thh'i diOm phát sinh giao dich. 

• DOI vài các chênh Ich tam thO duc khâ'u trr phát sinh t.r các khoan d'âu to' vào cong ty 

con, cong ty lien kOt và các khoàn vOn gop lien doanh, tai san thuO thu nhâp hoan li khi 

chc chn là chênh Ich tam thO'i së duc hoàn nhp trong tu'o'ng al cO thO dçr cioán thrc 

và cO lcd nhuân chiu thug sr dung duc khoan chênh Ich tm thh'i do. 

J(.1 



CONG TV cO PHAN CO' DIN LANH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

Qu kgt thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2022 
Giá tn ghi s cia tài san thuê thu nhp doanh nghip hon li thrQ'c xem xét lai vào ngày kgt thüc 

k k toán và cTucYc ghi giàm dn màc bào dm chc chn có c lçYi nhun tInh thuê' cho phép 

Io ich ca môt ph'ãn hoàc toàn b tài san thuê thu nhp hon li rc sir dyng. Càc tài san thug 

thu nhâp doanh nghip hoàn li chLra ghi nhn tru'O ây dirp'c xem xét Ii vào ngày kgt thiic k' 

kê toán và ducyc ghi nhn khi chc chn Co d lo'i nhun tInh thug dg có th sr dyng câc tài san 

thug thu nhp hoàn Ii chu'a ghi nhn nay. 

Tài san thug thu nhp hoàn li và thug thu nhp hoàn li phài trá thrc xác dnh theo thug sugt 

dçr tInh Se áp dung cho k tài san u'c thu hôi hay n phài trà thrç'c thanh toán, dçra trên các 

mtrc thug suât và luât thug cO hiu ly'c vào ngày kgt thüc kS/  kg toàn. 

Thug thu nhp hoàn li thrc ghi nhn vào báo co kgt qua hot dng kinh doanh ngoi trr 

trtrhng hop thug thu nhp phát sinh lien quan dgn mt khoàn myc thrpc ghi thng vào v6n chiii 

s hu, trong trng hp nay, thug thu nhp hon li cüng thrc ghi nhn try'c tip vào v6n chti 

sO' hD'u. 

Cong ty ch bü trtir cac tài san thug thu nhp hoàn Ii và thug thu nhp hoàn Ii phài trà khi cac 

dn vi nOp thug CO quy'ên hp pháp thfQ'c bü trir giCra tài san thug thu nhp hiên hành vO'i thug 

thu nhp hin hành phài np và các tài san thug thu nhp hoàn lal và thug thu nhp hoàn Ii 

phài trà lien quan dê'n thug thu nhp doanh nghip cia cüng mt o'n v np thuê'và thro'c quàn 

l b&i cting mt c quan thug và dn vi np thug du' dnh thanh toàn thug thu nhp hin hành 

phái trá va tài san thug thu nhp hin hành trên co' sO' thu'ân. 

3.15 Các hen lien quan 
Càc ben drc coi là ben lien quan ciia Cong ty nê'u mt ben có khâ nàng, tru'c tigp hoc gián tigp 

kigm soát ben kia hoc gay ành hLthng dáng k tài ben kia trong viêc ra các quyt dnh tài chInh 

va hot dOng, hoc khi Cong ty và ben kia cüng chu sy' kigm soát chung hoc ành hu'O'ng áng 

k chung. Càc ben lien quan cO thg là các Cong ty hoc các cà nhân, bao gm càc thành viên gia 

cllnh than can cãa các cá nhàn dirc coi là lien quan. 

4. lIEN VA CAC KHOAN TU'cYNG DU'O'NG TIEN 

s6 cu61 kj'i 

DcYn vi tInh: VND 

S6c1'Ou nbm 

Ti'ên mat 72 .029 .9 19 10.875.810 

Tiên gO'i ngân hang 16.158.758.557 29.185.005.559 

Các khoàn tu'o'ng du'o'ng tin 735.800.000.000 639.800.000.000 

TONG CONG 
752.030.788.476 668.995.881.369 

5. CAC KHOAN PHAI THU KHAC 

56 cu61 k3'I 

Oo'n v tInh: VND 

566Ou nOm 

phái thu lài ti'ên gri 19.324.217.670 16.711.052 .62 1 

C6 tO'c phài thu 113.796.860.570 170.000.000.000 

Tam O'ng du tu' do' an 15. 174.491.461 15 .677 .863 .275 

phài thu khác 34.005.414.010 44.276.847.752 

TONG CONG 182.300.983.711 246.665.763.648 

Trong 66: 

