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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY cO PHAN DA OC SAI GON 
VA CAC CONG TY CON Mus6B01-DNIHN 

BANG CAN DOI KE TOAN HqP NHAT 

Tqi ngày 30 tháng 06 nàm 2022 Doii vj tInh. Ddng Vit Nam 

TA! SAN Ma 
Thuyt 

minh 30/06/2022 01/01/2022 

A. TA! SAN NGAN HA.N 100 1.561.916.626.606 1.638.901.206.529 

I. Tin và các khoãn tirong drong tin 110 V.1 221.137.783.349 72.795.289.228 

1. Tin 111 69.045.079.604 20.913.021.308 
2. Các khoân nrcing dLrcxng tin 112 152.092.703.745 51.882.267.920 

I!. Các khoin du tir tãi chinh ngn hn 120 V.2a 26.640.342.466 116.053.000.000 

1. Chüngkhoánkinhdoanh 121 
2. Di phông giárn giá chfrng khoán kinh doanh 122 C 
3. Du tir n.m giu dn ngày cláo han 123 26.640.342.466 116.053.000.000 C 

III. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 473.695.525.485 625.405.543.314 
1. Phãithungnhn cüakhách hang 131 V.3 131.663.359.628 126.323.892.796 
2. TratnrOcchonguâibanngânhn 132 V.4a 141.298.665.952 322.882.173.180 
3. Phái thu ni b ngân hn 133 
4. Phái thu theo tin d k hoach hcrp dông 

xâydimg 134 - 
5. Phãithuvchovayng&ihan 135 V.5 80.823.521.316 65.728.521.316 
6. Pháithungânhnkhác 136 V.6a 119.971.331.147 110.535.703.045 
7. Du phOng phãi thu ngân hn khO dôi 137 (61.352.558) (64.747.023) 
8. Tàisánthiuchyxü1 139 

LV. Hang tn kho 140 V.7 830.632.206.071 814.499.366.428 
1. Hàngtnkho 141 832.064.021.553 817.283.610.064 
2. Dr phông giãm giá hang tn kho 149 (1.431.815.482) (2.784.243.636) 

V. Tài san ngn hn khác 150 9.810.769.235 10.148.007.559 

1. Chi phi trã tnràc ngn hn 151 V.12a 283.554.252 268.855.527 
2. Thud GTGT thrçrc khu trir 152 9.462.753.330 8.759.800.073 
3. Thu va các khoân khác phãi thu Nhà nuâc 153 V.15b 64.461.653 1.119.351.959 
4. Giao djch mua ban 1i trái phiu ChInh phü 154 
5. Tài san ngn h0n khâc 155 

Bàn thuylt ,ninh báo cáo tài chinh hç,p nhdt là phdn khóng th !ách r?ri cüa báo cáo nay Thong I 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN BJA OC sAi CON 
VA CAC CONG TY CON Mu s B 01- DNIHN 

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT 

Tzi ngày 30 tháng 06 nàm 2022 Don vf tInh: Dng Vit Nain 

TA! SAN 

B. TA! SAN DAI HN 

I. Cãc khoãn phãi thu dài hn 

M so 

200 

210 

Thuyt 
minh 

30/06/2022 

357.465.507.357 

117.085.000.000 

01/01/2022 

359.669.324.616 

117.085.000.000 

1. PhãithudâihncUakháchhàng 211 

2. Ira truâc cho ngiiôi ban dài han 212 V.4b 47.300.000.000 47.300.000.000 
3. Vnkinhdoanhôdcinvitrcthuôc 213 

4. PhãithunOibOdàihan 214 
5. Pháithuvchovaydàihn 215 
6. Phãi thu dài han  khác 216 V.6b 69.785.000.000 69.785.000.000 
7. DirphôngphãithudaihnkhOdoi 219 - 

II. Tãi san c dlnh 220 9.608.959.223 10.3 13.051.532 
1. Tài san cô dinh hf?u hInh 221 V.9 7.661.305.723 8.365.398.032 

- Nguyen giá 222 34.059.196.690 34.059.196.690 
- Giá frj hao mon 1u9 IcE 223 (2 6.397.890.967) (25.693.798.658) 

2. Tài sane6 dnh vô hInh 227 V.10 1.947.653.500 1.947.653.500 
- Nguyen giá 228 1.984.623.500 1.984.623.500 
- Giá fri hao mOn lu5YkE 229 (36.970.000) (36.970.000) 

III. Bt dng san du tir 230 V.11 119.381.319.226 120.774.876.416 
-Nguyêngiá 231 133.781.490.188 133.781.490.188 
- Giátrj hao mon 1u5 k6 232 (14.400.170.962) (13.006.613.772) 

IV. TM san d& dang dãi han 240 4.221.463.601 3.190.437.043 

1. Chi phi san xut, kinh doanh do dang dài han  241 

2. Chi phi xây drng cabãn dO dang 242 V.8 4.221.463.601 3.190.437.043 

V. Các khoän du tir tài chInh dài han 250 V.2b 95.295.736.731 96.172.263.034 

1. DuttzvàocOngtycon 251 
2. DAu tix vao cong ty lien doanh, lien kt 252 79.909.452.112 80,979,761.341 
3. Du ttr gop v6n vào don vi khac 253 3.224.793.200 3.224.793.200 
4. Dir phOng du tu tài chinh dài han 254 
5. Dutiin.ni gift dn ngàydáo han 255 12.161.491.419 11.967.708.493 

VI. TM san dài han khác 260 11.873.028.576 12.133.696.591 

1. Chi phi trã truOc dài hn 261 V. 12b 10.629.612.479 11.108.774.736 
2. Tài san thu6 thu nhâp hoän lai 262 1.243.416.097 1.024.921.855 
3. Thit bi, 4t tir, ph%1 tüng thay th dài hn 263 
4. Tãi san dài han  khác 268 
5. Lçci th thtrang mai 269 

TONG CQNG TAI SAN 270 1.919.382.133.963 1.998.570.531.145 

Bàn thuyët minh báo cáo tài chin/i hqp nhdt là phdn k/rang th tách rài càa báo cáo nay Trang 2 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  OC SAI GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s6 B 01- DNIHN 

BANG CAN DO! KE TOAN H(P NHAT 

Tqi ngày 30 tháng 06 nám 2022 Don vj tInh: Ddng Vit Nam 

NGUON VON 

C. Nt PHAI TRA 

I. Nq ngn hn 

- 
Ma so 

300 

310 

Thuyt 
minh 

30/06/2022 

1.214.513.753.470 

950.615.740.368 

01101/2022 

1.300.968.568.978 

1.040.397.198.962 

I. Phai trã cho nguai bàn ngn han 311 V.13 12.807.044.526 11.899.540.282 

2. Ngizôi mua trã tin tri.rOc ngân h?n 312 V.14 396.089.975.082 388.557.152.273 

3. Thu va cac khoãn phãi np Nhà rnrâc 313 V.15a 3.227.317.151 23.427.948.612 

4. Phãi trã ngirài lao dng 314 2.031.546.474 3.877.293.708 

5. ChiphIphaitrangAnhan 315 V.16 253.012.917.877 258.824.861.517 

6. Phãitránibng.nhn 316 
7. Phãi trã theo tin d k hoach hçip dng xây 

dmg 317 

8. Doanhthuchuathchinngânhn 318 V.19a 55.458.992 34.315.278 
9. Phãi trá ngAn han  khác 319 V.17a 54.106.575.891 54.858.045.836 

10. Vay và nçcthué tài chinh ng.n han 320 V,18a 222.161.328.137 290.625.916.057 
11. Drphôngphaitrãngnhn 321 

12. Qu5 khen thiiâng, phüc 1çi 322 7.123.576.238 8.292.125.399 
13. Qu5bInhngia 323 

14. Giao djch mua bàn lai trái phiêu Chinh phü 324 

II. Nq dãi han 330 263.898.013.102 260.571.370.016 

1. Phãi trã ngi.rài bàn dài hn 331 

2. Ngu&i mua trã tin truâc dài han 332 

3. Chi phi phãi tra dài han 333 

4. PhãitránOibvv6nkinhdoanh 334 - 

5. PhãitranOibdàihan 335 

6. Doanh thu chua thrc hin dài hn 336 V.19b 177.709.410.647 180.109.700.247 
7. Phâi trà dài han  khác 337 V.17b 24.679.336.290 19.279.513.440 
8. Vay Va nçi thuê tài chInh dài han 338 V.1 8b 60.000.000.000 60.000.000.000 
9. Tráiphiuchuynd6i 339 

10. C6 phik i.ru dãi 340 

11. Thuthunhp hoân 1i phâi trã 341 1.509.266.165 1.182.156.329 
12. Di.rphongphaitradàih 342 

13. Qu5' phát trin khoa hQc vã cong ngh 343 

Bàn thuyEt minh báo cáo tài chmnh hcip nh4t là phdn kháng vh tách rài cáo báo cáo nay Trang 3 



DINH THI NGUYET 

KE TOAN TRTJc1NG 

TO G 
CONG TY 
Co PH' 
D!A 6C 

SAl GÔN 

NGUYEN THI QU 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  Oc SAI GON 
vA CAC CONG TY CON 

BANG CAN DOI KE TOAN HP NHAT 

Tçi ngày 30 tháng 06 nãm 2022 

Mu s B 01- DNIHN 

Dan vi tInh: Dng Viçt Nam 

NGUON VON - . 
Maso 

Thuyet 
minh 

30/06/2022 01/01/2022 

D. VON CIIU S HUIJ 400 704.868.380.493 697.601.962.167 

I. V6n chü sô hthi 410 V.20 704.691.620.978 697.425.202.652 

1. V6ngopcüachUsahuu 411 600.000.000.000 600,000,000.000 

- CcphiIu ph thông có quyn bie2u quylt 411a 600.000.000.000 600.000.000.000 

- Co phiu wu 411b 

2. ThngdirvncphAn 412 1.940.000 1.940.000 
3. Quyn ch9n chuyn di trái phiu 413 

4. Vn khác cüa chü sâ hUu 414 
5. Co phiu qu 415 (110.000) (110.000) 
6. Chênh 1ch dánh giá 1i tài san 416 

7. Chênh 1ch giá hi doái 417 

8. Qug dAu tir phát trin 418 2.101.474.907 2.101.474.907 
9. Quj h trq sap xp doanh nghip 419 

10. Qu9 khãc thuOc vn chü sâ hu 420 

11. Lqi nhun sau thu chua phân phôi 421 66.970.718.484 59.466.939.442 

- LNST chzra phán phôi 1iy ké den cuôi 
nãm trithc 421a 55.433.807.487 24.651.240.868 

- LNST chwa phán phái nàm nay 421b 11.536.910.997 34.815.698.5 74 
12. Ngun v6n du tu XDCB 422 

13. Lçi ich c6 dông khong kim scat 429 35.617.597.587 35.854.958.303 

II. Nguon kinh phi, quy khac 430 176.759.515 176.759.515 

1. Ngunkinh phi 431 176.759.515 176.759.515 
2. Ngu6n kinh phi dA hinh thành TSCD 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 1.919.382.133.963 1.998.570.531.145 

Tp. HCM, ngàyVtháng 07 nàm 2022 

Bàn thziyét minh báo cáo tai chinh hcip nhd: là phdn khóng th tack rat cáo báo cáo nay Trang 4 



CONG TV CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DjA Oc SAL GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s B 02- DN/HN 

BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH HP NHAT 

QUt2 NAM2022 Doi vf tinh: Dng Vit Nam 

CHI TIEU M 
Thuyt 

minh 
Qu 2/2022 Quy 2/2021 

LOy k tirdu 
nim dn cu61 qu 

2-nAm 2022 

Lily k tfr du nAm 
dn cui qu 2-nAm 

2021 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dch vii 01 VI.' 10.162.699.618 23.818.092.816 17.935.692.281 30.041.497.499 
2. Các khoàn giãm trr doanh thu 02 Vl.2 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vi 10 VI.3 10.162.699.618 23.818.092.816 17.935.692.281 30.041.497.499 
4. Giávnhàngbin 11 VI.4 8.010.460.215 4.219.269.794 14.375.877.300 5.780.456.975 
S. Lçri nbun gp v bin hang vã cung cp djch vy 20 2.152.239.403 19.598.823.022 3.559.814.981 24.261.040.524 

(20=10-11) 

6. Doanh thu hoat dng tài chinh 21 VI.5 43.139.018.851 31.705.587 44.287.463.814 888.370.680 
7. Chi phi tài chinh 22 VI.6 6.943.739.854 7.336.049.608 11.366.579.070 10.452.911.656 

Trong do: ChiphI Mi vay 23 6.93 7.91 7.004 7.336.049.608 11.360.756.220 10.452.911.656 
8. Phn IAi (/hoc 1) trong cong ty lien doanh, lien k& 24 (766.806.127) 652.570.423 (1.270.309.229) 414.842.586 
9. Chi phi ban hang 25 VI.7a 138.234.000 - 339.620.442 
10. Chi phI quãn 1' doanh nghip 26 VI.7b 10.933.027.028 7.498.690.645 20.284.611.150 17.905.227.577 
11. Lçi nhun thun tfr hoat dng kinh doanh 30 26.509.451.245 5.448.358.779 14.586.158.904 (2.793.885.443) 

(30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)) 

12.Thunhpkhác 31 VI.8 220.430.732 285.660.677 538.631.044 437.039.778 
13.ChiphIkhác 32 VI.9 13 1.772.394 306.676.013 311.549.498 851.769.301 
14. Lçi nhun khic (40 = 31 -32) 40 88.658.338 (21.015.336) 227.081.546 (414.729.523) 
15. Tong Içn nhuan ke tom trirrc thue 50 26.598.109.583 5.427.343.443 14.813.240.450 (3.208.614.966) 

(50 = 30 + 40) 

16. Chi phi thus TNDN hin hành 51 VI.10 3.193.131.480 799.931.249 3.280.155.69 1 1.324.790.782 
17. Chi phi thug TNDNhoAn 1i 52 (21.110.333) 108.6 15.594 (227.018.699) 

Ban thuyit minh báo cáo tài chInh hip nlidt là phdn không th tách rài cia báo cáo nay Trang .5 



Tp. HCM, ngàyJ 'tháng 07 nám 2022 

DINH THI NGUYT 

_-.•_p_ GL&MDOC 4c  -  • TRIrC 
f  TONG \ 
fc CONe TV . 

CO'PH / 
!* DIAOC 1 

SA1GO  TI 
-  - VAN PHUC 

icE TOAN TRIR%NG 

NGUYEN THJ QU 

CONG TV CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN lilA OC SAI GON 
VA CAC CONG TY CON Mu s B 02- DNIHN 

BAO CÁO KET QUA HOALT DQNG KINH DOANH HP NIIAT 

QU2 NAM2022 Dan vi tInh: Dng Viêt Nam 

CHI TIEU , 
Mäso 

Thuyt 
minh 

Quy 2/2022 Quy 2/2021 
Lüyktirdu 

näm dn cui qu 
2-näm 2022 

Luy ke tir dau nám 
dn cui qu 2-nàm 

2021 
18. Li nhun sau thud thu nhp doanh nghip 60 23.426.088.436 4.627.412.194 11.424.469.165 (4.306.387.049) 

(60 = 50 - 51 -52) 
Co dông cüa Cong ty mc 61 23.269.586.352 5.011.399.113 11.536.910.997 (3.739.060.880) 
C dông không kim soát 62 156.502.084 (383.986.919) (112.441.832) (567.326.169) 

19. Lãi c0 bàn trén cô phiu 70 VI.11 388 84 192 (62) 
20. Läi suy giãm trên c6 phiu 71 VI.12 388 84 192 (62) 

Ban thuyEt minh báo cáo iài chinh hctp n/id: Iàphdn không the tách thi cüa báo cáo nay Trang 6 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN OJA Oc SAI GON 
vA CAC CONG TV CON Mu s B 03- DNIHN 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TI HP NHAT 

(Theo phirang pháp gian tip) 

QUI'2 NA'M2022 Dan vi tIn/i: Ding Vit Nam 

CHi TIEU MA S6 
Thuy6t 

minh 

1 6 tháng dau 
nAm 2022 

1 6 tháng dau näm 
2021 

I. LIrU CHUYEN lIEN TiX HOAT DONG  KINH DOANH 

1. Lçi nhuân trtr6rc thud 01 14.813.240.450 (3.208.614.966) 

2. Diu chinh cho các khoän: 

- KhAu hao tài san c6 djnh và bat dng san du ti.r 02 V.9->1 1 2.097.649.499 2.119.683.686 
- Các khoãn dir phOng 03 (1.355.822.619) 
- LAi, 1 chênh 1ch t) gia h6i doái do dánh gia li 
các khoãn miic tiên t cO gôc ngoi t 04 
- LAi,1tirhoatdngdautu 05 44.287.463.8 14 (1 .804.000.778 
- Chi phi lai vay 06 VI.6 11.360.756.220 10.452.911.656J* 
- Các khoãn diu chinh khác 07 

-p 3. Lçri nhun hr hot dng kinh doanh trirrc thay d6i 
v6n hru dng 08 7 1.203.287.364 7.559.979.598 
- Tang (-), giám  (+) cãc khoãn phai thu 09 101.170.338.997 75.484.366.781 
- Tang (-), giãm  (+) hang thn kho 10 (14.780.411.489) (31.629.432.196) 
- Thng (+), giãm  (-) các khoan phãi trã (không k6 lAi 
vay phãi trã, thu6 thu nhp phãi np) 11 7 1.175.087.914 (39.073.050.977) 
- Tang (-), giain (+) chi phi trã trtràc 12 227. 102.8 16 2.935.552.599 
- Tang (-), giám  (+) chtThg khoán kinh doanh 13 
- TinIaivaydatra 14 (11.526.269.003) (9.407.677.326) 
- Thu6 thu nhp doanh nghip da np 15 V.15 (19.4 10.910.838) (19.445.967.793) 
- Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh 16 
- Tin chi khâc tñ hoat dng kinh doanh 17 

Liru chuyn tin thuan tir hoot dng kinh doanh 20 198.058.225.761 (13.576.229.3 14) 

II. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG DAU TU 
Tin chi d6 mua sam, xay dijng TSCD và các TSDH 21 
khác (1.031.026.558) (1.092.051.168) 

