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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DJA OC SAI GON Mu s B 01 -  DN 

BANG CAN DOT icE TOAN 

Ti ngày 30 thang 06 nám 2022 Doii vj tInh: Dáng Vit Nam 

TAI SAN 

A. TAI SAN NGAN HN 

I. Tin và các khoãn tLrong throng tin 

1. Tiên 

2. Các khoàn tuang thrcmg tiên 

Thuyet 
Mäso 

minh 

100 

110 V.! 
111 

112 

30/06/2022 

1.068.100.248.863 

163.747.363.549 

53.570.516.146 

110.176.847.403 

01/01/2022 

1.187.394.410.301 

6.161.037.613 

6. 161 .037.613 

II. Cic khoän du tu tài chInh ngn hn 120 80.000.000.000 
1. Chüng khoán kinh doanh 121 

2. Dr phOng giãm gia chCrng khoán kinh doanh 122 T 

3. Du tu nm giU dn ngày dáo han 123 V.2 80.000.000.000 

III. Các khoãn phãi thu ngn han 130 289.518.158.548 488.388.139.261 I 
1. Phãi thu ngân han  cUa khách hang 131 V.3 45.296.633.079 45.405.234.829 
2. Ira truàc cho ngixài ban ngn hn 132 V.4a 78.190.257.048 313.787.574.089 
3. Phai thu nQi bQ ngn han 133 
4. Phaj thu theo tin dO k hoach hp ding xây 

dirng 134 
5. Phãi thu v cho vay ngân han 135 V.5 58.473.521.316 43 .528.52 1.3 16 
6. Phãi thu ngân han  khác 136 V.6a 107.557.747. 105 85.666.809.027 
7. Dr phOng phãi thu ngân hn khó dôi 137 

8. îàî san thiu ch xir 1' 139 

IV. Hang tn kho 140 V.7 607.188.384.908 604.541.907.536 
1. Hang tn kho 141 607.188.384.908 604.541.907.536 
2. D phong giãm gia hang ton kho 149 

V. Tãi san ngn hn khác 150 7.646.341.858 8.303.325.891 
1. Chi phi trã trtrâc ngân han 151 

2. Thud GTGT thrçic khu trir 152 7.646.341.858 7.374.696.904 
3. Thud vã các khoãn khác phãi thu Nhà ntrác 153 928.628.987 
4. Giao djch mua ban lai  trãi phiu Chinh phü 154 
5. Tài san ngn han  khác 155 

Ban thuyit minh báo cáo tài chinh là phdn khOng the tách rài cüa báo cáo nay. Trang I 



CONG TV CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN D!A  OC SAI GON Mu s6 B 01- DN 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tii ngày 30 thang 06 nám 2022 Dcm vi tmnh: Dng Vit Nam 

TA! SAN Ma s 
Thuyt 

minh 
30/06/2022 01/01/2022 

B. TA! SAN DAI HN 200 448.982.940.875 373.755.773.607 

I. Các khoãn phãi thu dài hn 210 117.040.000.000 117.040.000.000 
1. Phãi thu dài han  cüa khách hang 211 
2. Trà truàc cho ngir&i ban dài han 212 V.4b 47.300.000.000 47.300.000.000 
3. V6n kinh doanh a dan vi trirc thuQc 213 
4. Phài thu nôi bO dài han 214 
5. Phãi thu v cho vay dài han 215 
6. Phãi thu dài han  khác 216 V.6b 69.740.000.000 69.740.000.000 
7. Dir phOng phãi thu dài han  khó dôi 219 

H. Tài san c6 djnh 220 6.444,4 1 1.5 18 6.855.951.544 
1. Tài san c6 dinh hu hinh 221 V.8 4.496.758.018 4.908.298.044 

- Nguyen giá 222 21.892.190.425 21.892.190.425 
- Giá trj haomôn lu9ke 223 (17.395.432.407) (16.983.892.381) 

2. Tài san c djnh thuO tài chinh 224 
- Nguyen giá 225 
- GiálrihaomOnlu9kl 226 

3. Tài san c6 djnh vô hinh 227 V.9 1.947.653.500 1.947.653.500 
- Nguyen giá 228 1.947.653.500 1.947.653.500 
- Giá frj hao mon 1u9 Ice' 229 

III. Bt dng san du tir 230 
- Nguyen giã 231 
- Giá trj hao mon 1u5 k 232 

IV. Tài san a dang dài han 240 

1. Chi phi san xut, kinh doanh dà dang dài han 241 
2. Chi phi xây drng ca bàn d dang 242 

V. Các khoãn du ttr tài chInh däi han 250 V.2 325.446.661.934 249.714.026.226 
1. DutuvàocOngtycon 251 252.810.401.964 175.636.000.000 
2. Du tu vào Cong ty lien doanh, lien k& 252 64.794.000.000 64.794.000.000 
3. Du ti.r gop vn vào dan vj khác 253 3.224.793.200 3.224.793.200 
4. Dir phOng Mu tu tài chInh dài hn 254 (7.544.024.649) (5.908.475.467) 
5. Du tu nâm gict dn ngày dáo han 255 12. 161.49 1.4 19 11.967.708.493 

VI. Tài san dài han  khác 260 51.867.423 145.795.837 
1. Chi phi trã trtiâc dài han 261 V.10 51.867.423 145.795.837 
2. Tài san thus thu nhp hoan lai 262 
3. Thi& bj, 4t tu, phi tOng thay th dài han 263 
4. Tãi san dài han  khác 268 

TONG CONG TA! SAN 270 1.517.083.189.738 1.561.150.183.908 

H 

Bàn thuyiI minh báo cáo tài chinh là phdn khong th tách rài cáo báo cáo nay. Trang 2 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DjA OC SAI GON Mu s B 01- DN 

BANG CAN 001 KE TOAN 
Tgi ngày 30 tháng 06 nãm 2022 Don vj tInh: Dng Vit Nam 

NGUON VON Thuyet 
MAso 

minh 
30/06/2022 01/01/2022 

C. NQ PHAI TRA 300 871.461.417.902 940.071.932.606 

I. Nngnhn 310 768.832.482.498 840.592.997.202 
1. Phãi trã cho ngi.rOi ban ngan han 311 V.11 47.077.009.046 46.372.009.610 
2. Ngir&i mua trã tin tnrâc ngn hn 312 V.12 390.920.579.847 385.881.377.615 
3. Thud và các khoàn phái nOp  Nhã niiOc 313 V.13 2.458.198.489 3.687.345.466 
4. Phãi trã ngtri lao dOng 314 923.349.304 2.151.130.105 
5. Chi phi phãi trã ngân han 315 V.14 70.360.388.337 75.046.387.624 
6. Phãi trã nOi  b ngân hn 316 
7. Phãi trã theo tin d ké hoach hqp dng xây 

drng 317 
8. Doanh thu chua thirc hin ngn han 318 
9. Phái trã ngân han  khác 319 V.15a 36.176.902. 13 1 37.667.895.982 
10. Vay và nç thuê tãi chinh ngn han 320 V. 16a 219.239.951.812 286.204.539.732 
11. Dr phông phái trã ngân han 321 
12. Qu5 khen thuông, phüc Iqi 322 1.676.103.532 3.582.311.068 
13. Qu5bInhngia 323 
14. Giao djch mua ban lai  trái phiu ChInh phQ 324 

II. Ncr däi han 330 102.628.935.404 99.478.935.404 
1. Phãi trã ngu?ii ban dài han 331 
2. Ngixôi mua trà tin tnrâc dài han 332 
3. Chi phi phái trã dài han 333 
4. Phãi trã nôi bô v v6n kinh doanh 334 
5. Phái trã nQi bQ dài han 335 
6. Doanh thu chua thisc hiên dài han 336 V.17 39.478.935.404 39.478.935.404 
7. Phài trã dài han  khác 337 V.15b 3.150.000.000 
8. Vay và n thuê tãi chinh dãi han 338 V.16b 60.000.000.000 60.000.000.000 
9. Trái phiu chuyn dôi 339 
10, C phiu iru dãi 340 
11. Thus thu nhp hoAn lai  phãi trá 341 
12. Dir phOng phãi trã dài han 342 
13. Qu phat trin khoa hc và cong ngh 343 

Bàn thuy& minh báo cáo lài chinh là phdn khong th tách rài cáo báo cáo nay. Trang 3 



CONG TY 
Co PH 

D!A  0 
SAl GON 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN OJA OC SAI GON Mu s B 01- DN 

BANG CAN oOi icE TOAN 

Ti ngày 30 tháng 06 nãm 2022 Don vi tmnh: Dng Vit Nam 

NGUON VON 

D. VON CHU SO HU 

I. Vn chü sO hfru 
1. V6ngopcuachusohuu 

Thuyet 
Mso 

minh 

400 

410 V.18 
411 

30/06/2022 

645.621.771.836 

645.445.012.321 
600.000.000.000 

01/01/2022 

621.078.251.302 

620.901.491.787 
600.000.000.000 

- Cphku ph thông có quyn bku quy& 411a 600.000.000.000 600.000.000. 000 
- Co2  philu wu dãi 41 lb 

2. ThngduvncphAn 412 1.940.000 1.940.000 
3. Quyn chpn chuyn dM trái phMu 413 
4. Vn khác cüa chü so hilu 414 
5. Cóphiuqu5 415 (110.000) (110.000) 
6. Chênh 1ch dánh gia Iai  tài san 416 
7. Chénh lêch t giã Mi doái 417 
8. Qu5 ctâu ti.r phat trin 418 
9. Qu9 M trçl sap xp doanh nghip 419 
10. Qu5' khác thuOc vn chü sO hOu 420 
11. Lçii nhun sau thu chua phân pMi 421 45.443.182.321 20.899.661.787 

- LNST chuu p/ian phôi liiy k dEn cuEi /cj) 
trithc 421a 20.029.269.323 14.775.413.223 
- LNST chwa phan phEi kj' nay 421b 25.413.912.998 6.124.248.564 

12. NgMn vn du tir XDCB 422 

H. Ngun kinh phi, qu khác 430 176.759.515 176.759.515 
1. NgMn kinh phI 431 176.759.515 176.759.515 
2. Ngun kinh phi dà hmnh thành TSCD 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 1.517.083.189.738 1.561.150.183.908 

Tp. HCM, ngày9thang 7 nám 2022 

KE TOAN TRUONG 

DINH THI NGUYT NGUYEN THJ QU 

Ban thuyt ,ninh báo cáo tài chInh làphdn khong th tách rôl cüa báo cáo nay. Trang 4 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN OJA OC SAI GON Mu s6 B 02- DN 

BAO CÁO KET QUA HO3T DQNG KINH DOANH 
QUJ2 NAM 2022 Dan vi tInh: Dng Vit Nam 

CHI TIEU. Ma 
Thuyt 

minh 
Qu 2/2022 Quy 2/202 1 

LOy k tfr du näm 
dn cu61 

L0ykturdunäm 
dn cuôi 

qu 2-2022 qu 2-2021 

1. Doanh thu ban hang vã cung cp dlch  vi 01 VI.1 413.439.092 13.432.564.997 1.368.783.071 13.738.603.972 
2. Các khoán giãm trr doanh thu 02 
3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vu 10 VI.2 413.439.092 13.432.564.997 1.368.783.071 13.738.603.972 
4. Giávnhhngban 11 VI.3 71.405.409 (1.184.033.389) 867.846.991 (786.730.247) 
5. Li nhun gp v ban hang và cung cp djch vu 20 342.033.683 14.616.598.386 500.936.080 14.525.334.219 

(20= 10-11) 

6. Doanh thu hoat dOng tài chInh 21 VI.4 55.311.263.281 5.7 16.052 56. 199. 127.843 827.570.776 
7. Chi phi tài chInh 22 VI.5 7.893.220.567 8.022.685.114 13.340.969.467 10.792.391.065 

Trong do: C'hi phi Mi vay 23 7.155.314.264 7.232.132.338 11.705.420.285 10.112.939.590 
8. Chi phi ban hang 25 
9. Chi phi quàn 1 doanh nghip 26 VI.6 8.411.896.529 4.787.613.703 14.942.083.209 12.5 15.964.365 
10. Lyi nhuãn thun tü hot dng kinh doanh 30 39.348.179.868 1.812.015.621 28.417.011.247 (7.955.450.435) 

(30 = 20 +(21 -22)- (25 + 26)) 

11. Thu nhp khác 31 3.880.000 3.880.000 
12. Chi phi khác 32 
13. Lçri nhun khác (40 = 31 -32) 40 3.880.000 3.880.000 
14. Tong I9i nhuân k toän truóc thud 50 39.352.059.868 1.812.015.621 28.420.891.247 (7.955.450.435) 

(50 = 30 + 40) 

15. Chi phi thus TNDN hin hãnh 51 VI.7 3.006.978.249 3.006.978.249 
16. Chi phi thu TNDN hoAn lai 52 
17. Li nhun sau thus thu nhãp doanh nghip 60 36.345.081.619 1.812.015.621 25.413.912.998 (7.955.450.435) 

(60=50-51 -52) 

Bàn thuyt miith báo cáo àí chin/i là phdn khong ,h tách rài cãa báo cáo nay. Trang 5 



Doii vl tinh: Dng Vit Nam 

Tp. HCM ngày02 thang 7 nám 2022 

PHO TONG GIAM DOC 

: T63 
' CO T 

co';( * DLAO 

SAIGON 
' A1  

AN PHUC 

TRVC 

CONG TV CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN D!A  OC SAI GON 

BAO CÁO KET QUA H04T DQNG KINH DOANH 
QU}2 NAM2022 

KE TOAN TRUOT'4G 

DINH Till NGUYET NGUYEN THj QUY 

Mu s B 02 - DN 

Ban thuylt minh báo cáo tài chInh /àphdn không th Each rd-i cüa báo cáo nay. Trang 6 



CONG TV CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN lilA OC SAI GON Mu s6 B 03- DN 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE 

(Theo phuang phap gian tip) 

QU12 NAM 2022 Don vi tInh: Dong Vit Nam 

CHI TIEU 
Thuy 

MAs6 t 
minh 

6THANGDAU 
NAM 2022 

6 THANG DAU 
NAM 2021 

I. LIXU CHU YEN TIEN TU' HO.T DQNG KINH DOANH 

1. Lqi nhuân tru&c thud 

2. IEiu chinh cho các khoãn: 

- KMuhaotàisàncdjnhvàbátdQngsandutu 
- Cáckhoandrpheng 

- Lài, 1 chênh 1ch t giá hM doái do dánh giá li cac 
khoãn mic tin t cO gôc ngoi t 
- Lai, 1hoatdngdâuti.r 
- Chi phi IAi vay 
- Các khoân diu chinh khác 

3 Lqi nhun tO hot dng kinh doanh trw5c thay d6i 
v6n kru dng 

- Tang (-), giàm  (+) các khoãn phãi thu 

- Tang (-), giãm  (+) hang thn kho 
- Tang (+), giãm  (-) các khoán phài trà (khOng k Iai vay 
phài trã, thud thu nhp phãi nOp) 
- Tang(-), giãni (+) chi phi trã truâc 
- Tang (-), giám  (+) chOng khoán kinh doanh 
- Tin1aivaydatra 
- Thuthun14pdoanhnghipdanop 
- Tin thu khác t hot dQng kinh doanh 
- Tin chi khác ffr hoat dOng kinh doanh 

Liru chuyn tin thun tO hot dIng kinh doanh 

II. LU'U CHUYEN lIEN TU' HOAT DQNG DAU TIJ 
1. Tin chi dé mua sam, xay d%rng TSCD và các TSDH khác 
2. Ti&n thu tr thanh 1, nhirqng ban TSCD và các TSDH khác 
3. Tin chi cho vay, mua các cOng c nçi cUa dcm vj khác 
4. Ti&n thu hi cho vay, ban 1i các cong ciii nq cOa dan vj 
5. Tin chi du tu gop vn vào dan vi khác 
6. Tin thu hi du tu gOp vn vào dan vj khác 
7. Tin thu tlr Iai cho vay, c tirc vã lçci nhun duqc chia 

Ltru chuyn tin thun tO hot dng du tr 

01 28.420.891.247 (7.955.450.435) 

