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CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sỏ' Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: The State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty cổ phần ILA

- Mã chứng khoán/Stoci code: ILA
- Địa ứii/Address: CH6, Tầng trệt lửng, Tòa nhà Sky Center, 5B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ Chi Minh.

- Điện thoại liên hệ/7e/..- 0869 265 299
-E-mail: Uỉíoưil. gioup eoin.xn

- Loại công bố thông tin □ 24 giờ □ 72 giờ □ Bất thường □ theo yêu cầu □ Định kỳ
2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Bảo cảo tài chính hợp nhất quý ỉ năm 2021 của Công ty cổ phần ILA

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2021 tại 
đường dẫn ilagroup.com.vn/co-dong/danh-muc/bao-cao-tai-chlnh-17.htm/ This information was 
published on the company's website on 2Ớ/04/2021, as in the link ilagroup.com.vn/co-dong/danh- 
muc/bao-cao-tai-chinh-17. htm/:
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bổ trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/lYe hereby certify that the information provided 
is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đỉnh kèm/Attached documents: 
- BCTC hợp nhất quý 1 năm 2021

TẠ NGỌC BÍCH



CÔNG TY CỒ PHẢN ILA Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chí: Số 20 Đường 20 ,Khu Phố 2,Phường Bình An,Quận 2 Quý 01 năm 2021
Tel:............. Fax:?............

Mẫu số......

ĐN - BẢNG CÂN ĐỎI KẾ TOÁN

Chì tỉêu Mã chỉ tiêu huyết min Số cuốỉ kỳ SỐ đầu nàm
TÀI SẢN
A-TÀI SÃN NGẤN HẠN 100 244,169,271,539 255,631,668,997
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 13303,430,606 15,353,159,949
1. Tiền 111 13,303,430,606 15,353,159,949
2. Các khoản tương đương tiền 112
lí Các khoắn đẳu tư tài chính ngắn hạn 120
1. Chứng khoán kinh doanh 121
2. Dự phòng gỉảm gìá chứng khoán kình doanh 122
3. Đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn 123
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 125,296,602,756 140,752,973,633
1. Phải thu ngẩn hạn cùa khách hàng 131 47,374,455,404 64,309,516,574
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 .1.9,319,137,474 19,098,431.435
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựngI 134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135
6. Phâi thu ngắn hạn khác 136 58,603,009,878 57,345,025,624
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ổòí 137
8. Tồi sản Thiếu chơ xư lỵ 139
IV. Hàng tồn kho 140 102,868,844,919 98,660,706,564
1. Hàng tồn kho 141 102,868,844,919 98,660,706,564
2 Dự phòng gĩàm gĩá hàng tồn kho 149
V.Tài sản ngắn hạn khác 150 2,700,393,258 864,828,851
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2,183,289,131 529,637,640
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 397,015,400 320,534,812
3. Thuế và các khoản khác phổi thu Nhà nước 153 120,088,727 14,656,399
4. Giao dịch mua bân lại trái phiếu Chính phù 154
5. Tàí sản ngắn hạn khác 155
B. TẢI SẢN DÀI HẠN 200 62,048,786,848 64,108,629,385
ỉ. Cảc khoản phải thu dài hạn 210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2 Trả trước cho người bán dài hạn 212
3 vổn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214
5. Phàí thu về cho vay dàì hạn 215
6. Phải thu dài hạn khác 216
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219
II.Tài sàn cố định 220 3,644,857,667 3,778,957,487
1. Tài sản cố định hữu hình 221 3,644,857,667 3,778,957,487

- Nguyên giá 222 5,604,406,824
- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1,959,549.157) (1,825,449,337)

2. Tài sàn cổ định thuê tài chính 224
- Nguyên giá 225
- Gìá trị hao mòn lũy kế 226

3. Tài sản cố định vô hình 227
- Nguyên giá 228
- Giá trị hao mòn lũy kế 229

III. Bắt đông sàn đầu tư 230
- Nguyên giá 231
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- Glá trị hao mòn lũy kể 232
IV. Tàì sản dờ dang dài hạn 240
1. Chi phí sàn xuất, kinh doanh dở dang dồi hạn 241
2. Chì phí xây dựng cơ bẳn dở dang 242
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 20,000,000,000 20,000,000,000
1, Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 20,000,000,000 20,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tàí chính dảì hạn 254
5. Đầu tư nám giữ đến ngày đáo hạn 255
VI. Tài sán dài hạn khác 260 38,403,929,181 40,329,671,898
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 2,984,955,459 4,910,698,176
2. Tồi sổn thuế thu nhập hoãn lại 262
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263
4 Tài sản dàì hạn khác 268
5. Lợỉ thế thương mại 269 35,418,973,722 35,418,973,722
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 306,218,058,387 319,740,298,382
NGUỒN VÓN
c. NỢ PHẢI TRẢ 300 86,947,425,546 100,599,904,736
1. Nợ ngắn hạn 310 86,599,896,686 96,486,046,702
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 33,516,262,697 42,718,668,983
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 283,959,200 1,930,062,086
3. Thuế và các khoản phâì nộp nhồ nước 313 2,884,621,855 2,888,100,228
4. Phổi trả người lao động 314 140,610,000 267,420,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 26,000,000 26,000,000
6. Phải trả nộỉ bộ ngắn hạn 316
7 Phải trồ theo tìển độ kể hoạch hợp đồng xây dựng 317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318
9. Phải trả ngắn hạn khác 319 77,006,976 2,811,079,686
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 49,671,435,958 45,844,715,719
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 322
13 Quy bình ốn giá 323
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324
II. Nợ dàỉ hạn 330 347,528,860 4,113,858,034
1, Phải trả người bản dàì hạn 331
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332
3. Chi phí phài trà dồi hạn 333
4. Phải trả nội bộ về vổn kinh doanh 334
5. Phải trả nội bộ dài hạn 335
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336
7. Phải trả dài hạn khác 337

8. Vay và nợ thuê tài chỉnh dài hạn 338 33.1,283,349 4,097,612,523
9. Trải phiếu chuyển đổĩ 339
10. Cổ phiếu ưu đãi 340
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trồ 341 16,245,511 16,245,511
12, Dự phòng phải trả dài hạn 342
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343
O.VỐN CHÙ SỞ HỮU 400 219,270,632,841 219,140,393,646
1. vốn chù sở hữu 410 219,270,632,841 219,140,393,646
1. Vốn góp của chủ sờ hữu 411 169,999,930,000 169,999,930,000
- Cồ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a ỉ 69,999.930.000 169,999.930.000
- Cổ phiếu ưu đãỉ 411b
2. Thặng dư vốn cổ phần 412
3. Quyền chọn chuyền đồi trái phiếu 413
4. vón khác của chủ sở hữu 414
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5. Cổ phiếu quỵ 415
6. Chênh lệch đánh giá lạì tài sản 416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417
8. Quỹ đằu tư phát triền 418
9, Quỵ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sờ hữu 420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi 421 15,613,623,406 15,658,123,629
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421 a 75,658, 123,629 3,241,537,182
- LNST chưa phân phối kỳ này 421 b (44,500,223) 12,416,586,447
12. Nguồn vổn đầu tư XDCB 422
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soảt 429 33,657,079,435 33,482,340,017
II. Nguồn kinh phỉ và quỹ khác 430
1. Nguồn kinh phí 431
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432
TÔNG CỌNG NGUÒN VỐN 440 306,218,058,387 319,740,298,382

CÔ 
co

Ngưòi lập biểu

(Kỷ, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

NGUYỀN THỊ TUYÉT NHUNG ÍUYẼNTHỊ TUYẾT NHUÍ
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CỐNG TY CỔ PHÁN ILA Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chỉ: số 20 Đường 20 ,Khu Phố 2,Phường Binh An,Quận 2 Quý 01 năm 2021
Tel:............. Fax:.............