2. Tin thu tir thanh 1, nhuqng ban TSCF) và các TSDH 22 
khác 391.3 19.293 

3. Tin chi cho vay, mua cãc cong cv nçi cUa dan vj khác 23 (236.052.972.795) (2.348.902.616) 
4. Ti6n thu hM cho vay, ban Iai  các cOng cv nçi cOa dan 24 

vi khác 210.000.000.000 5.878.662.137 
5. Ti6n chi dau tir gop v6n vào dan vi khác 25 (200.000.000) (800.000.000) 
6. Tin thu hM dau tu gop v6n vào dan vj khác 26 
7. Tin thu tO- IAi cho vay, Co tOt và lgi nhun thrçic chia 27 21.484.052.290 206.563.737 

Liru chuyn tin thun hr hot dng dau hr 30 (5.799.947.063) 2.235.591.383 

Bàn :huyt mm/i báo cáo tài chinh hqp n/id: là phdn khong thE tach r?xi cáo báo cáo nay Trang 7 



Tp. HEM, ngaythOng 07 nãm 2022 

PHO TONG ClAM DOC KE TOAN TRUNG 

DINH THJ NGUYT NGUYEN TH! QU' 

TO 
CONG  . Y 
CÔPHA 
DA oC 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN OJA OC SAI GON 
vA CAC CONG TV CON 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN T H€P NHAT 

(Theo phLrcmg pháp gian tip) 

QU2 NAM 2022 

Mu s B 03- DN/HN 

Don vi tInh: Dng Vit Nam 

CHI TIEU Ma 

HI. LUU CHUVEN TIEN TU' HOAT DQNG TA! CHf NH 

1. Tin thu tfr phát hành c phiu, nhn vn gop cüa CSH 31 
2. Tin tra 1i v6n gop cho các chü s hUu, mua lai c 

32 
phiu cüa doanh nghip da phât hành 

Thuyt 
minh 

6 tháng du 
nam 2022 

6 tháng du nam 
2021 

3. Tinthutrdivay 33 Ix.1 32.023.925.900 57.500.000.000 
4. Tintrançig6cvay 34 IX.2 (73.988.513.820) (28.973.335.000) 
5. Tin trã nçc g& thuê tãi clii nh 35 
6. c6 tOc, Içii nhun dA trã cho chü sâ hUu 36 (1.95 1. 196.657) (930.505.082) 

Luu chuyn tin thun tr hoot dng tâi chlnh 40 (43.915.784.577) 27.596.159.918 

Liru chuyn tin thun trong nAm (50 = 20+ 30 + 40) 50 148.342.494.121 16.255.521.987 

Tin và ttro'ng throng tin du nAm 60 72.795.289.228 44.333.257.129 
Aim hi.rO'ng cOa thay di t gia h61 doái quy di ngoi C 
t 61 C 

Tin va tirong throng tin cui näm (70 = 50+60+61) 70 V.1 221.137.783.349 60.588.779.116 

Bàn lhuyi rninh báo cáo tai chinh hp nhdt là phdn khong th :ách rài cáo baa cáo nay Trang 8 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN OjA Oc SAt GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DNIHN 

BAN THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHiNH HVP  NHAT 

QU12 NAM2022 Don vj tInh: Dong Vit Nam 

i. i4 DIEM HOLT DQNG CUA DOANH NGHIP 

1. Thãnh 1p 

COng ty Co phn Tng COng ty C phn DIa c Sài GOn (gpi tt là "Cong ty") duçc thành 1p theo Quyt djnh s 
108/1999/QD-TI'g ngày 23 thang 4 näm 1999 cOa Thu Tuàng ChInh phü trên Ca sâ c ph&n hóa t& Cong ty Xây 
dmg va Kinh doanh nhà Gia Djnh. COng ty hot dng theo GiAy chüng nhn dãng k' doanh nghip Cong ty c ph.n 
s 056652 ngày 06 thang 12 näm 1999 và ding k thay di 1n thO 16 ngáy 26 tháng 11 näm 2021 dirçc cAp bâi Sâ 
K hoach và DAu tr Thành ph6 Ho Chi Minh v chuyAn dOi Cong ty CO phAn Dja Oc Sài GOn thành Cong ty CO phAn 
TOng Cong ty CO phAn Dja Oc Sal GOn. 

2. Llnh virc kinh doanh: Xây dmg và kinh doanh bAt dng san. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dng chInh trong kS'  hin t?i  cUa Nhóm COng ty là cho thuê, mua bàn nhà a, nhn quyn sCr dung dAt dO xay 
drng nhà a bàn và cho thuê, du ti.r xay di,rng ca sà h tAng theo quy hoch, xây dijng nhà 0 dO chuyOn quyOn sr d,ing 
dAt, xay di,mg dan d1ing và cong nghip và UI vAn bAt dung san. 

4. Chu k' san xuAt, kinh doanh cOa Cong ty 

- DOi vOl hoat  dng kinh doanh dir an: chu kS'  san xuAt, kinh doanh trOn 12 thang. 

- DOi vOi hoat dng kinh doanh thông thuing: trong vông 12 tháng theo näm tài chInh bat dAn tr ngay 01 thang 01 
dOn ngày3l thang 12. 

5. Dc diOm hoyt dng cüa doanh nghip trong k5' cO ãnh huüng dEn báo cáo tài chInh hqp nhAt 

Trong Qu 2 nãm 2022 do ành hirOng cOa djch bnh COVID-19, tinh hlnh kinh doanh cQa Cong ty tiEp tVc gp m(t 
sO khO khan nhAt dinh. 

6. CAu tric doanh nghip 

6.1. TOng sO các COngty con 

SO h.rqng các COng ty con : chin (09) cOng ty con. 

6.2. Danh sách các cOng ty con dtrçic hçip nh&t 

Tai ngay 30 tháng 06 närn 2022, COng ty cO tam (08) cong ty con sO hihi tric tiOp nhir sau: 

Ten Cong ty và dja chi Hoç,t dc3ng chInh 7)) l vn gOp Tj) l sO hüu 
Tj) l quyén bku 

quyêt 

1. Cong ty CO phAn DAn UI 
Xây dimg, kinh

70,00% 70,00% 70,00% Xây drng và Kinh doanh nhà 
doanh bAt dng san Gia Djnh 

Tri sO hoêt dng: 63 - 65 Din Biën Phu, phi.rOng 15, qun Binh Thnh, Ip. HCM, Vit Nam. 

2. Cong ty CO phAn Dâu tu Bat Xáy di,rng, kinh 
dng san Hung Virang doanh bat dOng san 

70,00% 70,00% 70,00% 

Tr sO hoat dng: 63 -65 Din Biên PhO, phuOng 15, qu.n Binh Thnh, Tp. HCM, Vit Nam. 

Các 1huye41 mink nay là bc5phan  h9p thank các Báo cáo tài chinh hçp nhdt Trang 9 

31 

T 
01 
0 

'a 



CONG TV CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN NA Oc SAt CON 
VA CAC CONG TV CON Mu s 809- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH H1P NHAT 

QU)2 NAM 2022 Do vi tinh: Dóng Vit Nam 

6.2. Danh sách các cOng ty con duqc hcip nht: (tip theo) 

3. Cong ty C phn Tin hpc Lp trInh may vi 
Smartway tInh 

Tn,i si hoat dng: 63 - 65 Din Biên Phu, phLthng 15, qun Binh Thanh, 

80 000/ 
Vinh Khang trang tn nOi  tht

' 

Tri,i s hoat  dng: 63 - 65 Din BiOn PhU, phiing 15, qun Binh Thanh, 

93,00% 

4. Cong ty TNHH Sài GOn San xut hang 

93,00% 93,00% 

Tp. HCM, Vit Nam. 

80,00% 80,00% 

Ip. HCM, Vit Nam. 

5. COng ty C ph&n f)u Ui và Xây drng, kinh 
Phât trin Nhcin Trach doanh bt dng san 83,00% 83,00% 83,00% 

Trii so hoat dtng: T&ng 8 TOa nha 63 - 65 Din BiOn PhU, phRmg 15, qun BInh Thanh, Tp. HCM, Vit Nam. 

6. Cong ty TNHT-i MTV Dja Xây di,mg, kinh 
6c Sai GOn Nam DO doanh bAt dOng san 100,00% 100,00% 100,00% 3 

Tri,i sO hoat dng: 63-65 Din Biên PhO, phu&ng 15, qun Binh Thanh, Tp. HCM, Vit Nam. 

7. COng ty TNHH Kinh doanh Xây drng, kinh 
BAt dOng san Sài GOn doanh bAt dng san 

100,00% 100,00% 100,00% 

Tri sO hoat dong: 63 - 65 Din BiOn PhO, phi.r?mg  15, qun BInh Thanh, Tp. HCM, Vit Nam. 

8. Cong ty TNHH MTV Dja Xây d%rng, kinh 
óc Sal GOn HOa BInh doanh bAt dung san 100,00% 100,00% 100,00% 

Tr sO hoat dOng: Tiu khu 3, th trAn Lucrng Scm, huyn Liicmg Scm, tinh HOa Binh, Vit Nam. 

6.3. Danh sách các Cong ty con theo GiAy chOng nhn dng k doanh nghip nhtmg chua hoàn tAt vic gOp van. 

Ten Cong ty và dja chi Hoat d5ng chInh Tj l vn gOp Tj l s& hfru 
T l quyn bilu 

quyt 

Cong ty TNHH DAu Ui Ngçc Xây dmg, kinh 
TuOc doanh bAt dng san 100,00% 100,00% 100,00% 

Tr sO hoat dng: 63 - 65 Din Biên PhU, phtzOng 15, qun BInh Thanh, Ip. HCM, Vit Nam. 

Cdc thuylt minh nay là b5 ph4n  hcip thành các Báo cáo tài chinh hqp nhdt Trang 10 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC SAI GON 
vA CAC CONG TV CON Mu s B 09 -  DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HVP  NHÁT 

QUI'2 NAM2022 Don vj tinh: Dng Vit Nam 

6.4. Danh sách các cOng ty lien kit, lien doanh di.rçxc phàn ánh trong Báo cáo tãi chInh hcrp nht theo phuc.mg phap v6n 
chO s& hun 

Ten Cong I)/ Hoqt d5ng chInh Tjl vn gOp Tjls&hftu 
Tj) l quyên biu 

quyêt 

Cong ty TNHH Hãi Sixth 
Nguyen 

COng ty C phn Nba hang 
Kân Ku 

Cong ty C phn Tis vn - 
Thit k - Xây dmg DO Thj 

Cong ty TNHH Dja c Sài 
GOn PhU Qu6c 

Cong ty C phn Smart 
Express 

Cong ty TNHH Dja 6c Tun 
Minh 

Kinh doanh bat 
dcng san 

Djch v,x zn ung, 
M chtrc sir kin 

Tis van, thit k, 
giam sat 

Xay di,rng, kinh 
doanh bAt dng san 

Chuyn phát nhanh 

Kinh doanh bAt 
dOng san 

27,70% 27,70% 27,70% 

49,00% 49,00% 49,00% 

49,70% 49,70% 49,70% 

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

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

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

7. Tuyên b v khä nng so sánh thông tin trên Báo cáo tái chInh hyp nhat 

Vic 1ira chn s6 lieu và thông tin cn phài tiinh bay trong báo cáo tài chinh hcip nhat dtrcxc thijc hin theo nguyOn tc 
có th so sánh &rçlc giva các k ké toán ttrang rng. 

II. NIEN 09 KE TOAN, D1N Vj TIEN T siY DUNG  TRONG KE TOAN 

1. Niên d k toán 

Niên dQ k toán cUa NhOm Cong ty bat dau tfr ngay 01 tháng 01 và kt thOc ngày 31 tháng 12 hang nãm. 

2. Don vj tin t sO dyng trong k toán 

Dng Vit Nam (VND) ducxc sCr dvng  lam dan v tin t d ghi s k toán. 

Ill. CHUAN MI8JC VA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

1. Ch d k toán áp dyng 

Nhóm Cong ty áp diing Ché dQ k toán doanh nghip Vit Nam theo htrdng dan ti Thông ttr S6 200/2014/TT-BTC 
duçic B Tài chInh Vit Nam ban hành ngày 22/12/20 14. 

NhOm Cong ty áp dicing Thông Ui 202/2014/TT-BTC ("Thông Ui 202") di.rçxc B Tài chInh Vit Nam ban hành ngày 
22/12/20 14 huOng d.n phuang pháp 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh hcip nhat. 

2. Tuyên b6 v vic tuân thu chnãn mc k toán và ch d k toán 

Chüng tôi dã thrc hin cong vic k toán 1p và trInh bay báo cáo tãi chInh hp nht theo các chuAn mvc  ké toán Vit 
Nam, ch dO k toán doanh nghip Vit Nam Va các quy djnh pháp 1 cO lien quan. Báo cáo tài chInh hçp nhat dâ 
dixçic trInh bay mQt cách trung thc vã hçip 1 v tinh hinh tài chinh hcxp nhat, k& qua kinh doanh hçip nhat và các 
lu6ng tin cUa doanh nghip. 

Vic 1ira chQn s6 lieu vã thông tin can phái trInh bay trong bàn Thuyt minh báo cáo tài chinh hçxp nhat duçxc thi,rc 
hin theo nguyen thc tr9ng y6u quy dlnh t?i chuan mirc k6 toán Vit Nam s6 21 "TrInh bay Báo Cáo Tài ChInh". 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

Các thuyet mirth nay là b5 phn hcip thành cdc Báo cáo àí chinh hcp nhJt Trang Ii 



CONG TV cO PHAN TONG CONG TV CO PHAN D!A Oc SAI GON 
VA CAC CONG TV CON Mu s B 09- DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

QUt2 NAM2022 Don vj tInh: Thing Vit Nam 

1. Co sr hçp nht báo cáo tãi chInh 

Báo cáo tái chInh hcip nht bao gm các báo cáo tài chinh cUa Cong ty C phn Tang COng ty C6 ph.n Dja c Sal 
GOn va các COng ty con (gçi chung là "NhOm COng ty") cho k3' tài chinh Quy 2/2022. 

Các Cong ty con dirqc hp nMt toàn bO k tfr ngày mua, là ngày Cong ty thi,rc sr nm quyn kim soát các Cong ty 
con, va chm dt vào ngày Cong ty thi,rc si,r chm d(rt quyn kim soát các Cong ty con. 

Các báo cáo tài chinh cOa các Cong ty con duc lap cüng näm tái chinh vâi Cong ty C phn Tang Cong ty C phn 
Bja c Sal Gôn theo cac chinh sách k toán thng nht vi các chinh sách k toán cUa COng ty C ph.n T6ng COng ty 
C6 phn Dja 6c Sài GOn. Các bOt toán diu chinh da duçc thi,rc hin dM vOi bt k' chInh sách k toan nào cO dim 
khác bit nhm dam báo tinh tMng nhAt gina các Cong ty con va COng ty C phn Tang Cong ty C phn Dja c Sài 
GOn. 

Tt cà các s6 dtr giOa các dan vj trong cUng NhOm Cong ty vã các khoàn doanh thu, thu nhp, chi phi phát sinh tr các 
giao djch trong nQi b NhOm Cong ty, k cà câc khoãn Iài chira thirc hin phát sinh tr các giao djch trong ni b 
Nhóm Cong ty dang nm trong giá trj tãi san ducrc loal thr hoàn toàn. 

Các khoán l chua thc hin phát sinh tr các giao djch nti b dang phan ánh trong giá tn tài san cüng duçrc loai bO 
trr khi chi phi gay ra khoàn l dO khOng th thu hi dtrqc. 

Li Ich cOa các c dOng không kim soát là phn li Ich trong läi hoc 1, và trong tài san thun cUa các COng ty con 
khOng duc nm gi bi NhOm Cong ty, drc trInh bay riOng biat trên Báo cáo kt qua hoat  dng kinh doanh hqp 
nhAt va thrqc trmnh bay riêng bit vOi phn vn chO sâ hQii ccia các c6 dong cUa NhOm Cong ty trong phân V6n chi sO 
hU'u trOn Bang can dM k toán hcrp nhAt. 

Các khoãn 1 phát sinh tai  cOng ty con duc phân b tucrng crng vOl phn sO h0u ccia c6 dong không kim soát, k ca 
tri.rOng hcrp s l dO IOn han phn sO hQu cOa ct dOng khong kim soát trong tài san thun cUa Cong ty con. 

2. Nguyen tc ghi nhan các khoãn tin vã troiig throng tin 

Tin bao gm tin met, tin gOi ngân hang khOng k ban. 

Các khoãn tirolig dirong tin bao gm các khoãn tin gri cO kS'  hn và các khoãn du Ut ngân han  cO thOi han  gôc 
không qua ba tháng k ttr ngày du tin, cO tInh thanh khoàn cao, cO kha nang chuyn dM d dàng thành các hrçrng tin 
xác djnh và không cO nhiu rüi ro trong chuyn dM thãnh tin. 

3. Nguyen tc toán cäc khoãn du tu tài chInh 

Các khoán du tir nm gi& dn ngãy dáo han 

Các khoân du tin n.m gift dn ngãy dáo han  bao gm: các khoãn tin gUi ngân hang cO k5' han  và các khoàn cho vay 
nâm gift dn ngày dáo han  vOl  mvc  dich thu li hang k' va các khoàn du tir nm gift dn ngay dáo han  khác. 

Các khoán du Ut nm gift dn ngày dáo han  dirçrc ghi nhan ban dAu theo gia g& bao gm giá mua va các chi phi lien 
quan den giao djch mua các khoãn du Ut. Sau ghi nhan ban du, nu chira di.rcrc lap  dij phong thn tht các khoàn du 
tin theo quy djnh cUa pháp luat,  các khoân du Ut nay dirçrc dánh giá theo giá trj cO thE thu hi. Khi cO bang chOng 
châc chân cho thy mt phân hoc toi.n bi) khoãn du Ut cO thE khong thu hEi dtrçrc thI s tn that ducrc ghi nhan vào 
chi phi tài chinh trong närn và ghi giãm giá tn dau Ut. 