Phthi thu ben lien quan (thuyêt minh 20) 125.538.472.596 183.813.561.475 

PhOi thu cOc ben khdc 56.762.511.115 62.852.202.173 

II 



CONG TV CO PHAN CO DIEN LANH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

kt thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2022 

6. TAI SAN CO D!NH HU'U H1NH 

Nhà cira & 

vat kiên trüc 

Nguyen gi 

My móc 

thiêt bi 

Phiro'ng tin 

vn ti 

ThiOt b 

van phOng 

TSCD khác 

Dcxn vi tInh: VND 

T6ng cng 

So däu näm 21.649.662.939 1.946.846.917. 334 91.645.258.071 1.354.991.931 13.641.668.514 2.075.138.498.789 

Mua mài 37 .536.364 - 37.536.364 

Diu tu XDCB hoàn thành 1.964.834.245 750.078.675 - 2.714.912.920 

Thanh I 
6 

 cudi ki 23.614.497.184 1.946.846.917.334 91.645.258.071 2.142.606.970 13.641.668.514 2.077.890.948.073 

Gi tn hao mon Iüy kê: 

6 

 d'âu riãm 4.125.942.445 16.403.420.050 7.772.666.254 1.082.585.440 738.923.705 30.123.537.894 

Khu hao trong ki 664.276.275 24.519.293.850 1.668.684.027 78.163.201 170.520.855 27.100.938.208 

Thanh I 

S cu6i ki 4.790.218.720 40.922.713.900 9.441.350.281 1.160.748.641 909.444.560 57.224.476.102 

Giá tn cOn al: 

SO clâu nàm 17.523.720.494 1.930.443.497.284 83.872.591.817 272.406.491 12.902.744.809 2.045.014.960.895 

S6  cu6i ky 18.824.278.464 1.905.924.203.434 82.203.907.790 981.858.329 12.732.223.954 2.020.666.471.971 

7. TAI SAN CO D!NH VO H1NH 

Nguyen giá: 

Quyên sfrdyng ddt Phânmêm vitInh 

Dcln vi tInh: VND 

T6ng cong 

SO clâu n5m 11.592.038.449 462.410.000 12.054.448.449 

Mua mài 

Thanh l 
6 

 cuOi ky 11.592.038.449 462.410.000 12.054.448.449 

Giá tn hao mon Iüy kê: 

S6d'âun5m 4.460.305.438 337.661.712 4.797.967.150 

Khu hao trong ki 80.500.266 25.554. 168 106.054.434 

Thanh l'' 

S6  cudi ky 4.540.805.704 363.215.880 4.904.021.584 

Giá trl con al: 

So du nãm 7.131.733.011 124.748.288 7.256.481.299 

S6cu6iki 7.051.232.745 99.194.120 7.150.426.865 

12 



CONG TY có PHAN CcY DIEN LANH 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 
Qu' I kt thic ngày 31 thang 03 nâm 2022 

8. BAT DONG SAN DAU TU' 
NhàcLra& 

vat kiên trtc 

May móc 

& thiêt bj 

Khác 

DtYn vi tinh: VND 

TOng cong 

Nguyen giá: 

So dâu nm 1.048.412.233.942 385.036.201.370 546.453.001 1.433.994.888.313 

Tang trong k',i 

Trong do: 

Chuyn tü XDCB hoàn thành 

Thanh I'' 

SOcu6ik 1.048.412.233.942 385.036.201.370 546.453.001 1.433.994.888.313 

Giá tn hao mon Iüy kê: 

Sôdâu nm 
439.415.126.274 268.098.766.965 546.453.001 708.060.346.240 

Khgu hao trong k' 9.666.996.798 3.850.972.451 13.517.969.249 

Thanh I 

56 cu6i ky 449.082.123.072 271.949.739.416 546.453.001 721.578.315.489 

Giá tn can Iai: 