Mầu sổ......

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 1/2021

Chì tiêu Mã 
chỉ tiêu

Thuyết 
minh

Quỷ này 
năm nay

Quý này 
năm trước

SỐ lũy kế từ đầu năm 
đến cuổi quý này (Nâm 

nay)

SỐ lũy kế từ đầu năm 
đến cuối quỷ này (Năm 

trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cáp dịch vụ 01 79,683,031,491 24,739,806 79,683,031,491 24,739,806
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 ” 01 ” 02 10 79,683,031,491 24,739,806 79,683,031,491 24,739,806
4. Gỉá vốn hàng bán 11 77,142,589,161 77,142,589,161
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(2Ọ=10-11) 20 2,540,442,330 24,739,806 2,540,442,330 24,739,806
6. Doanh thu hoạt dộng tài chính 21 828,441 232,974 828,441 232,974
7. Chí phí tài chinh 22 1,035,671,048 18,568,857 1,035,671,048 18,568,857

- Trong dó: Chi phí lãi vay 23 1,035,671,048 18,568,857 1,035,671,048 18,568,857
8. Phần lãì lỗ trong công ty liên doanh liên kết 24
9. Chỉ phí bán hồng 25
10, Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 1,272,883,434 587,171,109 1,272,883,434 587,171,109
11, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-( 30 232 716 289 (580,767,186) 232 716289 (580767,186)
12. Thu nhập khác 31 1,137 1,137
13. Chí phí khác 32 1,698,661 17,670,667 1,698,661 17,670,667
14. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 (1,697,524) (17 670,667) (1,697,524) (17,670,667)
15. Tổng lơi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 231,018,765 (598,437,853) 231,018,765 (598,437,853)
16. Chì phí thuế TNDN hiện hành 51 100,779,570 100,779,570
17. Chi phi thuế TNDN hoãn lại 52
18. Lơi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghìệp(60=50-51-52) 60 130,239,195 (598,437,853) 130,239,195 (598,437,853)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cồng ty mẹ 61 (44,500,223) (557,391,145) (44,500,223) (557,391,145)
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cồ đông không kiểm soát 62 174,739,418 (41,046,708) 174,739,418 (41,046,708)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiểuO 70 (3) (33) (3) (33)
20. Lãì suy giảm trên cổ phiếu 71 (3) (33) (3) (33)
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CÔNG TY CỔ PHÀN ILA Báo cáo tài chính hợp nhất
Địa chi: số 20 Đường 20 ,Khu Phó 2,Phường Bình An,Quận 2 Quỷ 01 năm 2021

0 Tel:............. Fax:.............
Mẫu Số......

ON - BÁO CÁO Lưu CHUYẾN TIÈN TÊ - PPGT - QUÝ 1/2021

ÂN
A

Chỉ tiêu Mâ chỉ tiêu rhuyểt mint
Lũy kế từ đầu năm 

đến cuối quỷ này(Năm 
nay)

Lũy kể từ đầu năm 
đến cuối quý này(Nám 

trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợì nhuận trước thuế 01 231,018,765 (598,437,853)
2. Điều chỉnh cho câc khoản
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 02 134,099,820 83,143,434
- Các khoản dự phòng 03
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ gíá hổi đoái do đánh giá lại các khoản mục tiề 04
- Lãi, lằ từ hoạt động đẩu tư 05
- Chi phí lãi vay 06 1,035,671,048 18,568,857
- Các khoản điều chinh khảc 07
3. Lợi nhuận từ hoạt động kỉnh doanh trước thay đổi vốn lưu d 08 1,400,789,633 (496,725,562)
- Tỗng, giảm cảc khoản phải thu 09 15,274,457,961 5,558,641,793
- Tồng, giảm hàng tồn kho 10 (4,208,138,355)
- Tang, giảm các khoản phâì trả (Không kề lâỉ vay phải trả, thuế thu 11 (13,813,649,825) 2,825,063,472
- Tống, giảm chí phí trà trước 12 272,091,226 198,230,930
- Tồng, giảm chứng khoán kình doanh 13
- Tiền lãi vay đã trả 14 (1,035,671,048) (18,568,857)
- Thuể thu nhập doanh nghiệp đă nộp 15
- Tiến thu khác từ hoạt động kỉnh doanh 16
- Tiền chì khác cho hoạt động kinh doanh 17 (808,270,297)
Lưu chuyền tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (2,110,120,408) 7,258,371,479
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1 Tiền chí để mua sẳm, xây dựng TSCĐ và các tài sân dồi hạn khác 21
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bản TSCĐ và các tài sản dài hạn kh 22
3 Tiến chl cho vay, mua các công cụ nợ cùa đơn vị khốc 23
4,Tỉền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ cúa đơn vị khác 24
5 Tiến chí đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
6 Tiền thu hối <3ằu tư góp vốn vào đơn vị khảc 26
7-Tiến thu lãi cho vay, cố tức và lợi nhuận được chia 27
Lưu chuyển tiên thuần từ hoạt động đầu tư 30
III. Lưu chuyển tiến từ hoạt động tàl chính
1 Tiễn thu từ phát hành cồ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
2.Tiền trả lại vón góp cho các chù sở hữu, mua lạí cổ phỉểu của dOc 32
3.Tiền thu từ đì vay 33 33,871,961,036 254,833,350
4,Tiền chì trả nợ gổc vay 34 (33,811,569,971) (331,283,349)
5.Tíến chi trả nợ gốc thuê tảỉ chính 35
6. Cổ tức, lợí nhuận đã trà cho chù sờ hữu 36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tàí chính 40 60,391,065 (76,449,999)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (2,049,729,343) 7,181,921,480
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 15,353,159,949 2,102,848,189
Ảnh hưởng cua thay đỗi tỷ giá hoi đoái quy đồi ngoại tệ 61
Tiền vả tương đương tiền cuối kỳ (70 » 50+60+61) 70 13,303,430,606 9,284,769,669

biểu

(Kỷ, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

yíĩĩĩÃ ọ q.TToSSv
Lập, Ngày 15 tháng 04 năm 2021 

iff) i

II I CỔSHẲHiènld

TẠ NGỌC BÍCHNGUYÊN THỊ TUYÉT NHUNG NGUYỄN TH| TUYÉT NHUNG
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CÔNG TY CÔ PHÀN ILA Mầu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kể toán 03 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2021 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I. ĐẶC ĐIẾM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Thành lập
Công ty Cổ phần TRT (gọi tẳt là ’’Công ty”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp sổ 
0312933227 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đãng ký lần đầu ngày 18/09/2014.