Các thuyt minh nay là b(3 ph4n hop thành các Báo cáo tài chmnh hop  nh& Trang 12 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA Oc SAi GON 
VA CAC CONG TV CON Mu s B 09- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT 

QU}"2 NAM2022 Don vj tInh: Dng Vit Nam 

3. Nguyen tc k toán cäc khoãn du tir tãi chInh (tip theo) 

Các khoãn du tir vào cong ty liOn doanh, Cong ty lien kt 

Khoãn du tu vào cong ty lien doanh duçc ghi nhn khi NhOm COng ty cO quyn dng kim soát các chinh sách tài 
chfnh và hoat dng cOa Nhóm Cong ty nay. Khi NhOm Cong ty khong cOn quyn dng kim soát thl ghi giãm khoán 
du tu vào cOng ty lien doanh. 

Khoán du tti vào cong ty liOn kt duqc ghi nhn khi Nhóm Cong ty n.m gi tr 20% dn duOi 50% quyn biu quyt 
cüa cac cOng ty dtrçic du tu, cO ãnh htràng dáng k& nhung khOng nm quyn kim scat trong các quyt djnh v chinh 
sách tài chInh và heat dng ti các cong ty nay. Các khoân ctu tu vào cOng ty liOn kt ducic phàn ánh trOn báo cáo tài 
chInh hçp nMt theo phuang pháp v6n chU sâ htu. 

Theo phi.rcrng pháp vn chCi sO h[lu, các khoàn vn gop ban du duçrc ghi nhn theo giá g6c, sau dO thrçic diu chinh 
theo nhng thay d6i cCia phn sO hthi cOa ben gop v6n trong tài san thun cüa cong ty lien doanh, cOng ty liOn k& sau 
khi mua. Báo cáo kt qua kinh doanh hqp nht phàn ánh phAn sO hthi cOa NhOm Cong ty trong k& qua hoat dng 
kinh doanh cUa cong ty liOn doanh, Cong ty liOn kt sau khi mua thành mOt  chi tiOu riOng bit. 

Lçii th thuong mai  phát sinh tfr vic du tu vào cOng ty lien doanh, cOng ty liOn kt dtrçic trInh bay gp vào giá frj ghi 
s cOa khoân dAu tu. Nhóm Cong ty không phan bó lçii th thuong mai  nay ma thrc hin dánh giá hang nni xem lçii 
th thucing mai  có bj suy giãm hay khOng. 

Báo cáo tài chInh cUa cOng ty liOn doanh, cOng ty liOn kt thrc 1p cOng kS'  k toán vài Báo cáo tài chinh cOa NhOm 
Cong ly và sO diing các chInh sách k toán nhAt quán. Các diu chinh hqp nht thIch hqp d dirqc thirc hien d dam 
báo các chInh sách k toán duçc áp dung nhAt quan vOi NhOm Cong ty trong trung hçrp cn thit. 

Các khoãn du tir gOp v6n vào don vj khác 

Khoàn d&u tu gOp v6n vào don vj khác là khoán NhOm Cong ty du tu váo cOng cii v6n cUa don vj khác nhung khOng 
có quyn kim soát hoc dng kim soát, không cO ãnh huOng dáng k dM vOi ben dirçvc dAu ttr. 

Các khoán du tu duqc ghi nhn theo giá gic, bao gm giá mua và các chi phi liOn quan trrc tip dn vic du ttr. 
TrtrOng hçip du ttr bng tài san phi tin t, giá phi khoàn du tu ducic ghi nhn theo giá trj hçp ly cUa tài san phi tin 
t ti thOi dim phát sinh. 

Khoãn du tu ma NhOm Cong ty nm giü lâu dài (khOng phân loai là chOng khoán kinh doanh) và khOng cO ánh 
huOng dáng k di vOi ben dizçic du ti.r, vic 1p d phOng t6n thAt dtrc thirc hin nhi.r sau: Khoán dAu ttr không xác 
djnh ducic giá trl hcip l ti thOi diAm báo cáo, vic 1p dr phOng duc thirc hin cn cO vào khoãn l cUa ben duqc 
dAu tu. Can cO d trich 1p di1r phong Mn thAt dAu ttr vào don vj khác là báo cáo tài chinh cUa cong ty duçc dAu tu. 

4. Nguyen tc ghi nhn các khoãn phãi thu thirong mi và phäi thu khác 

Các khoàn phãi thu duçic ghi nhn theo giá g6c trO dir phong cho các khoãn phài thu khO dOi. 

Vic phân loai các khoàn phài thu là phài thu khách hang, phái thu nti bO và phài thu khác tOy thuc theo tmnh chAt 
cOa giao djch phát sinh hoc quan h giUa cong ty và di tucrng phai thu. 

Phirong phãp Ip  dir phOng phM thu khO dOi: dr phOng phãi thu khO dOi ducic uOc tInh cho phAn gia tn b Mn thAt 
cOa các khoàn ncr phài thu và các khoàn dAu tu nm gi dAn ngày dáo han  khác cO bàn chAt ftrang tir các khoán phài 
thu khO cO khá nang thu hi dA qua han  thanh toán, chua qua han  nhung có thA khOng dOi duçc do khách ng không cO 
khã nang thanh toán vi lam vào tinh trng phá san, dang lam thU tiic giài thA, mAt tIch, bô trAn... 

Các thuyEt minh nay là b5phn hçrp thành các Báo cáo tài chinh hçrp nhdt Trang 13 
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QU}2 NAM2022 Don vi tInh. Dng Vit Nam 

5. Nguyen tc k toán cc hçp dng hçrp tác kinh doanh (BCC) 

Hçvp dng hcip tác kinh doanh dual hInh thCrc hot dng kinh doanh dng kim soát là hoat dng lien doanh không 
thanh lap mt ccy sâ kinh doanh mài. Các ben lien doanh cO nghTa vi và cluqc hi.râng quyn lçi theo thOa thun trong 
hcip dng. Hot dng cUa hcip dng lien doanh dixçic cac ben gOp vn thrc hin cOng vOi các hot dng kinh doanh 
thông thtring khác cOa tOng ben. 

Cong ty ghi nhn các khoân mang di gOp vn vào BCC ban du theo giá g6c và phán anh là nq phãi thu khác. 

Các khoàn v6n (b&ng tin hoäc tài san phi tin t) gOp van BCC duçic ghi nhn và phán ánh trong Báo cáo tài chinh là 
tãi san gOp vn liOn doanh can cCr vào các thOa thu.n trong hçip dng. ChOnh Ich giUa giá frj hqp l' cUa tài san nhan 
v và giá trj khoàn v6n gOp (nu Ca) &rc phán ánh là thu nhp khác hoc chi phi khác. 

DM vUi doanh thu, chi phi, san phm lien quan dn hqp dng thi Cong ty ghi nhn doanh thu duc chia tO vic ban 
hang hoc cung cp djch vii, chi phi phãi gánh chju cOa liOn doanh cAn ci vào các thOa thun trong hqp dng. D6i vOl 
các khoãn chi phi phãt sinh riOng cho hoat dng kinh doanh dng kim soát do minh bO ra thI Cong ty phãi ghi nhn 
chi phi phái gánh chju. 

Nu DCC quy djnh các ben khác tham gia BCC di.rçc htrOng mt khoán lçi nhun c6 djnh, Cong ty ghi nhn doanh 
thu cho thuO tài san dM vOi khoán thrçc chia tO BCC. Nu BCC quy djnh bOn tham gia BCC duqc huOng mt khoãn 
thu nhp ngay sau khi hoàn thành nghTa V%i da thOa thun trong BCC và khOng cO nghTa vi hoãn trá dO bt kS'  I do 
nào khác thi ben nhn duçc ghi nhn doanh thu tO hcip tác kinh doanh nhu là phAn lçii nhun ti thiOu tO BCC 

6. Nguyen tc ghi nhn hang tn kho 

Hang tn kho &rçc ghi nhn theo giá g6c (-) trO dr phOng giám giá và d phOng cho hang thn kho li thOi, mt phm 
chit. 

Giá gc hang tn kho dirçrc xác dnh nhu sau: 

- Nguyen lieu, vt lieu, hang hOa: bao gm giá mua chi phi 4n chuyn và các chi phi liOn quan tru1rc tip khác phát 
sinh d cO thrcc hang tn kho 0 dja dim Va trang thai hin tai. 

-Thành phm bt dng san du tir: bt dOng san duxçc xây dmg vOl mvc  dich d ban trong qua trinh hoat dng bInh 
thirOng cUa Cong ty, khOng phai d cho thuO hoc chO tang giá duxcc ghi nhn là hang tn kho. 

- Chi phi san xut kinh doanh dO dang: bao gm chi phi dn bO, giài phOng mt bang, san 1p mat bang, chi phi quyn 
sO ding dt, chi phi nguyen 4t lieu chInh, nhân cOng trujc tip và chi phi san xut chung phát sinh trong qua trInh 
thrc hin các dr an, các cong trinh xây dirng cci bàn dO dang. 

Phirong pháp tlnh giá trj hang tin kho 

- Nguyen vat lieu, cong ci, du,ing cv: theo giá binh quân gia quyn. 

- Thành phm, hang hOa: theo giá thrc t dIch danh. 

Hach toán hang tn kho: Phuang pháp kO khai thuOng xuyOn. 

Phuong pháp 1p  di phOng giäm giá hang tn kho: Duj phOng cho hang thn kho duçc trich 1p khi giá trj thuAn có 
th thijc hin ducic cUa hang thn kho nhO han giá gc. Giá trj thun cO th thu,rc hin dtrqc là giá bàn udc tfnh trO di 
chi phi usOc tInh d hoàn thành san phm và chi phi ban hang uàc tInh. S6 dr phOng giám giá hang tn kho là s 
chOnh lch giUa gia gc hang tn kho IOn han giá trj thun cO th thçrc hin dirçvc cUa chUng. Dr phang giãm giá hang 
tn kho dtrçic 1p cho tOng mt hang tn kho cO giá g6c IOn han giá trj thun cO th thijc hin dirqc. 

Các thuyet minh nay là bu5ph4n hcip thành các Báo cáo Iài chinh hQp nhdt Trang 14 
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7. Nguyen tc ghi nhn và khu hao tài san c6 djnh TSCD) 

7.1. Tài san có dlnh  hun hInh 

Tài san c6 dlnh  hu hInh duçic ghi nhn theo nguyen giá trir di (-) gia trj hao mOn lüy k& Nguyen giá. là toàn b các 
chi phi ma doanh nghip phãi bô ra d cO ducic tài san c djnh tinh dn thii dim dim tài san dO vào trang thai s&n 
sang si di,ing theo dir tinh. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban Mu chi di.rçrc ghi tang nguyen giá tài san c djnh 
nu các chi phi nay chic chn lam tang lçri Ich kinh tE trong tircrng Iai do s& ding tài san do. Các chi phi không thOa 
man diu kiin trên duçic ghi nhn là chi phi trong nain. 

Khi tài san c djnh &rçlc bàn hoc thanh l, nguyen giá vâ khAu hao lUy k di.rqc xOa s và bAt kS'  khoàn lai l nào 
phát sinh tfr vic thanh l' du &rcic tinh vào thu nhp hay chi phi trong näm. 

Tài san cl djnh hiiu hInh mua sm 

Nguyen gia tài san c6 djnh bao gm giá mua (trir (-) các khoãn dixcc chit khAu thiicrng mai  hoc giãm giá), các 
khoàn thud (khOng bao gm các khoàn thud duqc hoàn iai)  và câc chi phi lien quan trirc tip dAn vic dim tài san vào 
trang thai san sang sfr dung, nhi.r chi phi lap d.t, chay thu, chuyên gia và các chi phi lien quan trrc tiAp khác. 

Tài san c djnh hinh thành do Mu tic xây dimg theo phi.rong thUc giao thAu, nguyen giá là giá quyAt toán cong trinh\ 
Mu tic xay dimg, các chi phi lien quan trljc tiAp khác và l phi trudc be (nAu cO). 

Tài san cô dnh là nhà cra, vt kiên trUc gAn lien vdi quyên sr ding dat thI giá tn quyen sCr drng dat duçic xãc djnh  *J 
riëng bit và ghi nhn là tài san cA djnh vO hInh. 

7.2. Tài san cA djnh vô hInh 

Tài san có dlnh  vô hmnh duqc ghi nhn theo nguyen giá tr'r di (-) giá tij hao mOn ly kA. Nguyen giá tài san c6 djnh 
vO hInh là toàn bO các chi phi ma doanh nghip phãi bô ra dA cO dtrqc tãi san cA djnh vO hinh tinh dAn thai diAm dim 
tài san dO vào sr dung  theo dir kiAn. 

Tài san c djnh vo hInh là quye2n sz dung dli 

Nguyen gia tãi san c6 djnh vO hInh là quyn si dung dAt là s6 tiAn trã khi nhân chuyAn nhuçrng quyAn sCr dung  dAt 
hqp pháp tr nguOi khác, chi phi dAn bO, giai phOng mt bang, san lAp mt bang, l phi truàc be,... 

Phdn mm may vi tInh 

PhAn mAm may tInh là toàn bO cac chi phi ma Cong ty da chi ra tinh dAn thai diAm dim phAn mAm vào s dung. 

7.3. Phirong pháp khAu hao TSCI) 

Tài san cA djnh dirccc khAu hao theo phucing pháp dirông thâng dra trén th&i gian sCr dung  tide tinh cCia tài san. Thii 
gian hitu dung irdc tinh là thii gian ma tài san phãt huy ducic tác dung cho san xuAt kinh doanh. 

Thàigian h(tu dyng w4c tlnh cüa cdc TSD nhwsau: 

Nhà xwóng, v(it kiln trüc 10-25 ndm 

May mOc, thilt bj 03 - 05 nãm 

Phuring iin vn tdi, truyln dIn 06- 08 nãm 

Thilt bh dung cu quán lj 03 - 05 ndm 

Quyn th dyng d& vô thai htzn dwcsc ghi nhan theo gid go'c và không tInh khcfu hao. 

Các thuyet minh nay là b5phn hcp thành các Báo cáo tài chinh hcip nhdt Trang 15 
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8. Nguyen tc ghi nhn chi phi xãy dijng co bàn d& dang 

Chi phi xay drng ca bàn dà dang duçic ghi nhn theo giâ gc. Chi phi nay bao gm toàn b chi phi cn thi& d mua 
sm mài tãi san c djnh, xây d%rng moi hoc sCra chüa, cãi tao, mi rOng hay trang bj 1i k5) thut cong trInh. 

Chi phi nay &rçic kt chuyn ghi tang tài san khi cOng trthh hoàn thành, vic nghim thu t6ng th da thc hin xong, 
tài san dtrcic bàn giao và dua vào trng thai sn sang sir dung. 

9. Nguyen tc ghi nhn và khu hao bt dng san du hr 

BAt dng san dAu tu duqc ghi nhn theo nguyen giá trir di (-) giá tn hao mOn lüy k. 

Nguyen giá cUa bAt dng san d&u hr bao gm toàn bO các chi phi bang tin hoc ti.rclng duang tin ma doanh nghip 
phãi bO ra hoãc giá trj hqp 1 cOa các khoàn thra ra d trao dM nhàm có duçic bAt c1ng san dAu hr tInh dn thi dim 
mua hoc xây drng hoàn thành bAt dng san dAu hr dO. 

Nguyen giá cUa bAt d)ng san dAu tu duçic mua bao gm gia mua và các chi phi lien quan trijc tiAp nhis: phi djch vi hi 
vAn v pháp lut lien quan, thuA trtràc ba,  các chi phi lien quan khác. 

Nguyen giá cOa bAt dQng san aAn ti.r tir xây dirng là giá thành thirc tA và các chi phi lien quan tri,rc tip cOa bAt dng 
san dAu tu tinh dn ngày hoàn thành cOng vic. 

Chi phi lien quan dAn bAt dOng san dAn hr phát sinh sau ghi nhn ban dAn &rçic ghi nhn là chi phi kinh doanh trong 
nAm, trir khi chi phi nay cO khã nang chic chin lam cho bAt dng san dAn ur to ra lçii Ich kinh M trong tirang lai 
nhiAn hn mirc hoat dng di.rqc dánh giá ban dAn thI di.rcic ghi tang nguyen giá bAt dng san dAn hr. 

Khi bAt dng san dAu hr drçic ban, nguyen giá và khAu hao lüy k duçrc xoá s và bAt kS'  khoàn lài l nào phát sinh 
dAn duçrc hach  toán van thu nhp hay chi phi trong näm. 

Phiwng phäp khAu hao BAt dng san dAn tir: khAu hao thrcc ghi nhn theo phucng pháp thrng thAng dra tren thOi 
gian hUu ding tràc tInh cUa bAt dcng san dAn ttr dO. 

Cong ty khOng trich khAu hao di vái BAt dng san dAn hr n&m giU ch tang giá. Tri.rng hp CO bang ch0ng chic 
ch&n cho thAy BAt dng san dAn lii bj giâm giá so vài giá tn thj truong và khoãn giàm giá dtrçic xác dnh mt cách 
dãng tin cy thI Cong ty dánh giá giãm nguyen gia BAt dQng san dAn ur va ghi nhn khoãn tAn thAt vào gia vAn hang 
ban. Khi BAt dng san dAn hr tang trâ lai  thi Cong ty thirc hin hoàn nhp ti da bang s da ghi giãm tnràc dày. 

Th?ti gian hfru ding wác link cüa cdc bat dng san dâu 1w nhw sau: 

Nhà tha vat kiln trác 48 nãm 

10. Nguyen tAc ghi nhn chi phi trä tru*c 

Chi phi trã trtrâc tal  Cong ty bao gm các chi phi thi,rc t dA phát sinh nhiing CO lien quan dn kt qua hoat  dng kinh 
doanh cOa nhiAu kS'  ké toãn. Chi phi trà triràc bao gm chi phi bão him chr phân b& chi phi djch vi tiAp thj va phân 
phi can hO và chi phi hr vAn ch phan b. 

Phtrong phãp phân bA chi phi trã truüc: vic tInh và phan bó chi phi tnã tnrâc vào chi phi hoat dng kinh doanh 
tOng k' theo phuang pháp duOng thâng. Can cO vao tinh chAt và mcrc dO tcrng loai chi phi ma có thoi gian phân b 
nhu sau: chi phi trá tnixâc ngAn han phân b trong vOng 12 tháng; chi phi trã tri.râc dài han  phan bO hr tnên 12 thang 
dn 36 tháng. Riêng chi phi djch v11 tiép thi và phân phi can hO se thrçic kAt chuyAn van chi phi tirong Cmg vOi vic 
ghi nhn doanh thu cOa các can hO tucrng Crng. 