02 V.8 411.540.026 303.908.778 
03 VI.5 1.635.549.182 679.451.475 

04 
05 VI.4 (56.199.127.843) (827.570.776) 
06 VI.5 11.705.420.285 10.112.939.590 
07 - 

08 (14.025.727.103) 2.3 13.278.632 
09 345.051.841.332 48.346.183.996 
10 (2.646.477.372) (24.266.698.167) 

11 (22.04 1.526.095) (23.855.147.698) 
12 93.928.414 (542.165.456) 
13 
14 (11.936.295.030) (8.965.376.584) 
15 V.13 - (16.655.296.063) 
16 
17 - 

20 294.495.744.146 (23.625.221.340) 

21 
22 - 
23 (272.3 15.630.329) (2.348.902.616) 
24 227.000.000.000 8.878.662.137 
25 (57.422.529.185) (3.100.000.000) 
26 - - 
27 33.746.725.881 251.299.543 

30 (68.991.433.633) 3.681.059.064 

Ban thuyt rn/nh baa cáo tài chInh làphdn khOng th tách r&i cüa báo cáo nay. Trang 7 



DINH'l'Hj NGUYT 

Tp. HCM, ngayJ,tháng 7 nãm 2022 

ClAM DOc 
R1JC 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN MA Oc SAI CON Mu s B 03 - DN 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TE 

(Theo phuong pháp gián tip) 

QUi2 NAM2022 Do vj ttnh: Ddng Vit Nam 

CHi TIEU 

III. LUAU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG TAI CH!NH 

1. Tin thu tr phãt hành c phiu, nhn vn gOp cia CSH 

Mso 

31 

Thuy 
Ct 

minh 

6THANCDAU 
NAM 2022 

6 THANG DAU 
NAM 2021 

2. Tin trá Iai  vn gop cho các chü sâ hthi, mua Iai  c phiu 32 
cia doanh nghip d phát hành - - 

3. Tin thu tr di vay 33 IX. 1 2.023.925.900 56.700.000.000 
4. Tin trã nçi g6c vay 34 IX.2 (68.988.513.820) (28.790.000.000) 
5. Tin trã nçi gôc thuê tài chinh 35 

6. C tirc, Içii nhun dA trá cho chi sâ hUu 36 (953.396.657) (930.505.082) 

Lru chuyn tin thun tfr hot dng tãi chinh 40 (67.917.984.577) 26.979.494.918 

Liru chuyn tin thun trong n5m (50 = 20+30 + 40) 50 157.586.325.936 7.035.332.641 

Tin và tuong throng tin du näm 60 6.161.037.613 26.014.145.652 

Anh hi.ràng cia thay dM t giá hi doái quy dM ngoi t 61 

Tin v tuo1ig throng tin cu61 näm (70 = 50+60+6 1) 70 V.1 163.747.363.549 33.049.478.293 

KE TOAN TRIJONG 

NGUYEN TH! QU' 

Bàn ihuy& minh báo cáo tài chinh là phdn khOng ih tOch rãi cisa báo cáo nay. Trang 8 



CONG TV CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN NA OC SAI GON Mu s B 09- DN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

QU} 2 NAM 2022 Doii vi tinh: Dâng Vit Nam 

I. IMC DIEM HOAT DONG CUA DOANH NGHIP 

1. Thành 1p 

Cong ty C6 phn T6ng Cong ty C phn Oja 6c Sal GOn (g9i t&t là "Cong ty") &rqc thành 1p thea Quyt djnh s6 
108/1999/QD-TTg ngày 23 tháng 4 näm 1999 cUa Thu Tuàng Chinh phO trên c so c phn hOa tr Cong ty Xây drng 
và Kinh doanli nhà Gia Djnh. Cong ty hot dng theo Giy chU'ng nhn däng k doanh nghip COng ty c phn so 
056652 ngày 06 thang 12 nam 1999 Va dang k thay d61 1.n thi 16 ngày 26 thãng 11 näm 2021 dtiçrc cp bOi SO K 
hoach va DAu ti' Thành ph H ChI Minh v chuyn d6i COng ty C phAn Dja 6c Sài GOn thành Cong ty Ct ph.n 
Tng Cong ty C ph.n Dja c Sài GOn. 

Trti sr chinh: s6 63-65 Dién Biên PhO, phLrOiig 15, qu.n Binh Thnh, Tp. HCM, Vit Nam. 

2. LTnh vrc kinh doanh 

Xây dirng và kinh doanh bt dng san. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hot dtng chinh trong k' hin ti cUa Cong ty là cho thuê, mua bàn nhà 0, nhân quyn sO ding Mt d xây dimg nhà 
bàn và cho thus, Mu tir xây dirng ca sO h thng theo quy hoch, xây dijng nhà 0 d chuyn quyn sCr di,ing Mt, xây 
dirng dan diing và cong nghip va tij vAn bt dng san. 

4. Chu k5' san xuAt, kinh doanh cua Cong ty 

- D6i vOl hoat dOng kinh doanh di,i an: chu k' san xuAt, kinh doanh trén 12 tháng. 

- D6i vOl hot dng kinh doanh thông thiring: trong vOng 12 tháng theo näm tài chfnh bt Mu tir ngày 01 tháng 01 Mn 
ngay3l thang 12. 

5. Dc diem hot dng cüa doanh nghip trong k' tài chfnh CO ãnh htr&ng Mn báo cáo tài chinh 

Trong Qu 2 nm 2022 do ânh hiràng cUa djch bnh COVID-19, tinh hinh kinh doanh ccia Cong ty tip tVc gp mQt s6 
khO khän nhAt dinh. 

6. CAn trüc doanh nghip 

6.1. Danh sách các cOng ty con 

Ti ngày 30 tháng 06 näm 2022, COng ty có tam (08) cong ty con sO hüu trrc ti&p nhi.r sau: 

Ten Cong ' và dja chi Hocit dng chInh T3 1 vdn gOp Tj 1 s& hfru 
Tj l quyn bku 

quyet 

  

Cong ty C phAn DAn tu BAt 
dng san Hung Vtrcmg 

COng ty C phAn DAn ti.r Xây 
dijng và Kinh doanh nhà Gia 
Djnh 

Xây dirng, kinh 
doanh bAt dng san 70,00% 

Xây dimg, kinh 
doanh bAt dung san 70,00% 

70,00% 70,00% 

70,00% 70,00% 

COng ty C6 phân Tin h9c Lp trInli may vi 
Smartway tInh 93,00% 93,00% 93,00% 

COng ty TNFH-1 Sal GOn Vtnh San xuAt hang trang 
Khang tn ni thAt 80,00% 80,00% 80,00% 

Cong ty C phAn DAn tu vá Xây drng, kinh 
Phát trin Nhcm Trch doanh bAt dng san 83,00% 83,00% 83,00% 

Cong ty TNHH MTV Dja c Xây di,mg, kinh 
Sài GOn Nam Do doanh bAt dng san 100,00% 100,00% 100,00% 

ác thuyet minh nay là b5 phn hcip thành cdc Báo cáo iài chinh. Trang 9 
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6.1. Danh sách các cong ty con (tip theo) 

Cong ty TNHH Kinh doanli Xáy dijng, kinli 
BDS Sài GOn doanh b& dng san 100,00% 100,00% 100,00% 

Cong ty TNHH MTV Dja 6c Xây dimg, kinli 
Sài GOn HOa BInh doanh bAt dng san 100,00% 100,00% 100,00% 

T 1 quyn biêu quyt dirçc xác cljnh cn c vào sO cO phAn ph6 thông dã phát hành cUa các cong ty con. 

6.2. Danh sách các Cong ty con theo GiAy chü'ng nhân dâng k doanh nghip nhung chixa hoàn tAt vic gop vOn. 

Ten Cong ly và dja chi Hoqt d5ng chinh T1vóngOp Ti)1sahrtu 
Tj 1 quyn bidu 

quyet 

Cong ty TNHH DAu tti Ng9c Xây dirng, kinli 
Ttràc doanh bAt dung san 100,00% 100,00% 100,00% 

6.3. Danh sách các cong ty 1in k&, lien doanh 

Tai ngáy 30 tháng 06 nàm 2022, COng ty cO sáu (06) cong ty lien kt, lien doanh nhi.r sau: 

Ten COng ly và dja chi Hoit dcng chInh Tj 1 vn gop T5 1 sã hiu 
Tj) l quyn bku 

quy.t 

Cong ty TNHH Hãi Sinh 
Nguyen 

Kinh doanh bAt 
dng san 27,70% 27,70% 27,70% 

Cong ty CO phAn Tu vAn - 
Thit kO - Xây dijng Do Thj 

Tu vAn, thit k, 
giám sat 49,70% 49,70% 49,70% 

Cong ty CO phAn Nhà hang 
KAn KAu 

Djch viii n uông, tO 
chxc su kién 49,00% 49,00% 49,00% 

Cong ty CO phAn Smart Express ChuyOn phat nhanh 50,00% 5 0,00% 50,00% 

Cong ty TNHH Dja Oc TuAn 
Minh 

Kinh doanh bAt 

dOngsan 50,00% 50,00% 50,00% 

COng ty TNHH Dja Oc Sài GOn 
Phü QuOc 

Kinh doanli bAt 
dng san 50,00% 50,00% 50,00% 

6.3. Danli sách các dcm VI  tric thuc khOng cO ti.r cách pháp nhân hch toán phu thuic 

- San giao djch bAt dng san - trV s ti 63-65 Din Bién Phi, phuông 15, quân Binh Th?nh, Tp. HCM. 

7. Tuyên bO v khã nng so sánh thông tin trên Báo cáo täi chInh 

Vic lira ch9n sO lieu và thông tin cAn phãi trInh bay trong báo cáo tài chinh ducrc thuc hin theo nguyen tAc có th so 
sánh duçrc gitta các k' kO toán ttrong Crng. 

II. NIEN DQ KE TOAN, DoN V lIEN TE siY DUNG  TRONG KE TOAN 

1. Niên d k toán 

Nien d k toán cOa Cong ty bAt dAu tr ngày 01 tháng 01 và kOt thCc ngày 31 tháng 12 hang näm. 

2. Don vj tièn t sfr ding trong k toán 

DOng Vit Nam (VND) ducic sU di,ing lam don vi tin t dO ghi sO kO toán. 

ác lhuyu: minh nay là b3pht.n hpp thành các Báo cáo àí chIn/i. Trang JO 
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III. CHUAN MC VA CHE 09 KE TOAN AP DJJNG 

1. Ch d kE toán áp dyng 

Cong ty áp ding Ch d k toán doanh nghip Vit Nam theo hiiàng dn tai  Thông Ui s6 200/2014/TT-BTC dircrc Bô 
Tài chinh Vit Nam ban hánh ngay 22/12/2014 Va các thông tLr sCra di, b sung. 

2. Tuyên b6 v vic tuân thu chuãn mlrc k toán và ch d k toän 

ChOng tôi dã thrc hin Cong vic k toán 1p và trInh bay báo cáo tài chinh theo cac chuAn mirc k toán Vit Nam, ch 
dG k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 cO 1in quan. Báo cáo tài chinh d thrcc trInh bay mt 
cách tnmg thrc Va hcip 1 v tInh hInh tái chinh, kt qua kinh doanh vá các Iung tin cOa doanh nghip. 

Vic hra ch9n s6 Iiu và thông tin cn phãi trInh bay trong ban Thuyt mirth báo cáo tái chinh duçrc thrc hin theo 
nguyen thc tr9ng yu quy dinh tai  chun mrc k toán Vit Nam s 21 "Trinh bay Báo Cáo Tài ChInh'. 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

1. Nguyen tc ghi nhn các khoãn tin 

Tin bao g6m tin met, tin gi ngân hang khOng k' han. 

Các khoãn tuo11g durng tin bao gôm các khoàn tin gcri CO kS' han và các khoãn dAu Ui ngân han  cO thi hn gôc 
khOng qua ba tháng k tr ngày du tu, CO tInh thanh khoàn cao, cO khá nang chuyn di d dang thành các hrcmg tin 
xác djnh và không cO nhiu rüi ro trong chuyn d61 thánh tin. 

2. Nguyen tc k toán các khoãn du tu tài chInh 

Các khoãn du trr nm giu dn ngày dáo hn 

Các khoán dAu tn nni gi dn ngãy dáo han  bao gm: các khoãn tin gri ngân hang cO kS' han vài  mvc  dich thu IAi 
hang kS'  va các khoán du tn nm giCt dn ngày dáo han  khác. 

Các khoán dAu tn nm gi dn ngay dáo han  dnrnc ghi nhn ban Mu theo gia gc bao gm giá mua va các chi phi lien 
quan Mn giao djch mua các khoán Mu tn. Sau ghi nhn ban Mu, nu chira &rcic 1p d phông thn tht các khoãn Mu 
Ui theo quy djnh cUa pháp Iut, các khoán Mu tn nay dnrcc dánh giá theo giá trj cO th thu hM. Khi cO bAng chUng 
chAc chân cho tMy m)t phA.n hoac toàn b khoán Mu tn cO th khOng thu hi dnrcrc thI s t6n thAt duqc ghi nhn vào 
chi phi tài chinh trong näm và ghi giãm giá trj Mu ti.r. 

Các khoãn cho vay 

Các khoán cho vay là các khoán cho vay bang kh nràc, hcrp d6ng, thOa thun vay giüa 2 ben vâi mi,ic dich thu 1i hang 
kS' vá duqc ghi nhn theo giá gc trr các khoãn di phOng phai thu khO dOi. Di,r phông phãi thu khO dOi cüa các khoãn 
cho vay dnçrc 1p cAn ct váo mirc uàc tinh cho phAn giá trj bi tn thAt dA qua han  thanh toán, ch.ra qua han  nhnrng cO 
th khOng dOi duqc do khách vay khOng CO khã nAng thanh toán. 

Các khoãn Mu tu vão cong ty con, cong ty lien doanh, Cong ty lien kt 

Khoán Mu tn vào cOng ty con dncxc ghi nhn khi Cong ty nAm gi trên 50% quyEn biu quyt vá cO quyn chi phi 
các chinh sách tài chInh va hot dng, nhâm thu ducrc lçri ich kinh t ttr các hoat  dng cOa cong ty do. Klii Cong ty 
khOng cOn nAm git quyM kiAm soát cOng ty con thi ghi giam khoán Mu tn vào cong ty con. 

Khoàn Mu tn vào cOng ty liOn doarth dtrcc ghi nhn khi COng ty Co quyn ding kim soát các chInh sách tãi chInh Va 
hoat dng cOa cong ty nay. Khi Cong ty khOng cOn quyn Mng kim soát thI ghi giãm khoan Mu tn vào cOng ty liOn 
doanh. 

Khoán Mu tn váo cOng ty liOn kt thrçrc ghi nhn khi Cong ty nAm gi1 tr 20% Mn dual 50% quyn biu quyAt cOa các 
cOng ty thrgc Mu tn, cO ãnh huang dãng k trong các quyt djnh v chinh sách tài chInh vá hoat dng tai  các cong ty 
nay. 

Các khoãn Mu tn vào cong ty con, cong ty liOn doanh, cong ty lien kEt &rqc ghi nhn ban Mu theo giá gc, sau dO 
không &rc diu chinh theo nhUiig thay dM cUa phAn sà h[tu cüa các nhà Mu tn trong tài san thuAn cOa ben nhn Mu 
tn. Cia gc bao gm giá rnua và các chi phi liOn quan tri,rc tip Mn vic Mu tu. Trung hqp Mu tn bang tái sin phi 
tin t, gia phf khoàn Mu tn di.rcc ghi nhn theo giá trl hcrp l cüa tài san phi tMn t ti thO'i dim phát sinh. 

ac :huyl minh thy là bc ph.c2n hqp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 11 
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2. Nguyen tc k toán các khoãn du tu tài chInh (tip theo) 

D phOng tn that du tii VO Cong ty con, cong ty lien doanh, lien kt duçrc trich Ip khi doanh nghip nh.n von gOp 
du tir bj I dn dn Cong ty CO khâ näng mAt vn hoc khi giá tn các khoán dAu ttr vào cOng ty con, lien kt bj suy 
giám giá tn. Cn Cu d trich 1p  dir phong t6n thAt dAu tu là báo cáo tài chinli hcrp thAt cüa cong ty ducc dAu ti.r (nu 
cong ty nay ia cong ty mc), là báo cáo tài chinh cUa cong ty diicic dAu tu (nu Cong ty nay là doanh nghip dOc Ip 
không cO cOng ty con). 