S6 dâu nãm 608.997.107.668 116.937.434.405 725.934.542.073 

SEcu6i k 599.330.110.870 113.086.461.954 712.416.572.824 

13 



CONG TV có PHAN CO' DIN LNH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Qu' I kgt thic ngày 31 tháng 03 näm 2022 

9. CHI PHI xAY DLING CO' BÀN Do' DANG 

Chi phi dçr an van phàng cho thuê 

Khác 

T6ng  

DcYn vi tinh: VND 

S6cu6ik/ s61'âunám 

105.280.576.788 92.204.733.421 

9.445.742.121 7.181.545.904 

114.726.318.909 99.386.279.325 

10. CAC RHOAN DAU TU' TlI CHINH 

£'âu tir ngãn han 

Chtng khoán kinh doanh (Thuyê't rninhsô 101) 

Dçf phàng giàm giá däu tLr ngàn hn 

D'âu tu' näm gir dn ngày dáo hn (*) 

Giá tn can lal ciia các khon clâu tu' 

ngàn hn
476.414.838.632 325.711.646.558 

(*) Du tu' nm gir dn ngày áo hn 407.342.441.769 dông là các khon ti'ên g!i ngân hang có thYi hn 

gôc trên ba (3) thang và duài mLrYi hal (12) tháng, hu'&ng al suât blnh quân trong khong 5.5%/nàm. 

Säcu6ik/ 

69.366.305.66 1 

(293.908.798) 

407.342.441.769 

Do'n vi tlnh: VND 

S6du nàrn 

72.553.500.561 

(293 .908.798) 

253.452.054.795 

Don vi tlnh: VND 

Sôááu nãrn 

9.281.771.605.000 

690.000.000.000 

D'âu tu dài han 

fYâu tu vào cong ty con (Thu yê't rn/nh s610.2) 

D'âu tu nm gir clê'n ngày áo hn (Thu yê't rn/nh s620) 

Giá tn cOn lal ciia các khoàn d'âu tu' 

dài han 

56cu51 k3> 

9.282.771.605.000 

690.000.000.000 

9.972.771.605.000 9.971.771.605.000 
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CONG TY cO PHN CO' DIN LANH 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH 

Qu' I kOt thOc ngày 31 tháng 03 nám 2022 

10.1 Ch&ng khoán kinh doanh 
S6cu6i k3> S6ct'Ou nOm 

   

Ten Cong ty 

   

Dy'phOng (VND) Giá tn th5u tu' (VND) Dy' phOng(VND) Giá tn th5u tu'(VND) 

Cong Ty CP Nht 0in Quang Ninh 

Các khoan d'âu tu' khác 

TONG CONG 

10.2 Dâu tu' ccia Cong ty mc vào các cong 

Ten cong ty 

46.130.954.858 

23.235.350.803 (293.908.798) 

49.318.149.758 

23.235.350.803 (293 .908.798) 

69.366.305.661 (293.908.798) 72.553.500.561 (293.908.798) 

ty con 

T'Iés& Giátr/cläutLf(VND) 0/a diê'm Ngành ngh kinh doanh 

hCru (%) S6cu6i ki S6dâu nOm 

COng ty TNHH Qun L và Khai Thác Bat 

fng San R.E.E 

COng ty CP Djch Vy & K Thuât Ca' Din Lnh 

100,00 

91,06 

6.000.000.000 

149.997.353.000 

6.000.000.000 

149.997.353.000 

TP.HCM - Viêt Nam 

TP.HCM - Viêt Nam 

DV quan van phOng 

Ca' cliên 

R.E.E 

COng ty CP Din May R.E.E 99,99 149.992.500.000 149.992.500.000 TP.HCM - Viêt Nam Din may 

COng ty TNHH Bat Dng San REE 100,00 913.481.172.000 913.481. 172 .000 TP.HCM - Viêt Nam Bat dông san 

Cong ty TNHH Nu'c Sch REF 100,00 1.630.000.000.000 1.630.000.000.000 TP.HCM - Viêt Nam Cung cap nu'ó'c 

