
CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIET NAM
D6c lap - Tu do - Hanh PhUc

TP. HO Chi Minh, ngdy 30 theng 11 nAn 2022

CONG BO THONG TIN BAT THUdNG

Kinh gl}i: - tJy ban Chr?ng khoan Nha nu6c

- Sd Giao dich Chong khoan He Noi

1. TCn t6 ch&c: C6ng ty C6 phAn Sai Gdn H6a xa

- Ma ch&ng khoan: SHX

- Dia chi: 275C Pham Ngu Lao, P. Pham Ngo Lao, Q.1, TP. H6 Chi Minh

- Dign thoai liCn hC: 028.38377660 Fax: 028.38369031

- Email: info@saigonhoaxa.com.vn

2. NOi dung th6ng tin cdng b6:

Tidu $p cu\c hap DHDCD thudng nidn nem 2022 En 3:

- Thoi gian: 14h00'ngdy 23/112022.

- Dia di6m: Van phdng COng ty, 275C Pham NgA LAo, P. PhAm NgA LAo, Q.1' Tp.

Ha Chi Minh.

- N.,i dung hap: Ven gio nguyen n,i dung hap DHDCD thudng ni6n ndm 2021 ldn 1.

- Tdi tiCu hap: Dugc duo. c deng Gi tren muc "Quan hQ c6 d6ng" cia website COng

ty tai dia chi: hftp saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html

3. Th6ng tin ney da duqc c6ng b6 trCn trang thOng tin diCn tl} cl]a COng ty vdo ngdy
3O11112022 tai d?dng d5n: http://www.saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html

Chung t6i xin cam k6t cec th6ng tin c6ng b6 tren day la ding su that va hoan toan
chiu trdch nhiem trudc phap luAt v6 noidung cec th6ng tin da cOng b0.

GONG TY CO PHAN
sAI GON HOA xA

S6: 152lCBTT-SHX

ki HD1T
Ven Ki6n

Ngudi
Shi rZ



cONG TY cO PnArv s,tr cdN u6l' xa
275C Pham Ngfl L6o, q.t, ff. ud Cni Iraint
MSDN: 0300481625 do Sd KH&DT TP.HCM cip rtgdy 04/01/2005

website: http ://www. saigonhoaxa.com.r,n

TP.H6 Chi Minh, ngdy 30 theng 11 nam 2022

THONG BAO MOI H9P
D?i hoi ddng c6 at6ng thudng ni6n nem 2022 (len 3)

Kinh od?i Qui,c6 d6ng crla C6ng ty C6 phdn Siri Gon Hda xa

- 

s6 cp 
"d 

f,crr,
s6 cMND/cccD/MsDN:
Dia chi:

MA sii:

CuOc hap DHDCD thudng nien n1m 2022 (len 2) crla COng ty C6 phAn- SAi Gon
Hod xa dugc t6 chuc ngay 28111t2022 da kh6ng d0 di6u ki6n ti6n ha.nh do t6ng s6 co
phdn c6 quy6n oi6u qui6i tnam dg chi dat 33,3-9%, thap hon ty Ie t6i thi6u 510/o theo
quy olnn larureu zc ureu re uong ry.

Do viy, C6ng ty C6 phAn Sdi Gdn H6a xa tran trong th6ng bao va kinh.mdi c6 dong
den tham drr ph-i6; hqi Dai hOi tt6ng c6 o6ng thuong ni€i ndm 2022lan tho 3 c0a

COng ty CP Sdi Gdn H6a xa, cq th6 nhu sau:

l. Thdi gian: 14 h00'th0 Hai, ngay 23 theng 12 nem 2022.

2. Dia di6m: Ven phdng COng ty, 275C Pham NgU Lao, P. Pham Ngo Lao, Q 1,

TP. Hd Chi Minh.

3. Thanh phin tham dfr: Hoi d6ng quan tri, Ban ki6m so6t, Ban diCu hanh vd c6c
c6 dong c6 ten trong danh sech ch6t ngey 191912022.

4. Uy quydn: Nhong c6 d6ng kh6ng th6 tham du c6 th6 0y quyBn cho nguoi/t6
choc khac tham dq va viec 0y quy6n phdi tlugc lep thanh ven ban. Ven ban iy,quy6n
duEc lap theo quy dinh crla 6nip ruai v6 dAn sq vd phai nCu 16 ten ca nhan, t6 ch*c
ttuqc rly quy6n va s6 luqng c6 phAn duqc rly quydn.

C6 d6ng co th6 s& dung mau giAy ul quydn c0a C6ng ty (tluoc gl}i kdm tdi lieu mdi
hop lAn 1 v-d tluEc ddng taitren wluiit6 ioig ty) ho{c lap mOt ven ban rly quy6n kh6c
theo quy tlinh cia phap luat.

5, Chuong trinh va tai lieu duqc dang tai tren muc "Quan hC cA dOng" cia
website COng ty tai dia chi http://saioonhoaxa.com.vn/?/investors.hlml ti] ngay
g\t'\112022. Ouy A6 OOng cO tn6 ttram mao tai lieu gii kdm thu moi hqp lan 1.