Các khoän du tir gOp vein vào don vi khác 

Khoan dAu tir gOp vn vào don v khác là khoãn Cong ty dAu tir vào cOng ci,i vn cüa don vi khác nhung không có 
quyn kim soát hoac dng kim soát, khOng cO ành huàng dáng k d6i vâi ben di.rc du ttr. 

Các khoàn dAu Ut dtrçic ghi nh.n theo giá gc, bao gm giá mua và các chi phi lien quan trrc tip dAn vic dAu tir. 
Tnr&ng hçip dAu tu bang tài san phi tiAn t, giá phi khoân dAu Ut dtrqc ghi nhn theo giá trj hçp l cOa tài san phi tiAn 
t tai  thri diAm phát sinh. 

Khoãn dAu Ui ma Cong ty nm gi lâu dài (khong phãn loi là chUng khoán kinh doanh) và không Co ânh huOng dáng 
kA di vài ben duçtc dAu tir, vic 1p d phOng t6n thAt ducic thi,rc hin nhtr sau: 

+ KJioan dAu tu vào c phiAu niem yAt hoc giá trj hcip l khoàn dAu lii ducrc xác djnh tin cay, vic 1p dir phOng dra 
trên giá trj thj tnrmg cUa c phiAu. 

+ Khoán dAu tir không xác djnh di.rçrc gia trj hçip l ti thri diAm báo cáo, vic 1p dir phOng ductc thc hin can cCr vào 
khoan l cia ben dircic dAu tu. Can ci dA trIch 1p dir phOng Mn thAt d&u Ut vào don vj khác là báo cáo tài chfnh hap 
nhAt cUa cOng ty thric dAu tu (nAu Cong ty nay là cOng ty mc), là báo cáo tài chinh cOa cOng ty dirçcc dâu Ut (nAu cong 
ty nay là doanh nghip dOc  1p khong CO cOng ty con). 

3. Nguyen tAc ghi nhn cäc khoãn phài thu thirong mi và phài thu khác 

Các khoán phãi thu thrctc ghi nhn theo giá gc trir dir phong cho các khoán phãi thu khO dOi. 

Vic phân loi các khoàn phài thu là phãi thu khách hang và phãi thu khác tiy thuc theo tinh chAt cña giao djch phát 
sinh hoc quan h giva cOng ty và di tircing phái thu. 

Phirong pháp Ip  dr phOng phãi thu khO dOi: d,r phOng phái thu khO dOi dirc uàc tinh cho phAn giá tn b Mn thAt 
cUa các khoàn nç phái thu và các khoán dAu tir nAm git dAn ngày dáo h?n  khac có bàn chAt tuang ti,r các khoân phài 
thu khO cO khã nang thu hi dà qua hn thanh toán, chira qua hn nhung cO thA không dOi duçrc do khách nq khOng có 
khà nang thanh toán vi lam vào tInh trng phá san, dang lam thU tiic giài thA, mAt tich, bO trôn... 

4. Nguyen tAc kA ton các hap dng hap tác kinh doanh (BCC) 

COng ty ghi nhn các khoàn mang di gop vn vao BCC ban dAu theo giá gc và phan ánh là ncr phai thu khác. 

4.1 06i vOl BCC du*i hlnh th(rc hot dng kinh doanh dng kiAm soát 

Hap d6ng hap tác kinh doanli duài hInh thirc hoat dng kinh doanh dng kiAm soát là hott dng lien doanh không 
thành 1p mt ca s kinh doanh mài. Các ben lien doanh cO nghTa vi và dircrc huOng quyAn 1cm theo thOa thun trong 
hap dng. Ho?t dng cüa hap dng lien doanh di.rqc các ben gop v6n thc hin cCmg vOl các hoat dng kinh doanh 
thOng thir&ng khác cUa tirng ben. 

Càc khoán vn (bang tiAn hoc tài san phi tiAn t) gOp vào BCC duec ghi than  và phàn ánh trong Báo cáo tãi chInh là 
tài san gop vn lien doanh can c(r vào các thOa thun trong hap ding. Cheth lch gifa giá trj hap l cUa tài san nhn 
vA và gia trj khoán vn gop (nAu co) ducrc phàn ánh là thu thp khác hoc chi phi khãc. 

D6i vOl doanh thu, chi phi, san phAm lien quan dAn hap dng thI Cong ty ghi nhn doanh thu dircic chia tr vic bàn 
hang hoc cung cAp djch vç, chi phi phãi gánh chju cüa lien doanh can cir vào các thOa thun trong hap dng. D6i các 
khoán chi phi phát sinli niêng cho hoat dng kinh doanli dng kiAm soát do minh bO ra thi COng ty phãi ghi thn chi 
phi phái gánh chju. 

ác thuydt mm/i nay là b p/ian hqp thành các Báo cáo tài chIn/i. Trang 12 
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4.2 BCC phãn chia lçri nhun 

BCC quy djnh các ben khàc trong BCC chi duqc phân chia 1i nhun nu kt qua hot dng ca BCC CO 1i, dng thai 
phài gánh chju l, Cong ty ghi nhn phn doanh thu, chi phi flrang Ong vâi phAn mInh duçcc chia tr BCC. 

5. Nguyen täc ghi nhn hang tn kho 

Hang thn kho thrqc ghi nhn thea giá gc (-) trfr d phOng giâm giá và dr phang cho hang tn kho Ii thai, mt phAm 
chit. 

Giá gc hang tn kho duçrc xàc dnh nhir sau: 

Chi phi san xut kinh doanh dO dang: bao g6m chi phi dn bO, giái phOng mat  bang, san 1p mat  bang, chi phi quyn 
sfr di,ing dat, chi phi nguyen vt lieu chInh, nhãn cong trljc tiép và chi phi san xut chung phãt sinh trong qua trinh thrc 
hin các dLr an, các cOng trinh xây di,rng ca bàn dO dang. 

Phiwng pháp tinh gia tr hang tn kho 

Nguyen 4t 1iu, cong ci, ding cii: theo gia binh quân gia quyn. 

Hch toán hang ton kho: Phrcxng pháp kê khai thixOng xuyên. 

Phwo'ng pháp 1p dy phOng giãm gi hang tn kho: dr phOng cho hang tn kho ducic trich 1p khi gia tn thuan cO 
th thi,rc hin diiçxc cüa hang tn kho nhO han giá gtc. Giá trj thuan cO th thirc hin &rorc là giá bàn uâc tInh trO di chi 
phi trôc tinh d hoàn thành san ph.m và chi phi bàn hang trOc tinh. só di phOng giàm giá hang tn kho là s6 chênh 
lch giita giá gc hang thn kho IOn han gia trj thuan cO th thrc hin duçic cOa ching. Dr phOng giãm giá hang t6n 
kho &rc 1p cho tmg mat  hang ton kho cO giá gc Ion hon giá tn thuan CO th thirc hin &rccc. 

6. Nguyen tc ghi nhn và khau hao tài san c6 dnh (TSCD) 

6.1 Tài san c6 dnh hthi hinh 

Tài san c djnh hi hInh thrqc ghi nhn thea nguyen giá trr di (-) giá trj hao mOn IQy k. Nguyôn gia là toàn bO các 
chi phi ma doanh ngJip phài bO ra d co dtrc,c tãi san c6 djnh tinh dn thai dim &ra tài san dO vào tr?ng thai san 
sang sO ding theo dLr tinh. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dau chi duçic ghi tang nguyen giá tài san c6 djnh néu 
càc chi phi nay chc chin lam tang lçri ich kinh th trong tuang lai do sO drng tài san dO. Các chi phi không thOa mAn 
diu kin trOn drcrc ghi nhan  là chi phi trong nAm. 

Khi tài san c djnh diiçic bàn hoOc thanh I, nguyen già và khAu hao luy k &rçc xOa s và bAt k' khoàn lAi l nào phat 
sinh tO viGc thanh l' du dtrcc tinh vào thu nhp hay chi phi trong nAm. 

Xác dlnh  nguyen già trong tOng truUng hçp: 

Tài san cc inh hI?u hInh mua sm 

Nguyen giá tài san c djnh baa gm giá mua (trO (-) các khoán dticc chit khAu thixong mi hoac giàm gia), càc khoãn 
thu (khOng bao g6m các khoân thud duqc hoàn li) va các chi phi lien quan trijc tip dn vic dtra tài san vào trng 
thai sn sang sO dmg, nhti chi phi lap dat, chy thO, chuyen gia và càc chi phi lien quan trrc tip khác. 

Tai san c djnh hinh thành do dAu tir xây drng theo phisong thOc giao than, nguyen gia là giá quyt toán cOng tninh 
dAu ttr xây dimg, các chi phi lien quan trkrc tip khàc và l phi triiOc b (nu cO). 

Tài san c6 djnh là nhà cOa, vat  kin trüc gAn lin vOi quyn sCr diing dAt thI giá tr quyn sO di,ing dat dic xác djnh 
riéng bit và ghi nhan  là tài san c djnh vô hInh. 

ac lhuyJi mink nay là b(5 phin hçtp lhành các Btho cáo tài chink. Trang 13 
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6.2 Tài san c djnh vô hlnh 

Tài san c6 djnh vô hinh dicic ghi nh.n theo nguyen gia trir di (-) giá tr' hao mOn my k. Nguyen giá tài san c djnh vo 
hinh là toàn bG cac chi phi ma doanh nghip phài bô ra d cO &rcic tài san c djnh vô hInh tinh dn thai dim dLra tài 
san do vào s diing theo dr kin. 

Xác djnh nguyen giá trong tirng tnrâng hqp: 

Tài san c dfnh vô hInh là quyn th dyng ddt 

Nguyen giá tài san c djnh vO hInh là quyn si ding Mt là s6 tin trã khi nhn chuyn nlnrçng quyn s1r ding dat hcip 
pháp tü ngtrcii khãc, chi phi Mn bCi, giài phong mt bng, san lap mt bang, l phi tn.ràc ba... 

6.3 Phirong pháp khau hao TSCD 

Tài san c djnh dtrcc khAu hao theo phtrong pháp dixO'ng thâng diia trén thOi gian sCr dung trâc tinh cUa tài san. Thai 
gian hUu ding râc tfnh là thOi gian ma tài san phàt huy ducic tác d%ing cho san xuat kinh doanh. 

Thô'i gian h(u d(ing ,thc t(nh cüa cdc TSCD nhw sw,: 

Nhà xw&ng, vat kiin trüc 25 näm 

May môc, thit bj 03 - 08 nám 

Phutrng tin v2n tài, truyn dn 03 - 08 nám 

Quyn sit dyng dcit vô th&i hin diecrc ghi nhan  theo giá gc và khong tinh khdu hao. 

7. Nguyen tc ghi nhn chi phi xây dung co ban dO dang 

Chi phi xây dirng co bàn dà dang drçyc ghi nhn theo giá g6c. Chi phi nay bao gm toàn b chi phi can thit M mua 
sm mài tài san c djnh, xay dirng mài hoc sira chfta, cal to, ma rng hay trang bj Ii k' thut cong trInh. 

Chi phi nay dtrçc két chuyn ghi tang tài san khi cong trInh hoàn thành, vic nghim thu tng th dà thirc hin xong, 
tài san dtrcc bàn giao và &ra vào t@ng  thai sn sang sr du,ing. 

8. Nguyen täc ghi nhn nq phãi trà 

Các khoàn n phãi ti-a thrqc ghi nhn theo nguyen giá vá khOng thp hcin nghia vi phai thanh toán. 

Cong ty th%rc hin phân loai các khoán nç phai trã là phài trà ngu.r&i bàn và phal trà khác tUy thuOc theo tinh chat ca 
giao djch phát sinh hoc quan h giia cong ty và d6i ttryng phãi trã, 

Càc khoàn nç phài trã dtrcic theo dOi chi tiat theo kS'  hn phài trã, d6i tiicmg phai trá, loai nguyen t phãi trã (bao g6m 
vic dánh gia 'ai  nç phãi trà thOa man dnh nghia các khoàn m1ic tin t cO g& ngoai t) và các yu t6 khác theo nhu 
cau quàn l' cOa Cong ty. 

Ti thai diam lap báo cáo tài chInh, Cong ty ghi nhn ngay mt khoán phãi trã khi cO các bang chng cho thy mQt 
khoàn t6n thAt cO kha nang chc chin xày ra theo nguyen tac th.n tr9ng. 

9. Nguyen tAc ghi nhn vay 

Giá trj các khoàn vay thrccc ghi nhn là tang s6 tin di vay cUa các ngãn hang, t chc, cong ty tài chinh và các di 
tucing khac (khOng bao gm các khoãn vay di.rài hinh thirc phát hành trái phiu hoc phát hành c phiu tru dài cO diu 
khoãn bat buc ben phát hành phai mua 1aj t?i mit thOi dim nhAt dlnh  trong tucmg lai). 

Các khoãn vay dixcc theo dOi chi tit theo tfrng d6i tucmg cho vay, cho nçi, tmg kh ixac vay nç và tfrng loi tài san 
vay nçi. 

ác thuyet minh nay là b ph4n hcp thành các Lao cáo tài chin/i. Trang /4 
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10. Nguyen tAc ghi nhn các khoán chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gm lài tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trrc tip dn các khoán vay cüa doaith 
nghip duçc ghi nhn nhii khoán chi phi san xuAt, kinh doanh trong näm, trir khi chi phi nay phát sinh tir các khoàn 
vay lien quan tri,rc tip dn vic du ttr xây drng hoc san xut tài san dâ dang duçic tinh vao giá tn tài san dO (dirçrc 
vn hOa) khi cO dU diu kin quy djnh t?i  chuAn mçrc k toán s 16 "Chi phi di vay'. 

11. Nguyen tc ghi nhn chi phi phái trã 

Chi phi phái trã bao gm chi phi lai tin vay; chi phi d tm tinh giá v6n hang hOa, thánh phm bAt dng san a bàn... 
dä phát sinh trong k' báo cáo nhirng thrc t chiia chi trá. Các chi phi nay dirqc ghi nhn diia tren các uàc tinh hçip l 
v s6 tin phái trá theo các hcrp d6ng, thOa thun ci th. 

12. ChInh sách tin Iirong vã các khoãn bão him bat buc 

Tin hrang diroc tinh toán và trich 1p diia vào chi phi trong k' da theo hçrp dng lao dng và quy ch tin hong cOa 
Cong ty. Theo dO, bào him xa hi, bão him y t va báo him thAt nghip cüng diiçic trich 1p  vOi t' l là 25,5%, 
4,5% và 2% tuang rng tin luung cña ngu0i lao dng. T' l 21,5% se duvc di.ra vào chi phi báo him xä hi, bão 
him y t& bão him thAt nghip trong ks'; và 10,5% s thrqc tiich ti lirong cUa ngii1i lao dng. 

Tin hnmg chi trã cho ngi.r&i lao dng duçic quy dlnh  trong hcip dông lao dng. 

13. Nguyen tc ghi nhn vn cliii sO' hii'u 

Vng6pciiachiis&hüii 

V6n gOp ciia chU sà hthi diic hinh thành tü s6 tin dâ gop vn ban dAu, gOp b sung ciia các c6 dông. Vn gOp ciia 
chii sO hfi'u di.rc ghi n}4n theo s v6n thirc tA d gOp b&ng tin hoc bang tài san tinh theo mnh giá ciia C6 phiu da 
phát hành khi mOi thành lip, hoc huy dng them d ma rOng  quy mô hot dng cCia Cong ty. 

Thong dir v6n cô phAn 

Phàn ánh khoán chenh lch tang gina giá phát hành c6 phiu so vOi mnh giá khi phát hành Ian dAu hoc phãt hành b6 
sung c6 phiu và chênh lch thng, giãm gitta s6 t16n thrc t thu diiqc so vOl gia mua li khi tái phát hành c6 phiu qu. 
Trir?yng hop mua Ji c6 phiAu d hCiy bO ngay tai  ngày mua thi giá tn c6 phi6u dtrçc ghi giám ngu6n v6n kinh doanh tai 
ngày mua là giá thrc t mua Ii và cling phãi ghi giàm ngu6n v6n kinh doanh chi tit theo mnh giá và phAn thng dii 
v6n c6 phAn ciia c6 phiAu mua lal. 