COng ty TNHH TMDV TIn Hiu Xanh 

COng Ty TNHH Nng Lu'g'ng REE 

CôngTyTNHH REE Digital 

COng Ty TNHH Diên GiO REE Trà Vinh 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

82.800.000.000 

6.349.500.580.000 

1.000.000.000 

82.800.000.000 

6.349.500.580.000 

TP.HCM - Viêt Nam 

TP.HCM - Viêt Nam 

TP. HCM —Viêt Nam 

Trà Vinh — Viêt Nam 

Ca' s& ha tang diên 

Nang Lu'cYng 

COng nghê 56 

Diên giO 

9.282.771.605.000 9.281.771.605.000 TONG CONG 
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CONG TV co PHAN rn DIN LANH 

THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Qu I kê't thác ngày 31 thang 03 nàm 2022 

11. THUE PHAI NOP NHA NU'cYC 
s6 cu61 k)> 

Dcln v tInh: VND 

Säd'âu nãm 

Thug thu nhp doanh nghip 18. 189 .3 18.708 13.624.418.630 

Thug GTGT 609.089.286 769.977.469 

Thuê' thu nhp Ca nhân 563.422.051 499.342.161 

CONG TONG 
19.361.830.045 14.893.738.260 

12. CHI PHI PHAI TRA 
Do'n vi tInh: VND 

se; cuô'i k)> S6dâu nãm 

Chi phi al vay, trái phiu 37.212.495.599 84.341.384.421 

Phai tr cho dçr an £in Gió Trà Vinh ch quyê't toán 57.586.675.239 146.303.105.444 

Các khon phi tr khác 1.246.973.827 3,562,123.438 

TONG CONG 
96.046.144.665 234.206.613.303 

13. CAC KHOAN PHAI TRA NGAN HAN KHAC 
Do'n vi tInh: VND 

56cu61 k3> Sô'diu nãm 

Báo him xa hôi, bao him y t, KPCD, BHTN 105 .393 .295 86.264.991 

Phai tr các khon 'äu tu' 7 .249.838.995 7.249.838.995 

C6 ttrc, trái t(rc phi trá cac c6 ông 358.927.801.566 50.006.236.856 

Các khoán phái trá khác 5.647.034.835 35.814.358.440 

TONG CONG 371.930.068.691 93.156.699.282 

Trong ó: 

Phái trth ben lien quan (thuyê't minh 20) 4.182.433.098 9.716.416.870 

Phái trá các ben khác 3 67.747.635.593 83 .440.282.412 

14. VAY VA NO'THUE TAI CHiNH 
Do'n vi tInh: VND 

Sô'cu61 kji Sô'du nãm 

14.1 Ngán han 

Vay ngán han 315.357.142.857 360.714.285.714 

NçY dài han dêi hqn phthi trth (*) 65.357.142.85 7 110.714.285.714 

Tráiphiéu dài han dén hçin phthi trá (**) 250.000.000.000 250.000.000.000 

14.2 Dài han 
3.753.835.932.229 3.677.414.146.777 

Vay dài han 

Nr dài han (*) 1462.4 78.493.673 1.387.410.136.423 

Trái phiê'u (**) 2.291.357.438.556 2.290.004.010.354 

TONG CONG 
4.069.193.075.086 4.038.128.432.491 

Các khoan vay dài han ch Iài sut tLrclng rng tr 5,20% dEn 7,73%! nam. 

(*)Chi tiêt vay dài han nhu'sau: 
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CONG TY CO PHAN CO' DIN LNH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Qu kêt thüc ngày 31 tháng 03 nm 2022 

Khoán tin dung s6 Sô'cuô'i ki(VND) NgOy dê'n hqn Mo tO tOisOn thê'ch6p 

Ngân hang TNHH Môt Thành Vién HSBC 

HDTD / VNM 176785.714.285 Ngày 24 tháng Tài san tal dia chi sO 9 Doàn 

170276CM (VND) 7 nm 2024 Van Bo Phu'Ong 12, 0.4, TP. HCM 

Ngôn hang TMCP Ngocii Thu'crng Viêt Nczm 

HD so 0094/2038/D-DA/01 (a) 1.217.140.557.250 Ngày 20 tháng The' châ'p bOng dv' an 