Các thuylt rn/nh nay là b5ph4n hQp ihành các Báo cáo tài cit/nh hQp nhct Trang 16 
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11. Nguyen tc ghi nhn nç phãi trä 

Các khoan nçi phài trá dixcrc ghi nhn theo nguyen giá và khOng tháp han nghia v phài thanh toán. 

Cong ty thrc hién phân loi các khoá.n nç phãi trá là phãi trã nguii bàn, phái trà nQi b, phài trá khác thy thuc theo 
tinh chit cUa giao djch phát sinh hoac quan h gifta cong ty và d6i ti.rqng phãi trà. 

Các khoãn nç phãi trã duçic theo dOi chi ti& theo kS'  hn phái trã, dM tLrçmg phái trá, 1oi nguyen t phái trã (bao gôm 
vic danh giá Iai  nq phái trá thOa man djnh nghia các khoan mic tin t cO g6c ngoai t) và các yu th khac theo nhu 
cu quàn l cOa Cong ty. 

Tai thi dim 1p báo cáo tài chInh, COng ty ghi nhn ngay mOt  khoán phãi trá khi cO các bang chcrng cho thy mt 
khoãn Mn that cO khá nang chic chin xáy ra theo nguyen tâc thin tr9ng. 

12. Chinh sách tin lirong và các khoän báo him bt buc 

Tin luang &rqc tinh toán và trIch 1p thra vào chi phi trong k' dra theo hqp ding lao dOng  và quy ch tin lirang 
cUa Cong ty. Theo do, bào him xa hii, bão him y t và bão him tht nghip cOng duqc trIch 1p vài t l là 25,5%, 
4,5% và 2% thong ing tin krang cUa ngti?ri lao dOng. T l 21,5% se dusçc thra vào chi phi bào him xa hi, bào 
him y t, báo him tht nghip trong ks'; và 10,5% se duçc trich tr lirong cüa ngtrri lao dng. 

Tin lirong chi trà cho nguri lao dng &rcic quy djnh trong hçrp Mng lao dng. 

13. Nguyen tc ghi nhn vay 

Giá trj các khoãn vay dirqc ghi nh.n là Mng s tin di vay cUa các ngân hang, M chcrc, cong ty tài chinh và các d6i 
tuqng khác (khOng bao gm các khoàn vay dixOi hInh thuv phát hành trái phiu hoäc phát hành c phiu u dai cO 
diu khoãn bat buOc ben phát hành phai mua li tai  môt thOi dim nhAt djnh trong thong lai). 

Các khoàn vay di.rrc theo dOi chi tit theo tfrng ciM tlrcrng cho vay, cho nq, tirng khê uOc vay nçi và trng loi tài san 
vay no. 

14. Nguyen tc ghi nhân chi phi di vay 

LAi tin vay và cac chi phi khác phát sinh lien quan trrc tip dn các khoàn vay cCia doanh nghip duiqc ghi nhn nht.r 
khoàn chi phi san xut, kinh doanh trong näm, trfr khi chi phi nay phát sinh tr các khoán vay lien quan trrc tip dn 
vic du tu xây dijng hoc san xut tái san dâ dang &rqc tinh vào giá trj tài san ció (&rçrc vn hOa) khi CO dO diu kin 
quy djnh tgi chu.n mrc k toán s 16 "Chi phi di vay". 

15. Nguyen tc ghi nhn chi phi phäi trä 

Chi phi phái trá bao gm chi phi li tin vay, chi phi d t?m  tinh giá v6n hang hOa, thành phm bt dOng san cia ban... 
cia phat sinh trong nam báo cáo nhirng thrc t chha chi trã. Các chi phi nay duçic ghi nhn dra tren các uàc tfnh hcrp 
1y v s tin phài trà theo các hcxp dng, thOa thun ci th. 

16. Nguyen tac ghi nhn v6n chO so hflu 

Vngopcuachuserh&u 

V6n gop cOa chU sr hCtu duçxc hinh thành tr s6 tin cia gOp vn ban du, gOp b sung cUa các c dOng. Vn gop cOa 
chU sà httu thrgc ghi nhn theo s v6n thrc t cia gop bang tin hoc b&ng tài san tInh theo mnh giá cOa c6 phiu cia 
phát hãnh khi mOi thãnh lip, hoc huy dng them cié mO rOng quy mO hoat dOng cQa Cong ty. 

Các thuylt minh nay là bç5 phn hçrp thành các Báo cáo íàì chinh hcip nMt Trang 17 

//
'/
f
*
o

o
  



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PLIAN DjA OC SAI GON 
VA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHtNH HP NHAT 

QU2 NAM2022 Don vi tInh: Ddng Vit Nam 

16. Nguyen the ghi nhn v6n chü s0 hUu (tip theo) 

Thing dir vn cii phn 

Phãn ánh khoàn chênh 1ch tang giUa gia phat hành cii phiu so vài mnh gia khi phat hành ln du hoc phát hành 
bii sung cii phiu và chênh lch tang, giám giUa sii tin thirc th thu thrçic so vâi giá mua lal  khi tái phát hành cii phiiu 
qu. Tnring hcip mua Iai  cii phiu d hiy bO ngay tai  ngày mua thI gia tn cii phiu chrçic ghi giàm nguin vim kinh 
doanh tai  ngày mua là giá thirc tii mua Ii và cUng phài ghi giãm nguin vim kinh doanh chi tiit theo mnh giá và phAn 
thng dir vim cii phAn cUa cii phiiu mua Iai. 

Lç'i nhun chira phân phii 

Lçii nhun sau thuii chua phân phil thrçrc ghi nhn là sii Içii nhun (hoc lii) tir kt qua hoat dng kinh doanh cOa 
Cong ty sau khi trr (-) chi phi thuii thu nhp doanh nghip cUa k hin hành và các khoán diu chinh do áp d,ing hii 
t6 thay diii chInh sách kii toán, diu chinh hii ti sal sOt trQng yu cQa các näm tnxâc. 

Vic phân phiii lqi nhun &rqc can c(r vào diu 1 Cong ty và thông qua Dai  hi diing cii dOng hang nAm. 

17. Nguyen thc ghi nhn Cii phiu qu 

Cãc cOng cv vim chü sO hu dtrc Cong ty mua lai  (cii phiu qu) dirqc ghi nhn theo nguyen gia va trir vào vim chü 
sO hu. Cong ty không ghi nhn các khoàn lài/(li) khi mua, bàn, phát hành hoc hüy các cong cv vim chU sO hu cüa 
mInh. Khi tái phát hành, chênh lch giOa gia tái phat hành và giá sii sách cOa cii phiiu qu' thrçic ghi vào khoàn miic 
"Thng dir vim cii phn" 

18. Nguyen the và phtroiig pháp ghi nhn Doanh thu và thu nhp khác 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu bàn hang duçic ghi nhn khi diing thri thóa man 5 diu kin sau: 1. Doanh nghip dã chuyn giao phân lOn 
rCii ro và lçii Ich gân lim quyin sO hUu san ph.m hoac hang hOa cho ngiri mua; 2. Doanh nghip khOng cOn nm giU 
quyn quãn 1 hang hóa nhis ngiri sO hUu hang hóa hoc quyin kim soát hang hóa; 3. Doanh thu diiqc xác djnh 
tirong diii chic chin. Khi hqp ding quy djnh nguOi mua &rçic quyn trà lai  san phm, hang hOa da mua theo nhng 
diiu kin cv th, doanh nghip chi duc ghi nhn doanh thu khi nhthg diiu kin cii th dO không cOn tin t?i  Va ngu&i 
mua khOng duc quyin trã li san phm, hang hOa (trir tnrOng hp trà li di.rOi hInh thOc diii li d 1y hang hOa, djch 
vi khác); 4. Doanh nghip d ho.c së thu thrc 1i ich kinh th tr giao djch bàn hang; 5. Xac djnh dtrc các chi phi 
lien quan dn giao djch bàn hang. 

Doanh thu cho thuê tài san 

Nhóm Cong ty áp dung phuong pháp ghi nhn doanh thu mOt  1&n diii vOi toàn b Si tin cho thué nhn truOc khi thOa 
man diing thOl 4 diu kiin: 1. Ben di thuê không cO quyn hOy ngang hp diing thuê và doanh nghip cho thuê không 
cO nghia v1 phai trà 'a sii tim dà nhn tn.rOc trong mi trtiOng hp và dirOi mi hinh thOc; 2. Si timn nhn trirOc tir 
vic cho thuê không nhO hcm 90% tiing sii timn cho thuO dr kin thu dtrcvc thea hçrp diing trong suiit thOi hn cho thuO 
và ben di thuO phãi thanh toán toàn bG sii timn thuê trong vOng 12 tháng km tir thOi diim khOi du thuë tài san; 3. Hmu 
nhir toàn b rUi ro và liyi Ich gân iimn vOi quymn sO hi?u tài san thuO da chuymn giao cho ben di thué; 4. UOc tinh thrçc 
Prong diii dÀy dO giá vim cOa hot dng cho thuê. 

Các thuyéi tninh nay là b5phn hop thành cOc Báo cáo tài chinh hcip nhdt Trang 18 
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18. Nguyen tc vã phrnrng phäp ghi nhn Doanh thu và thu nhep khác (tip theo) 

Doanh thu cung cp dch vi 

Doanh thu cüa giao dich  v cung cp djch vii &rcic ghi nh.n khi k& qua cUa giao djch do &rçc xác djrih mt cách 
dang tin cay. Tnrrng hçp giao dlch  v cung cp djch vi lien quan dn nhiu k' thI doanh thu &rçlc ghi nhn trong 
nam theo kt qua phn cOng vic dA hoàn thãnh vão ngày 1p Bang Can d6i k toán cOa k5' do. Doanh thu cung cAp 
djch v1i duqc ghi nhn khi dng thai thôa man tAt cá bn (4) diu kin: I. Doanh thu duc xác djnh tixung d6i chic 
chin. Khi hçrp dng quy djnh nguYi mua dixçic quyn trâ iai  djch vi da mua theo nhüng diu kin cii thA, doanh 
nghip chi dticic ghi nh.n doanh thu khi nhUng diu kin ciii thA dO khOng cOn tn tai  va ngixäi mua thông di.rçrc 
quyn trá ii djch vi da cung cAp; 2. Doanh nghip d hoc se thu thrçrc ic'i Ich kinh t tir giao djch cung cAp djch vi,i 
dO; 3. Xác djnh dirc'c phAn cOng vic dA hoàn thành vào ngày 1p  bang Can di kA toán; 4. Xác djnh thrqc chi phi phat 
sinh cho giao djch vã chi phi hoàn thanh giao djch cung cAp djch viii dO. 

Nu khong thA xac djnh duçrc kt qua hçp dng mOt  cách chic chân, doanh thu se chi duçic ghi nhn a mrc cO th thu 
hi duçrc cCia các chi phi da duçic ghi nhãn. 

Doanh thu hçrp ding xAy dyng 

Doanh thu cOa hcip dng xây dimg bao gm doanh thu ban dAu dtrcic ghi nhn trong hcip dng; và các khoãn tang, 
giám khi thrc hin hcrp dng, các khoán tiAn thrâng vã cac khoãn thanh toán khác nu các khoãn nay cO khá nang 
lam thay di doanh thu, vã cO th xác djnh dtrqc mOt  each dáng tin cay. Doanh thu cUa hçip dng xây dmg ducic xác 
djnh bang giá tn hçrp I cOa các khoán d thu hoc sê thu duqc. Vic xác djnh doanh thu cUa hc'p  dng chju tác dung 
cOa nhiAu yAu t khOng chic chin vI chüng tu5' thuc vào các sr kin s xãy ra trong tiiang lai. Vic uâc tinh thiiOng 
phái duccc sCm di khi các sr kin dO phát sinh và nhltng yAu t6 khOng chic chân duçic giài quyt. Vi 4y, doanh thu 
cüa hçp dng cO thA tang hay giám a t&ng th?i ks', 

Ghi nhn doanh thu và chi phi cüa hcip dng xây drng thrçic ghi nhn khi kt qua thrc hin hçp ding xãy di,mg d.rqc 
xác djnh mOt  cách dáng tin cy vã di.rc'c  khách hang xác nhn, doanh thu và chi phi lien quan den hc'p  dong disc'c ghi 
nhn tiiang rng vâi phAn cong vic da hoàn thành diiqc khách hang xác nhn trong näm phan ánh trên hOa dan da ip. 

DM vOi hçip dng xây drng giá c6 dlnh,  kAt qua cüa hçrp dng thrcic uàc tinh mt cách dang tin cy khi thOa man 
dng thii 4 diu kin: 1. Tng doanh thu cUa hcip dng dtrçic tinh toán mOt  each dáng tin cay; 2. Doanh nghip thu 
duçic lçii Ich kinh tA tCr hqp ding; 3. Chi phi d hoan thánh hcip dng và phAn cOng vic dä hoàn thành ti thai dim 
ip báo cáo tài chInh dtrçic tinh toán mOt  each dáng tin cay; 4. Các khoán chi phi lien quan dAn hçrp dng cO thA xác 
djnh dircic rO rang va tInh toán mt each dáng tin cy dA tAng chi phi thrc tA cUa hçcp dAng CO thA so sánh ducic vol 
t6ng dr toán. 

DM vOl hc'p dng xây dimg vOl chi phi ph,i thOrn, kAt qua cOa hçip dng dixçrc aOc tInh mOt  each dáng tin cy khi thOa 
mAn ding thi 2 diAu kin: 1. Doanh nghip thu dirge igi Ich kinh tA tir hqp dng; 2. Các khoân chi phi liOn quan dAn 
hçrp dng cO thA xác djnh dirge rO rang vã tinh toán mt cách dáng tin cy khong kA cO dirge hoàn trã hay thông. 

Các thuylt minh nay là b5 ph<n h thành các Baa cáo àí chmnh hc'p niult Trang 19 
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QU)2 NAM2022 Don vj tmnh: Dng Vit Nam 

18. Nguyen tc vã phirong pháp ghi nhân Doanh thu vâ thu nhp khác (tip theo) 

Doanh thu ban bt dng san 

D6I vi các cOng trInh, hng mic cong trinh ma Cong ty IA chU du tir: doanh thu ban bAt dng san thrc ghi 
nhn khi dng th&i thoA man 5 diu kin: 1. BAt dOng san da hoàn thãnh toAn b vA bAn giao cho ngi.ri mua, doanh 
nghip dä chuyn giao rui ro và Içi Ich gân hAn vâi quyAn so hthi bAt dng san cho ngtr&i mua; 2. Doanh nghip 
khOng cOn nm giU quyAn quAn I bAt dng sAn nhi.r nguoi sO hUu bAt dng sAn hoc quyAn kiAm soAt bAt dOng sAn; 3. 
Doanh thu duçic xAc djnh tircYng d6i chc chin; 4. Doanh nghip cia thu chrçic hoc s thu dirge lçii ich kinh tA tr giao 
djch bAn bAt dQng sAn; 5. XAc djnh dirge chi phi lien quan dAn giao djch bAn bAt dng sAn. 

TnrOng hgp Cong ty cO hqp dAng hoAn thin ni thAt bAt dng sAn riêng vOi khAch hang, trong do quy djnh rO yeu cAu 
cüa khAch hang vA thiAt kA, k thut, mu ma, hInh thOc hoàn thin ni thAt bAt dng sAn vA biên ban ban giao phAn 
xAy thO cho khAch hAng, doanh thu duccc ghi nh.n khi hoAn thAnh, ban giao phAn xAy thO cho khAch hang. 

Doanh thu tA hot dng hqp tAc kinh doanh 

Doanh thu t hot dQng hcip tAc kinh doanh dirge ghi nhOn dira theo bàn chAt tl'rng hcip dAng hçrp tác kinh doanh. 

Trirng hgp hgp dAng hgp tác kinh doanh quy djnh các ben tham gia vA khOng thrc hin kA toAn dirgc hirang mOt 
khoAn Igi nhun cA djnh thI Cong ty ghi nhn doanh thu cho thuê tài sAn d6i vOi khoán dtrcrc chia tr hcrp dAng hçrp tác 
kinh doanh. 

Trtrng hçrp hcrp dAng hcrp tác kinh doanh quy djnh vic phAn chia kAt quA hçrp tAc bang hçii nhun sau thuA thu nhp 
doanh nghip thI Cong ty t?m  ghi nhn doanh thu dra trên sA tiAn dirge chia theo tirng dcrt quy djnh trong hçcp dAng 
cho dAn khi k biên bàn quyAt toAn dir An. 

Doanh thu hot dng tAi chInh 

Doanh thu hoat dOng tAi chInh phan ánh doanh thu tr tiAn lai, cA tOe, Içci nhun dirge chia vA doanh thu hoat dOng  tài 
chInh khAc cAa doanh nghip (cac khoAn vAn gOp dAu tu vAo cOng ty liOn kAt, cong ty con, dAu tu vAn khAc; lai t' giá 
hAi doái; LAi chuyAn nhugng vAn, phAn chOnh Ich giu'a giA trj hcrp 1 vA giA trj sA sách tai  ngày mua cOng ty con)... 

Doanh thu phAt sinh tü tiAn hAi, cA tCrc và Iqi nhuán duçrc chia ctia doanh nghip dtrcrc ghi nhn khi thOa mAn dong 
thri 2 diAu kin: i. Co khã nAng thu dirgc Igi Ich tO giao djch dO; 2. Doanh thu dirge xAc cllnh tirang dAi ch&c chAn. 

- TiAn lAi dirge ghi nhn trOn co sO tltOi gian vA lAi suAt thi1rc tA tOng ks'. 

- CA tOe va lçri nhun dirçrc chia dirçrc ghi nhn khi cA dong dirgc quyAn nhn cA tOe hoc cAc ben tharn gia gOp vAn 
dirge quyAn nhn lçii nhun tO vic gOp vAn. 