L9'i nh4n chira phin phôi 

Lcci nhun sau thud chiia phân ph61 diiqc ghi nhn là s6 lçii nhun (hoc 16) tir kt qua hoat dng kinh doanh cOa COng 
ty sau khi trir (-) chi phi thu thu nhp doanh nghip cUa k' hin hánh-.và eác khoán p dgh6i th thay 
d6i chInh sách k toán, diu chinh h8i t6 sal sOt trong yAu cUa cac nãm tnrOc. 

Vic phân ph6i lçi nhun dtrçc can ctr vào diu l COng ty và thông qua Dai hOi  d6ng c6 dOng hang nAm. 

14. Nguyen tAc ghi nhn C6 phiu qu 

Các cong cii v6n chU sO httu diiqc Cong ty mua li (c6 phiu qu') thrçc ghi nh,n theo nguyen giá và tnir váo v6n chU 
sO httu. Cong ty không ghi nhn càc khoán lAi/(I6) khi mua, bàn, phát hành hoc hUy cac Cong cii v6n chU sO httu ciia 
minh. Khi tái phát hanh, chénh loch  gitta giá tái phát hành và giá s6 sách cUa c6 phiAu qu5 di.rçcc ghi vào khoàn mic 
"Thng dii v6n c6 phAn". 

C 
C 

'dc Ihuyt mm/i nay là b(5 ph,$n hçip than/i các Báo cáo rài chinh. Trang 15 
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15. Nguyen tAc và phtrong pháp ghi nhn Doanh thu và thu nhp khäc 

Doanh thu cho thuê tài san 

Cong ty áp ding phucmg phãp ghi nh.n doanh thu mOt  In di vOi toàn b s tin cho thue nhn truàc khi thOa mn 
d6ng thii 4 diu kin: 1. Ben di thué khOng cO quyn hciy ngang hqp d6ng thué và doanh nghip cho thué khOng cO 
nghTa vi phãi trá 'a s tin d nhân tnric trong mçi tnring hçp và dirâi mci hinh thrc; 2. So tin nhan truàc tr vic 
cho thué không nhô hin 90% ttng s tin cho thue dr kin thu duçic theo hcip dng trong sut thii h?n  cho thué Va 
ben cli thué phãi thanh toán toàn b s6 tin thuô trong vóng 12 thang k ti th&i dim khi Mu thuê tài san; 3. Hu nhir 
toàn b rUi ro và lcii Ich gân 1in vài quyn sei hüu tài san thuê d chuyn giao cho ben di thuê; 4. Ifâc tInh &rcic ttrmig 
d6i My dU giá v6n cüa hot dng cho thuê. 

Doanh thu cung cp dch vi 

Doanh thu cOa giao dch v cung cp djch vij &rqc ghi nhn khi kt qua cUa giao djch do &rçlc xác djnh mt cách clang 
tin cay.  Tnr&ng hcip giao djch ye cung cap djch vi lien quan dn nhiu k' thi doanh thu dtrcrc ghi nhn trong näm theo 
k& qua phn cong vic d hoàn thành vào ngày Ip Bang Can di k toán cüa k' dO. Doanh thu cung cp djch viii thrçic 
ghi nhn khi dng thii thOa man tht cá bn (4) diu kin: 1. Doanh thu &rcrc xác djnh tirong d6i chic thin. KIii hcip 
d6ng quy djnh ngirôi mua thr?c quyn trá 1i djch vi d mua theo nhUng diu kin cii th, doanh nghip chi duçic ghi 
nhân doanh thu khi nhüng diu kin ci th do không cOn t6n ti va ngIri mua khOng dcc quyn trã li djch vi d 
cung cp; 2. Doanh nghip da hoc s thu duvc lcri ich kinh t tr giao djch cung cp djch viii dO; 3. Xác djth duçc 
phAn cong vic dâ hoàn thành vào ngày 1p bang Can dM k toán; 4. Xác djnh duçrc chi phi phát sinh cho giao djch và 
chi phi hoàn thành giao djch cung cp dlch  vi dO. 

Nu khong th xác djnh &rcic k& qua hcrp dng mOt  cách chàc chin, doanh thu sê chi ducc ghi nhan mrc cO th thu 
hi thrcic cUa cac chi phi dâ thrcc ghi nhan. 

Doanh thu hqp ding xay ding 

Doanh thu ban Mu &rc ghi nhan  trong hp dng; va các khoân tang, giãm khi thc hin hp dng, các khoãn tin 
thi.rong va cac khoán thanh toán khác nu các khoãn nay CO khã nang lam thay d6i doanh thu, và cO th xác djnh duqc 
mOt each clang tin cay. Doanli thu cUa hçrp d*ng xây dirng duçic xác djnh bang giá trl hqp l cOa các khoan d thu hoàc 
s thu &ric. Vic xác djnh doanh thu cUa hcrp dng chju tác dng cUa nhiu yu t khOng chc chn vi chOng tuS' 
thuc vào các stj kiin së xáy ra trong tucmg lai. Vic .rOc tinh thumg phai dtiqc scra dM khi các sir kin dO phát sinh 
và nhtng yu t6 khOng chc chn dtrçic giái quyt. VI vay,  doanh thu cUa hqp d6ng cO th thng hay giám ô trng thi 
ks'. 

Ghi nhan  doanli thu và chi phi cüa hçrp dng xây d%rng duçic ghi nhan khi k& qua thrc hin hçp dng xay dvng  duc 
xac djnh mOt  cách clang tin cy vã thc khách hang xác nhan, doanh thu và chi phi lien quan dn hcp dng duçic ghi 
nhân tirong üng vài phân cong vic da hoàri thành &rcic khách hang xác nhan trong näm phãn ánh trén hOa don dà lap. 

Di vài hqp dng xây di,rng giá c djnh, kt qua cüa hvp  dng dirqc tràc tinh mt cách clang tin cy khi thOa man dng 
thai 4 diu kin: 1. Tng doanh thu cUa hqp dng duc tinh toán mt each clang tin cay;  2. Doanh nghip thu dtrqc li 
Ich kinh t tir hqp dng; 3. Chi phi d hoàn thành hqp dng và phn cong vic d hoàn thành tai  thai dim lap  báo cáo 
tãi chInh di.rçic tinh toán mt each clang tin cay; 4. Các khoãn chi phi lien quan dn hp dng cO th xác dnh diic rO 
rang và tInh toán mt cách clang tin cy d t6ng chi phi thrc M cUa hcip dng cO th so sánh duçic vài t6ng dir toán. 

Di vOi hqp d&ig xây d%mg vâi chi phi phi them, kt qua cta hqp dng thrqc Lrâc tlnh mt each clang tin cy khi thOa 
man ding thai 2 diu kiin: 1. Doanh nghip thu duqc lqi ich kinh t tr hçip dng; 2. Các khoãn chi phi lien quan Mn 
hp dng cO th xác djnh duc rO rang và tinh toán mOt  cách dáng tin cy khOng k cO dixc hoàn trâ hay không. 

TO 

) F 
A 

'ác thuyA: mEn/i nay là b(3 p/ian hcip than/i các Báo cáo thE chInh. Trang 16 
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15. Nguyen tc và phtrong phäp ghi nhn Doanh thu và thu nhp khác (tip theo) 

Doanh thu bàn bt dung san 

D6i vdi cac cOng trinh, hang mvc  cong trInh ma Cong ty là chU du tir thI doanih thu bàn bt dng san dirçc ghi nhn 
khi dng then thoã man 5 diu kiên: 1. Bt dOng  san da hoàn thành toàn b và bàn giao cho ng.roi mua, doanh nghip 
da chuyn giao rOi ro và lqi ich gn 1in vài quyn sâ hiu bt dng san cho ngiri mua; 2. Doanh nghip không cOn 
nAm gut quyn quan l bt dOng  san nhu ngtrOi sâ hUu bt dng san hoc quyn kim soát bt dng san; 3. Doanh thu 
duqc xác djnh tucmg di chc chn; 4. Doanh nghip da thu &rqc hoc s thu &rcc lçii Ich kinh th tir giao djch bàn bt 
dng san; 5. Xác djnh dircic chi phi lien quan dn giao djch bàn bt dng san. 

Doanh thu hot dng tài chlnh 

Doanh thu hoat dng tài chinh phãn ánh doanh thu tr tin lài, c6 tic, lçri nhun dtrcyc chia, doanh thu tü chuyn 
nhucing v6n du ti.r và doanh thu hot dng tài chinh khác cUa doanh nghip. 

Doanh thu phát sinh tr tin lai, c6 trc và lqi nhun dirçc chia cUa doaiTh nghip thrçic ghi nhn khi thOa man d6ng th&i 
2 diu kin: 1. CO khà nang thu dxcic lqi ich tr giao djch do; 2. Doanh thu duçic xác djnh tlicing dM chc chin. 

- Tiên Iai thrcyc ghi nhn trên co sà thai gian và lài suAt thrc t trng ks'. 

- C tCrc va Içri nhun &cYc chia ducic ghi nhn khi c6 dOng dtrçrc quyn nh.n c tirc hoäc các ben tham gia gOp von 
thrc quyn nhn Icri nhu tr vic gOp v6n. 

Khi không th thu hM mOt  khoàn ma tnràc dO d ghi vao doanh thu thi khoàn có khã näng không thu h61 diic hoc 
khOng chic chin thu hM ducic do phái hch toán vào chi phi phát sinh trong näm, không ghi giám doanh thu. 

16. Nguyen tc và phiro'ng pháp ghi nhân giá von hang bàn 

Giá vOn hang bàn phân ánh trj giá vOn cUa san phm, hang hOa, djch vi,1, bt dng san bàn trong k' và các chi phi khác 
duc ghi nhn vào giá vOn hoc ghi giam giá vOn trong k' báo cáo. Giá vOn &rcYc ghi nhn ti th&i dim giao djch 
phát sinh hoc khi cO khà nàng tuong dOi chc chin së phat sinh trong tirong lai không phân bit d chi tin hay chua. 
Giá vOn hang bàn và doanh thu duçrc ghi nhn dOng thai theo nguyen tc phO hçrp. 

17. Nguyen tc vã phuong pháp ghi nhãn chi phi tài chInh 

Chi phi tài chInh bao gOm các khoán chi phi hoc khoãn l lien quan dn các hot dng Mu tu tài chInh, chi phi Iài 
vay và chi phi chuyn nhucmg vOn gOp và các khoãn chi phi tài chinh khác. 

Khoãn chi phi tài chInh duc ghi nhn chi tit cho tirng ni dung chi phi khi thi,rc t phát sinh trong k' và ducrc xác 
djnh mOt  cách dáng tin cy khu cO dy dU bang chOng v các khoàn chi phi nay. 

18. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip 

Chi phi thu thu nhâp doanh nghip bao gOm chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hanh và chi phi thud thu nhp 
doanh nghip hoan li phát sinh trong nàm lam can cir xác dlnh  kt qua hoat dOng  kinh doanh sau thuO cUa Cong ty 
trong näm tài chinh hin hành. 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành là sO thuO thu nhp doanh nghip phái np tinh trén thu nhp chju thud 
trong nam và thuE sut thu thu nhap doanh nghip hin hành. 

Các khoãn thu phãi np ngãn sách nhá nuàc së ducyc quyt toán cv th vài co quan thu. Chênh lch giUa sO thug 
phãi np theo sO sách và so lieu kim tra quyét toán se dircrc diu chinh khi cO quyt toán chInh thCrc vâi co quan thuO. 

dc thuyu, minh nay là b ph<n hçp lhành cac Báo cáo ai chinh. Trang 17 
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18. Nguyen the và phtro'ng pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip (tip theo) 

Thus su&t uu di 10% dM vài phn thu nhp cüa Cong ty tir thirc hin d an du tu - kinh doanh nhà 0 xâ hi, theo 
quy djnh tai  dim d Khoán 3 Diu 19 Thông tu s6 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 cüa Bô Tài chInh huóng dn thi 
hành Nghi dnh s6 218/2OI3fND-CP ngãy 26 thang 12 näm 2013 cCta Chinh phU quy djnh va hi.r0ng dn thi hành Lut 
Thud thu nhp doanh nghip, quy dnh v áp d,ing thud sut uu dài 10% trong sut th0i gian hoat dng: "d) Phn thu 
nhp cUa doanh nghip ttr thrc hin dr an du ti.i - kinh doanh nhà 0 xA hQi d ban, cho thud, cho thuô mua dM vOi các 
d6i tllcYng quy dinh  ti Diu 53 Lut nhà 0". 

Do chua chic chin cO duqc 1ci nhun tInh thus trong tirong lai, nn Cong ty dâ không ghi nhn tài san thu thu nhp 
hoan lai dM vOl các khoán 1 tinh thus chua sO diing. 

Thu sut thu thu nhp doanh nghip di vOi các hoat dng khác áp ding cho Cong ty trong näm hin hành là 20%. 

19. Nguyen tc ghi nhn ll trên cô phiu 

Li co bàn tren c phiu dtrçcc tinh bang cách 1y Iqi nhun hoc 1 phân b cho c6 dong sO hOu c6 phik ph thông 
cüa Cong ty sau khi trO di phan Qu9 khen thtrOng và phic Içri duc trich Ip trong nAm chia cho s6 hrcmg binh quân 
gia quyn cUa s6 c phiu ph thông dang hru hành trong näm. 

Lài suy giâm tren c phiu dLrcvc tinh bang cách chia lqi nhun hoc l sau thu phân bó cho c6 dOng sO h(1u c6 phiu 
pM thông cüa Cong ty (sau khi da diu chinh cho c tOc cüa c6 phiu tin di Co quyan chuyn di) cho s6 1ung binh 
quân gia quyn cOa s6 c phiu pM thông dang luu hànli trong näm và S6 hrçrng binh quân gia quyn cüa c6 phiu pM 
thông se ducyc phát hành trong trtrOng hçp tAt cá các c6 phiu pM thông tim nang cO tác dng suy giám du diiqc 
chuyn thành C6 phiu pM thông. 

20. Cong ci tài chinh 

Ghi nhn ban 1u 

Tài san tài chInh 

Theo thông tu s6 210/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 näm 2009 cOa B Tài chinh ("Thông tir 210"), tài san tài chInh 
dirqc phân ba1  mt cách phO hqp, cho mi,ic dich thuyt minh trong các báo cáo tài chInh, thành tài san tài chinb &rçrc 
ghi nhn theo giá ti-i hçip 1y thông qua Báo cáo kt qua hoat dOng kinh doanh, càc khoàn cho vay và phãi thu, các 
khoán dAu tu giCi dn ngày dáo hn vá tài san tài chInh san sang d bàn. Cong ty quyt djnh phân loai cac tài san tài 
chInh nay tai  th0i dim ghi nhn IAn dAu. 

Tai thai dim ghi nh.n lAn Mu, tài san tài chInh duqc xác djnh theo nguyen giá cong vOi chi phi giao djch triic tip cO 
lien quan. 

Các tài san tài chInh cUa Cong ty bao gm tin và các khoãn tiAn gOl cO k' han,  các khoán phái thu khách hang, phái 
thu khác và các khoãn cho vay. 

Nq phãi trã tài chinh 

Nc phãi trã tài chInh theo phrn vi cOa Thông tii 210, cho mic dich thuyt minh trong các báo cáo tài chfnh, thrçc 
phân IOai mOt  cách phU hcp thành các khoàn nq phâi ti-a tài chInh dtrqc ghi nhn thông qua Báo cáo k& qua hoat dng 
kinh doanh, các khoán ncr phài trã tài chinh dtrcrc xác dinh  theo giá trj phân b6. Cong ty xác djnh vic phân ba1  các 
khoán nq phãi ti-a tài chinh tai  thOi dim ghi nhn iAn Mu. 

TAt cà ncr phãi ti-a tài chinh ducrc ghi nhn ban Mu theo nguyen giá cong vài các chi phi giao djch tn,rc tip cO lien 
quan. 

Ncr phái trã tài chinh cüa Cong ty bao g6m các khoàn phãi trã ngtr0i bàn, các khoãn phài trá khác, nq va vay. 

ac zhuyEi mEn/i nay là b ph<$n hcip than/i cac Báo cáo íàí chinh, Trang 18 
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20. Cong ciii tài chInh (tip theo) 

Gá trl sau ghi nhn in du 

Hin tai  không Co yOU câu xác djnh li giã tij cUa cac cong ciii tài chInh sau ghi nhn ban du. 