9 nãm 2033 Din Gió Trà Vinh V1-3 

Ngôn hang TNHH MTV Shinhan Vit Nam 

SHBVN/BC/HDTD/REE/201805 133.909.364.995 

(VND) 

Ngày 08 tháng 

5 nàm 2026 

The' châ'p bOng tài san hlnh thành trong 
tu'clng lal thuc quy'ên s& h1ru cüa Cty CP 

C Din Lanh tal dja ch 364 Cong Hàa, 
P13, Tan Blnh, TP.HCM 

TONG CONG 1.527.835.636.530 

(a) Khoán nhn nçl cia hp d'ông vay theo dy' an du tu' sO 0094/2038/D-DA/01 — Dy' an d'âu tu' Nhà 

may Din giá ti vi tn V1-3 thuc xä Trtrng Long Hoa, Thl Xà Duyên HOi, Tnh Trà Vinh. 

(**) Trái phie'u 

Vào ngày 28 tháng 9 nàm 2017 và ngày 18 tháng 10 nàm 2017, Cong ty dà phát hành 1.000 trái 

phie'u vài tOng giá tn 1.000 t" VND (mnh giá 1 tç'  d'ông/ trái phie'u), s6  trái phie'u nay du'Q'c mua b&i Ngân 

hang Thu'clng mi Co ph'ân Ngoi thu'ng Vit Nam - Chi nhánh Ho ChI Minh ("VCB') và Cong ty Lien doanh 

QuOn l qu9 d'âu tu' chO'ng khoán Vietcombank ("VCBF"). Càc trái phiê'u nay thrcic hoàn trà sau nàm (5) nàm 

k t& ngày phát hành. 

COng ty cam kê't mua li sO lu'clng trái phiê'u tru'&c hn kg tü' ngày phát hành theo ke' hoach nhu' sau: 

- 250 trái phie'u dä phát hành vào ngày trOn hai mu'o'i bOn (24) thàng k tü' ngày phát hành; 

- 250 trái phie'u dä phát hành vào ngày trôn ba mu'u'i sáu (36) tháng k tr ngày phát hành; 

- 250 trái phiOu dã phát hành vào ngày trOn bOn mu'o'i tam (48) tháng k tu' ngày phàt hành; và 

- 250 trái phie'u dà phát hành vào ngày tràn sàu mu'u'i (60) tháng k tr ngày phát hành. 

TOng sO ti'ên thu tü' dy't phát hành nay du'o'c sir dyng de' d'âu tu' các dy' an cOa Cong ty; tang quy 

mô vOn hoat dâng cOa COng ty. Càc trái phiê'u nay du'y'c dam báo bOng 35.525.776 cO phie'u Cong ty CO 

ph'ân Nhit diên PhC Lai thuc s& h'ru cOa Cong ty TNHH Nàng Lu'cYng REE. 

Vào ngày 28 tháng 01 nàm 2019 COng ty dà phát hành 2.318 trài phiê'u có k' hn 10 nàm (REE- 

B0ND2029) vài tOng giá trj 2.318 t' VND (mnh giâ 1 t' d'Ong/ tral phie'u). Dày là Trái phie'u không chuyn 

d6i, không kern chirng quyên và du'cyc báo lành thanh toán b&i Credit Guarantee and Investment Facility 

(CGIF) — Mt qu tin thác cOa Ngân hang phát trign Châu A ("CGIF"). 

TOng sO tiOn thu du'c ti.r dy't phát hành nay d sr dung cho vic phát trign dy' an Va các hot dng 

mua bàn, chuyn nhu'ng vOn. Các trái phie'u nay du'g'c dam bOo bOng 38.365.168 cO phie'u Cong ty CP Thiiy 

Diên Thác Ba, 32.000.000 cO phie'u Cong ty CP ThOy Din Song Ba H vO 24.932.630 cO phie'u COng Ty CO 

Ph'On ThOy Din Mu'O'ng Hum thuc sO' hEru cOa COng Ty TNHH NOng Lu'ng REE. 