Khi khOng thA thu hAi mt khoAn mA truOc dO da ghi vAo doanh thu thI khoAn cO khA nang khOng thu hAl ducrc hoc 
khong ehc ehn thu hAi dirge dO phAi hach  toán vAo chi phi phAt sinh trong nAm, khOng ghi giAm doanh thu. 

19. Nguyen tAc vA phuong phAp ghi nhn giA vAn hang bAn 

Giá vAn hang bAn phAn Anh trj giA vAn cOa sAn phAm, hang hOa, djch v%i, bAt dng sAn d&u tir; giA thAnh sAn xuAt cia 
sAn phAm xAy Ip bAn trong nAm VA cAc chi phi khAc dirge ghi nhn vào giA vAn hoc ghi giAm giá vAn trong nAm bAo 
cAo. GiA vAn dirge ghi nhân tai thOl ctiAm giao djch phát sinh hoc khi co khA nan8 tuong dAi chac chAn s phAt sinh 
trong tuong lai khOng phAn bit dA chi tiAn hay ehira. GiA vAn hang bàn vA doanh thu dirge ghi nhn dAng thOi theo 
nguyen tc phO hgp. CAe chi phi vuvt trOn mOe tiOu hao blnh thitOng dirge ghi nhn ngay van giA vAn theo nguyen tc 
thin trgng. 

Các thuylt minh nay là bç5 ph<n hap thành các Bdo cáo tài chinh hap nMr Trang 20 
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20. Nguyen tc và phwrng pháp ghi nhn chi phi tài chinh 

Chi phi tãi chinh bao gm các khoán chi phi hoc khoan l liOn quan dn các hoat dng du tr tài chinh, chi phi cho 
vay và di vay vn, chi phi gop vn liOn doanh, lien kt; Dr phong giàm giã du tis tài chinh, l t' gia hi doái và các 
khoári chi phi tài chinh khác. 

Khoán chi phi tài chinh duçic ghi nhn chi tit cho tirng nOi  dung chi phi khi thirc th phát sinh trong näm và di.rçic xác 
djnh mtt cách dáng tin cy khi cO dy dO bang chUng v các khoâ.n chi phi nay. 

21. Nguyen tc vã phuong pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip bao gm chi phi thu thu thp doanh nghip hin hành và chi phi thud thu nhp 
doanh nghip hoàn iai  phat sinh trong näm lam can ccr xác djnh kt qua hoat dng kinh doanh sau thud cUa Cong ty 
trong näm tài chfnh hin hành. 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành là s thud thu nhp doanh nghip phài nOp tInh trOn thu nhp chju thus 
trong nam và thud suit thus thu nhp doanh nghip hin hành. 

Chi phi thud thu nl4p doanh nghip hoAn Iai  là s6 thu thu nhp doanh nghip se phãi np trong lliang lai phát sinh 
ffr vic ghi nhn thu thu nhp hoAn li phài trá trong näm vâ hoàn nhp tài san thu thu nhp hoan lai da dac ghi 
nhn tr các näm tnrâc. Cong ty khOng phàn ánh vao tài khoãn nay tài san thu thu nhp hoan li hoc thud thu nhp 
hoAn Iai phãi trã phát sinh tr các giao djch dixcic ghi nhn trrc tip vào vn cht sà hUu. 

Thu nhp thu thu nhp doanh nghip hoan li là khoãn ghi giãm chi phi thu thu nhp doanh nghip hoAn 1i phát 
sinh tfr vic ghi nhn tài san thud thu nhp hoãn Iai trong nam và hoàn nhp thu& thu nhâp hoan lai phài trà d duçic 
ghi nhn ffr các nãm trirOc. 

Cong ty chi bO trr cac tài san thud thu nhp hoãn li và thu4 thu nhp hoAn lai  phãi trâ khi Cong ty cO quyn hqp 
pháp dirçc bü trfr giUa tài san thuE thu nhp hin hành voi thu thu nhâp hin hành phái np và các tài san thud thu 
nhp hoân lai và thud thu n14p hoAn lai  phài trà liOn quan tai thud thu nhp doanh nghip dirçic quãn l bOi cüng mt 
ca quan thud di vâi cOng mt dan vj chju thud và doanh nghip dir djnh thanh toán thud thu nhp hin hành phái trà 
và tãi san thud thu nhâp hin hành trOn ca sd thun. 

Các khoãn thud phái nOp ngân sách nhà nirc sO di.rçrc quyt toán cv th vOi ca quan thus. Chênh 1ch giUa s thu 
phãi np theo s sách va s lieu kim tra quyt toán sO dtrc diu chinh khi có quyt toán chinh thirc vâi ca quan thu& 

Thus suAt tm dAi 10% dM vdi phn thu nhp cOa Cong ty tfr thirc hin d an Mu tu - kinh doanh nhà 0 xã hi, theo 
quy djnh tai  dim d Khoãn 3 Diu 19 Thông tir s 78/2014/TT-BTC ngay 18/6/2014 cUa BO Tãi chinh huâng Mn thi 
hành Nghj djnh s 218/20131ND-CP ngày 26 thang 12 nàm 2013 cUa Chinh phO quy djnh va hirOng d.n thi hành Lust 
Thud thu nhp doanh nghip, quy djnh v áp diing thus suAt tm dài 10% trong su6t th&i gian hoat dng: "d) Phn thu 
nhp cOa doanh nghip tO thrc hin dt.r an Mu tu - kinh doanh nhà 0 x hi M bàn, cho thuO, cho thuO mua d6i voi 
các d61 tircing quy djnh t?i  Diu 53 Lut nhà 0". 

ThuA suAt thuA thu nhp doanh nghip hin hành cOa NhOm COng ty là 20%. 

22. NguyOn tc ghi nhn lãi trOn cô phiu 

LAi ca bàn trên c6 phiu dtrcrc tinh bang cách ly li nhun hoc l phân b cho c dong sO hUu c phiéu ph thông 
cOa Cong ty sau khi trfr di ph&n Qu5 khen thtthng vã phOc lçii duc trich 1p  trong nàm chia cho s ltrçrng binh quãn 
gia quyn cUa s6 c phiu ph thông dang km hành trong näm. 

Các thuyE: minh nay là b(5phn hcip thành các Bdo cáo tài chinh hcip nhdt Trczng 21 
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22. Nguyen tc ghi nhn Ii trên c phiu (tip theo) 

Ui suy giãm trên c phiéu duc tInh bang cách chia Ii nhun hoc 1 sau thud phân b cho c dông sO hu c6 phiEu 
phó thông cüa Cong ty (sau khi dä diu chinh cho c6 ttrc cüa c6 phiu ru di cO quyn chuyn di) cho s6 hrng blnh 
quân gia quyèn cUa s6 c phiu ph thông dang urn hành trong nAm vá s hrçing binh quân gia quyn cUa c phiu 
ph thông se duçic phát hãnh trong tnrOng hqp tat ca các c phiu ph thông tim nang có tác dng suy giãm du 
diiçc chuyn thành c6 phiu ph thông. 

23. Cong cu tâi chinh 

Ghi nhn ban dau 

Tãisãntãichinh 

Theo thông tu s6 21012009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 n.m 2009 cUa B Tài chinh ("Thông t.r 210"), tài san tãi chInh 
duçic phân Ioai mOt  cách phü hçip, cho mic dIch thuyt minh trong các báo cáo tài chinh, thành tái san tãi chinh duçic 
ghi nhn theo giá tr hp 1 thông qua Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, các khoán cho vay va phài thu, các 
khoán dan tu giu dn ngày dáo han  và tài san tài chInh sn sang d ban. Cong ty quyt djnh phân Ioai  các tài san tài 
chinh nay t?i  thOi dim ghi nhn ian dan. 

Tai th&i dim ghi nhn 1&n dan, tai san tãi chinh duçic xác djnh theo nguyen giá cong vOi chi phi giao djch tri,rc tip cO 
lien quan. 

Các tái san tài chInh cUa COng ty bao gm tiM và các khoán tiM giri, các khoãn phái thu khách hang và phãi thu 
khác, các khoãn cho vay và các khoán dan tu nm gi dn ngày dao han. 

NQ' phãi trã tãi chlnh 

Nçi phãi trá tài chinh theo pharn vi cUa Thông tu 210, cho mic dIch thuyt minh trong các báo cáo tái chInh, duçic 
phân loai mt cách phü hqp thãnh các khoãn nçi phãi trã tài chinh thrcic ghi nhãn thông qua Báo cáo két qua hoat 
dng kinh doanh, các khoân nçi phái trà tài chInh thrgc xác djnh theo giá trj phãn b& Cong ty xác dlnh  vic phân loai 
cac khoán nq phãi trã tái chInh tai  th&i dim ghi nhn ian dan. 

Tat cã na phai trà tãi chinh &rçic ghi nhn ban dan theo nguyen gia cong vOi các chi phi giao djch tri,rc tiap cO lien 
quan. 

Nq phãi trà tài chInh ccia Cong ty bao gm các khoán phãi trá nguOi ban, chi phi phái trá, các khoán phái trã khác, nç 
Va vay. 

Giá trj sau ghi nhn ian tiau 

Hin tai  không cO yêu cM xác djnh lai  gia tn cUa các cOng ci,i tài chinh sau ghi nhn ban dM. 

BC trfr các cong ci tãi chfnh 

Các tai san tâi chInh và nq phái trá tài chInh &rc bU trfr va gia tn thun s thrgc trinh bay trén cac báo cáo tài chInh 
nu, và chi nu, don vj cO quyM hqp pháp thi hành vic bC tr'~ các giá trj da duqc ghi nhn nay va có dinh bO trr 
trén co sO thuan, hoc thu di.rqc cãc tài san va thanh toán n phãi trã dng thi. 

Các thuylt min/z nay là b5 phn hçrp thành các Báo cáo tàl chinh hQp nMt Trang 22 
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24. Các ben lien quan 

Các ben lien quan là cac doanh nghip, các Ca nhân, trrc tip hay gián tip qua mOt  hay nhiu trung gian, cO quyn 
kim soát hoc chju sir kim soát cOa Cong ty. Các ben lien kit, các cá nhân nào trrc tip hoäc gián tip nm giU 
quyn biu quyM và CO ánh huang dáng k di vài COng ty, nhOng chCrc trách quàn 1 chU ch6t nhis Ban T6ng Giám 
dc, Hi d6ng Quãn tn, nhUng thành viên than cn trong gia dinh cOa nhOng cá nhãn hoc cãc ben lien kt hoc 
nhQng cOng ty liOn kt vOi cá nhân nay cCng &rc coi là cac ben liOn quan. Trong vic xem xét trng mi quan h giüa 
các ben liOn quan, bàn chAt cUa mi quan h thrac chO chir không phài là hinh thirc pháp l. 

24. Nguyen tAc trinh bay tài san, doanh thu, kt qua kinh doanh hçp nhAt theo b phn 

BO phn kinh doanh bao gm b phn theo lTnh vvc  kinh doanh và b phn theo khu vrc dja l. 

B phn theo linh viic kinh doanh là mt bO phn cO thA phân bit thrc cUa Cong ty tham gia vào qua trmnh san xut 
hoc cung cAp san phm, djch v riOng 10, mt nhOm cOc san phAm hoac các djch vi,i cO liOn quan ma bO phn nay cO 
rUi ro và l?i  ich kinh tA khOc vOi các b phn kinh doanh khác. 

B phn theo khu vijc dja l' là mOt  b phn cO thA phân bit duc cOa Cong ty tham gia vào quO trinh sOn xuAt hoc 
cung cAp sOn phAm, djch vi trong phm vi mt mOi trl±ng kinh tA cii thA ma b phn nay cO rüi ro và lqi ich kinh tA 
khác vOi cOc b phn kinh doanh trong cOc mOi tnr?rng kinh tA khOc. 

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR!NH BAY TRONG BANG CAN DO! KE TOAN H1P 
NHAT 

1. Tin vO cOc khoãn tLroiig throiig tin 30/06/2022 01/01/2022 

Tin 69.045.079.604 20.913.021.308 
TiAn mat 5.426.817.386 4.373.584.032 

TiAn gcri ngân hang khOng k' han 63.618.262.218 16.539.437.276 

COc khoOn tiro'ng dirong tin 152.092.703.745 51.882.267.920 
Tin gri cO kS' han khOng qua 3 tháng 152.092.703.745 51.882.267.920 
Cong 221.137.783.349 72.795.289.228 

2. Các khoãn dAu tu tOi chInh: Xem thuyAt minh trang 42-43. 

3. Phãi thu cüa khOch hang 

Ngn han 

PhOi thu cOc khOch hOng 

30/06/2022 01/01/2022 

Giá trl Du phOng GiO trj Dir phOng 

mua can h) 116.452.257.351 116.562.764.897 

PhOi thu khOch hang là cOc 
ben liOn quan (xem thuyét 
minhX.2) 2.498.151.368 2.498.151.368 

KhOch hang khOc 12.712.950.909 (61.352.558) 7.262.976.531 (64.747.023) 
Cng 131.663.359.628 (61.352.558) 126.323.892.796 (64.747.023) 

Các Ihuyt minh nay là b3 phn hçxp thank các Báo cáo tat chInk hcip nh#.t Trang 23 



CONG TY cO PHAN TONG CONG TV CO PHAN D!A OC SAi GON 
vA CAC CONG TV CON 

BAN THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
QU1'2 N1M2022 

Mu s 009- DNIHN 
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4. Trã trirO'c cho ngi.rO'i ban 30/06/2022 01/01/2022 

Giá trj Dir phOng Giá trj Dir phong 

a. Ngn hn 141.298.665.952 322.882.173.180 

Các c6 dOng cüa Cong ty 
C phn Xây dmg Sài GOn 
Kim Hão - 222.882.934.000 

Ong Nguyn Di Nguyen 
(1) 37.350.000.000 35.350.000.000 

Trá trizâc cho nguOi ban là 
các bOn lien quan (xem 
thuy& minh X.2) 2.000.000.000 2.000.000,000 

Các di tuqng khác 101 .948.665.952 - 62.649.239.180 

b. Dài han 47.300.000.000 47.300.000.000 

Cong ty C phn Du tii 
Xây dirng Tr.n Vit (2) 15.000.000.000 15.000.000.000 

Ba Nguyn Thj Van (3) 20.000.000.000 20.000.000.000 

Ong Lê Thánh Nhân và Ba 
Ngiiy NgQc Phi.rçmg (4) 2.300.000.000 2.300.000.000 

Ong L Tn Phat (5) 10.000.000.000 10.000.000.000 
Cong 188.598.665.952 370,182,173.180 

(1) Khoàn trá truâc cho Ong Nguyn Dai Nguyen d thrc hin dn bü, nhn chuyn nhucmg quyn sü diving dt Va 
các thu tiic cn thi& chun bj du ttr d an cho các dir an cUa Cong ty. 

(2) Khoán tin trá truàc cho Cong ty C phn Du ti.r Xây drng Trn Vit theo hcp dng nhn chuyn nhuçrng c 
phn s 07/2017/HDCN ngày 27/4/2017 vâ phi liic hcip dng s 08/PLHD ngày 12/1 1/2018. Dn thii dim 1p 
báo cáo tãi chmnh nay, cac ben dang tin hành các thu tic cn thit d thanh 1' hqp dng. Theo do, các c dong 
COng ty C phn Du tu Xây drng Trn Vit s hoàn trã li s6 tin da nhn Va lAi pht (nu co) cho Cong ty. 

Các thuylt mink nay là b5 phn hcYp thank các Báo cáo tài chInh hQp nhdt Trang 24 



CONG TV cO PHAN TONG CONG TV cO PHAN DIA Oc sAt GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s 809- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 

QU12 NAM2022 Don vj tInh: Dng Vit Narn 

4. Trã tru*c cho ngirôi ban (tip theo) 

(3) Khoán Ong tnxic cho bà Nguyn Thj Van theo hçp dng dt cQc, hCra mua va hi'ra bàn s6 15/HDDC ngày 
15/9/2017 và PLHD s 01 ngáy 30/3/2018. Cong ty C phn Dja Oc Sài GOn (mg truâc cho bà Nguyn Thj Van 
d nhn chuyn nhirçng to dt tça lac  ti Phumg An Phü DOng, Qun 12, Thành ph6 H ChI Minh. Dn thi 
dim lap báo cáo tài chInh nay, Ban Tang Giám dc Cong ty dánh giá không cO s'j suy giàm hay b&t k' thn tht 
nu cO dM vO'i khoãn crng truc nay vi theo bàn an phüc thm s I 1/2021/DSPT ngày 07 thang 01 näm 2021 cUa 
TOa an Nhán dan thành ph Hc Chi Minh thi bà Nguyn Thj Van cO nghia vi phài thanh toán khoân tin da nhn 
cho Côngty. 

(4) Khoãn (mng triiàc cho Ong Lé Thành Nhân và Ba Ngiiy NgQc Phucing theo hcip dng hCra mua h(ra bàn nba 
ngày 20/11/2014. fMn thii dim Ip báo cáo tài chmnh nay, Ong Lé Thành Nhân và Ba Ngiiy NgQc Phrcng dang 
chr phán hM cüa c quan có thm quyn phe duyt các thu ti,ic cn thit truâc khi chuyn nhucmg tài san çho 
COng ty. 

(5) Khoàn i:rng triiàc dn ông Lê T.n Phát theo Biên bàn thOa thun v vic nhn chuyn nhixçmg quyn si:r 
dt, quyn sO hUn nhà 0 và tài san gn 1in vói d&t tai  ngày 28/8/2018. Dn thai dim 1p báo cáo tài chInh 
Ong Lé TAn Phát dang hoàn tAt các thu tiic thm k, d hoàn tAt thU tiic chuyn nhircmng. 