BO trw các Cong ci tài chInh 

Các tài san tài chInh Va nç phái trã tài chinh dtrçc bU tri và giá trj thuân sO &rcic trinh bay trOn các báo cáo tài chmnh 
nu, và chi nu, dcm vi có quyn hçip pháp thi hành vic bO trr các giá trj dA &rçrc ghi nhn nay và cO djnh bO trr 
trên co sà thuAn, hoc thu &rçYc các tài san và thanh toán ncr phài trà dng th&i. 

21. Các ben liOn quan 

Các ben lien quan là các doanh nghip, các Ca nhân, trrc tip hay gian tip qua mtt hay nhiu trung gian, cO quyn 
kim soát hoc chju sr kim soát cUa Cong ty. Cãc ben liOn kt, các cá than nào trijc tip hoäc gián tip nm gi 
quyn bMu quyt và có ãnh hrông dáng k d6i vài Cong ty, nhung chüc trách quãn 1' chO ch& nhu Ban Tang Giám 
dc, Hi ding Quàn trj, nhUng thành viOn than cn trong gia dInh cüa nhfing cá than hoc các ben liOn két hoc nh0ng 
cong ty liOn kt vài Ca nhân nay cung drac coi là các ben liOn quan. Trong vic xem xOt tirng m6i quan h gi[ta các 
bOa liOn quan, bàn ch& cOa mM quan h diçcc chü ' chir khOng phài là hinh thtc pháp I. 

22. Nguyen tAc trInh bay tài san, doanh thu, kt qua kinh doanh theo b phn 

BG phn kinh doanh bao gm bO phn theo linh vrc kinh doanh và b phn theo khu vrc dja 1'. 

Bô phn theo linh vrc kinh doanh là mt bi phn cO th phân bit thrçyc cOa COng ty tham gia vào qua trinh san xut 
hoc cung cp san phm, djch vi riOng 10, mt nhOm các san phni hoc các djch v CO liOn quan ma b phn nay cO 
rOi ro và lqi Ich kinh th khác vOi các b phn kinh doanh khác. 

BO phn theo khu vrc dja 1 là mOt bO phn cO th phãn bit dirqc cUa Cong ty tham gia vào qua trInh san xut hoc 
cung cp san phm, djch vi ti-ong phm vi mt môi tru&ng kinh M th ma b phn nay cô rOi ro và lcci ich kinh té 
khác vài các b phOn kinh doanh trong các môi trtthng kinli th khác. 

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRINH BAY TRONG BANG CAN oOi KE TOAN 

1. Tin và các khoãn twong throng tin 30/06/2022 01/01/2022 

Tin 53.570.516.146 6.161.037.613 

Tin mAt 4.774.497.708 4.005.801.504 

Tin gCringanhàng 48.796.018.438 2.155.236.109 
Các khoãn tirong dirong tin 110.176.847.403 

Tin gi'ri cO kS'  han không qua 3 thang 110.176.847.403 

Cong 163.747.363.549 6.161.037.613 

2. Các khoán du tu tài chInh: Xeni thuyt minh trang 34-37. 

3. Phãi thu cüa khách hang 30/06/2022 01/01/2022 

Giá trj Dçr phOng Giá trj Dir phOng 

Ngn hn 

Phài thu khách hang là các 
ben liOn quan (xem thuyt 
minh X.2) 1.906.662.523 1.904.756.727 

Cac khách hang mua can hO 43 .389.970.556 43.500.478.102 

Cong 45.296.633.079 45.405.234.829 
Các thuy/t minh thy là b5ph*2n hQp Ihành các Báo cáo tài chinh. Trang 19 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON 

BÀN THUYET MINII BAO CÁO TA! CHINH 

QU}2 2 NAM2022 

Mu s6 B 09- DN 

Don vj tmnh: Dng Vit Nam 

4. Trã tnr&c cho ngu*i ban 30/06/2022 01/01/2022 

Giá tn Di phOng Giá trj Dir phOng 

a. Ngan hn 78.190.257.048 313.787.574.089 

Các c dOng cUa Cong ty C6 
ph.n Xây drng Sài GOn Kim 
Háo 222.882.934.000 

Nguyn Dai  Nguyen (1) 37.3 50.000.000 35.350.000.000 

Ira tririrc ngithi ban là các 
ben lien quan (xem thuy& 
minh X.2) 2.000.000.000 2.003.797.768 

Ira trirâc cho ngui ban 
khác 38.840.257.048 53.550.842.321 

b. Dài hn 47.300.000.000 47.300.000.000 

COng ty C ph.n Du ti' 
XAy drng Trn Vit (2) 15.000.000.000 15.000.000.000 

Nguyn Thj Van (3) 20.000.000.000 20.000.000.000 

LO Thành Nhân và Ngiy 
NgQc Phixçmg (4) 2.300.000.000 2.300.000.000 

Le Tn Phat (5) 10.000.000.000 10.000.000.000 

Cong 125.490.257.048 361.087.574.089 

(1) Khoãn trá truirc cho Ong Nguyn Dai  Nguyen d thrc hin dn bU, nh.n chuyn nhi.rçmg quyn sir diing dt và 
các thU tic c.n thit chun bi du tir dij an cho các d an cUa Cong ty. 

(2) Khoàn tin trã tnrirc cho Cong ty C6 phAn Du ti.r Xây dirng Trn Vit theo hcip dng nhOn chuyn nhircrng c6 
phAn s6 07/2017/HDCN ngày 27/4/2017 và ph%i h,ic hcrp dng s6 O8IPLHDD ngày 12/11/2018. Dn thin dim Ip 
báo cáo tài chinh nay, các ben dang tin hành các thU tvc  cn thit d thanh 1' hp dng. Theo dO, cac c dOng 
COng ty C phAn DAu U.' Xây dtrng Trn Vit se hoàn trã li s6 tin dA nh.n va läi pht (nu cO) cho Cong ty. 

(3) Khoân irng trirOc cho bà Nguyn Thi Van theo hçp dng dt ccc, hira mua va hira ban s6 1SIHDDC ngay 
15/9/20 17 và PLHD so 01 ngãy 30/3/2018. COng ty C phân Dja Oc Sài GOn ing tri.rOc cho bà Nguyn Thj Van 
d nhn chuyn nlnrçmg 10 dt t9a lac ti PhLr&ng An PhU Dông, Quân 12, Thành ph6 H Chi Minh. EMn thin dim 
1p báo cáo tài chfnh nay, Ban Tang Giám d6c COng ty dánh gia không cO sçr suy giám hay bt kS'  tn tht nu cO 
d61 vii khoãn U'ng triric nay vi theo bàn an phUc thrn s 1 1/2O2IIDSPT ngày 07 tháng 01 näm 2021 cUa TOa an 
Nhãn dan thânh ph H Chi Minh thi bà Nguyn Thj Van có nghia v phãi thanh toán khoán tin dä nhn cho Cong 
ty. 

Các fhuy& minis nay là bph$n hçip than/i các Baa cáo tai chin/i. Trang 20 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY cO PHAN ifiA OC SAI GON Mu s6 B 09- DN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

QU}2 NAM2022 Dun vf tInh: Dng Viét Nam 

4. Trã tru*c cho nguOi bàn (tip theo) 

(4) Khoán thig tnrâc cho Ong Là Thành Nhân và Ba Ngiiy Ngçc Phu'cing theo hçip dng htra mua, hra ban nhà 
ngày 20/11/2014. EMn th&i dim 1p báo cáo tài chmnh nay, Ong Lê Thãnh Nhãn và Ba Ngiiy NgQc Phuçmg dang 
ch phàn hi cUa co quan cO thrn quyn phà duyt các thu wc can thiat truàc khi chuyan nlurqng tãi san cho Cong 
ty. 

(5) Khoàn lrng tnrâc dn Ong Lê Tan Phat theo Biên bàn thOa thun v vic nhân chuyan nhi.rçmg quyan scr ding 
dat, quyn sà hftu nhà a và tái san gân han vài dat ti ngay 28/8/2018. Dan th&i diam 1p báo cáo tài chinh nay, Ong 
Là Tn Phát dang hoàn tat các thU t,ic thira ka, da hoãn tat thU tic chuyan nhi.rçmg. 

5. Phãi thu va cho vay 30/06/2022 0 1/0 1/2022 

Ngan hn Giá trj Dy' phOng Giá trj Dy' phOng 
Phãi thu va cho vay là các 
bàn hUn quan (xem thuyat 
minh X.2) 

Cong ly TNHH Du ljch TMn 
PhU (1) 

Các t chUc, cá nhán khác 

Cong 

16.410.700.000 4.965.700.000 

C 
30.000.000.000 30.000.000.000 C 

12.062.821.316 8.562.821.3 16 •1 

58.473.521.316 43.528.521.316 

(1) Phài thu tir COng ty TNHH Du ljch iian PhU theo hcp dng vay s 02/2019/HDVT ngáy 30/01/2019 vâi s tian 
30.000.000,000 VND, lai suat 12%/näm thi hn vay 3 tháng, ngày trâ nç vay: 30/4/2019. Tài san dam bão là 
quyan sir dvng  dat cO din tich 20.900m2 ti khu du ljch Tian Phu, x Tian Thành, Thành ph Phan Thiat, tinh 
Binh Thun. Trong do, din tIch da dtrçc cap GiAy charig nhn Quyan sir ding dat 1 12.915m2 cO s6 103674 do 
Sâ Tài nguyen và Môi tnrmg tinh Binh Thuân cap ngày 23/5/2007. Khoàn cho vay nay dang dxqc ca quan thi hành 
an TP.Phan Thiet thti ly, giai quyet theo Quyet dnh thi hanh an theo dan yeu cau so 792/QD-CCTHADS ngay 26 
tháng 05 nàm 2022 cUa Chi cc thi hành an dan sy' TP.Phan Thiat. Ban Tng Giám d& COng ty dánh giá rang khà 
nng thu hM dM vai khoàn phài thu nay không bi suy giam do già trj tái san dam báo thu hi thrcic iOn hon khoàn 
cho vay nay. 

6, Phãi thu khác 30/06/2022 01/01/2022 

Giá tn D phOng Cia trl Dir phong 

a. Ngan hn 107.557.747.105 85.666.809. 027 

K cirqc, k qu5 26.018.400.000 26.018.400.000 

- K qu9 dt cQc hcrp dxng 
hzèa mua, hia bàn (1) 25.000.000.000 25.000.000.000 

- Kj quj7 dam báo thzrc hin 
dit an dcu tu 1.018.400.000 1.018.400.000 

Phài thu va hcrp tác dAu tii 24.843.472.000 25.045.872.000 

- Ong Lam Thành Gia (2) 24.843.472.000 25.045.872.000 
T ni thignhanvi n (*) 6.894.842.000 8.829.020.454 

Phài thu khác là các bàn hUn 
quan (xem thuyat minh X.2) 22.310.443.546 20.454.014.780 

Các khoàn phài thu khác 27.490.589.559 5.319.501.793 

Cong 107.557.747.105 85.666.809.027 

Các :huy: minh nay là bi5phn hcip thànli các Báo cáo thi chinh. Trang 21 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA  OC SAI GON 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

QU)2 NAM2022 

Mu s6 B 09- DN 

Do?1 vj tInh: D3ng Vit Nam 

6. Phäi thu khác (tip theo) 30/06/2022 01/01/2022 

Giá trj Dir phông Cia trj Dir phông 

b. Dài hn 69.740.000.000 69.740.000.000 

ChUa An Giáo (3) 33.700.000.000 33.700.000.000 

Nguyn Mnh Hung (4) 24.700.000.000 24.700.000.000 

DA M)c Bài - Thy Ninh (5) 11. 100.000.000 Ii. 100.000.000 

K' qu, k cuçc dài hn 
thuê dt 240.000.000 240.000.000 

Cong 177.297.747.105 155.406.809.027 

(1) Chü yu là khoãn k'i qu? dt c9c theo hçip dng hOa mua, hOa bàn s6 151HDDC ngày 15 tháng 9 nOm 2017 
(xem chi tit a thuyt minh V.4). 

(2) Phãi thu Ong Lam Thành Gia v khoân hcp tác du ttr vOi mt bàn thtr ba (ca nhân) theo hcp clng gop v6n s 
19/HDKT-2017 ngày 08/12/20 17. Theo dO, Cong ty dO gOp 50 t9 VND d bàn thtr ba tr khai thác kinh doanh t0i 
khu dt cO Mng din tich là 1.234,4 m2 t9a 1c ti Phuing Bn NghO, Quân 1, Thành ph6 H Chi Minh. Bin phap 
dam báo thOa thun bao gm s c phn sà hau cUa ông Lam Thành Gia ti mit s doanh nghip và quyn sü dvng 
dt cUa môt cá ithân là bàn liOn quan cüa ông Lam Thành Gia. Dn thi diEm 1p báo cáo tài chinh nay, Ban T6ng 
Giám dc Cong ty dánh giá không có sr suy giám hay bEt kS'  t6n thEt nEu cO d6i vai khoOn hcp tác nêu trên do vic 
thu hi cong nçi nay clang dircrc ccr quan cO thm quyEn tiEn hành theo QuyEt djrth thi hành an s 165/QD-
CCTHADS ngày 21 thang 10 nOm 2019 cUa Chi c',ic thi hành an dan sr qun 3. 

(3) ThOa thun hp tác dEu tu s 09/HTDT/2019 ngày 05/10/2019 di.rqc k' gina Cong ty va ChOa An GiOo. DEn 
thii diEm 1p  báo cáo nay, COng ty và ChOa An Giáo clang ph6i hçp thirc hin các thu tiic phap l' theo quy djnh dE 
thirc hin dAu tu dir an. 

(4) Khoàn gOp vn theo hcrp dng lien doanh s6 02/2020/HDLD ngày 17/3/2020 vài ông Nguyn Mnh HUng dE 
thc hin di,r On khu dan cu dO thj trOn khu dEt cO din tIch khoãng 6 hecta ti khu ph6 4, thj trAn An Thai, huyn 
PhU Qu6c, tinh Kiên Giang. DEn th&i diEm 1p báo cáo tài chInh nay, các bàn clang tiën hãnh các thu flic pháp l' dE 
thirc hin dAu tir dr On. 

(5) Cong ty nhin chuyEn nhtrçing toOn b phEn vn gOp cUa Cong ty C phEn Dja c 9 dO tham gia gOp yEn dE cOng 
hçp tác, dEu tu vào dr an Khu nhà 0 phia Nam dumg Xuyên A t?i  khu kinh tE cOn khEu Mc Bài, huyn BEn CEu, 
tinh lay Ninh, do COng ty Xây drng và Kinh doanh nhà Chcy LOn (nay là Cong ty CE phEn DEu tu và Dia Ec Sài 
GOn Chçi LOn) clang ten chU dEu Pr, vdi t' I yEn gOp thOa thun là 20% vOi gia phi nhn chuyEn nhtrcmg là 11,1 t 
dEng. Chu dEu tu clang thrc hin thU tiic pháp ly dE thirc hin d an và dr an clang duçrc triEn khai theo dUng tiEn 
d). Ban TEng Giám dEc Cong ty nhn dinh dr On trén là cO tiEm nOng và thu dtrçrc lçii thun trong tlwng lai. 

(*) ChU yEu là các khoãn tm rng dE thrc hin d? On An Phu River View và di,r an An PhO Residences. 

7. Hang tEn kho 30/06/2022 01/01/2022 

  

GiO gEe Dir phOng Gia gEe DiphOng 

Chi phi SX, KD dO dang 599.854.596.973 597.209.031.415 

Hang hOa bEt dng san 7.333.787.935 7.332.876.121 

Cong 607.188.384.908 604.541.907.536 

Các thuylt minh nay là b($ ph<in hclp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 22 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC SAI GON 

BAN THIJYET MINH BAO CÁO iAi CHfNH 

QU}2 NAM2022 

Mu s B 09 - DN 

Don vj iInh: Thing Vit Nam 

7. Hang tn kho (tip theo) 

Chi phi san xut, kinh doanh do dang bao gm: 30/06/2022 01/01/2022 

Dir an Hip Binh Chánh, Qun ThU fXrc (*) 284.106.819.454 284.082.231.254 

Dr an An PhU Dông, Qun 12 3 8.99 1. 193 .735 38.164.765,268 

Dr an An PhU River View, Qun ThU Dirc 29.885.946.243 29.853.476.031 

Dir an An Phil Residences, Qun Thu Dirc 71.628.849.060 71.603.624.643 

Dr an Van Lam, tinh BInh Thuân 29.111.789.230 28.859.550.139 

Dr an tai  Phan Huy ChU, phiinig 02, TP. Ving Tàu (**) 111.345.272.727 111.345.272.727 

Cáo cong trinh, dir an khác 34.784.726.524 33.300.111.353 
Cong 599.854.596.973 597.209.031.415 

(*) Dr an Hip Binh Chánh, Qun ThU Dilc dtrçic thrc hin theo các hçp dng "V/v Bi hoàn chi phi dn bU và 
chuyn giao khu Mt ti phithng Hip Binh Chánh, qun Thu Dcrc, Tp. HCM" ngày 07/6/2017 và 22/01/2018 gifla 
Cong ty và Cong ty TNHH Du Us Sài GOn Riverside. Cong ty clang hoàn tAt các diAu kin dà thOa thu.n giUa các ben 
dA bàn giao cho dM tãc. 