CONG TY cO PHAN CO DIEN LANH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Qu I kt thic ngày 31 tháng 03 nm 2022 

15. VON CHL SO H(JU 

Nàm tn.thc 

Von c6ph0n 
Thângdu' 

v6r c6phin 

COphié'u 

rigOn qu 

QujTcfOutu' 

phOt triê'n 

Lç'inhun 

chiia phOn phäi 

ThYn vi tInh: VND 

TO'ng cong 

S6 d'âu nàm 3.100.588.410.000 1.050.233.348.786 (47.622.230.162) 200.979.473.252 4.775.623.066.621 9.079.802.068.497 

Lo'i nhun tng trong k 

Chia c6 t'c 

Tng khác 

802.670.376.563 802.670.376.563 

S6  cu6i nãm 3.100.588.410.000 1.050.233.348.786 (47.622.230.162) 200.979.473.252 5.578.293.443.184 9.882.472.445.060 

N5m nay 

So d'âu näm 3.100.588.410.000 1.050.233.348.786 (47.622.230.162) 200.979.473.252 5.578.293.443.184 9.882.472.445.060 

LYi nhuân tng trong k',i 

Chia có tirc nàm tru'àc (* 

Tng khác 

296.729.085.441 

(309.050.926.000) 

296.729.085.441 

(309.050.926.000) 

S 6 cu6i kV 3.100.588.410.000 1.050.233.348.786 (47.622.230.162) 200.979.473.252 5.565.971.602.625 9.870.150.604.501 

(*) Theo Ngh Quyê't ctia £ai Hôi CO Dông sO 02/2022/DHDCD-NQ ngày 31 tháng 03 nm 2022, Di Hi Dng CO Dông cia Cong Ty thông qua vic chia cO trc 

25% cho näm 2021 tr ngui5n Lo'i nhuân sau thug chLra phân phOi, trong dO chi tr cO tt'c 10% bng ti'ên và 15% bng cO phiu. 

Ngày 04 tháng 04 nám 2022, Hôi fng Qun Tn Cong Ty d có Quyêt dinh sO 14/2022/QD-Hf.QT-REE quyt dinh viêc thanh toán cO trc 10% bang tiên nm 2021 

cho cO dông có ten trong danh sách ti ngày ch6t danh sách cO dông 20/04/2022 s nhn cO tirc bng tin 10% tu'cYng du'o'ng vi sO tin 309.050.926.000 VND 

vào ngày 29/04/2022 và phân cO ttrc 15% bang cO phiu Cong ty sê thi,rc hin ghi nhn tu'o'ng trng sau khi hoàn tâ't thti tuc phát hành và dng k' tng vOn diu le 
ttio'ng 1rng vO'i sO It.ro'ng cO phiu phát hành tai S& Kê Hoach D'âu Tir Tp. H6 ChI Minh. 
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Qu)2 I nOm 2022 

308.117.494.075 

176.992.845.062 

131.124.649.013 

Do vi tinh: VND 

Qu)? / nám 2021 

171.378.384.002 

171 .3 78.384.002 

CONG TV cO PHAN CO' DIEN LNH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Qu I kêt thUc ngày 31 thang 03 nàm 2022 

16. DOANH THU 

16.1 Doanh thu bn hang và cung cap dich vu 

lông doanh thu 
Trong cTó: 

Doanh thu tü cung c5p djch vy 

Doanh thu tüdin gió Trà Vinh 

16.2 Doanh thu hot dông tãi chInh 

Quj I nóm 2022 

Do'n vi tinh: VND 

Qu I nOm 2021 

c6 t(rc dioc chia 147. 112.262.970 222.209.074.940 

Lai ti'ên gi.ri 26. 170.383 .236 24.986.011.723 

Li chênh Ich t' giá 297.940 1.305.967 

Lài t1r thanh I các khon d'äu tu 2.346.245.100 58.236.025.480 

TONG CONG 175.629.189.246 305.432.418.110 

17. CHI PHiTAI CHiNH DYn vi tinh: VND 

Qu' / nãm 2022 Qu I nãm 2021 

Dçr phàng (Hoàn nhp) gim giá dâu tu 

Chi phi Iäí vay 78.290.037.908 

(197.748.000) 