Công ty Cổ phần TRT chính thức đổi ten thành Công ty Cổ phần ILA theo Nghị quyết cùa Hội đồng Quản trị số 04/2018/NQ- 
HĐQT ngày 01/03/2018 và theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 12/03/2018. Công ty Cổ 
phần ILA tăng vốn điều lệ lên 169.999.930.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đối lần thứ 10 ngày 
28/12/2018. Công ty cố phần 1LA thay đổi tên người đại diện pháp luật theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi 
lần thứ 11 ngày 29/07/2020.

Mã chứng khoán: 1LA.

Tên tiếng Anh: ILA JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: ILA JSC.

Trụ sở chính: Sổ 20 Đường 20, Khu phố 2, Phường Bỉnh An, Quận 2, Tp.HCM.

Địa chỉ giao dịch: CH 16, Tầng trệt lửng, Tòa nhà Sky Center, 5B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

2. Hình thửc sở hữu vốn: Công ty cổ phần.

3. Hoạt động chính của Công ty

- Trồng cây hồ tiêu, cây cao su, cây cà phê, cây chè, trồng cây lâu nám khác, trồng rừng và chăm sóc rừng;

- Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

- Lắp đặt hệ thống điện, hoàn thiện công trình xây dựng;

- Buôn bán nông lâm sản nguyên liệu;

- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự;

- Kinh doanh bất dộng sản, quyền sử dụng đất thuộc chù sở hữu, chủ sừ dụng hoặc đi thuê;

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh của Công ty kéo dài trong vòng 12 tháng theo năm tài chính thông thường bắt đầu từ ngày 01 
tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.

5. Cấu trúc doanh nghiệp

5.1 Tổng số các Công ty con:

- Số lượng các Công ty con được họp nhất: 2 công ty con.

- Số lượng các Công ty con không được hợp nhất: không có.

5.2 Danh sách các công ty con được hợp nhất:

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2021, Công ty có hai (02) công ty con sở hữu trực tiếp như sau:

Tên Công ty và Địa chi vựr kinh doanh Tỷ lệ lợi ích Tỷ lệ quyền biêu 
quyết

Công ty Cổ phần BDLand
Số 130, Nguyền Thị Minh Khai, Khu phổ Tân Long,
Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Kinh doanh bất 
động sản

98.00% 98.00%

Các thuyết mình này ỉả hộ phận hợp thành các Bảo cảo tái chinh hợp nhắt. Trang 6
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Công ty Cổ phần Võ Xuân
số 101/14. Đường 11. Khu phố 9. Phường Trường Thọ. Xây dựng 51.00% 51.00%
Quận Thủ Đức, TP. HCM. _______ *_______________ ____________________________

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính họp nhất

Việc lựa chọn số ỉiệu và thông tin cần phải trình bày trong báo cáo tải chính hợp nhất được thực hiện theo nguyên tắc có thể 
so sánh được giữa các kỳ kể toán tương ứng.

11. NIÊN Độ KÉ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ sử DỤNG TRONG KÉ TOÁN

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đoti vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

1IL CHUẤN MỤC VÀ CHÉ Độ KẼ TOÁN ÁP ĐỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Nhóm Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/20 14/TT-BTC được Bộ 
Tài chính Việt Nam ban hành ngày 22/12/2014 và các thông tư sửa đổi, bổ sung.

Nhóm Công ty áp dụng Thông tư 202/2014/TT-BTC (“Thông tư 202“) được Bộ Tài chính Việt Nam ban hành ngày 
22/12/2014 hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. Thông tư 202 thay thế cho các hướng dẫn 
trước đây trong phần XIII Thông tư số 161/2007/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2007 cùa Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kế toán lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 
chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy đinh pháp lý có liên quan. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được trình bày 
một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính họp nhất, kết quả kinh doanh họp nhất và các luồng tiền của doanh 
nghiệp.
Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày trong bản Thuyết minh bảo cáo tài chính họp nhất được thực hiện theo 
nguyên tắc trọng yếu quy định tại chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 “Trình bày Báo Cáo Tài Chính".

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở họp nhất báo cáo tài chính

Báo cáo tài chỉnh họp nhất bao gồm các báo cáo tài chinh của Công ty cổ phần ILA ("Công ty") và Công ty con ("Nhóm 
Công ty") cho năm tài chỉnh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Công ty con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày mua, là ngày Công ty thực sự nắm quyền kiểm soát Công ty con, và chấm dứt 
vào ngày Công ty thực sự chấm dứt quyền kiểm soảt Công ty con.

Các báo cáo tài chỉnh cùa Công ty con được lập cùng kỳ kế toán với Công ty cổ phần ILA theo các chính sách kế toán thống 
nhất với các chính sách kế toán của Công ty cổ phần ỈLA. Các bút toán điều chinh đã được thực hiện đối với bất kỳ chính 
sách kế toán nào có điểm khác biệt nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa Công ty con và Công ty cổ phần ILA.

Tất cả các số dư giữa các đơn vị trong cùng Nhỏm Công ty và các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao 
dịch trong nội bộ Nhóm Công ty, kể cả các khoản lãí chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ Nhóm Công ty 
đang nằm trong giá trị tài sản được loại trừ hoàn toàn.

Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đang phản ánh trong giá trị tài sản cũng được loại bỏ trừ khi chi 
phí gày ra khoản lỗ đó không thể thu hồi được.

Các thuyết minh nảy ỉâ bộ phận hợp thành cảc Bảo cảo tái chỉnh hợp nhắt. Trang 7
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Lợi ích của các cổ đông không kiểm soát là phần lợi ích trong lãi hoặc lỗ, và trong tài sản thuần của Công ty con không được 
nắm giữ bởi Công ty, được trình bày riêng biệt trên Báo cáo kết quả hoạt động kỉnh doanh họp nhất và được trình bày riêng 
biệt với phần vổn chủ sở hữu của các cồ đông của Nhóm Công ty trong phần vốn chủ sở hừu trên Bảng cân đối kế toán hợp 
nhất.

Các khoản lỗ phát sinh tạỉ công ty con được phân bổ tương ứng với phần sờ hữu cùa cổ đông không kiểm soát, kể cả trường 
hợp số lỗ đó lớn hơn phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần của công ty con.

1. Co’ sử họp nhất báo cáo tài chính (tiếp theo)

Lợi thế thương mại (hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ) phát sinh từ giao dịch mua Công ty con là chênh lệch giữa giá phí khoản 
đầu tư và giá trị hợp lý cùa tài sản thuần có thể xác định được của công ty con tại ngày mua. Lợi thế thương mại được phân bổ 
dần đều trong thời gian hữu ích được ước tính tối đa không quá 10 năm. Định kỳ, Nhóm Công ty đánh giá lại tổn thất lợi thế 
thương mại, nếu có bằng chửng cho thấy số lợi thế thương mại bị tổn thất lởn hơn số phân bổ hàng năm thì phân bổ theo số 
lợi thế thương mại bị tổn thất ngay trong kỳ phát sinh.