(**) Là giá tn Mt mua theo Thông báo trilng Mu giá tài san ngay 17/7/2020 và các chi phi djch viii pháp I' cho khu Mt 
da mua dA thc hin dir an. 

- Các dtr an trën Mu clang thc hin theo tiAn d cIA duçic phê duyt bcri cci quan Nba nuàc cO th.m quyn. 

- Giá trj hang t6n kho dUng cIA thA chAp, cAm c6 bào dam các khoàn nç phãi trâ tai  thii diAm cuM nAm: khOng có. 

8. Tài san Co djnh h&u hinh: Xem thuyêt minh trang 33. 

9. Tài san cO dlnh  vô hinh 

QuyAn sr ding dAt lâu dài t0i dja chi sO 63-65 Din Biàn PhU, phng 15, qun Binh Thnh, Tp. HO Chi Minh. QuyAn 
sr dung dAt nay clang dirçic thA chAp darn báo cho khoân vay t0i  Ngân hang NOng nghip và Phát triAn Nong thôn - CN 
Dông Sài GOn (Chi tiAt xem ThuyAt minh sO V.16 - Vay Va nq thuê tãi chinh). 

10. Chi phi trã trir&c 30/06/2022 01/01/2022 

Dài han 51.867.423 145.795.837 

Chi phi cong cii, ding cx ch& phân bO 51.867.423 145.795.837 
Cong 51 .867.423 145.795.837 

11. Phãi trã ngrUi bàn 30/06/2022 01/01/2022 

  

NgAn hn 

Phài trá ngu&i bàn là cáo ben 
lien quan (xem thuyAt minh 

Cia trl 
S6cokhanang 

tra fl Giá trj SO cO khã nAng 
trã ncr 

    

X.2) 42.296.851.078 42.296.851.078 41.296.831.642 41.296.831.642 

Cáo nhà cung cAp khác 4.780.157.968 4.780.157.968 5.075.177.968 5.075.177.968 

Cong 47.077.009.046 47.077.009.046 46.372.009.610 46.372.009.610 

Các thuy: minh nay là b5 ph4n hap thành các Báo cáo iài chinh. Trang 23 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON Mu s B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CII!NH 

QU}2 NAM 2022 Do71 vj tinh: Thing Vit Nam 

12. NgurOi mua trà tin trir&c 

Ngn hn 

30/06/2022 01/01/2022 

Cong ty TNHH DAu ttr SM GOn Riverside (*) 364. 181. 179.444 364. 181. 179.444 
Các khách hang khác 26.739.400.403 21.700. 198.17 1 

Cong 390.920.579.847 385.881.377.615 

(*) Cong ty TNHH Du tir Sài GOn Riverside trã tin trtrâc theo các hçrp dng 'V/v Bi hoàn chi phi dn bU và 
chuyn giao khu dt t4i phtring Hip Binh Chánh, qun Thu Dic, Tp. HCM" ngày 07/6/2017 và 22/01/2018 duçic k 
giUa Cong ty và Cong ty TNHH Du tir Sài GOn Riverside. 

13 Thud và các khoãn phãi np Nhà nir&c 

01/01/2022 
s6 phãi np 

trong kji 
s6 da thyc np/ 

khu trir trong k' 30/06/2022 

Phãi np 

Thugiatrjgiatang 13 5. 172.580 135. 172.580 I 
Thud thu nhp doanh nghip 
Thu thu nhOp cá nhân 3.687.345.466 

3.006.978.249 

1.094.676.252 

928.628.987 

4.402.172.491 
2.078.349.262 

379.849.227 

A 
C 

Cong 3.687.345.466 4.236.827.08 1 5.465.974.058 2.458.198.489 

14. Chi phi phãi trã ngn hn 30/06/2022 01/0 1/2 022 
Chi phi dv an Khu dan cu phtrong 13 - qun Binh Thnh 5.680.369.327 5.8 13.023 .872 
Chi phi dr an Cao 6c An Bmnh - qun Tan Phü 35.467.984.691 37.559.563.119 
Chi phi Khu dan cu phurOng 7 - qun 8 1.998.720.498 1.998.720.498 
Chi phi di,r an Hip BInh Chánh -quân ThU DUc 27.018.623.925 27.0 18.623.925 
Các khoàn trich trurOc khác 194.689.896 2.656.456.210 

Cong 70.360.388.337 75.046.387.624 

15. Phãi trã khác 

a. Ngn hn 

Phài trâ khác là các bUn hUn quan (thuyt minh X.2) 

N1in k qu9, k cucc ngn hn 

PhUi trã v cong trinh chci Ba Chiu 

Phãi trã c tCrc cho C6 dông 

30/06/2022 

4.294.883.429 

15.761.074.436 

1.000.000.000 

8.661.963.400 

01101/2022 

4.455.568.361 

15.791.074.436 

1.000.000.000 

9.615.360.057 
PhUi trã v6 gop v6n hUn doanh dr an P.13 - COng an Q.  Binh Thnh 232.544.825 232.544.825 
Báo him xà hi, bào him y t, bào hiEm thAt nghip 335.538.015 
Kinh phi bào trI chung cu 1.304.862.674 1.304.862.674 
Các khoân phai trã, phãi np khác 4.921.573.367 4.932.947.614 
Cong 

b. Dài hn 

- COng ty TNHFI BDS REE ( thuyt minh X.2) 

36.176.902.131 37.667.895.982 

3.150.000.000 
Cong 3.150.000.000 

Cong 39.326.902.131 37.667.895.982 

Các thuyil mmli nay là b ph4n hc,p thành các Báo cáo iài chink Trang 24 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN lilA OC SAI GON Mu s B 09- DN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

QU12NAM2O22 Dan vi tInh: Ddng Vit Nam 

16. Vay và ncr thuê tài chInh 30/06/2022 0 1/01/2022 

Giá trj S6c6khanng 
trã nq 

S6 cO khä nang Giá trj 
trà cr 

a. Vay ngn hn 219.239.951.812 219.239.951.812 286.204.539.732 286.204.539.732 

Cáccánhân(1) 16 1.682.666.000 161.682.666.000 177.967.666.000 177.967.666.000 

Cong ty TNHH Dja c Tuán 
Miith (2) 23.478.662.137 23.478.662. 137 23.478.662.137 23.478.662. 137 

Cong ty TNT-il-I MTV Dja 6c 
Sài GOn Nam Do (3) 18.578.623.675 18.578.623.675 18.578.623.675 18.578.623.675 

COng ty C ph.n DAu tir 
BBS Hang Vuorng (4) 8.500.000.000 8.500.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 

Ngãn hang HD Bank-CN 
Nguyn DInh Chiu 37.179.587.920 37. 179.587.920 

Vay dài hn den hn trà 7.000.000.000 7.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 

b. Vay dài hn 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 

Ngân hang Agribank-CN 
Bong Sài GOn (5) 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 

Cong 279.239.951.812 279.239.951.812 346.204.539.732 346.204.539.732 
ThuyEt minh các khoãn vay 

(1) Khoàn vay tir các cá nhân nhm b sung vn km dng vOi Ii suAt dao dng tir 9% dn 10,5%Inärn. Các khoâ.n vay 
nay không CO tài san dam báo (*). 

(*) Trong dO, các khoán vay Ca nhân các ben lien quan bao gm 30/06/2022 01/01/2022 
Ong Pharn Thu 75.736.800.000 85.736.800.000 
Ong Phm Dinh Thành 14.000.000.000 14.000.000.000 
Ba Trn Thj Tuyt Mai 7.207.437.000 7.207.437.000 
Ba Trn Thj Ga 25.000.000.000 25.000.000.000 
Ba Nguyn Thj Nguyn 2.641.379.000 2,641,379.000 
Ong Thai Quc Ducing 400.000.000 400.000.000 
Ong Ph?m luAu 12.500.000.000 12.500.000.000 
Cong 137.485.616.000 147.485.616.000 

(2) Khoãn vay tin Cong ty TNHI-1 Dja 6c luAu Minh theo hcip dng tin ding s 0311-IDVT ngày 02/10/2019. Mic dich 
vay: sin diing cho hot dng San xuAt kinh doanh. Day là khoãn vay tin chAp. S du cu6i k' là: 23.478.662.137 
VND. 

(3)  
Khoãn vay tin Cong ty TNHH MTV Dja ôc Sal GOn Nam DO theo hcip dOng vay sO 09/2019/HDVV ngày 
31/12/2019. Day là khoãn vay tin chAp. s6 dir cuM k' là: 18.578.623.675 VND. 

(4) Khoân vay tin Cong ty C6 phAn BAt dOng san Hung Vircmg theo hçip dng vay s6 01/2021/HDVV ngày 06/01/2021. 
Day là khoân vay tin chAp. S6 dii cui k' là: 8.500.000.000 VND. 

Các ihuyit minh nay là b5ph(2n hqp thành cdc Báo cáo thi chink Thong 25 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA Oc SAI GON Mu s6 B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

QUJ2 NAM2022 Dcm vi tInh: Ddng Vit Nam 

16. Vay và my thuê tài chinh (tip theo) 

(5) Khoãn vay tir Ngân hang Nông nghip và Phat trin Nong thôn - CN Dông Sài Gôn: 

Khoàn vay theo hçp dng tin ding s 6280LAV202101313 ngày 13/12/202 1. S6 tin vay 67.000.000.000 VND. 
Thri hn vay: 60 tháng. Li sut: 8,5%/nam. Mc dich vay: sung vn dAu tir dài han. Tãi san dam bào cho khoàn 
vay là: Quyn s dimg dat và tài san gân lin vài dAt ta 1c ti 63-65 f)in Bi6n Phü, Phung 15, Quân Blnh 
Th?nh, Tp.HCM. S6 dir cui k là: 67.000.000.000 VND. 

17. Doanh thu chua thwc hin 

Dài hn 30/06/2022 01/01/2022 

Doanh thu chira thrc hin tr các hcip dAng cho 
thué mua ti chung cu An Phü Dông 39.478.935.404 39.478.935.404 
Cong 39.478.935.404 39.478.935.404 

18. Vn chü s& hUu 

a. Bang d6i chiu bin dung cüa Vn chü s& hOu: Xem thuyt minh trang 38. 

b. Các giao dch v vón vOi cäc chü s& hOu 

và phan phi cA tüc, chia lçi nhun 

Qu 2/2022 Näm 2021 

V6ngopcuachusahuii 600.000.000.000 600.000.000.000 
Vn gop ddu nOm 600.000.000.000 600.000.000.000 
Vô'n gOp tOng trong kj> 

Vcn gOp cui kj) 600.000.000.000 600.000.000.000 

C6 tOt, Iqi nhun d chia 89.999.983.500 

c. C phiu 30/06/2022 01/01/2022 
S hrcmg c phiéu di.rcrc phép phát hành 60.000.000 60.000.000 
S6 ltrçing c phiAu da phát hành vã gop v6n 60.000.000 60.000.000 

Cphiuphd thông 60.000.000 60,000.000 
S hxcmg c phiAu dtrçc mua l?i 11 11 

Cdphiiuph thông Ii 11 
S1  lung Co phiAu dang urn hành 59.999.989 59.999.989 

Cphiu pM thông 59.999.989 59.999.989 
Mnh giá cphieu dang lztu hành: c1ng Vit Nanilcphiu. 10.000 10.000 

Các thuyt minh nay là b5ph<in hcip thành các Báo cáo lài chinh. Trang 26 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON Mu s B 09- DN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

QUJ2 NAM2022 Dan vj tmnh: Dng Vit Nam 

19. Các khoãn mc ngoài Bang can a6I k toán 

30/06/2022 01/01/2022 

Khoãn myc 

Nq khó dôi dâ xr I 

Cug 

5 .89 1.826. 107 5 .891.826. 107 

5.891.826.107 5.891.826.107 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG 
KINH DOANH 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 

Doanh thu ban hang và cung cAp djch vi 

Cong 

2. Doanh thu thun v ban hang và cung cAp djch vy Quy 2/2022 Qu 2/2021 

Doanh thu thuAn ban hang vã cung cAp djch viii 413.439.092 13.432.564.997 

Cong 413.439.092 13.432.564.997 

3. Giä vn hang ban Quy 2/2022 Qu 2/2021 

Giá von cüa hang hóa dA ban và cung cAp djch vii 71.405.409 3.180.683.200 
Hoàn nhp chi phi trich tnrc (4.364.716.589) 

Ciing 71.405.409 (1.184.033.389) 

4. Doanh thu hoot dng tài chInh Qu 2/2022 Quy 2/2021 

LAi tiAn girl 1.167.963.538 5.716.052 
Ui cho vay và ch.m thanh toáii 40.757.299.743 
CO tirc, Içri nhun ducrc chia 13.386.000.000 

Cong 55.311.263.281 5.716.052 

5. Chi phi täi chinh Qu 2/2022 Qu 2/2021 

Chi phi lâi vay 7.155.314.264 7.232.132.338 
Dir phông tOn thAt dAn tir tài chinh 737.906.303 790.552.776 

Cong 7.893.220.567 8.022.685.114 

6. Chi phi quãn l doanh nghip Qu 2/2022 Quy 2/2021 

Chi phi nhân viên 4.096.355.320 3.258.343.401 
Chi phi khAu hao TSCD 205.770.013 151.954.389 
ThuA, phi và 1 phi 11.949.411 7.798.458 
Chi phi djch vii mua ngoài và chi phi khác 4.097.821.785 1.369.517.455 
Cong 8.411.896.529 4.787.613.703 

Các thuylt minh nay là b5ph4n hqp thành các Baa cáo tài chinh. Thong 27 

Qu 2/2022 Qu 2/2021 

4 13.439.092 13.432.564.997 

413.439.092 13.432.564.997 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

QU12 NAM2022 

Mu s B 09- DN 

Doii vi tlnh: Ddng Vit Nam 

7. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành Quy 2/2022 Qu 2/2021 

1. Tng tqi nhun k toán trffôc thus 39.352.059.868 1.812.015.621 

2. Các khoãn diu chinh tang, giam lçi nhun k toán d xác djnh thu 
nhp chju thud thu nhp doanh nghip: (24.317.168.621) (9.767.466.056) 

Các khoàn dieu chmh giam (24.317.168.621) (9.767.466.056) 

+ Cd tzc, iqi nhuan nhan dztcrc (13.386.000.000) 

+ L6 lüy IcE Qu1/2022 (10.931.168.621) (9.767.466,056) 

3. Thu nhp chu thud kS'  hin hành (1+2) 15.034.891.247 (7.955.450.435) 

Thu nhp tit hogt d5ng kin/i doanh dirçic itu dai thud (10%) 

Thu nhap t? hogt dc5ng kinh doanh khong dwctc uu dai thud (20%) 15.034.891.247 

4. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành 3.006.978.249 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành (Thud suEt 10%) 
C 
C 

C'hi phi thud thu nhap doanh nghip hin hành (Thud suEt 20%) 3.006.978.249 

5. Tng chi phi thud thu nhp doanh nghip trong kj' 3.006.978.249 S 
N 

VIII. TA! SAN iAi CH!NH VA NQ PHAI TRA TA! CHINH (Xem thuyt minh trang 39) 

Giá tn hçnp 1 cüa các tài san tãi chinh và nçi phãi trã tài chinh thrcc phàn ánh theo giã tn ma cOng ci tãi chinh có th 
chuyn di trong mt giao djch hin t0i gilla các ben tham gia, ngoi trfr trLrYng hcnp bt buc phãi ban hoc thanh 1. 