65.043.658.411 

Phân b chi phi phát hành trái phiu 1. 353 .428 .202 1.353.428.202 

Lô chênh Ich t' giá 16.436.439 98.436.848 

Chi phi tài chinh khác 58.326.152 634.314.406 

TONG CONG 
79.718.228.701 66.932.089.867 

18. THU NHAP KHAC, CHI PHI KHAC 

Qu' I riOm 2022 

0cm vi tInh: VND 

Qu)' I nOm 2021 

Thu nhp khác 1.861. 165 .562 

Chi phi khác 763 .273 .644 

TONG CONG 
1.097.891.918 

19. CHI PHI QUAN LV DOANH NGHIP 
Don vi tInh: VND 

Qu)? I nOm 2022 Qu)? I nóm 2021 

Chi phi nhân cong 8.253.162.633 11.335. 155 .561 

Chi phi khâu hao tài sOn cô dinh 1.3 65 .88 1.053 1.413.055.386 

Chi phi dlch  vy mua vào 4. 163.710.427 2.228.544.685 

Chi phi khác bOng ti'ên 4.898.593.477 2.430.346.295 

TONG CONG 
18.681.347.590 17.407.101.927 
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CONG TV cO PHAN CO' DIEN LINH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Qu' I kê't thic ngày 31 tháng 03 nàm 2022 

20. CAc NGHIP VU VA SO ou vOl CAC BEN LIEN QUAN 

Các nghip vy vài các Cong ty cô lien quan bao g6m tâ't c cdc nghip vu c1ucYc thu'c hiên v&i càc cong 

ty ma Cong ty có mi lien kt thông qua quan he du t, nhn d'âu tu' hoc thông qua mt nhà dâu tu' 

chung và do do sè là thành viên càa cüng môt Cong ty. 

Các nghiêp vy chO yu vài càc ben lien quan trong k'i nhu' sau: 

Các ben lien quan M6i quan h Ni dung nghip vy Giá tn (VND) 

Cong ty C6 ph'ân Dch Vy & K Cong ty con Doanh thu cho thuê 1.044.266.405 

Thuât Ccr fiên Lanh R.E.E Thu nhp c tiirc 113.796.860.570 

Cong ty C6 phn Din May R.E.E Cong ty con Doanh thu cho thuê 141.258.600 

Chi phi XDCB (89.370.000) 

Cong Ty TNHH ThLrrnig Mi & 

Dich Vu RMC 

Cong ty con 

gián tiêp 

Doanh thu cho thuê 175.006.868 

Cong ty TNHH Quàn L & Cong ty con Doanh thu cho thuê 5. 183. 140.886 

Khai Thác Bt Dông San R.E.E Phi quàn I' (11.110.015.447) 

Cong Ty C Ph'ân Bâ't fng San 

Song Mai 

Cong ty con 

gián tiêp 

Doanh thu dich vu 2.928.557.380 

CôngtyTNHH BâtfngSàn REE Cong ty con Thu nhp c6 tO'c 30.000.000.000 

Cong Ty TNHH Nàng Lu'Q'ng REE COng ty con Doanh thu dich vu 18.266.363 

Chi phi dich vy (252.000.000) 

Cong Ty C6 Ph'ân Nàng Lu'clng Mt Cong ty con Doanh thu dich vu 6.272.084 

TrO REE gian tiap Lài cho vay 1.260.273.972 

Cong ly  c6 Ph'àn Phát Trign Diên Cong ty con Doanh thu dich vu 50.022.275 

Trà Vinh Gián tiëp Phi dich vu (516.566.000) 

Cong Ty C Ph'àn Phong Din Cong ty con Doanh thu dich vu 2.830.000.000 

Thuän Blnh Gián tip 

Cong Ty C6 Ph'ân Bat Dng San Cong ty con Phi thuê dich vu (169.269.804) 

Tan Hai Gián tiap 

CôngTyTNHH Nu'dcSch REE COng ty con Doanh thu dich vu 20.408.842 

COng ty C6 Phn Thày Oin \Jinh Cong ty con Li trái phiê'u và Iai vay 10.536.821.918 

Scm SOng Hinh gián tiêp Thu h'ôi nq'vay 33.000.000.000 
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CONG TY cO PHAN CO' DIEN LNH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Qu I kêt thi.iic ngày 31 tháng 03 nàm 2022 