Thay đắi tỷ lệ sờ hữu cua Nhổm Câng ty trang Công ty con
* Khi Nhóm Công ty tiếp tục đầu tư vào công ty con để tăng tỷ lệ lợi ích nắm giừ, phần chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư 
thêm và giá trị ghi sổ của tài sàn thuần của công ty con mua thêm được ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối trên Bàng cân đối kế toán hợp nhất.

* Khi giao dịch thoái vốn không làm Nhóm Cõng ty mất quyền kiểm soát đối với Công ty con, toàn bộ chênh lệch giừa số thu 
từ việc thoải vốn tại công ty con và giá trị phần tài sàn thuần của công ty con bị thoái vốn cộng với (+) giá trị phần lợi thế 
thương mại chưa phân bổ hết được ghi nhận vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

* Khi giao dịch thoái vốn dẫn đến việc Nhóm Công ty mất quyền kiểm soát đối với Công ty con, toàn bộ chênh lệch giữa số 
thu từ việc thoái vốn tại công ty con và giá trị phần tài sản thuần của công ty con bị thoái vốn cộng với (+) giá trị phần lợi thế 
thương mại chưa phân bổ hết được ghi nhộn vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh họp nhất. Sau khi thoái vốn phần lợi 
ích còn lại trong công ty con trước đó được ghi nhận theo giá tn ghi sổ còn lại của khoản đầu tư trên báo cáo tài chính riêng 
của Công ty mẹ, sau khi được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ửng cho những thay đổi trong vốn chủ sở hữu kể từ ngày mua 
(phương pháp vốn chủ sở hữu) nếu Nhóm Công ty vần còn ảnh hưởng đáng kể trong đơn vị nhận đầu tư, hoậc trình bày theo 
giá gốc của khoản đầu tư còn lại nếu không còn ảnh hưởng đáng kể.

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

3. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

Nguyên tắc kế toán đối vói các khoản cho vay
Các khoản cho vay là các khoản cho vay bằng khế ước, hợp đồng, thỏa thuận vay giữa 2 bên với mục đích thu lãi hàng kỳ và 
được ghi nhận theo giá gốc trừ các khoản dự phòng phải thu khó đòi. Dự phòng phải thu khó đòi của các khoản cho vay được 
lập căn cứ vào mức ước tính cho phần giá trị bị tổn thất đã quá hạn thanh toán, chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do 
khách vay không có khả năng thanh toan.

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Khoản đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận khi Nhóm Công ty nắm giữ từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết của các 
công ty được đầu tư, cỏ ảnh hường đảng kể, nhưng không nắm quyền kiểm soát trong các quyết định về chính sách tải chính 
và hoạt động tại các công ty này. Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được phản ánh trên báo cáo tài chính hợp nhất theo 
phương pháp vốn chú sở hữu.
Theo phương pháp vổn chủ sở hữu, các khoản vốn góp ban đầu được ghi nhận theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo 
những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn trong tài sản thuần của Công ty liên kết sau khi mua. Báo cáo kết quả kinh 
doanh hợp nhất phân ánh phần sở hữu của Nhóm Công ty trong kết quả hoạt động kính doanh của Công ty liên kết sau khi 
mua thành một chỉ tiêu riêng biệt.

M 
o 

o

Cảc thuyết mình này ỉâ hộ phận hợp thành các Báo cảo tái chinh hợp nhất. Trang 8
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Lợi thế thương mại phát sinh từ việc đầu tư vào Công ty liên kết được trình bày gộp vào gia trị ghi sổ cùa khoan đầu tư. Nhóm 
Công ty không phân bố lợi thế thương mại này mà thực hiện đảnh giá hàng năm xem lợị thế thương mại có bị suy giảm hay 
không.

3. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính (tiếp theo)

Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là khoản Nhóm Công ty đầu tư vào công cụ vốn cùa đơn vị khác nhưng không có 
quyền kiềm soát hoặc đồng kiểm soát, không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư.

Các khoản đầu tư được ghi nhận theo giá gổc, bao gồm giá mua và các chi phí lien quan trực tiếp đến việc đầu tư. Trường hợp 
đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá phỉ khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị họp lý của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát 
sinh.

Phương pháp lập dự phòng tổn thất đầu tư

Khoản đầu tư mà Nhóm Công ty nắm giữ lâu dài (không phân loại là chứng khoán kinh doanh) và không có ảnh hưởng đáng 
kể đối với bên được đầu tư, việc ìập dự phòng được thực hiện căn cử vào khoản lỗ được ghi nhân trên báo cáo tài chính cùa 
bên được đầu tư.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thưoììg mại và phải thu khác

Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu: theo giá gốc trừ dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phài thu nội bộ và phải thu khác tùy thuộc theo tính chất của giao 
dịch phát sinh hoặc quan hệ giữa công ty và đối tượng phải thu.

Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: dự phòng phải thu khó đòi được ước tính cho phần gỉá trị bị tồn thất của các 
khoản nợ phải thu và các khoản đầu tư nắm giừ đến ngày đáo hạn khác có bản chất tương tự các khoản phải thu khỏ có khả 
năng thu hồi đã quả hạn thanh toán, chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không cỏ khả năng thanh toán vì 
lâm vào tình trạng phá sản, đang làm thù tục giải thể, mất tích, bỏ trốn...

5. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc (-) trừ dự phòng giảm giá và dự phòng cho 
hàng tồn kho lỗi thời, mất phẩm chất.

Giá gốc hàng tồn kho đưực xác định như sau:
Nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa: bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có 
được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, chỉ phí nguyên vật liệu chính, chi phỉ nhân công trực 
tiếp và chi phí sản xuất chung phát sinh trong quá trinh thực hiện dự án.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá bình quân gia quyền.

Hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp lập dự phòng giâm giá hàng tồn kho: Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thế thực 
hiện được cùa hàng tồn kho nhỏ hơn giả gốc. Giá trị thuần có thế thực hiện được là giá bán ước tính trà đi chi phí ưởc tính để 
hoàn thành sản phẩm và chi phí bán hàng ước tính, sổ dự phòng giảm giá hàng tồn kho là số chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn 
kho lởn hơn giả trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Dự phòng giám giả hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn 
kho cỏ giá gốc lớn hơn giá trị thuần cỏ thể thực hiện được.

6. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)

6J Nguyên tắc ghl nhận TSCĐ hữu hình

Các thuyết minh này ỉâ bộ phận hợp thành các Báo cảo tài chỉnh hợp nhất. Trang 9
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Tài sản cố định hừu hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi (“) giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà 
doanh nghiệp phải bỏ ra để có dược tài sàn cổ định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng theo dự 
tính. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chi được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn 
làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thoa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi 
phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hoặc thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy ké được xóa sổ và bất kỳ khoán lãi lỗ nào phát sinh từ 
việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

6. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cổ định (TSCĐ) (tiếp theo)

6.1 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình

Tài sản cố định hữu hình mua sắm
Nguyên giá tải sản cố định bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế 
(không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng 
sử dụng, như chi phí lắp đặt, chạy thừ, chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Tài sản cố định hinh thành do đầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu, nguyên giá là giá quyết toán công trình đầu tư xây 
dựng, các chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trước bạ (nếu có).

6.2 Phương pháp khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trôn thời gian sử dụng ước tỉnh của tài sản. Thời gian hữu 
dụng ước tính là thời gian mà tài sản phát huy được tác dụng cho sàn xuất kinh doanh.

Thời gian hữu dụng ưởc tinh của cảc TSCĐ như sau:
Nhà cửa, vật kiến trúc 05 - 10 năm

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 04 - 10 năm

Máy móc, thiết bị 03 - 20 năm

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng CO’ bần dở dang:

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để mua sắm mới 
tài sản cố định, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình như: Chi phí xây dựng; chi 
phí thiết bị; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chỉ phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phỉ khác. 

Chi phí này được kết chuyển ghi tăng tài sản khi công trình hoàn thành, việc nghiệm thu tổng thể đã thực hiện xong, tài sàn 
được bàn giao và đưa vào trạng thái sằn sàng sử dụng.

8. Nguyên tắc kế toán các họp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
Tnròììg họp Công ty là bên đem tiền, tài sản dóng góp cho hoạt động BCC: Công ty ghi nhận các khoản mang đi góp vốn 
vào BCC ban đầu theo giá gốc và phân ánh là nợ phải thu khác.

BCC phân chia lọi nhuận

Truong họp Công ty nhận lọi nhuận được chia từ BCC

Neu BCC quy đinh các bẽn khác trong BCC chỉ được phân chia lợị nhuận nếu kết quà hoạt động của BCC có lãi, đồng thời 
phải gánh chịu lỗ, Công ty ghi nhận phần doanh thu, chi phí tương ửng với phần minh được chia từ BCC.

9. Nguyên tắc ghi nhận chì phí trẳ trước
Chi phí trả trước tại Nhóm Công ty bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động kinh 
doanh của nhiều kỳ kế toán. Chỉ phí trâ trước của Nhóm Công ty bao gồm các chi phí sau: công cụ dụng cụ; chi phí thuê kho, 
công trình nhà văn phòng và cà phê sân vườn.

Qk' thuyết mình này ỉà bộ phận hợp thành các Báo cảo tài chinh hợp nhẩt. Trang 10
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Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào chí phí hoạt động kinh doanh từng kỳ theo 
phương pháp đường thắng. Căn cứ vào tính chất và mức độ từng loại chị phí mà có thời gian phân bồ như sau: chi phí trả 
trước ngắn hạn phân bổ trong vòng 12 thảng; chi phí trà trước dài hạn phàn bố từ 12 tháng đến 36 tháng. Riêng phần công 
trình nhà văn phòng và cà phê sân vườn phân bổ dựa trên hợp đồng thuê đất là 40 tháng.

10. Nguyên tắc ghi nhận nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả được ghi nhận theo nguyên giá và không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

Nhóm Công ty thực hiện phân loại các khoản nợ phải trả là phải trả người bán, phải trà nội bộ, phải trả khác tùy thuộc theo 
tính chất của giao dịch phát sinh hoặc quan hệ giữa công ty và đối tượng phải trả.

Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối tượng phải trả, loai nguyên tệ phải trả (bao gồm việc 
đánh giả lại nợ phải trả thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ) và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý 
của Nhóm Công ty.
Tại thời điểm lập bảo cáo tài chính hợp nhất, Nhóm Công ty ghi nhận ngay một khoản phải trả khi có các bằng chứng cho 
thấy một khoản tổn thất có khả năng chắc chắn xảy ra theo nguyên tắc thận trọng.

11. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sư hữu

Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sõ* hữu: vốn góp cùa chù sở hữu được hình thành từ số tiền đã góp vốn ban đầu, góp 
bô sung cùa các co đông, vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp bàng tiền hoặc bằng tài sản tỉnh 
theo mệnh giá của cổ phiếu đà phát hành khi mới thành lập, hoặc huy động thêm để mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.

Nguyên tắc ghi nhận lựi nhuận chua phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi được ghi nhận là số lợi nhuận (hoặc lỗ) 
từ kết quả hoạt động kinh doanh của Nhóm Công ty sau khi trừ (-) chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ hiện hành và 
các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán, điều chinh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Việc phân phổi lợi nhuận được căn cứ vào điều lệ Nhỏm Công ty và thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận Doanh thu và thu nhập khác

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 5 điều kiện sau: ỉ. Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro 
và lợi ích gắn liền quyền sở hữu sán phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; 2. Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý 
hàng hóa như người sờ hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 3. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi 
hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ 
được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đỏ không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, 
hàng hóa (trừ trường hợp trả lại dưới hình thức đồi lại dể lấy hàng hóa, dịch vụ khác); 4. Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được 
lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 5. Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác đinh một cách đáng tin 
cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quà phần 
công việc đẫ hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đỏ. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng 
thời thỏa mãn tất cà bốn (4) điều kiện: 1. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khỉ hợp đồng quy định người mua 
được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chi được ghi nhận doanh thu khi những điều 
kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp; 2. Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu 
được lợí ích kinh tể từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 3. Xác định được phần công việc đà hoàn thành vào ngày lập bảng Cân 
đối kế toán; 4. Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch vả chi phí hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Nếu không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức cỏ thể thu hồ ì 
được cùa các chi phí đã được ghi nhận.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính

Cảc thuyết mình này ỉà hộ phận hợp thành các Báo cảo tái chinh hợp nhất. Trang ì ỉ



CÔNG TY CỒ PHÀN ILA Mầu số B 09 - DN/HN

ỉỉ^
-7
 M

oo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kế toán 03 thảng kết thức ngày 31 tháng 03 năm 2021 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
--------  ----------------------------- ------------- í---------------------------—__________ ----- --------------------- ----------

Doanh thu hoạt động tài chính phản ánh doanh thu từ tiền lãi ngân hàng. Y
Doanh thu phát sinh từ tiền lãi được ghi nhận khi thỏa man đồng thời 2 điều kiện: 1. Có khả nàng thu được lợi ích từ giao dịch 4 
đó; 2. Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

- Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

Khi không thể thu hồi một khoản mà trước đó đã ghi vào doanh thu thì khoản có khả năng không thu hồi được hoặc không 
chắc chắn thu hồi được đó phải hạch toán vào chi phí phát sinh trong kỳ, không ghi giảm doanh thu.