Giá tij hccp 1' cUa tin mt và tin giri ngân h?n,  các khoân phãi thu khách hang, các khoãn phãi trã ngtrâi ban và nci 
phãi trã ngân hn khác tisang diiang vài giá tn ghi s cfia các khoãn mic nay do nhithg cong ci nay có ki hn ngán. 

Ngoi trr các khoãn d cp a tren, giá tn hp 1 cüa nçi phãi trá tãi chInh dài hn chira dtrqc dánh gia và xác djnh mOt 
cách chlnh thrc vào ngãy 30 thang 06 näm 2022 và 31 tháng 12 näm 2021. Tuy nhiên, Ban Tang Giárn d6c Cong ty 
dánh giá giá trj hçp 1 cOa các nçc phãi trá tãi chfnb nay không có khác bit tr9ng yu so vOl giá trj ghi s vào ngày két 
thOc k' tài chinh. 

IX. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TE 
6 tháng du 6 tháng du 

1. S tin di vay thc thu trong k5' näm 2022 näm 2021 

- Tin thu tir di vay theo kh uac thông thirirng 2.023.925.900 56.700.000.000 

6thángdu 6 tháng du 
2. S6 tin d thirc trã g6c vay trong k' näm 2022 nam 2021 

- Tik trã ncr gc vay theo kh irôc thông thuirng 68.988.513.820 28.790.000.000 

Các thuylt minh nay là b3 ph4n  hQp thành cdc Baa cáo tài chinh. Trang 28 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A OC SAI GON Mu s B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

QU12 NAM2022 Dcm vi tIn/i: D.ng Vit Nam 

X. NIIUNC THÔNG TIN KHAC 

1. Các sr kiin phát sinh sau ngày kt thOc k5' tài chinh 

COng ty khOng cO str kin náo phat sinh k ti ngày kt thtc k' tãi chInli yêu cAu phâi cO các diu chinh và thuyt minh 
trong Báo cáo tài chinh. 

2. Giao djch v&i các ben lien quan 

Danh sách và mi quan h giaa các ben lien quan và Cong ty nlnr sau: 

Ben lien quan 

Cong ty C phn [Mu tu và Phát trin Nhcm Trach 

Cong ty TNHH MTV Dja c Sài GOn Nam Do 

Cong ty TNHH Sài GOn Vinh Khang 

COng ty C phn [Mu tii Xây dmg và Kinh doanh nhà Gia Dinh 

Cong ty TNHH Kinh doanh Bt dng san Sài GOn 

Cong ty Ci phAn [Mu tu Bt dng san HOng Vuang 

Cong ty C phân Tin hçc Smartway 

Cong ty TNHH MTV Dja c Sài GOn HOn Binh 

COng ty TNT-H-i [Mu tir Ng9c Tiràc 

Cong ty C ph.n Tu vn - Thit k - Xây drng DO Thj 

Cong ty C pMn Nba hang Kn Kâu 

COng ty TNI-IH Hãi Sinh Nguyen 

COng ty TNHH Dia óc Tun Minh 

Cong ty TNHH Dja 6c Sài GOn PhU Quc 

Cong ty C phn Smart Express 

Ong Pham Thu 

Ong Hu'nh Thanh Hái 

Ong Dng V PhOc 

BàTr.nThjGa 

Ong Pham Dmnh Thành 

Ong Phem Tun 

Ong Kiu Mmli Long 

Ong Nguyn Vn Khoa 

Ba Nguyn Thj Nguyen 

Ba Trn Thj Tuyt Mai 

Ong Thai Quc Dtrcmg 

M6i quan h 

Cong ty con 
TC 

Cong ty con 

Cong ty con 3 

COng ty con U 

Cong ty con ti 

Cong ty con 

Cong ty con 

Cong ty con 

Cong ty con 

Cong ty liOn kt 

Cong ty liOn k& 

Cong ty liOn kt 

COng ty liOn doanh 

Cong ty liOn doanh 

COng ty liOn doanh 

ChCi tich HDQT 

PhO ChU tjch HDQT 

Thành viOn HDQT - Phó TGD thirOng 
trrc 

Thành viOn HDQT - PhO TGD 

Thành viOn HDQT - PhO TGD 

Thành viOn HDQT 

Thành viOn HDQT 

Thánh viOn HDQT 

Ben liOn quan 

Ben lien quan 

Ben liOn quan 

Các thuy1 minh nay là bc5phn hqp thành các Báo cáo tài chinh Trang 29 



Qu 2/2022 

599.893 

91.730.687 

73.474.677 

2 1.522.990 

12.198.378 

29.304.422 

6.379.223 

24.612.019 

3 .3 8 1.665 

1.743.320 

Qu 2/202 1 

16.772.793 

4.705.533 
N 

264.947.274 21.478.326 

Qu 2/2022 Qu 2/2021 

221.9 17.808 

12.450.000.000 

206.428.766 

12.878.346.574 

Quy 2/2022 Qu 2/202 1 

(157.996.350) 

(13.407.407) 

(102.457.475) 

(20.589.065) 

(171.403.757) (123.046.540) 

Qu 2/2022 Qu 2/202 1 

(217.397.260) (286.027.3 97) 

(158.146.852) 

(9.468.493) (14.575.342) 

(1.972.145.074) (2.627.772.120) 

(339.753.424) (428.630.136) 

(591.780.822) (1.228.082. 192) 

(299.232.875) (566.972.604) 

(172.230.014) (181.250.079) 

(69.317.041) (92.143.398) 

(3.671.325.003) (5.583.600.120) 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  OC SAI GON Mu s B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

QU}2 NAM2022 Doii vi tInh: Ddng Vit Nam 

2. Giao djch vOi các bn 1in quan (tip theo) 

Trong kS',  các giao djch phát sinh vài các ben lien quan nhu sau: 

Doanh thu cung cp dch vy 

COng ty TNHH Sãi Gôn VTnh Khang 

Cong ty TNHH MTV Da 6c Sài GOn Nam Do 

Cong ty TNFIH Kinh doanh BAt dng san Sài GOn 

Cong ty TNHH Hâi Sinh Nguyen 

Cong ty C6 phAn Tu vAn ThMt k Xây dung DO Thj 

Cong ty C phAn DAn tis BAt dng san Hung Vtrcing 

COng ty C phAn Tm hc Smartway 

Cong ty C phAn DAn tu Xây drng vã Kinh doanh nha Gia Djnh 

Cong ty C phAn Smart Express 

Cong ty Co phan Dau tii và Phat tnen Nhirn Trch 

Cong 

Doanh thu hot dng tài chInh 

COng ty TNHH Kinh doanh BAt dng san Sài GOn 

COng ty C phAn DAn tii và Phát triAn Nn Trach 

Cong ty TNHH Hal Sinh Nguyen 
Cing 

Nhn cung cAp djch vii 

Cong ty C phAn Nba hang KAn KAu 

Cong ty CP DAn Ut Xây dirng Va Kinh doanh nhà Gia Djnh 

Cong 

Chi phi tài chInh 

COng ty C6 phAn DAu Ut BAt dQng san Hung Vtrong 

Cong ty ThHH Kinh doanh BAt dng san Sài G 

Thai Quc Ducmg 

Ong Pham Thu 

Ong Phm Birth Thành 

BàTrAnThiGa 

Ong Ph?m TuAn 

Ba TrAn Th Tuyt Mai 

Ba NguyAn Thj NguyAn 

Cong 

Các thuyl: minh thy là b5 ph4n hqp thành các Báo cáo tàí chin/i. Trang 30 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DjA OC SAI GON Mu s6 B 09- DN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 

QUI'2 NAM2022 Dcii vf tInh: Dáng Vit Nam 

2. Giao djch vOi cãc ben lien quan (tip theo) 

Ti ngày 30 tháng 06 näm 2022, Cong ty cO s du vOl cäc ben lien quan nhtr sau: 

Phãi thu khäch hang 30/06/2022 01/01/2022 

Cong ty C6 phAn Tu vAn ThiAt kA Xây dirng Do Th 722.034.000 722.034.000 

Cong ty TNEII-I Sài GOn VTnh Khang 334.256.880 332.891.695 

Ba Nguyn Thj NguyAn 848.000.000 848.000.000 

COng ty C phAn D&u ti.x BAt dng san HOng Vuong 

Cong ty C phAn Tin h9c Smartway 2.371.643 1.83 1.032 
Cong 1.906.662.523 1.904.756.727 

Phãi thu v cho vay 30/06/2022 01/01/2022 

Cong ty C phAn Tu vAn Thi& k Xây dung DO Thj 2.740.700.000 1.720.700.000 

COng ty TNHH Kinh doanh BAt dng san Sài GOn 

COng ty C phAn Smart Express 275.000.000 

COng ty ThHFI Hái Sinh Nguyen 12.600.000.000 2.600.000.000 

Cong ty C phAn N1à hOng KAn KAu 795.000.000 645.000.000 
Cong 16.410.700.000 4.965.700.000 

TrO tru*c cho ngirOi bOn 

Phain Thao 

Cong ty C phAn DAn tu BAt dcng sOn HOng Vuong 

Cong 

PhOi thu khOc 

30/06/2022 

2.000.000.000 

01/01/2022 

2.000.000.000 

3.797.768 

2.000.000.000 2.003.797.768 

30/06/2022 01/01/2022 

Cong ty C6 phAn Tir vAn ThiAt k XOy dimg DO Thj 754.296.685 754.296.685 

Cong ty DAu tu và Phat triM Nhon Trch 18. 192.868.139 5.742.868.139 
Cong Ty TNHH HOi Sinh Nguyen 517.382. 193 310.953.427 

COng ty TNHH Kinh doanh BAt dng sOn SOi GOn 730.404.602 13.530.404.602 
COng ty CA phAn Tin hçc Smartway 2.000.000.000 

Cong ty CA phAn NhO hOng KAn KAu 115.491.927 115.491.927 
Cong 22.310.443.546 20.454.014.780 

PhOi trO nguoi bOn 30/06/2022 01/01/2022 

Cong ty TNHFI MTV Dja Ac SAi GOn Nam Do (41.296.831.642) (41.296.831.642) 

Cong ty TNHH Kinh doanh BAt dng sOn SOi GOn (1.000.019.436) 

Cong (42.296.851.078) (41.296.831.642) 

PhOi trO khOc 30/06/2022 01/01/2022 

NgAn hn 

PhOi trO IAi vay Cong ty TNHH Dja Ac ThAn Minh (3.570.362.882) (3.570.362.882) 

Cong ty CA phAn DAn tu BAt dng sOn Hung Vircrng (724.520.547) (885.205.479) 

Cong (4.294.883.429) (4.455.568.361) 

Dài han 

COng ty TNHH BDS REE (3.150.000.000) 
Cong (3.150.000.000) 

Các thuyt minh nay là bph4n  hcip thank các Báo cáo tat chunh. Trang 31 



0Ltháng 7 näm 2022 

GIAM BOC 
TRVC KE TOAN TRISt1NG 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

QUc'2 NAM2022 

Mu s B 09- DN 

Dan vi tInh: £)áng Vit Nam 

2. Giao djch vôi các ben lien quan (tip theo) 

Các khoãn vay và nq 30/06/2022 0 1/0 1/2022 

Cong ty TNHH MTV Dja 6c Sãi GOn Nani Do (18.578.623.675) (18.578.623.675) 

Cong ty C ph.n DAu tu Bt dng san Himg Vircing (8.500.000.000) (9.000.000.000) 

Cong Ty TNHFI Dja c Tun Minh (23.478.662.137) (23.478.662.137) 

Ba Nguyn Thj Nguyn (2.641.379.000) (2.641,379.000) 

Ong Phm Thu (75.736.800.000) (85.736.800.000) 

Ong Phm TuAn (12.500.000.000) (12.500.000.000) 

Ong Phm DInh Thánh (14.000.000.000) (14.000.000.000) 

Ong Thai Qu6c Ducmg (400.000.000) (400.000.000) 

BàTrnThiGa (25.000.000.000) (25.000.000.000) 

Ba TrAn Thj Tuyt Mai (7.207.437.000) (7.207.437.000) 
Cong 

3. TrInh bay tài san, doanh thu, kt qua kinh doanh theo b phn 

(191.042.901.812) (198.542.901.812) 

Cong ty chi hoat dng trong 1iih vrc kinh doanh bt dng san và cac hoat d)ng lien quan. Ban T6ng Chain d6c Cong 
ty nhn thAy khOng cO sr khac bit dang k v rOi ro và lqi Ich kinh t gina các b phn theo lTnh vrc kinh doanh vâ 
theo khu vrc dja 1'. VI 4y, Cong ty không trInh bay báo cáo b phn theo khu virc dja 1 cOng nhix báo cáo b phn 
theo lThh viic kinh doanh. 

4. Hot dng lien tyc 

Cong ty vn tip tic hot dng lien flic trong tiiang Iai. 

NGUYEN THJ QU' 

Các thuyet minh thy là b5 ph<in hcip thành các Bdo cáo tài chin/i. Trcmg 32 



CONG TV CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN OjA Oc SAI GON Mu sO B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
QUt2 NAM2022 Don vj tmnh: Ddng Vit Nam 

V.8. Tãi san CO dlnh  hthi hlnh 

Khoän myc Nhà cüa, vt kiOn true May móc thiOt bj Phtnmg tin vn tãi Thih b dung cy 
quän I Tong cong 

Nguyen giá 
SO du du nãm 
S6ducuOi kS' 

6.542.981.142 
6.542.981.142 

6.502.673.773 
6.502.673.773 

8.452.076.534 
8.452.076.534 

394.458.976 
394.458.976 

21.892.190.425 
21.892.190.425 

Giá trj hao mon lily kO 
SO dudu näm 3.907.285.452 6.478.519.653 6.203.628.300 394.458.976 16.983.892.381 

Khcfu hao trong kj> 130.859.622 83,4 75.000 197.205.404 411.540.026 
sO ducu6i kS' 4.038.145.074 6.561.994.653 6.400.833.704 394.458.976 17.395.432.407 

Cia trj cOn Ii 
SO dudu näm 2.635.695.690 24. 154. 120 2.248.448.234 4.908.298.044 
SOducuOi k 2.504.836.068 (59.320.880) 2.051.242.830 4.496.758.018 

* Nguyen giá tài san cO djnh hilu hinh cuOi kS' da khu hao ht nhuiig vn cOn st:r dirng: 13.066.778.647 VND. 
* Nguyen giã tài san cO djnh hUti hinh cuOi kS' chO thanh Is': khOng cO 

Các thuyut minh nay là b5 phn hcip thành các Báo cáo tài chIn/i. Trang 33 



CONG TV CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DJA Oc SAt GON Mu S6 B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
QUt2 NAM 2022 Doii vj tInh: Dng Viêt Nam 

V.2. Các khoãn du tir tài chInh 

a. Du trr nm giO dn ngãy dáo hn 30/06/2022 01/01/2022 

CIa gk Gil trj ghi s6 Gil g6c Gil trj ghi s 

Ngn hn 80.000.000.000 80.000.000.000 

Tin gl'ri có k5' hn 3 thang - - 80.000.000.000 80.000.000.000 

Dli hn 12.161.491.419 12.161.491.419 11.967.708.493 11.967.708.493 

Ti6n gui cO k' hn 13 tháng, lai suát 5,35 %Inäm (1) 9.161.491.419 9.161.491.419 8.967.708.493 8.967.708.493 

Trái phi6u (2) 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 

Cong 12.161.491.419 12.161.491.419 91.967.708.493 91.967.708.493 

(1) Khoán ti6n gui có k' h?n  13 thang cCia Cong ty tai  Ngln hang TMCP Phát trin Thlnh ph6 H6 Chi Mirth nhm blo lanh thirc hin Hcrp d6ng s6 02/2020/HD-DTDA ngay 
24/3/2020 &rcrc k k6t gita Sâ xây dirng tinh HOa Blnh vâi Cong ty C6 phn T6ng COng ty C phn Dja 6c Sli GOn v vic thirc hin du tu dir In Lang sinh thai Vit Xanh xa 
Tan Vinh, huyn Lrrang San, tlnh HOa Binh. 