5. Phäi thu v cho vay 

Ngn hn 

COng ty TNHH Du ljch 
Tin PhU (1) 

Cong ty C phAn Xây dmg 
Sài GOn Ph (2) 

Phái thu v cho vay là các 
ben lien quan (xem thuyt 
minh X.2) 

Các M chfrc, cá nhân khác 

Cong 

30/06/2022 01/01/2022 

Giá trj Dir phOng Giá trt Dir phOng 

80.823.521.316 65.728.521.316 

30.000.000.000 30.000.000.000 

22.350.000.000 22.200.000.000 

16.4 10.700.000 4.965.700.000 

12.062.821.316 8.562.821.316 
80.823.521.316 65.728.521.316 

(1) Phài thu ffr COng ty TNHH Du Ijch TiAn PhU theo hqp dng vay s6 02/2019/HDVT ngày 30/01/2019 vOi s6 
tin 30.000.000.000 VND, li suAt 12%/näm thoi h?n  vay 3 thang, ngày trà nçi vay: 30/4/20 19. Tài san dam bão là 
quyn sCr diing dAt cO din tIch 20.900m2 ti khu du ljch Tin PhU, x hAn Thành, Thành ph Phan ThiAt, tinh 
BInh Thun. Trong dO, din tIch da dirçic cAp GiAy chung nhn Quyn sCr d,ing dAt là 12.9 15m2 cO s 103674 do 
SO Tài nguyen và Môi tnrng tinh BInh Thun cAp ngày 23/5/2007. Khoàn cho vay nay dang thrçic cci quan thi 
hành an TP.Phari ThiAt thi l, giài quyAt theo QuyAt djnh thi hành an theo dan yêu cAu sA 792/QD-CCTHADS 
ngày 26 thang 05 näm 2022 cüa Chi cic thi hành an dan sr TP.Phan ThiAt. Ban Tng Giám dc Cong ty dánh giá 
ring khà nang thu hM di vOi khoàn phài thu nay khOng bj suy giàm do giá trj tài san dam báo thu hi dirçic lOn 
han khoân cho vay nay. 

Các thuylt minh nay là b3 phan hpp thành các Báo cáo tài chinh hçrp nMi Trang 25 



CONG TV CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DA OC SAI GON 
VA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

QUJ2 NAM2022 Don vj tinh: Dng Vit Nam 

5. Phäi thu v cho vay (tip theo) 

(2) Khoàn cho Cong ty Cc phn Xây drng Sài GOn Ph vay theo hqp dng s6 07/2019/HDVV ngày 01/10/2019, 
s6 08/2019fHDVV ngày 01/10/2019 và các phi liic, biên bàn lam vic kern theo. Thii han  trã: 31/5/2021. Li suit 
cho vay: 1%/thang. Khoàn cho vay nay duqc dam bào b&ng 03 Giy chrng nhn quyn sr diing dt và tài san gn 
1in vOi dt thuOc  quyn sà hUu cüa Cong ty C phn Xây djng Sài GOn Ph; 01 GiAy chng nhn quyn sCr dvng 
dt và tài san gân 1in vdi dt thuOc  quyn sâ hQi.i cUa ben thtr 3 là Ba TrAn Th L Hang. 

6. Phäi thu khác 30/06/2022 01/01/2022 

Giã tn Dir phbng Gtã tr! Di.r phUng 

a. Ngn hn 119.971.331.147 110.535.703.045 

K ciscYc, k qu5 (1) 26.528.950,000 26.338.770.014 

Tam ng chi phi thirc hin 
d an 26.233.816.492 25.476.763.140 

Phài thu v hçip tác du tii 31.710.104.634 39.779.203.854 

Ong Lam Thành Gia (3) 24.843.472.000 25.045.872.000 

Nguyln Vit Hwng 6.023.200.000 

Các khoán phái thu hcrp 
tác ddu fit khác 6.866.632.634 8.710.131.854 
Trung tam Phát trién qu 
dt huyn Nho'n Trach 4.135.885.051 8.160.999.000 

Phái thu khác là cac ben 
lien quan (xem thuyt rninh 
X.2) 2.3 87.83 1.005 2.181.402.239 

Phãi thu khác 28.974.743.965 8.598.564.798 

b. Dài hn 69.785.000.000 69.785.000.000 

Chüa An Giáo (4) 33.700.000.000 33.700.000.000 

Ong Nguyn Manh  HUng (5) 24.700.000.000 24.700.000.000 

DA Mc Bài - Thy Ninh (6) 11.100.000.000 11.100.000.000 

K cuqc, k qu 285.000.000 285.000.000 
Cong 189.756.331.147 180.320.703.045 

(1) ChU yu là khoãn k qu5 dt c9c theo hcip dng hira mua, hra bàn s6 15/HDDC ngày 15 tháng 9 näm 2017 
(xem thuyt minh V.4.4). 

Các thuylt minh nay là b3 phn hcip thành các Báo cáo tài chinh hQp nhr Trang 26 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN D!A Oc SAI GON 
vA CAC CONG TV CON Mu S6 B 09- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH HVP NHAT 

QU12 NAM2022 DoWn vj tInh: Dng Vit Nam 

6. Phäi thu khác (t16p theo) 

(3) Phãi thu Ong Lam Thành Gia v khoán hcip tác du tu vài mt ben thci ba (cá nhân) theo hçrp dng gop v6n s 
191HDKT-2017 ngày 08/12/20 17. Theo do, Cong ty dà gOp 50 t' VND d6 ben thu ba tir khai thác kinh doanh ti 
khu dt cO t6ng din tich là 1.234,4 m2 tQa lac tai Phumg Bn Nghe, Qun 1, Thành ph Hè Chi Minh. Bin 
pháp dam bão thOa thun bao gm s6 c phn sà hthi cOa ông Lam Thành Gia ti mOt  s6 doanh nghip và quy6n 
scr ding dat cCia mQt cá nhân là ben lien quan cOa Ong Lam Thành Gia. D6n thôi dim 1p báo cáo tài chinh nay, 
Ban T6ng Giám dc Cong ty dánh giá khOng cO sr suy giàm hay bat k' thn thAt n6u cO d61 vOi khoàn hcip tác nëu 
trOn do vic thu hM cong nçi nay dang &rçic ca quan cO thAm quyn tin hành theo Quy6t djnh thi hành an s 
165/QD-CCTHADS ngày 21 tháng 10 näm 2019 cüa Chi cxc thi hành an dan sr qun 3. 

(4) ThOa thun hqp tác dAu tLr s6 09/HTDT/2019 ngày 05/10/20 19 duc k giQa Cong ty và ChCa An Giáo. Dn 
thOi d16m 1p báo cáo nay, Cong ty và ChCa An Giáo dang ph61 hçip thc hin các thU ti,ic pháp l' theo quy djnh 
d6 thi.rc hin dAu ttr dr an. 

(5) Khoán gOp v6n theo hccp dng liOn doanh s6 02/2020/HDLD ngày 17/3/2020 vài ông Nguyn Mnh HUng d6 
thrc hin dr an khu dan cu do thj trOn khu dAt cO din tich khoàng 6 hecta ti khu ph6 4, thj trAn An TMi, huyn 
PhU Qu6c, tinh KiOn Giang. Dn thii dim Ip báo cáo tài chinh nay, các bOn dang ti6n hành các thU ti,ic pháp l 
d thtrc hin dAu tu dr an. 

(6) Cong ty nhn chuyn nhu.rqng toàn bO phAn vn gop cUa Cong ty C phAn Dja 6c 9 da tham gia gop v6n d6 
cUng hqp tác, dAu tu vào dr an Khu nba a phIa Nam dirUng Xuyên A tai  khu kinh t6 c0a khAu M*c Bài, huyn 
Bn Cu, tinh Tây Ninh, do COng ty Xay du,rng và Kinh doanh nhà Chq LUn (nay là Cong ty c6 phAn DAu ti.r va 
Dja 6c Sal GOn Chc Lan) du:rng tOn chU dAu ti.r, vOi t 1 v6n gOp thOa thun là 20% vâi giá phi nhn chuyn 
nhtrcrng là 11,1 t' d6ng. ChU dAu tu dang thrc hin thU tic pháp 1' d thirc hin d an và dur an dang &rcc tri6n 
khai theo dung ti6n d. Ban T6ng Giám d6c Cong ty nhn djnh dr an trOn là cO tim nang và thu duc Igi nhun 
trong tuang lai. 

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

Giá g6c Dy phOng Giag6c Durphong 

Nguyen 1iu, 4t lieu 

Cong cii, di,ing cii 

Chi phi SX, KD dà dang (*) 

Thành phAm bAt dOng san 

Hang hOa bAt ding san 

12.011.006.904 

25.660.110 

808.025.049.087 

4.636.794.790 

7.365.510.662 

(1.431.815.482) 15.505.739.004 

25.660.110 

789.750.817.312 

4.636.794.790 

7.364.598.848 

(2.784.243.636) 

Cing 832.064.021.553 (1.431.815.482) 817.283.610.064 (2.784.243.636) 

Các rhuylt ininh nay là b5phn hçvp thành cic Báo cáo tài chinh hQp nhdt Trang 27 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN OjA OC SAI GON 
vA CAC CONG TY CON 

BAN THUYET M1NH BAO CÁO TAI CHiNH H(P NHAT 
QUi2 NAM2022 

Mus6BO9-DN/HN 

Don vi tInh: D5ng Vit Nam 

7. Hang tn kho (tip theo) 

(*) Chi phi san xut, kinh doanh d dang cüa các dir an chü yu: 30/06/2022 0 1/0 1/2022 

Di,r an Hip Binh Chánh, qun ThO Dirc (1) 283.980.296.309 283,955,708.109 

D an An Phü Dông, qun 12 31.654.963.960 31.737.644.071 

D an An Phñ River View, qun ThU DUc 29.87 1 .605.4 13 29.839.135.201 

Dir an An PhU Residence,quan ThU DCrc 71.628.849.060 71.603.624.643 

Di,r an Nhmi Trach, tinh D6ng Nai 86.531.907.002 73.649.410.701 

Di,r an Van Lam, tinh BInh Thun 29.111.789.230 28.859.550.139 

Di,r an throng PhU Djnh, phirrng 16, qun 8, Tp. HCM 66.743.989.025 63.855.684.403 

Di,r an ti Phan Huy ChU, phirrng 02, TP. Vung Tàu (2) 111.345.272.727 111.345.272.727 

Dir an An PhU, BInh Duong 57.609.893.948 57.604.843.287 

Các cOng trinh, di,r an khác 39.546.482.413 37.299.944.031 0 

Cong 808.025.049.087 789.750.817.312 
N 

F 
A 

(1) Di,r an Hip BIrth Chánh, Qun ThU fXrc thrçcc thrc hin theo cac hcrp ding "V/v BM hoàn chi phi dn bU và 
chuyn giao khu dAt tai phirOng Hip BInh Chánh, qun ThU DUc, Tp. HCM" ngay 07/6/2017 và 22/01/2018 gia 
Cong ty và Cong ty TNHFI Du tu Sài GOn Riverside. Cong ty dang hoàn tAt các diAu kin da thôa thun giU'a các ben 
d bàn giao cho di tác. 

(2) Là giá tn dAt mua theo Thông báo trUng dAu giá tài san ngày 17/7/2020 và các chi phi djch vi,i pháp 1 cho khu dAt 
da mua dA thrc hin dr an. 

- Các di,r an trén dAu dang thrc hin theo tiAn d da dirqc phe duyt bUi co quan Nhà nuâc cO thAm quyAn. 

- Giá fri hang tn kho dUng dA th chAp, cAm c6 bào darn các khoan nq phãi trà tai  thri dim cuM kS':  không cO. 

8. Tãi san dr dang dài hn 30/06/2022 01/01/2022 

Xây dipig co ban dO' dang 4.221.463.601 3.190.437.043 

Chi phi xây dirng phAn mAm 4.221.463.601 3.190.437.043 

Cong 4.221.463.601 3.190.437.043 

9. Tài san có djnh hfru hlnh (Xem thuy& minh trang 44) 

Các €huyt minh nay là b5 ph4n  hqp thành các Báo cáo tài chInk hcrp n/icft Trang 28 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  OC SAI GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DNIHN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HJP NHAT 

QU12 NAM2022 Don vl tinh: Ding Vit Nam 

10. Tãi san cE dinh vô hInh 

Khoãn mvc 
Quyn sr dyng 

dt (*) 
Phn mm 

k toán Tng cong 

Nguyen giá 

s6 dis du nAm 1.947.653.500 36.970.000 1.984.623.500 

S6 du cuM nãm 1.947.653.500 36.970.000 1.984.623.500 

GIg trj hao mon my k 

S di.i du nam 36.970.000 36.970.000 

S6 du cu6i nam 36.970.000 36.970.000 

GIá trj cOn Ii 

S du dâu näm 1.947.653.500 1.947.653.500 

S dtr cui näm 1.947.653.500 1.947.653.500 

(*) Nguyen giá tài san c djnh vô hInh cui näm d kháu hao ht nhmg vn cOn scr diing: 36.970.000 VND. 

(*) Quyn sr dng dt lâu dài ti dja chi s 63-65 Bin Bién Phi, phtring 15, qun Binh Thanh, Tp. H Chi Minh. 
Quyn sir dung dt nay dang &rçc th chAp dam bào cho khoãn vay tai  Ngan hang NOng nghip và Phát triAn Nong 
thôn - CN Dông Sal GOn (Chi tiAt xem ThuyAt minh s 18 - Vay và nq thuê tai chmnh). 

11. Tang, giãm bAt dng san dAu ttr 

BAt dng san du tu cho thuê 
Nba c&a, vt kin 

Khoãn mvc trüc (*) Tong cong 

Nguyen giá 

S thidAunm 133.781.490.188 133.781.490.188 

S du cuôi k' 133.781.490.188 133.781.490.188 
£ Gia tr! hao mOn lily ke 

S thr dAu näm 13.006.613.772 13.006.613.772 

Khduhao trongk> 1.393.557.190 1.393.557.190 

S du cuM näm 14.400.170.962 14.400.170.962 

Giá trj cOn li 

S thrdAunam 120.774.876.416 120.774.876.416 
S ducuM kS' 119.381.319.226 119.381.319.226 

(*) Giá trj các tAng trung tam thuong mi cOa tOa nhã s 79-81 Nguyn Xi dtrqc tm tInh theo dir toán ban dAu ciia dij 
an. Giá tn nay se duc Cong ty quyt toán khi dr an hoàn thành, 

Các thuylt minh nay là b phn hcip thành ccc Bdo cáo tài chInh hqp nhct Trang 29 
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CONG TV CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN MA OC SAI CON 
vA CAC CONG TV CON Mu s B 09- DNJHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH1NH HP NHAT 

QU12 N1M2022 Don vj tInh: Ding Vit Nam 

12. Chi phi trã tru&c 30/06/2022 0 1/0 1/202 2 

a. Ngn hn 283.554.252 268.855.527 

Cong cxi, diing cti 281.068.542 218.748.951 

Chi phi trã tnrOc khác 2.485.710 50.106.576 

b. Dãi hn 10.629.612.479 11, 108.774.736 

COng c'i, dung ci 375.589.864 646. 63 7.5 74 

Chi phi djch vi tip thj và phân phi cAn h (*) 9.842.456.337 10,166,829.541 

Chi phi trã tnrOc khác 411.566.278 295.307.621 
Cong 10.913.166.731 11.377.630.263 

(*) Các khoâ.n chi phi trã trrnc nay së di.rcic Cong ty kt chuyn vào chi phi tuang (mg v(mi vic ghi nh.n doanh thu 
cUa các cAn ht tuang (mg. 

13. PhAi trä ngtroi ban 30/06/2022 

0 

01/01/2022 

Giä trj 
S6 cO khä nang 

trã nç 
Giá tr 

F 
S6cokhanang 

trã nq 

Ngn hn 12.807.044.526 12.807.044.526 11.899.540.282 11.899.540.282 

Các khách hang lien quan 
di xãy dijng S6 11 - Dinh 
Ngçc Htrng 4.661.069.298 4.661.069.298 4.661.377.126 4.661.377.126 
Các ben lien quan (thuy6t 
minh X.2) 477.750.000 477.750.000 

Các d6i tlrclng khác 8.145.975.228 8.145.975.228 6.760.413.156 6.760.413.156 

Cong 12.807.044.526 12.807.044.526 11.899.540.282 11.899.540.282 

Các thuyii minh nay là b ph4n hcp thành các Bdo cáo tài chinh hqp nhdt Trang 30 



CONG TY cO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A Oc SAI CON 
VA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

QU2 NA'M 2022 Don vj iInh: Dng Vit Nam 

14. NgrO'i mua trä tin trirOc 30/06/2022 01/01/2022 

Ngn hn 396.089.975.082 388.557.152.273 

Cong ty TNI-IH Du tu Sài GOn Riverside (*) 364.181.179.444 364.181.179.444 

Các khách hang khãc 31.908.795.638 24.375.972.829 
Cong 396.089.975.082 388.557.152.273 

(*) Cong ly TNHH DAu tir Sài Gôn Riverside trã tin trtrâc theo cãc hçp dng "V/v Bi hoàn chi phi dn bü Va 
chuyn giao khu c1t tai  phtring Hip Binh Chánh, qun ThU Dc, Tp. HCM" ngày 07/6/2017 va 22/01/2018 dtrçic k12 
gitta Cong iy và Cong ty TNHH Du tir Sài GUn Riverside. 