13. Nguyên tắc và phưoTìg pháp ghi nhận giá vốn hàng bán
Giá vốn hàng bán phản ánh giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các chi phí khác dược ghi nhận vào giá vốn hoặc ghi 
giảm giá vốn trong kỳ báo cáo. Giá vổn được ghi nhân tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khỉ có khả năng tương đối chắc 
chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa. Giá vốn hàng bán và doanh thu được ghi nhận đồng 
thời theo nguyên tác phù họp. Cốc chi phí vượt trên mức tiêu hao bình thường được ghi nhận ngay vào giá vốn theo nguyên 
tắc thận trọng.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Chi phí tài chính bao gồm: Các khoản chi phí hoặc khoản lồ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phi đi vay 
vốn; Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính và các khoản chi phí tài chính khác.

Khoản chi phỉ tài chính được ghi nhận chi tiết cho từng nội dung chi phí khi thực tế phát sinh trong kỳ và được xác định một 
cách đáng tin cậy khi có đầy đủ bằng chứng về các khoản chi phí này.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chí phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh 
nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của Nhóm Công ty trong kỳ 
kế toán hiện hành.

Chì phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong 
năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc 
ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm và hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm 
trước. Nhóm Công ty không phản ánh vào tài khoản này tài sàn thuế thu nhập hoãn lại hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
phát sính từ các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chừ sở hữu.

Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ 
việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm và hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lai phải trả đã được ghi nhận từ các 
năm trước.
Nhóm Công ty chỉ bù trò các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi doanh nghiệp có quyền hợp 
pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hỉện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một CO' quan thuế đối 
với cùng một đơn vị chịu thuế và Nhỏm Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trà và tài sản thuế thu nhập 
hiện hành trôn cơ sờ thuần.
Các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước sẽ được quyết toán cụ thể với cơ quan thuế. Chênh lệch giữa số thuế phải nộp 
theo sổ sách và so liệu kiểm tra quyết toán sẽ được điều chỉnh khi có quyết toán chính thức với cơ quan thuế.

Năm 2020, Nhóm Công ty áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20%.

16. Nguyên tắc ghì nhận lãí trên cổ phiếu

Lãi cơ bản trên cồ phiếu được tính bằng cách lấy lợi nhuận hoặc lỗ phân bố cho cố đông sở hừu cồ phiếu phổ thông của Công 
ty sau khi trừ đi phần Quỹ khen thưởng và phúc lợi được trích lập trong kỳ chia cho số lượng bình quân gia quyền của sổ cồ 
phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ.

Cảo thuyết minh này ỉà bộ phận hợp thành cảc Bảo cảo tái chinh hợp nhất. Trang ĩ 2
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Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lo sau thuế phân bồ cho cồ đổng sở hữu cổ phiếu phổ 
thông của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho cồ tức của cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi) cho sổ lượng bình quân gia 
quyền của số cố phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ và sổ lượng bình quân gia quyền cùa cổ phiếu phổ thông sẽ dược 
phát hành trong trưởng hợp tất cả các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm đều được chuyến thành cổ phiếu 
phổ thông.

17. Công cụ tài chính

Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính
Theo thông tư sổ 2I0/2009/TT-BTC ngày 6 tháng 11 năm 2009 (’’Thông tư 210”), tài sản tài chính được phân loại một cách 
phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tải chính, thành tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông 
qua Bảo cảo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản cho vay và phải thu, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn và tài sàn 
tài chỉnh sẵn sàng đế bán. Nhóm Công ty quyết định phân loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu.

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo nguyên giá cộng với chị phí giao dịch trực tiếp có liên 
quan.

Các tài sản tài chỉnh cùa Nhóm Công ty bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu khách hàng và phải thu 
khác, cho vay.

Ghỉ nhận ban đầu

Nọ* phải trả tài chính

Nợ phải trà tàí chính theo phạm vi của Thông tư 210, cho mục đích thuyết minh trong các báo cáo tài chính, được phân loại 
một cách phù hợp thành các khoản nợ phải trả tài chính được ghi nhận thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các 
khoán nợ phải trà tài chính được xác định theo giá trị phân bố. Nhóm Công ty xác định việc phân loại các khoản nợ phải trả 
tài chỉnh tại thời điểm ghi nhận lần đầu.

Tất cà nợ phải trả tài chính được ghi nhận ban đầu theo nguyên giá cộng vói các chi phí giao dịch trực tiếp có liên quan.

Nợ phải trả tài chính cùa Nhỏm Công ty bao gồm các khoản phải trả người bản, các khoản phải trả khác.

Giá trị sau ghi nhận ìần đầu

Hiện tại không có yêu cầu xác định lại giá trị của các công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.

Bù trò* các công cụ tài chính
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chỉnh được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trinh bày trên các báo cáo tài chính nếu, và 
chi nếu, dơn vị có quyền hợp pháp thỉ hành việc bù trừ các giá trị đã được ghi nhận này và có ý định bù trừ trên cơ sở thuần, 
hoặc thu được các tài sản và thanh toan nợ phải trả đồng thời.

18. Các bên liên quan

Các bên liên quan là các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hay nhiều trung gian, có quyền kiểm soát 
hoặc chịu sự kiềm soát của Nhóm Công ty. Các ben liên kết, các cá nhân nào trực tiếp hoặc giản tiếp nắm giữ quyền biểu 
quyết và có ảnh hưởng đáng kể đối với Nhóm Công ty, những chức trách quản lý chủ chốt như Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng 
Quản trị, nhừng thành viên thân cận trong gia đình của những cá nhân hoặc các bên liên kết hoặc những công ty liên kết với 
cá nhân này cũng được coi là các bên liên quan. Trong việc xem xét từng mối quan hệ giữa các bên liên quan, bản chất của 
mối quan hệ được chú ý chứ không phải là hình thức pháp lý.

19. Báo cảo bộ phận
Bộ phận kinh doanh bao gồm bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và bộ phận theo khu vực địa lý.

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một bộ phận có thể phân biệt được của Nhóm Công ty tham gia vào quá trình sản xuất 
hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ riêng lổ, một nhóm cảc sản phàm hoặc các dịch vụ có liên quan mà bộ phận nảy có rủi ro và 
lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác.

Các thuyết mình này ỉâ bộ phận hợp thành các Bảo cảo tái chinh hợp nhất. Trang 13
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Bộ phận theo khu vực địa lý là một bộ phận có thể phân biệt được của Nhóm Công ty tham gia vào quá trình sản xuất hoặc 
cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể mà bộ phận này có rùi ro và lợỉ ích kinh tế khác với 
các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.

ỉleól

G
»Ị

V. THÔNG TIN BÓ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN HỢP NHẤT

1. Tiền và các khoản tưoìig đương tiền 31/03/2021 01/01/2021

Tiền 13,303,430,606 15,353,159,949

Tiền mặt 10,618,924,196 5,228,587,742

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 2,684,506,410 10,124,572,207

Cộng 13,303,430,606 15,353,159,949

2. Các khoản đầu tư tài chính (xem trang 34)

3. Phải thu ngắn hạn cua khách hàng

31/03/2021 01/01/2021
Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Công ty TNHH MTV ĐPA
Đức Phương 472,751,020 -

Phải thu tiền chuyển nhượng 
cổ phần (*) - 4,000,000,000 -
Đối tượng khác 46,901,704,384 60,309,516,574 -
Cộng = 47,374,455,404 64,309,516,574 •

(*) Các khoản nợ phải thu do thoái vốn Công ty cổ phần TTD theo Nghị quyết của HĐQT sổ 11/2020/NQ-HDQT ngày 
20/11/2020 và Bien bản họp HĐQT số 11/2020/BBH-HĐQT ngày 20/11/2020. Các khoản công nợ này đã được thanh 
toán đến thời điểm lập báo cảo này.