(2) Kholn trli phiu Ngân hang Nông nghiép và Phat trin NOng thôn Vit Nam có kS'  han 7 nàm; s6 lucmg 3.000 trli phiu; 1Ai sut: tha nói; ngly dIo han:  3 1/1/2028. 

b. Du ttr gOp vn yb don vj khlc 30/06/2022 01/01/2022 

Gil g6c Dir phOng Gil trl hçp J () Gil g6c Dir phông Gil trj hp ly (*) 

- Du hr yb cong ty Con 252.810.401.964 (2.240.725.821) 250.569.676.143 175.636.000.000 (1.610.896.410) 174.025.103.590 

+ Cong ty TNHH MTV Dja 6c Sal GOn 
Nam Do (1) 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 

+ Cong ty C6 phân DAu tu - Xây d%rng vI 
Kinh doajih Nhl Gia Dinh (2) 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 

+ COng ty TNHH Sài GOn VTnh Khang(3) 8.000.000.000 (2.219.146.120) 5.780.853.880 8.000.000.000 (1.593.723.611) 6.406.276.389 

+ COng ty C phn DAu tu vl Phat tri6n 
Nhon Trch (4) 44.636.000.000 44.636.000.000 44.636.000.000 - 44.636.000.000 

Các thuyit minh nay là bph4n hQp t/thnh các Báo cáo tài chInk Trang 34 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DIA OC SAi GON MusB09-DN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
QU}2 NAM2022 Doi vj tIn/i: F*ng Vit Nam 

V.2. Các khoãri dAu tu tài chfnh (tip theo) 30/06/2022 01/01/2022 

Giá gOc Dir phOng Cia trj hçrp I () CIa gOc Dy phOng Cia tn hçp 1 (*) 

+ Cong ty TNHH Kinh doanh BDS Sal 
GOn(5) 60.000.000.000 60.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 

+ Cong ty C phAn DAU tir BDS Hiing 
Vucmg (6) 7.000.000.000 - 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 

+ Cong ty Co phn Tin hc Smartway (7) 3.500.000.000 (10.061.188) 3.489.938.812 3.500.000.000 (9.148.736) 3.490.851.264 
+ Cong ty TNI-JH MTV Dja Oc Sài GOn 
1-lOa Binh (8) 52.174.401.964 (11.518.513) 52.162.883.451 5.000.000.000 (8.024.063) 4.99 1.975.937 

- Du tu vào cOng ty lien doanh, lien kt 64.794.000.000 (4.808.505.628) 59.985.494.372 64.794.000.000 (3.802.785.857) 60.991.214.143 

+ COng ty CO phn Smart Express (9) 800.000.000 (886.832.837) (86.832.837) 800.000.000 (613.462.903) 186.537.097 
+COngtyTNHHDiaOcTunMinh (10) 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 
+ Cong ty TNHJ-1 Dja Oc Sài GOn PhO 
QuOc (II) 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 

+ Cong ty CO phn Tu vn và Thi& kO 
Xây dmg DO Thj (12) 994.000.000 (279.314.359) 714.685.641 994.000.000 994.000.000 

+ COng ty TNHH Hâi Sinh Nguyen (13) 27.100.000.000 (2.163.085) 27.097.836.915 27.100.000.000 (2.170.493) 27.097.829.507 
+ COng ty CO phn Nhà hang K.n Ku 
(14) 4.900.000.000 (3.640.195.347) 1.259.804.653 4.900.000.000 (3.187.152.461) 1.712.847.539 

- Du hr vào don vj khác 3.224.793.200 (494.793.200) 2.730.000.000 3.224.793.200 (494.793.200) 2.730.000.000 
+ Cong ty CP Vicosimex 2.730.000.000 2.730.000.000 2.730.000.000 2.730.000.000 

+ Cong ty TNHH DV TM Minh Thanh 494.793.200 (494.793.200) 494.793.200 (494.793.200) 
Cong 320.829.195.164 (7.544.024.649) 313.285.170.515 243.654.793.200 (5.908.475.467) 237.746.317.733 

Các thuyt minh nay là b5ph<$n hcip thành các Báo cáo tài chinh. Trang 35 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON Mus,B09-DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHtNH 
QU}2 NAM 2022 Don vi tmnh: £)âng Vit Nam 

V.2. Các khoãn ttu tir tài chlnh (tip theo) 

- Tinh hlnh hot dng cüa càc cong ty con, cong ty lien kt và các giao dch tr9ng yu gifra các ben lien quan trong k' 

(1) Theo Giy chOng nhn dAng k doanh nghip sO 0312528010 do Sâ K hoach và Du ttr Thành phO HO Chi Minh cAp ngày 30 tháng 11 nm 2013 (däng k' thay dOi In thr 
6, ngày 01 thang 3 nAm 2018), von diOu l cüa Cong ty TNHH MTV Dja Oc Sài GOn Nam Do là 60.000.000.000 VND. T' l gOp vOn cOa Cong ty là 100%. Trong kS',  cong ty 
Con nay boat ding san xuAt kinh doanh blnh thtr&ng và cO lài. 

(2) Theo GiAy ching nhn dang k doanh nghip sO 0304251742 do S KA hoch và DAu tu Thành phO HO Chi Minh cAp (dang k thay dOi IAn I ngày 26/09/2017), vOn diAu 1 
cOa Cong ty CO phAn DAu tir - Xây dmg và Kinh doanh Nhà Gia Djnh là 25.000.000.000 VND. T' l gOp vOn cOa Cong ty là 70% (tirong throng 17.500.000.000 VND). Trong 
ks', cong ty Con nay hoat dng san xuAt kinh doanh blnh thung. 

(3) Theo GiAy ching nhn däng k' doanh nghip sO 0312924007 do S K hoach và DAu tir Thành phO HO ChI Minh cAp ngày 12 thang 9 nàm 2014 (dang k' thay dOi lAn th 3, 
ngày 22 tháng 6 näm 2020), vOn dAu l cüa Cong ty TNHH Sài GOn Vinh Khang là 10 t' dOng. T' l gop vOn cüa COng ty là 80% (tuong throng 8.000.000.000 VND). Trong ks', 
cong ty Con nay dä tam  ngmg hoat dng san xuAt kinh doanh. COng ty da trIch Ip dr phOng theo quy djnh. 

(4) Theo GiAy chOng nhn dàng k doanh nghip sO 0305696180 do S KA hoach và DAu tir Thàth phO HO ChI Minh cAp ngây 21 thang 4 näm 2008 (dang k thay dOi lAn thi 3, 
ngay 11 tháng 6 nm 2020). VOn diAu l cua COng ty CO phAn DAu ttr và Phat triAn Nlion Trach  là 50.000.000.000 VND. Trong dO t' l gop vOn cOa Cong ty là 79,29%. DAn 
thii diAm ngày 30 tháng 06 nm 2022, COng ty dA gOp 44.636.000.000 VND dat  t) l 83% tOng vOn thijc gop t0i Cong ty CO phAn DAn tu và Phát triAn Nhan Trach. 

(5) Theo GiAy chUng nhân dang k doanh nghip sO 0314513330 do S KA hoach và DAn ti' Thành phO HO Chi Minh cAp ngày 12 tháng 7 nAm 2017( dang k' thany dOi lAn 2, 
ngày 09 tháng 02 näm 2022), von diAu l cOa Cong ty TNHH Kinh doanh BAt dung san Sài GOn là 60.000.000.000 \'ND. T' l gop vOn cOa Cong ty là 100%. Trong kS',  cOng ty 
Con nay hoat dng san xuAt kinh doanh bInh thung. 

(6) Theo GiAy chOng nhn dang k doanh nghip sO 0311582128 ngày 28 thang 02 nAm 2012 do S KA hooch và oAn tu Thành phO HO ChI Minh cAp (thay dOi IAn th(r 6, ngày 
24 tháng 10 nàm 2017). VOn diAu l cUa Cong ty CO phAn BAt dng san HOng Vuong là 10.000.000.000 VND. T I gOp vOn là 70% (tuong throng 7.000.000.000 VND). Trong 
kS', cong ty Con nay hoat dng san xuât kinh doanh binh thirng và lii. 

(7) Theo GiAy chng nhn dang k doanh nghip sO 0316132186 ngay 06 tháng 02 näm 2020 do S KA hoach và DAu tir Thành phO HO Chi Minh cAp, vOn thOu l cOa Cong ty 
CO phAn Tin hQc Smartway là 5.000.000.000 VND. T' l gOp vOn cUa Cong ty là 70% tirong throng 3.500.000.000 VND. 

(8) Theo GiAy chOng nhn däng k doanh nghip sO 5400510815 ngày 05 tháng 9 näm 2019 do Sà KA hoach và DAu ttr Thành phO HO Chi Minh cAp, vOn thOu l cOa Cong ty 
TNHH MTV Dia Oc Sài GOn HOa Blnh là 80.000.000.000 VND. DAn th&i diAm 30 tháng 06 näm 2022, Cong ty dà thrc gOp 52.174.401.964 VND chiAm t I 100% trén vOn 
thrc gOp cOa Cong ty nay. 

(9) Theo GiAy chirng nhn dang k doanh nghip sO 0316665748 ngày 04 tháng 01 näm 2021 do S KA hoach và DAu tir thanh phO HO Chi Minh cAp, vOn diOu I cUa Cong ty CO 
phAn Smart Express là 2.000.000.000 VND. Trong dO t' l gop vOn c0a Cong ty là 50%. DAn thri diAm ngày 30 tháng 06 nAm 2022, Cong ty da gOp 800.000.000 VND tuong 
ducrng 47%. 

Các thuyt minh nay là b5 phn hqp than/i các Báo cáo àä chIn/i. Trang 36 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN D!A  OC SAI GON MAu s B 09 - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
QU} 2 NAM 2022 Dan vi tInh: Dng Vit Nam 

V.2. Các khoãn dAu tw tài chInh (tip theo) 

(10) Theo Giy chOng nhn dAng k doanh nghip s 4300825150 ngày 02 thang 10 nni 2018 do SO Ké hoach và Du tu tinh Quang NgAi cp, v6n diu 1 cOa Cong ty TNHH 
Dja & Tun Minh là 120.000.000.000 VND. Trong dO t' l gop vn cña Cong ty là 50%. Den th&i diem ngày 30 thang 06 näm 2022, Cong ty d gOp 30.000.000.000 VND. 
Trong kS',  cong ty nay dang trong giai do?n dâu ttr. 

(11) Theo Giy chOng nhn dAng k doanh nghip s6 1702198923 ngày 29 thang 6 nm 2020 do SO K hoach và Dâu tii tinh Kiên Giang cp, v6n dieu l cOa TNHH Dja c Sài 
GOn Phü Qu6c là 160.000.000.000 VND. Trong do t' l gOp vn cOa COng ty là 50%. Den thOi dim ngày 30 tháng 06 näm 2022, Cong ty d gOp 1.000.000.000 \'ND. Trong 
k, cOng ty nay dang trong giai doan du tu. 

(12) Theo Giy chOng nhn däng k doanh nghip s6 0304321943 ngày 03 thang 4 näm 2006 do SO Ké hoach và DAu tir Thành ph H6 ChI Minh cp (thay déi Ian thCr 3, ngày 
09 tháng 6 nm 2017), vn dieu 1 cUa Cong ty C phân Tiz van - Thiét k - Xây drng DO Thj là 2.000.000.000 VND. Dn thOi dim ngay 30 tháng 06 nàm 2022, Cong ty da 
gOp 994.000.000 VND chim t l là 49,7%. 

(13) Theo Giáy chOng nhn dang k doanh nghip sé 1702091225 ngày 08 thang 6 näm 2017 do SO K hoach và Dau ti.r tinh Kin Giang cap (thay di ln th0 9 ngày 
17/6/2020), v6n diéu l cOa Cong ty TNHH Hái Sinh Nguyen là 200.000.000.000 VND. Trong dO t I gOp vn cUa Cong ty là 27,7%. Den ngày 30 tháng 06 nm 2022, COng ty 
dA gop 27.100.000.000 VND. 

(14) Theo GiAy chOng nhn dang k doanh nghip S6 0315882242 ngày 04 thang 9 näm 2019 do SO K hoach và Dâu t.r Thành ph6 H6 Chi Minh c&p (thay d6i ian thO nhAt ngay 
07/3/2020), v6n diéu l cOa COng ty C6 phan Nhà hang Ken Kau là 10.000.000.000 VND. Trong dO t) l gop v6n cüa Cong ty là 49%. Den ngay 30 tháng 06 näm 2022 COng ty 
d gOp 4.900.000.000 VND. 

Giá trj hçip l tai  th&i diem 30 tháng 06 nAm 2022 cUa các khoân dau ttr vào các don vj chtra di chUng dn thii diem hin tai  vn chua cO htrOng dCn ciii the và théng nhat ye 
phirong pháp xãc djnh gia trj hcp l trong k toán cUa các khoãn dâu tu nay. Do vy, Cong ty trinh bay gia tij hcp l cOa các khoãn dau tis vào các cong ty Con, cong ty lien 
doanh, cOng ty lien kt và các khoân dau tir vào don vj khác cAn cCr vào báo cáo tái chInh cOa cOng ty duçic dAu tu theo phuong pháp gia g6c trir dr phOng suy giãm. 

Các thuyét mm/i nay là b ph</ii hqp thank cdc Báo cáo àí chin/i. Trang 37 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA  OC SAI CON Mu s6 B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
QUY2 NAVI 2022 Do7l vj tInh: Dng Vit Nam 

V.18. Vnchüsöhth 

a. Bang d61 chiu bin dng cüa V6n chü sr hOu 

Khoãn mtic V6n góp cüa chü sô 
hini 

Thäng dir vn c 
phn 

C4i phiu qu L9i nhuãn sau thud 
chua phãn phi Cong 

S dir ngAy 01/01/202 1 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 107.322.009.249 707.323.839.249 
Lçri nhun (7.955.450.435) (7.955.450.435) 

TrIch qu5 khen thuâng phüc lqi (2.546.612.526) (2.546.612.526) 
S dir ngãy 30/06/2021 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 96.819.946.288 696.821.776.288 
S6 dir ngãy 0 1/01/2022 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 20.899.661.787 620.901.491.787 

Lçn nhuân - 25.413.912.998 25.413.912.998 
TrIch qu khen thuang phUc Içii (870.392.464) (870.392.464) 

S6dtrngay30/06/2022 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 45.443.182.321 645.445.012.321 

Các fhuyez minh nay là bc5 pWn hçip thành các Bdo cáo tai chInh. Trang 38 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN D!A  Oc SAL GON Mu s B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
QU)2 N1M2022 Do vi tInh. Ddng Vit Nam 

VIII. TA! SAN TA! CH! NH VA NQ PHAI TRA TA! CHINH 

Bang duOi day trmnh bay gia trj ghi s6 Va giá trl hp 1 cUa các cOng cii tài chInh drçc trinh bay trong báo cáo tài chInh cüa Cong ty. 

Giá trj ghi s Giá trj hçrp 1 
30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 

Giá trj D phOng Giá trj Dir phOng 

Tài san tài chlnh 

- Các khoãn du tir n.m gilt dn ngày 
dáo han 12. 161.49 1.4 19 91.967.708.493 12.161.491.419 91.967.708.493 
- Phâi thu khách hang 45.296.633.079 45.405.234.829 45.296.633.079 45.405.234.829 
- Phái thu v cho vay 58.473.521.316 43.528.521.316 58.473.521.316 43.528.521.316 
- Phãi thu khác 100.902.905.105 77.077.788.573 100.902.905.105 77.077.788.573 
- Tién và các khoãn tuccng dLrcmg tiên 163.747.363.549 6.161.037.6 13 163.747.363.549 6.161.037.613 

TONG CQNG 380.581.914.468 264.140.290.824 380.581.914.468 264.140.290.824 
Nq phãi trã thi chinh 
- Vay và nçc 279.239.951.8 12 346.204.539.732 279.239.951.812 346.204.539.732 
- Phái trà nguOi ban 47.077.009.046 46.372.009.610 47.077.009.046 46.372.009.610 
- Các khoán phái trã phài np khác 
và chi phi phái trá 97.875.327.068 102.763.385.534 97.875.327.068 102.763.385.534 

TONG CQNG 424.192.287.926 495.339.934.876 424.192.287.926 495.339.934.876 

Các thuyt rn/nh nay là b(5 phin hçp thành các Báo cáo tài c/i/nh. Trang 39 
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