Vào ngày kt thüc k',i k toán, các khon phái thu và phi tr các ben lien quan thrç'c th 

Phài thu khách hang 

Các ben lien quan M6i quan h Ni dung nghip vi,i 

hien  nhu' sau: 

Phái thu/phái trá 

(VND) 

Cong ty CP Diên May REE Cong ty con Doanh thu dlch  vy 155.384.460 

Cong ly TNHH ThLro'ng Mai & Dch Vy 

RMC 

Cong ty con 

gián tiê'p 

Doanh thu djch vy 732.363.702 

Cong ty C Ph'ân Bâ't Dng San Song Mai Cong ty con Doanh thu dlch  vu 3.157.806.144 

Gián tip 

Cong ty TNHH Nãng LiJçYng REE Cong ty con Doanh thu dich vgi 20.092.999 

COng Ty C6 Ph'ân Nang Lucrng Mt Trdi Cong ty con Doanh thu dich vy 6.899.292 

REE Gian tip 

TONG CONG 4.072.546.597 

Phái thu cho vay ng 6n han 

Cong ty C Phn Nàng Lu'ng Mt Trdi 

REE 

Cong ty con 

giantiê'p 

Cho vay 100.000.000.000 

TONG CONG 100.000.000.000 

Trái phiê'u näm giCt dê'n ngày dáo han 

COng ty CP Thiy Oin Vinh Sn — SOng 

Hinh 

Cong ty con 

gián tip 
Mua tral phiu 460.000.000.000 

TONG CONG 460.000.000.000 

Phái thu khóc 

Cong ty CP Dch Vy và K Thut Co' in Cong ty con Phâi thu c tirc 113.796.860.570 

Lanh R.E.E 

Cong ty TNHH Quan L & Khai Thác Bâ't Cong ty con Doanh thu dich vçi 2.002.029.989 

Dng San REE 

COng Ty C Ph'ân Bâ't OOng San Song Mai Cong ty con 

gián tiêp 

Doanh thu dich vy 2.928.557.380 

Cong ty CP Nãng Lo'cYng Mt Trdi REE COng ty con 

gián tiê'p 

Phai thu Ii ti'ên vay 1,260,273.972 

Cong ty CP Tht:iy Oiên Vi'nh Scm — Song Cong ty con Phái thu li trái 5.550.750.685 

Hinh gián tiê'p phiêu 

TONG CONG 125.538.472.596 

Phàitrángu'O'ibánngánhgn 

Cong ty TNHH Quan I & l<hai Thác Bat Cong ty con PhI quOn I'' (11.659.190.577) 

Dng SOn R.E.E 

Cong ty CP fin May REE Cong ty con PhI quOn I' (75.201.000) 

TONG CONG (11.734.391.577) 
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Phm Thi NgQC Trang H Tr'ân Diu Lynh 

NguOi Ip K Toán Tru&ng 

CONG TY CO PHAN CO' DIN LANH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Qu' I kt thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2022 

Trá trtró'c cho ngu'ô'i bàn 
CôngTyCPDV& KTCcYDin Lnh REE Côngtycon Li'ng tru&c CP 

XDCB 

1.375.400.000 

TONG CONG 1.375.400.000 

Phthi trâ khác 

Cong ty TNHH Quân L & Khai 

Thác Bat ng San R.E.E 

lÔNG CONG 

Cong ty con PhI dich vv 
quân iç 

(4.182.433.098) 

  

(4.182.433.098) 

    

Mt vai s6 lieu tyng ing trong các báo cáo tài chInh canám trc á thrcc phân Ioi Ii cho phü hctp 

vO hlnh thc trinh bay cia các báo cáo tài chInh nám nay. 

Báo cáo tài chInh Qu I nám 2022 kê't thik ngày 31 tháng 03 nám 2022 cIa thrc Ban Tng Giám 06c 
Cong ty phê duyêt d phát hành vào ngày 27 tháng 4 nàm 2022. 

(/ CQN t 

Scc 

4c1nh Hl 

Tong Giam cIoc 

Ngày 27 tháng 4 nám 2022 
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