4. Trả trước cho ngưòi bán ______________ 31/03/2021_____________________________ 01/01/2021
Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Ngắn hạn 19,319,137,474 - 19,098,431,435 -

Công ty TNHH Dầu tư Xây
Dựng Phương Nam Phát (1) 13,700,000,000 - 13,700,000,000
Công ty TNHH MTV ĐPA
Phương Anh (2) 5,000,000,000 - 5,000,000,000 -

Đối tượng khác 619,137,474 - 398,431,435 -

Cộng 19,319,137,474 - 19,098,431 435 -

(1) Theo hợp đồng nguyên tắc sổ 01.2019/HĐNT-PNP-BD ngày 01/03/2019 được ký kết giữa Công ty TNHH Đầu tư Xây 
dựng Phương Nam Phát và Công ty cổ phần BDLAND về việc thi công nhà ở liền kề tại khu dân cư Thạnh Phước, tỉnh 
Bình Dương. Công ty cổ phần BĐLAND đã tạm ứng đợt I cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Nam Phát với 
số tiền là 13.700.000.000 VND. Đến thời điểm lập báo cáo này, việc thí công chưa được thực hiện theo tiến độ là do dự án 
chưa có giấy phép xây dựng.

Cảo thuyết minh này ỉà hộ phận hợp thành các Bảo cảo tái chinh hợp nhất. Trang ì 4
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(2) Theo hợp đồng số 02/HĐKT/2020/PA-BDL ngày 01 /04/2020 được kỷ kết giữa Công ty TNHH MTV ĐPA Phương 
Anh và Công ty cổ phần BDLAND về việc giao nhận thầu thi công cơ sở hạ tầng khu nhà ờ ven sông Thạnh Phước. Công 
ty cố phần BDLAND đã tạm ứng đợt 1 cho Công ty TNHH MTV ĐPA Phương Anh với số tiền là 5.000.000.000 VND.

- Giá trị hảng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điềm cuối kỳ: không có.

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ: 56.037.950.000 VND.

5. Phải thu khác 31/03/2021 01/01/2021

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Ngắn hạn 58,603,009,878 • 57,345,025,624

Phải thu khác 48,863,144,254 - 47,605,160,000

Khoản đặt cọc mua cổ phần
Công ty BDLand - -

Bùi Thị Nết 5,160,000 5,160,000

Võ Xuân Phong 19,300,000,000 19,300,000,000

Đặng Khắc Nam 20,500,000,000 20,500,000,000

Lê Thùy Trang 7,800,000,000 7,800,000,000

Đối tượng khác 1,257,984,254

Tạm ứng (4) 9,587,604,145 9,587,604,145

Ký cược, ký quỹ 152,261,479 152,261,479

Cộng 58,603,009,878 57,345,025,624

6. Hàng tồn kho 31/03/2021 01/01/2021

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

Nguyên liệu, vật liệu 17,896,757,923 - 7,365,205,562 -

Công cụ, dụng cụ 3,418,184 - 4,418,184 -

Chi phí sx, KD dở dang (*) 80,566,009,984 - 86,428,090,903 -

Hàng hoá 4,402,658,828 - 4,862,991,915 -

Cộng 102,868,844,919 - 98,660,706,564 -

(♦) Theo quyết định số 1970/QĐ - UBND cùa UBND thị xã Tân Uyên được ký ngày 26/05/2020, quyết định về việc phe duyệt 
nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại ven sông Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên và quyết định sổ 
2178/QĐ -UBND của UBND thị xã Tân Uyên được ký ngày 03/06/2020, quyết định về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi 
tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại ven sông Thạnh Phước, phường Thạnh Phước, thị xẵ Tân Uyên. Hiện tại dự án đang 
chờ Giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương để tiến hành xây dụng cơ sở hạ tầng. Chi phí sản xuất kinh doanh 
dở dang của dự án này tại 31/12/2020 là 56.037.950.000 VND.

7. Tài sản cổ định hữu hình

Các thuyết mình này là bộ phân hợp thành cảc Bảo cảo tái chỉnh hợp nhất. Trang 15
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12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
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Nhà cửa, vật kiến 
trúc

Máy móc thiết bị Phương tiện vận 
tải truyền dẫn Tổng cộng

Nguyên glá
số dư đầu kỳ 701,591,369 1,053,577,273 3,849,238,182 5,604,406,824
SỐ dư cuối kỳ 701,591,369 1,053,577,273 3,849,238,182 5,604,406,824
Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu kỳ 70,159,138 399,076,789 1,356,213,410 1,825,449,337
Khẩu hao trong kỳ 17,539,785 40,763,142 75,796,893 93,336,678

Số dư cuối kỳ 87,698,923 439,839,931 1,432,010,303 1,959,549,157
Giá trị còn lại
Số dư đầu kỳ 631,432,231 654,500,484 2,493,024,772 3,778,957,487
Số dư cuối kỳ 613,892,446 613,737,342 2,417,227,879 3,644,857,667

8. Chi phí trả trước 31/03/2021 01/01/2021
a. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,183,289,131 529,637,640

Chi phí công cụ dụng cụ 2,183,289,131 529,637,640

b. Chi phí trả trước dài hạn 2,984,955,459 4,910,698,176
Chi phí công cụ dụng cụ 239,955,459 1,216,682,716
Chi phí thuê kho - 949,015,460
Công trình nhà văn phòng và khuôn viên cà phê sân vườn 2,745,000,000 2,745,000,000
Cộng 5,168,244,590 5,440,335,816

9. Lọi thế thương mại Quý I năm 2021 Quý I năm 2020
Sổ dư đầu năm 35,418,973,722 7,136,313,482
lang trong năm — 29,319,916,598
Phân bo trong năm - 1,037,256,358
Số dư cuối nâm 35,418,973,722 35,418,973,722

10. Phải trả cho người bán 31/03/2021 01/01/2021

Giá trị
Số có khã năng 

trả nọ Giá trị
Số có khả năng 

trả nọ’
Ngắn hạn

Công ty Cổ phần Hòa Phát
Land 8,368,952,654 8,368,952,654

Công ty TNHH Vật Liệu Xây
Dựng Nam Hiệp Phát • - 4,837,159,383 4,837,159,383

Công ty TNHH Lê Anh 
Investment « 6,516,382,636 6,516,382,636
Đối tượng khác 33,516,262,697 33,516,262,697 22,996,174,310 22,996,174,310
Cộng 33,516,262,697 33,516,262,697 42,718,668,983 42,718,668,983