15. Thud và các khoãn phäi np 
Nhà nirc 

a. Phäi np 

01/01/2022 
S6 phäi np/ 

khu trr trong k5' 
S dâ thirc np 

trong k3r 30/06/2022 

Thud giá trj gia tang 316.792.603 1.207.961.231 1.151.158.291 373.595.543 
Thud thu nhp doanh 
nghip 19.341.826.123 3.321.204.762 20.329.225.899 2.333.804.986 

ThuE thu nhp cá nhân 3.769.329.886 1.411.490.660 4.660.903.924 519.916.622 
Các loai thus khác - 16.000.000 16.000.000 
Cong 23.427.948.612 5.956.656.653 26.157.288.114 3.227.317.151 

b. Phãi thu 

Thu TNDN tam ncp 943.090.640 928.628.987 50.000.000 64.46 1.653 
Thud TNCN tam nGp 94.261.319 102.352.064 8.090.745 

Các khoãn phI, 1 phi và 
các khoãn phài nOp  khác 82.000.000 82.000.000 

Cong 1.119.351.959 1.112.981.051 58.090.745 64.461.653 

16. Chi phi phãi trã ngn hn 30/06/2022 01/01/2022 
Chi phi dr an Khu dan cu phuOng 13, qun Binh Thnh 5.680.369.327 5.8 13.023.872 
Chi phi di,r an Cao c An BInh, qu.n Tan PhU 35.467.984.691 37.559.563.119 
Inch truàc chi phi dr an khu dan cu PhU HOi 19.533.000.000 19.533.000.000 

Chi phi Khu dan cu phuOng 7, qun 8 1.998.720.498 1.998.720.498 

Chi phi dur an Saigonres Plaza 161.225.086.549 161.225.086.549 

Chi phi dr an Hip Binh Chánh, qun Thu DCrc 27.018.623.925 27.018.623.925 
Các khoán trIch tntrâc khác 2.089.132.887 5.676.843.554 
Cong 253.012.917.877 258.824.861.517 

Các thuyt mink nay là bc5ph2n hçrp thank các Báo cáo tài chink hç'p nhdt Trang 31 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN OjA OC SAI GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DNIIIN 

BAN THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

QUJ2 NAM2022 Don vj tInh: Dng Vit Nam 

17. Phãi trã khác 

a. Ngn hn 

30/06/2022 01/01/2022 

Nhn k qu5', k cuqc ngn han 16.333.224.436 15.909.224.436 

Phài trà phi bào tn dr an chung Cu 9.824.442.106 9.824.442.106 

Cong ty C& phn Kinh doanh Va Xây drng Nhà gop vn lien doanh 3.142.992.304 3. 142.992.304 

Phãi trá v cong trInh chci Ba Chiu 1.000.000.000 1,000,000.000 

Phãi trã cô trc cho c dOng 10.214.163.400 9.615.360.057 

Phãi trã v gop v6n lien doanh dlkt an phi±ng 13, Cong an Q.  Binh 
Thanh 232.544.825 232.544.825 

Bào him xà hOi,  bão him y t, bào him tht nghip 517.751.051 883.587.892 

Phãi trà khác là các ben lien quan thuyt minh X.2) 3.579.362.882 3.744.862.882 

Các khoãn phãi trã, phãi np khãc 9.262.094.887 10.505.031.334 

Cong 

b. Dài hn 

54.106.575.891 54.858.045.836 

Nhn k qu5 dãi han 247.629.930 241.807.080 
Cong Iy TNHII-1 Bt dông san REE (thuyt mirth X.2) 24.431.706.360 19.037.706.360 

Cong 24.679.336.290 19.279.513.440 

(*) Khoãn phãi trã khác theo hcrp dng hap tác kinh doanh nhm muc dich hap tãc dAu tir, phãt trin các dr an Khu 
dan Cu tinh Dng Nai. 

18. Vay v nç thuê tài chinh 30/06/2022 01/01/2022 

Giá trl 
S cO khã näng 

trä ncr Giã trl 
S cO khä näng 

trãnq 

a.Vayngnhn 222.161.328.137 222.161.328.137 290.625.916.057 290.625.916.057 
T3i Cong ty Co phn Da 6c 
SaiGOn 192.161.328.137 192.161.328.137 258.625.916.057 258.625.916.057 

Cáccãnhân(1) 161.682.666.000 161.682.666.000 177.967.666.000 177.967.666.000 
COngtyTNHHDjac 
Tun Minh (2) 23.478.662.137 23.478.662.137 23.478.662.137 23.478.662.137 
Ngan hang TMCP Phat 
trin TP.HCM - CN 
Nguyn DInh Chiu 37.179.587.920 37.179.587.920 

Vay dài han  dn  han  trã 7.000.000.000 7.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 
Ngdn hang Agribank-cN 
Dong Sal Gôn 7.000.000.000 7.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 
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01/01/2022 

Giá trj S cO khã näng 
trä nq 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DA OC SAI GON 
vA CAC CONG TV CON Mu s B 09- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 

QU12 NAM2022 Doii vi tinh: Dng Vit Nam 

18. Vay và ncr thuê tài chlnh 
(tip theo) 

Ti Cong ty TNHH Kinh 

30/06/2022 

Giá tr S6cokhanng 
trã nq 

doanh BBS Sài GOn 

Ngan hang TMPCP Du tu 
và Phát trin Vit Nam (3) 

Ti COng ty TNHH MTV 
Dja c Sal GOn Nam DO 

Phm Dinh Thành 

b. Vay dài hn 

Ngan hang Agribank-CN 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

60.000.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

60.000.000.000 

Bong Sài GOn (3) 60.000.000.000 60.000.000.000 

Cong 282.161.328.137 282.161.328.137 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

60.000.000.000 

60.000.000.000 60.000.000. 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

60.000.000.000 

350.625.916.057 350.625.916.0 

(1) Khoán vay tfr cãc Ca nhân nMm b sung vn liru dOng vài lAi suAt dao dong tir 9% dn 10,5%/näm. Các kh 
vay nay khOng cO tài san dam bào (*). 

(*) Trong dO, các khoãn vay c nhân các ben lien quan bao gm 30/06/2022 01/01/2022 

Ong Pham Thu 75.736.800.000 85.736.800.000 

Ong Pham Dinh Thành 14.000.000.000 16.000.000.000 

Ba Trn Thj Tuyt Mai 7.207.437.000 7.207.437.000 

BàTrânThiGa 25.000.000.000 25.000.000.000 

Ba Nguyn Thj Nguyn 2.641.379.000 2.641.379.000 

Ong Thai Quc Dixcrng 400.000.000 400.000.000 

Ong Phm Tun 12.500.000.000 12.500.000.000 
Cong 137.485.616.000 149.485.616.000 

(2) Khoãn vay tü Cong ty TNHH Dja c Tun Minh theo hcip dng tin dung s6 03/HDVT ngày 02/10/20 19. S tin 
vay là 29.000.000.000 VND. Mc dIch vay d sr ding cho hoat dOng san xut kinh doanh. Tài san dam bào là tin 
cMp. S thr cu6i k' là 23.478.662.137 YND. 

(3) Khoãn vay cUa Ngân hang TMCP DAu tu va Phát trin Vit Nam -CN Trir?rng San theo hcrp dng tin ding s 
02.54/2021/13008181/HDTD ngày 23/05/2022. Thii hn vay: 8 thang. Lãi sut vay là 7,8%/näm. S du cui k' là 
30.000.000.000 VND. 
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30/06/2022 

55.458.992 

55.458.992 

177.709.410.647 

138.230.475.243 

102.064.158.646 

36.166.316.597 

39.478.935.404 

01/01/2022 

34.315.278 

34.315.278 

180.109.700.247 

140.630.764.843 

103.255.377.794 

3 7.3 75.387.049 

39.478.935.404 

C 
C 

177.709.410.647 180.109.700.247 

CONG TY cO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DA Oc SAI GON 
vA CAC CONG TY CON Mh s B 09- DNIHN 

BAN THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHtNH HP NHAT 

QU)2 NAM2022 Don vi tInh: Dng Vit Nam 

(4) Khoân vay ttr Ngân hang Nong nghip và Phat triEn Nông thôn - CN Dong Sài Gôn: 

Khoãn vay theo hçtp dng tin di,ing s 6280LAV202 101313 ngày 13/12/2021. So tin vay 67.000.000.000 VND. 
Thôi hn vay: 60 tháng. Lài sut: 8,5%/nm. Miic dich vay: b sung v6n du tu dài han. îàî san dam bào cho 
khoán vay là: Quyn sCr ding dt và tãi san gân li&n vài dAt ta 1c tal  63-65 Din Biên Phü, Phithng 15, Qun 
BInh Th?nh, Tp.HCM vth giá tn tài san dam bão là: 13 1.843.000.000 VND. S di.r cu6i k5' là 67.000.000.000 
VND. 

19. Doanh thu chua thijc hin 

a. Ngn hn 

Doanh thu chiia thirc hin khác 

b. Dài hn 

Doanh thu nhn truâc tr vic cho thuê mat  bang dAn cac cong ty: 

Cong TNHH Vincom Retail Min Nam 

Cong ty TNHH C'JCGV Vit Nam 

Doanh thu chtia thc hin tr các hçip d6ng cho thuê 
mua ti chung cu An Phü Dông 

Cong 

20. VAn chü s0 hfru 

a. Bang d6i chiAu biAn dung cüa VAn chü s hOu (Xem thuyAt minh trang 45). 
Z .L b. Co phieu 

SA hxcTng cA phiAu duqc phëp phat hành 

SA hrcing CA phiAu d bàn ra cong chüng 

Cdphiluphd thông 

SA li.rcing cA phiAu dtrçic mua lai 

Ca phiau ph thông 

SA luccng cA phiAu dang hru hành 

Côphieuphó thông 

Mnh giá c02  philu dang iwu hành: &ng Vit Nam/co2 ph11u. 

30/06/2022 01/01/2022 

60.000.000 60.000.000 

60.000.000 60.000.000 

60.000.000 60.000.000 

11 Il 

11 11 

59.999.989 59.999.989 

59.999.989 59.999.989 

10.000 10.000 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DIA  OC SAl GON 
vA CAC CONG TY CON 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HYP NHAT 

QUJ2 NAM 2022 

Mu s B 09- DNIHN 

Don vj t(nh: Dcng Vit Nam 

21. Các khoân myc ngoài Bang cAn d61 k toAn 

30/06/2022 01/01/2022 

KhoAn myc 

Nc kho dôi da xCr 1 

Cong 

GiAtr GiA trj 

5.891.826. 107 5.891.826.107 

5.891.826.107 5.891.826.107 

'/1. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC 
BONG KINH DOANH HP NHAT 

1. Doanh thu ban hAng vA cung cp dch vy 

Doanh thu bAn hAng vA cung c&p djch i 

Cong 

TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOST 

Quy 2/2022 Qu 2/202 1 

10.162.699.6 18 23.818.092.816 

10.162.699.618 23.818.092.816 

 

) 2. Doanh thu thuAn v bAn hAng vA cung cp djch vy 

Doanh thu thun bAn hang vA cung cAp djch v 

Cong 

3. GiA v6n hang bAn 

Giá vn hang hOa,djch vi d cung cAp 
Cong 

Qu 2/2022 Quy 2/202 1 

10. 162.699.618 23.818.092.8 16 

10. 162.699.618 23.818.092.816 

Qu 2/2022 Quy 2/2021 

8.010.460.215 4.219.269.794 

8.010.460.215 4.219.269.794 

4. Doanh thu hoot dng tAi chinh 

LAi tiên gri 

LAi cho vay vA Ii chm thanh toAn 

Co t(rc, Içi nhun duçfc chia 

Cong 

Quy 2/2022 

1.667.636.916 

40.535.381.935 

936.000.000 

Qu 2/202 1 

31.705.587 

43.139.018.851 31.705.587 

5. Chi phi tAi chInh Quy 2/2022 Qu 2/202 1 

LAi tiAn vay 6.937.917.004 7.336.049.608 
Chi phi tAi chInh khAc 5.822.850 

Cong 6.943.739.854 7.336.049.608 
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CONG TV CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DjA OC SAt GON 
VA CAC CONG TV CON 

BÀN THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHINH HYP NHAT 

QU12 NAM 2022 

Mu s B 09- DNIHN 

Don vj tinh: Ding Vit Nam 

6. Chi phi quãn L doanh nghip Qu 2/2022 Quy 2/202 1 

Chi phi nhân viên 6.265.530.346 5.3 18.919.645 

Chi phi d dung van phong 3.458.564 

Chi phi khu hao TSCD 214.94 1.423 180.625.799 

Thu& phi và 1 phi 20.362.686 8.655.538 

Chi phi djch vi mua ngoài v chi phi bang tin khác 4.428.734.009 1.990.489.663  

Cong 10.933.027.028 7.498.690.645 

7. Thu nhp khác Qu 2/2022 Quy 2/202 1 

Các khoan khác 220.430.732 285.660.677 G 

Cong 220.430.732 285.660.677 

G 
8. Chi phi kink Qu 2/2022 Quy 2/202 1 - 

Các khoan khác 13 1.772.394 306.676.013 

Cong 13 1.772.394 306.676.013 

9. Lãi c0 ban trên c phiu Qu 2/2022 Qu 2/2021 

Lqi nhun k toán sau thus thu nhp doanh nghip 23.269.586.352 5.011.399.113 

Cic khoãn diu chinh tng hoc giãm 

- TrIch qu9 khen thicOng, phzc lcxi 

Lqi nhun hoc I phán bi cho có dông s& hUu c phiu ph thông 23.269.586.352 5.011.399.113 

C phiu ph thông dang liru hành binh quãn trong näm 59.999.989 59.999.989 
Li co ban trén c phiu 388 84 
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CONG TV CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DjA OC SAI GON 
vA CAC CONG TV CON Mu s B 09- DNIHN 

BÀN THIJYET MINH BAO CÁO TAT CHINH HP NHAT 

QU1'2 NAM2022 Don vj tInh: Dng Vit Nam 

10. LAi suy giãm trên c6 phiu Qu 2/2022 Qu 2/202 1 

Lqi nhu.n hoc I phän b cho c dong si hUu c phiu ph thông 23.269.586.352 5.011.399.113 

Li nhun hoc I phán b6 cho có dOng sO' hthi c phiu ph thông 
sau khi d diu chinh cc yu t6 suy giãm (*) 23.269.586.352 5.011.399.113 
C phiu ph thông dang liru hành birth quân trong näm 59.999.989 59.999.989 
c6 phiu ph thông dang Itru hänh blnh quãn trong näm sau khi d5 
diu chinh các yu t6 suy giam 59.999.989 59.999.989 
UI suy giãm trên c6 phiu 388 84 

(*) Không Co tác d5ng nào lam suy giám cOc cphiEuphá thông vào ngOy 30/06/2022. 

VIII. TA! SAN TAI CH!NH VA NV PHAI TRA TA! CHfNH (Xem thuyt minh trang 46). 

Giá fri hcip 1' cOa các tài san tài chmnh và ncr phâi trá tài chinh &rcic phân ánh theo gia trj ma cOng ciii tài chInh cO th 
chuyn d6i trong mOt  giao djch hin tai  g10a cãc ben tham gia, ngoai trr trumg hcrp bat buOc phái ban hoc thanh ly. 

Giá frj hcrp  1 cUa tin mt va tin gui ngân han,  cac khoãn phãi thu khách hang, các khoán phãi thu v cho vay, phai 
thu khâc, các khoãn phài trã ngi.r&i ban, khoãn và ncr  phâi trã ngân han  khác txong throng vài giá fri ghi so cOa các 
khoãn mic nay do nhthig cong cv nay có k' han  ngân. 

Ngoi trfr các khoân d cp a trên, giá trj hcrp  I cCa tài san tãi chInh va nq phãi trã tài chfnh dài h?.n  khác ch thrqc 
dánh gia và xac djnh mt cách chmnh thic vào ngãy 30 thang 06 näm 2022 vã ngay 31 thang 12 näm 2021. Tuy nhiên, 
Ban Tng Giám d6c NhOm Cong ty dánh gia giá trj hqp 1 cUa các tãi san tãi chinh và ncr phãi trã tài chfnh nay khOng 
cO khác bit trQng yu so vdi giá trj ghi so vào k' tài chInh. 

IX. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TR1NH BAY TRONG BAO cÁo LUU CHUYEN TIEN 
T HP NHAT 

1. S tin di vay thyc thu trong k' 

Tin thu tr di vay theo kh t.r&c thông thtr&ng 

2. S tiM dA thirc trã gc vay trong k' 

TiM trã nq g6c vay theo kh i.ràc thông thi.rrng 

6 thäng du 
näm 2022 

32.023.925.900 

6thangdM 
näm 2022 

73.988.513.820 

6 thäng du 
nàm 2021 

57.500.000.000 

6thängdAu 
näm 2021 

28.973.335.000 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT 
QU2 NAM 2022 Don vj tInh: Ding Vit Nam 

X. NHUG THÔNG TIN KHAC 

1. Cc sy kiin phát sinh sau ngày kt thüc k5' tài chinh 

Khong cO sirr kin quan trQng nào xáy ra k tü ngay kt thñc kS'  tài chInh yu cAu phãi cO các diu chinh hoc thuy& 
mmli trong báo cáo tài chInh hçip nhAt. 

2. Giao djch vOi cãc ben lien quan 

Danh sãch va mi quan h giQa các ben lien quan vã Cong ty nhis sau: 

Ben lien quan 

Cong ty C6 phn Tix vn - Thit k - Xây d%mg DO Thj 

Cong ty C phAn Nhà hang Kn KAu 

Cong ty TNHH Hãi Sinh Nguyen 

Cong ty TNHH Dja c Sài GOn Phü Quc 

Cong ty TNHH Dja 6c Tu.n Minh 

Cong ty C phn Smart Express 

Ong Phm Thu 

Ong Hu5'nh Thanh Hái 

Ong Dng Van PhUc 

Ba Trn Thj Ga 

Ong Phm DInh Thành 

Ong Pham Tu.n 

Ong Kiu Minh Long 

Ong Nguyn Van Khoa 

Ba Nguyn Thj Nguyn 

Ba Trn Thj Tuyt Mai 

Ong Thai Quc Dixcmg 

Mi quan h 

Cong ty lien kt 

Cong ty liOn kt 

Cong ty liOn k& 

COng ty liOn doanh 

Cong ty liOn doanh 

Cong ty liOn doanh 

ChU tjch HDQT 

PhO ChO tich HDQT 

Thành viOn HDQT - Phó TGD thi.rmg 
trrc 

Thành viOn HDQT - Phó TGD 

Thành viOn HDQT Phó TGD 

Thành viOn HDQT 

Thành viOn HDQT 

Thành viOn HDQT 

Ben liOn quan 

Ben liOn quan 

Ben liOn quan 
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CONG TV CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN PtA OC sAi GON 
VA CAC CONG TV CON 

BAN THTJYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

QU12 NAM2022 

Mu s B 09 -  DNIHN 

Do7z vj tInh: Dcng Vit Nam 

Trong ks', cäc giao djch phät sinh vói các ben lien quan nhtr sau: 

Doanh thu cung cp djch vi Qu 2/2022 Qu 2/2021 
Cong ty TNHH Hái Sinh Nguyen 2 1.522.990 

Cong ty C phân Tu vn Thi& k Xây dirng Do N 12. 198.3 78 

COng ty C pMn Smart Express 3.38 1.665 
Cong 37.103.033 

Nhn cung cp dlch  vy Qu 2/2022 Qu 2/202 1 
Cong ty C phAn Nhà hang KAn Ku (182.243.588) (102.457.457) 
Cong (182.243.588) (102.457.457) 

Chi phi tâi chInh Qu 2/2022 Quy 2/202 1 
Ba Nguyn Thj Nguyn (69.317.041) (92.143.398) 

Ong Phm DInh Thành (339.753.424) (428.630.136) 
Ong Pham Tun (299.232.875) (566.972.604) 
Ong Phm Thu (1.972.145.074) (2.627.772. 120) 
Ong Thai Quc Dtxang (9.468.493) (14.575.342) 
Ba Trn Thj Ga (591.780.822) (1.228.082.192) 
Ba Trn Thj Tuyt Mai (172.230.014) (181.250.079) 
Cong (3.453.927.743) (5.139.425.871) 

Phäi thu khách hang 30/06/2022 01/01/2022 

COng ty C phn Ti.r vk Thit k Xây dirng DO Thj 722.034.000 722.034.000 
Cong ty C phn Nhà hang Kn Ku 888.890.488 888.890.488 
Ba Nguyn Thi Nguyn 848.000.000 848.000.000 
Cong ty C phn Smart Express 39.226.880 39.226.880 
Cong 2.498.151.368 2.498.151.368 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DJA Oc SAI GON 
vA CAC CONG TY CON 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HcP NHAT 

QU}2 NAM 2022 

Mus6B09-DNI1JN 

Don vj tInh: Dng Vit Nam 

2. Giao djch v&i các ben lien quan (tip theo) 

Ti ngày 30 thãng 06 nm 2022, NhOm Cong ty cO s 

Phãi thu v cho vay 

dir vOi các ben lien quan nhrr sau: 

30/06/2022 0 1/0 1/2022 

Cong ty C6 phn Tu vn Thit k Xây drng Do Thj 2.740.700.000 1.720.700.000 

Cong ty C phn Nhà hang Kn KAu 795.000.000 645.000.000 

Cong ty TNHH Hài Sinh Nguyen 12.600.000.000 2.600.000.000 

COng ty C phn Smart Express 275.000.000 
Cong 16.410.700.000 4.965.700.000 

Trä trirrc cho nguOi ban 

Pham Thao 

Cong 

30/06/2022 

2.000.000.000 

01/01/2022. 

2.000.000.0001/ 

   

2.000.000.000 2.000.000.000 

 

r 

    

30/06/2022 01/01/2022 

754.296,685 

1.116.152.127 

5 17.3 82. 193 

754.296.685 

1.116.152.127 

310.953.427 

2.387.831.005 2.181.402.239 

30/06/2022 01/01/2022 

(477.750.000) 

(477.750.000) 

30/06/2022 

(3.570.362.882) 

(9.000.000) 

01/01/2022 

(3.570.362.882) 

(29.000.000) 

(145.500.000) 

(3.579.362.882) (3.744.862.882) 

(24.431.706.360) 

(24.431.706.360) 

Phãi thu khäc 

Cong ty C phAn Tu vn Thit k Xây dirng DO Thj 

Cong ty CO phn Nhà hang Kn Ku 

COng ty TNT-IN Hài Sinh Nguyen 

Cng 

Phäi trä ngtr?ri ban 

COng ty Co phn Tu v.n Thi& ké Xây di,rng Do Thj 

Cong 

Phãitrãkhác 

Ngn hn 

Cong ty TNHH Dja Oc TuAn Mirth 

Ong Phm Dirth Thành 

Ong Phm Tun 

Cong 

Dãi hn 

Cong ty TNHH Bt dQng san REE 

Cong 
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Dinh Thj Nguyt 

ICE TOAN TRUNG 
Tp. HC ayJ,fhang 07 nàm 2022 

GIAM DOC 
TRVC 

NC VAN PHUC Nguyn Thj Qu 

CONG TV cO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DIA OC SAi GON 
vA CAC CONG TY CON 

BÀN THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINII H(P NHAT 

QUJ2 NA'M2022 

Mu s B 09 - DNIHN 

Don vi tInh: Dng Vit Nam 

Ti ngay 30 tháng 06 näm 2022, NhOm Cong ty cO s 

Các khoán vay và n 

dir vOi cäc ben lien quan nhir sau: (tip theo) 

30/06/2022 0 1/0 1/2 022 

Cong ty TNHH Dja 6c 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 Pham Tun (12.500.000.000) (12.500.000.000) 
Ong Phm Dinh Thành (14.000.000.000) (16.000.000.000) 
Ong Thai Quc Ducmg (400.000.000) (400.000.000) 
Ba Tr&n Thj Ga (25.000.000.000) (25.000.000.000) 
Ba Trân Thj Tuy& Mai (7.207.437.000) (7.207.437.000) 
Cong (160.964.278.137) (172.964.278.137) 

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

Ban Tang Giám d6c cüa Nhóm Cong ty xác djnh rang, vic ra các quyt djnh quàn 1 cUa NhOm Cong ty chO yu dra 
trên các l°ai  san phAm, djch vii ma NhOm Cong ty cung cp chr khong dra trên khu virc dja l' ma cong ty cung cp 
san phm, djch vi. Do 4y báo cáo chInh yu cUa Nhóm Cong ty là theo linh virc kinh doanh. 

4. Thông tin v hot dng lien tc 

NhOm Cong ty vn tip tiic hot dng trong tlxong lai. 

Cc 
C 

Các thuyt ,ninh nay là bç phn hQp thành cdc Báo cáo tài chinh hçrp nhdt Trang 41 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA  OC SAI GON vA CAC CONG TV CON Mu s B 09- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH Hç1P NHAT 
QU12 NAM2022 Don vj tInh: E*ng Vit Nam 

V.2. Các khoãn du tir tãi chinh 

a. Du tir nm giü dn ngãy dIo han 30/06/2022 01/01/2022 

Gá gc Giá trj ghi s Giá gc Giá trj ghi s 

Tin giri cO k' han  trên 3 tháng dn 12 tháng 26.640.342.466 26.640.342.466 116.053.000.000 116.053.000.000 

Tingiricók'han l3thang(*) 9.161.491.419 9.161.491.4 19 8,967,708.493 8.967.708.493 

Trái phiu 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 

Cong 38.801.833.885 38.801.833.885 128.020.708.493 128.020.708.493 

(*) Khoân tin gCri có k' han  13 tháng cUa COng ty ti Ngân hang TMCP Phát trin Thành ph H ChI Minh nh.m bào I.nh thc hin Hçrp ding theo Hçcp dng s6 
02/2020/HD-DTDA ngày 24/3/2020 duçic k kt 
Xanh xä Tan Vinh, huyn Lmng San, tinh HOa 

b. Các khoãn du tir tui chInh dài hn 

gi0a Si xây dmg tinh HOa BInh vâi Cong ty C6 ph.n Dja 
BInh. 

30/06/2022 

c Sal GOn v vic thi1rc hin du tu du an Lang sinh thai Viêt 

01/01/2022 

Giá g& Dir phOng Giá trj hçrp I (*) Giá g6c thy phOng Giá tEl  hçrp I (*) 

bi. Du tir vào cong ty lien doanh, lien kt 84.494.000.000 79.909.452.112 84.294.000.000 80.979.761.341 

Cong ty C phn Smart Express (1) 1.000.000.000 33.176.964 800.000.000 186.537.097 

Cong ty TNHH Dja c Tu.n Minh (2) 30.000.000.000 30.236.270.683 30.000.000.000 30.238.122.773 

COng ty TNHH Dja c Sâi GOn Phü Quc (3) 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 

COng ty Co ph.n Tu v.n và Thit k Xây 
dimg Do Thj (4) 994.000.000 778.673.003 994.000.000 1.2 13.546.374 

COng ty TNI-IH Hài Sinh Nguyen (5) 27.100.000.000 27.097.845.131 27.100.000.000 27.100.000.000 

Cong ty C phn Nhà hang Kân Ku (6) 4.900.000.000 1.263.486.331 4.900.000.000 1.741.555.097 

Cong ty Co ph&n Du tir BAt dng san Htrâng 
Di.rang (7) 19.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 19.500.000.000 

b2. oA tu vào don vj khác 3.224.793.200 3.224.793.200 3.224.793.200 3.224.793.200 
Cong ty C6 phAn DAu tLr BDS Lé Gia 

COng ty C6 phAn Vicosimex 2.730.000.000 2.730.000.000 2.730.000.000 2.730.000.000 

COng ty ThHH DV TM Minh Thành 494.793.200 494.793.200 494.793.200 494.793.200 
Cong 87.718.793.200 83.134.245.3 12 87.518.793.200 84.204.554.541 

Các thuyit rn/nh nay là bç5 ph<mn hap thành các Báo cáo iài chInh hqp n/id!. Trang 42 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN OJA OC SAI GON vA CAC CONG TY CON MAu s B 09- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
QUt2 NA'M 2022 Don vi tInh: Dng Viêt Nam 

V.2. Các khoãn du tLr tài chInh (tip theo) 

(1) Theo Giy ch(rng nh.n däng k doanh nghip s6 0316665748 ngày 04 tháng 01 näm 2021 do Si K hoach và Du tu thành ph6 H ChI Minh cp, vn diu 1 cUa Cong ty 
C phn Smart Express là 2.000.000.000 VND. Trong do t l gOp vn cüa Cong ty là 50%. Trong ks', cong ty nay dang trong giai doan  mon di vào hoat dng. 

(2) Theo Giy chUng nhn dãng k doanh nghip si 4300825150 ngày 02 tháng 10 nm 2018 do Sâ K hoach và Du ttr tinh Quàng Ngai cp, v6n diu l cUa Cong ty TNHH 
Dja c Tu.n Minh là 120.000.000.000 VND. Trong dO ti  I gOp vn cOa Cong ty là 50%. Trong k, cOng ty nay dang trong giai do?n  du ti.r. 

(3) Theo Giy chirng nhân dang k doanh nghip s6 1702198923 ngày 29 tháng 6 nãm 2020 do S?c K hoach và Dtu tu tinh KiOn Giang cp, v6n diu l cUa TNHH D!a  c Sài 
GOn PhU Quc là 160.000.000.000 VND. Trong do t l gop vn cOa Cong ty là 50%. Trong kS',  cong ty nay dang trong giai doan du tu. 

(4) Theo GiAy chOng nhân däng k doanh nghip s 0304321943 ngày 03 tháng 4 näm 2006 do S?i K hoch và DAu tir Thành ph6 H ChI Minh cp (thay di ln th(r 3, ngày 
09 tháng 6 näm 2017), vn diu I cOa COng ty C phn Tu vn - Thit k - Xây drng Do Thj là 2.000.000.000 VND. Trong do t' l v6n gOp là 49,7%. 

(5) Theo Giy chCrng nhn dang k doanh nghip s 1702091225 ngày 08 tháng 6 näm 2017 do Sâ K hoach và EMu tu tinh KiOn Giang cp (thay t6i l&n th(r 9 ngày 
17/6/2020), vn diu l cCa Cong ty TNHH Hái Sinh Nguyen là 200.000.000.000 VND. Trong dO t' l gop vn cOa Cong ty là 27,7%. 

(6) Theo Giy chUng nhn dàng k doanh nghip s6 0315882242 ngày 04 tháng 9 nam 2019 do Sâ K hoach và Du tu Thành ph6 H ChI Minh cp (thay ctM thn thCr nhAt 
ngày 07/3/2020), vn diu I cOa Cong ty CO phn Nhà hang Kn Kâu là 10.000.000.000 VND. Trong dO t l gop v6n cOa Cong ty là 49%. 

(7) Theo Giy chirng nhn dang k'i doanh nghip s6 3702986325 do Sà K hoach và Du ttr Thành ph H6 ChI Minh cp dang k thay d61 l.n 1 ngày 16/06/2021, v6n diu l 
cUa COng ty Co Phn Du tu Bt dông san Huàng Duonng là 65.000.000.000 VND. Trong dO l gOp vn cOa COng ty là 30%. Trong kS',  cong ty nay dang trong giai doan 
du ti.r. 

(*) Giá trj hqp l' tai  thai dim ngày 30 thang 06 nàrn 2022 cOa cáo khoãn d&u tix vào các dan vj chua dai  chOng dn th&i dim hin tai  vn chixa có htnng dan Cu th va th6ng 
nhAt v phtrang pháp xác djnh giá trj hqp l cüa t&ng khoãn miic Mu tu. Do 4y, Cong ty trinh bay giá trj hcip l' cOa các khoán Mu tu vào các cong ty lien kt và cáo khoán 
Mu ttr vào dan vj khác cAn cü vào báo cáo tài chInh cOa cong ty dtrçc Mu tu Ian hrqt theo phiiang pháp vn chO và phtrong pháp giá góc trr dir phOng suy giám. 

Các ihuyii mink nay là bç5 ph<mn hcip thank các Báo cáo tài chink hcip n!idt. Trang 43 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  Oc sAi GON vA CAC CONG TY CON Mu s6 B 09- DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HqP NHAT 
QUi2 NAM2022 Don vj tInh: Ddng Viêt Nam 

V.9. Tài san c dinh hfru hInh 

Khoãn mite 
Nhà Cir, vt 

trüc 
May móc thit b Phirong tin vn tãi 

Thit bj dyng cy 
quail i 

Tang cong 

Nguyen giá 

S dir dAu näm 6.542981.142 15.821.042.857 10.840.423.261 854.749.430 34.059.196.690 

s6 dir cui k 6.542.981.142 15.821.042.857 10.840.423.261 854.749.430 34.059.196.690 

Giá ttj hao mon lily k 

S dir du nãm 4.053.423.354 13.861.615.795 6.951.095.153 827.664.356 25.693.798.658 

Khdu hao trong k)) 166.424.402 160.893.958 354.865.611 21.908.338 704.092.309 

S dir cui k' 4.2 19.847.756 14.022.509.753 7.305.960.764 849.572.694 26.397.890.967 

Giá tn con Iai 

S dir du nAm 2.489.557.788 1.959.427.062 3.889.328.108 27.085.074 8.365.398.032 

S dir cu6i k5r 2.323.133.386 1.798.533.104 3.534.462.497 5.176.736 7.661.305.723 

* Nguyen giá tài san c djnh h&u hInh cu6i kS'  dã khAu hao ht nhtrng vn cOn si dvng:  16.341.545.867 VND. 

Các thuyt minh nay là b5 phn hQp thành các Báo cáo tài chInh hop nhát. Trang 44 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN OjA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 17/08/2021 

QU}2 NAM 2022 Don vi tIn/i: Dcng Vir Nam 

V.20. Vn chü s& hfru 

a. Bang d61 chiu bin dung cüa V6n chü sô hUu 

Khoãn myc V6n gép cüa chü Thing dir vn 
söhth c6 phn 

C phiu qu5 
A Qu5 Oau tir 

phát trin 

Lçi nhun sau 
thuO chua phân 

phOi 

Lçi Ich cO dông 
không kim soát Cong 

So dLrti ngày 01/01/2021 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 2.101.474.907 122.520.981.175 20.939.526.928 745.563.813.010 

Lçii nhun (3.739.060.880) (567.326.167) (4.306.387.047) 

TrIch qujl khen thirmg phüc lçii (2.546.612.526) (2.546.612.526) 

TAng1 giãm khác (3.216,204.918) 3.216.204.918 

SO du t01  ngày 30/06/202 1 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 2.101.474.907 113.019.102.851 23.588.405.679 738.710.813.437 

sO dir ti ngãy 01/01/2022 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 2.101.474.907 59.466.939.442 35.854.958.303 697.425.202.652 

Lcii nhuân 11.536.910.997 (112.441.832) 11.424.469.165 

Trich qu khen thtràng phOc lçci (1.482.648.915) (125.40 1.924) (1.608.050.839) 
Chia cô tCrc (2.550.000.000) (2.550.000.000) 

Thay dOi phân sc h0u cüa cong 
ty mc trong tài san thu&n cOa 
cOng ty con (483 .040) 483 .040 

SO dir tyi ngày 30/06/2022 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 2.101.474.907 66.970.718.484 35.617.597.587 704.691.620.978 

Các thuyAz minh nay là b5 phin hip thành cac Báo cáo thi chInh hcip nhdt. Trang 45 

A 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DIA OC SAI CON VA CAC CONG TY CON Mu so B 09 - DNIHN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CIII NH HP NHAT 
QU2 NAM2022 Don vj tinh: Dng Vit Nam 

VIII. Tãi san tài chlnh và nq phãi trã tài chlnh 

Bang duOi day trInh bay gia trj ghi s6 vã giá trj hqp I cOa các cong cii tài chInh drqc trmnh bay trong báo cáo tài chinh hqp nhAt cila Cong ty. 

Giá trj ghi sO Giá trl hçp t 

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2021 
Giá tr Dir phOng Giá trj Dir phong 

Tãi san tãi chlnh 

- Các khoán du tu nm gitt dn ngày 
dáo han 38.801.833.885 128.020.708.493 38.801.833.885 128.020.708.493 
- Phãi thu khách hang 131.663.359.628 (6 1.352.558) 126.323.892.796 (64.747.023) 131.602.007.070 126.259.145.773 
- Phái thu v cho vay 80.823.521.3 16 65.728.521.316 80.823.521.316 65.728.521.316 
- Phãi thu khác 163.522.514.655 154.843.939.905 - 163.522.514.655 154.843.939.905 
- lien vã các khoán ti.rang dtrang tin 221. 137.783.349 72.795.289.228 - 221.137.783.349 72.795.289.228 

TONG CQNG 635.949.012.833 (61.352.558) 547.712.351.738 (64.747.023) 635.887.660.275 547.647.604.715 

Nqphaitra tâichInh 

- Vay và nçi 282. 161.328.137 350.625.916.057 282.161.328.137 350.625.916.057 
- Phài trà nguri ban 12.807.044.526 11.899.540.282 12.807.044.526 11.899.540.282 
- Các khoãn phái trã, phãi np khác và 
chi phi phái trã 321.066.915.607 322.463.472.844 321.066.915.607 322.463.472.844 

TONG CQNG 616.035.288.270 684.988.929.183 616.035.288.270 684.988.929.183 

Các thuyet minh nay là b5phn hcip thânh các Báo cáo tài chinh hip nhdt. Trang 46 
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