9;
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Các thuyết mình này là bộ phân hợp thành cảc Báo cảo tài chinh hợp nhất. Trang ì 6
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01/01/2021
sổ phải nộp 

trong kỳ
Số đã nộp 
trong kỳ 31/03/2021

a. Phải nộp
Thuế giá trị gia tăng 79,237,845 7,968,303,149 7,935,551,388 111,989,606
Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,610,652,679 100,779,570 - 2,711,432,249
Thuế thu nhập cá nhân 61,200,000 - - 61,200,000
Các loại thuế khác 137,009,704 6,000,000 143,009,704 *•
Cộng 2,888,100,228 8,075,082,719 8,078,561,092 2,884,621,855

b. Phải thu
Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa 14,656,399 - - 14.656,399
Các loại thuế khác - - 105,432,328 105,432,328
Cộng 14,656,399 «• 105,432,328 120,088,727

13. Phải trả ngắn hạn khác 31/03/2021 01/01/2021
Bảo hiểm xã hội 61,364,934 47,959,125
Bảo hiểm y tế 10,829,106 8,463,375
Bảo hiểm thất nghiệp 4,812,936 3,761,500

Khoản phải trả khác - 2,750,895,686
Ông Thân Xuân Nghĩa Ợ) - 2,750,895,686
Cộng 77,006,976 2,811,079,686

(*) Theọ hợp đồng mượn tiền số 02.2020/BDL ngày 12/12/2020, ông Thận Xuân Nghĩa cho Công ty cổ phần BDLAND 
mượn tiền. Thời hạn mượn: 6 tháng. Lãi suất mượn tiền: 0%. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động. Tài sản đảm bào: Tín chấp.

14. Vay và nợ thuê tài chính 31/03/2021 01/01/2021

Giá trị
số có khả nãng trả 

nọ’ Giá trị
Sổ có khả năng trả 

nợ
a. Vay ngắn hạn 49,671,435,958 49,671,435,958 45,762,215,719 45,762,215,719
b. Vay dài hạn đến hạn trả - - 82,500,000 82,500,000
c. Vay dài hạn 331,283,349 331,283,349 4,097,612,523 4,097,612,523

Cộng 50,002,719,307 50,002,719,307 49,942,328,242 49,942,328,242
15. Vốn chủ sỏ’hữu

a. Bảng đốỉ chiểu biển động của vốn chủ sở hữu:

Khoản myc
Vốn góp của chủ 

sở hữu

Lọi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối

Lọi ích cổ đông 
không kiểm soát Cộng

số dư tại 01/01/2019 169,999,930,000 3,241,537,182 50,023,600,831 223,265,068,013
Giảm do họp nhất (98,465,552) (17,274,057,023) (17,372,522,575)
Lãi trong năm - 12,515,051,999 732,796,209 13,247,848,208

số dư tại 31/12/2019 169,999,930,000 15,658,123,629 33,482,340,017 219,140,393,646
sồ dư tại 01/01/2021 169,999,930,000 15,658,123,629 33,482,340,017 219,140,393,646

Cảc thuyết mình này tà hộ phận hợp thành các Báo cảo tái chỉnh hợp nhất. Trang ì 7
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CÔNG TY CÔ PHÀN ILA Mầu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT
Cho kỳ kể toán 03 tháng kết thúc ngày 31 thảng 03 năm 2021 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Lãi trong kỳ
sỗ dư tại 31/03/2021 169,999,930,000

(44,500,223)

15,613,623,405
174,739,418

33,657,079,435

130,239,195
219,270,632,841

b» Chi tiết vốn góp của chủ sờ hữu

31/03/2021 01/01/2021
Vốn gỏp của các cổ đồng 169,999,930,000 169,999,930,000

Cộng 169,999,930,000 169,999,930,000

c. Các giao dịch về vốn vói các chủ sở hữu Quý I năm 2021 Quý I năm 2020
và phân phổi cồ tức, chia lợi nhuận

Vốn đầu tư của chủ sớ hữu 169,999,930,000 169,999,930,000
vốn góp đầu kỳ 169,999,930,000 169,999,930,000
vốn góp cuối kỳ 169,999,930,000 169,999,930,000

Cổ tức, lợi nhuận đã chia - -

d. Cổ phiếu 31/03/2021 01/01/2021
Số lượng cổ phiếu đàng ký phát hành 16,999,993 16,999,993
Sổ lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 16,999,993 16,999,993

Cổ phiếu phổ thông 16,999,993 16,999,993
Sổ lượng cổ phiếu đang lưu hành 16,999,993 16,999,993

cổ phiếu phổ thông 16,999,993 16,999,993
Mệnh giả cô phiếu đang lưu hành: đồng Việt Nam/cổphiếu. 10,000 10,000

VI. THÔNG TIN BÔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẲ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH HỢP NHẤT

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý I năm 2021 Quý I năm 2020

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 79,683,031,491 24,739,806

Cộng 79,683,031,491 24,739,806

2. Giá vốn hàng bán Quý I năm 2021 Quý I năm 2020

Giá vốn hàng bán 77,142,589,161 -

Cộng 77,142,589,161 -

3. Doanh thu hoạt động tài chính Quý 1 năm 2021 Quý I năm 2020

Doanh thu hoạt động tài chính 828,441 232,974

Cộng 828,441 232,974

4. Chỉ phí tài chính Quý I năm 2021 Quý I năm 2020
Lãi tiền vay 1,035,671,048 18,568,857

Cộng 1,035,671,048 18,568,857

5. Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Quý ĩ năm 2021 Quý I năm 2020

Cảc thuyết minh này lả bộ phận hợp thành các Báo cảo tải chỉnh hợp nhất. Trang 18



CÔNG TY CỎ PHÀN ILÂ Mâu số B 09 - DN/HN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Cho kỳ kế toán 03 tháng kết thức ngày 31 thảng 03 năm 2021 Đon vị tính: Đồng Việt Nam

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Cộng

6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

1. Chí phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện 
hành

2. Các khoản điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước 
vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm nay

3* Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

7. Lãi CO’ bản trên cỗ phiếu

Lọi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm

- Các khoản điều chỉnh tăng

- Các khoản điều chỉnh giảm
Lọi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cỗ phiếu phổ thông

Cố phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm

Lãi cơ bản trên cổ phiếu
Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)

1,272,883,434________ 587,171/109

1,272,883,434 587,171,109

Quý I năm 2021 Quý 1 năm 2020

100,779,570

100,779,570

Quý I nâm 2021

(44,500,223)

(44,500,223) (557,391,145)

16,999,993 16,999,993

(3) (33)

(3)(33)

(*) Không có tác động nào làm suy giầm cảc cổ phiếu phố thông vào ngày 31/03/2021.

Người lập biểu Kế toán trưởng

Tạ Ngọc BíchNguyễn Thị Tuyểt Nhung Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Quý I năm 2020

(557,391,145)

Các thuyết mình này lá bộ phận hợp thành các Bảo cảo tài chính hợp nhất. Trang ì 9
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