6. Thu tqc ating k! tham du:

C6 d6ng hoic ngudi dugc iy quydn vui lOng mang theo cAc giAy td sau:

- Th6ng bao moi hgp;

- Bdn g6c gi5y to tny than (CMND/CCCD/H0 chi6u);

- Van ban rly quydn (trudng hqp nhan iy quydn tham du Dai hoi);

7. 86 phi6u ti.P xa:

c6 d6ng n6u khong tham drr trrrc ti6p hoac kh6ng iy quydn cho ngudi khac tham
dLf Dai h0i-c6 ttrB gli-Pni6u oi6u quy6t d6n cuOc nqp 5ing cech g0i thu cho Ban t6



ch*c Dai hoi theo ttia chi: 275C PhAm Ngq Lao, P. Pham NgU Lao, Q.l, Tp. H6 Chi
Minh. D6 thuan tien cho cong tac ki6m d5m Rni6u Ui6u quy5t, Quy c6 OOng vui ldng g&i
den C6ng ty cham nhet 01 (m6t) ngay lam viec truoc ngay khai mac Dai hoi.

8. Cec noi dung kh6c:

C6c ! ki6n cho Chuong trlnh cia Dai hoi (n6u c6), dd nghi Quf c6 OOng giri tt6n
Ban t6 ch0c Oai h6i theo dla chi: 275C Pham Ngu Lao, P. Pham Ngo Lao, Q.1, Tp. Hd
Chi Minh, cham nh6t 03 (ba) ngay lam viCc tru6c ngay khai mac Dai hoi.

Tran trgng.
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CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 
MSDN: 0300481625  do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005 
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn 

CCHHƯƯƠƠNNGG  TTRRÌÌNNHH  NNGGHHỊỊ  SSỰỰ    
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 LẦN 3 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
Thời gian: 14h00’ ngày 23 tháng 12 năm 2022. 
Địa điểm: Văn phòng Công ty, 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh 

Thời gian Nội dung 

13.30 – 14:00  Đăng ký danh sách cổ đông (CĐ) 

14:00 – 14:20 
 

Diễn văn khai mạc Đại hội 
Báo cáo kiểm tra tư cách CĐ 
Giới thiệu Chủ tọa 
Chỉ định Thư ký 
Thông qua Ban kiểm phiếu 
Thông qua Chương trình nghị sự  
Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội 

14:20 – 14:40 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc (TGĐ). 
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) 
Thông báo về danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan của Công ty 
 Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 

14:40 – 14:50 Tờ trình về các nội dung sau: 
Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 
Báo cáo của HĐQT và TGĐ 
Báo cáo hoạt động của BKS 
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 
Kế hoạch năm 2022 
Thù lao của HĐQT và BKS  

14:50 – 15:45 Các chất vấn của cổ đông đối với bà Trần Thiên Kim và những người liên quan 
như ông Nguyễn Minh Đức, bà Lê Mỹ Dung về toàn bộ hoạt động kinh doanh 
thuốc lá để xác định rõ trách nhiệm tài chính, pháp lý các giai đoạn bà Kim, ông 
Đường làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật 
Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình/nội dung trong Tờ trình 
Công bố kết quả biểu quyết  

15:45 – 16:00 Trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ và biểu quyết thông qua 

16:00 – 17:00 Trình bày Biên bản cuộc họp và biểu quyết thông qua 

17:00 – 17:05   Bế mạc 
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CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 
MSDN: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005 
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

QQUUYY  CCHHẾẾ  LLÀÀMM  VVIIỆỆCC  
ĐĐẠẠII  HHỘỘII  ĐĐỒỒNNGG  CCỔỔ  ĐĐÔÔNNGG  TTHHƯƯỜỜNNGG  NNIIÊÊNN  NNĂĂMM  22002222  LLẦẦNN  33  

CCÔÔNNGG  TTYY  CCỔỔ  PPHHẦẦNN  SSÀÀII  GGÒÒNN  HHỎỎAA  XXAA  
  

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (lần 3) của 
Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (Công ty) được tiến hành vào ngày 
23/12/2022. Để đảm bảo cho cuộc họp thành công, đúng các thủ tục và hiệu quả 
cao, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin trình những nguyên tắc làm việc cơ 
bản của cuộc họp ĐHĐCĐ như sau: 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
-  Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 
-  Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa; 
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 
II. QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐHĐCĐ 
Các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua: 
1. Bầu Ban kiểm phiếu (BKP). 
2. Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ. 
3. Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 
4. Báo cáo hoạt động HĐQT và Tổng giám đốc. 
5. Báo cáo hoạt động của BKS. 
6. Kết quả SXKD năm 2021. 
7. Kế hoạch năm 2022.  
8. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.  
9. Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022. 
10. Phê duyệt công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2022. 
11. Các chất vấn trực tiếp của các cổ đông đối với bà Trần Thiên Kim và 

những người liên quan như ông Nguyễn Minh Đức, bà Lê Mỹ Dung về toàn bộ 
hoạt động kinh doanh thuốc lá để xác định rõ trách nhiệm tài chính, pháp lý các 
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giai đoạn ông Trần Vĩ Đường và bà Trần Thiên Kim làm Chủ tịch HĐQT kiêm 
người đại diện theo pháp luật.  

12. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.  
13. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 
III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ 

HỌP ĐHĐCĐ 
1.  Thành phần tham dự họp ĐHĐCĐ 
-   Các cổ đông (CĐ) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của 

một hoặc nhiều CĐ có tên trong danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt 
ngày 19/9/2022; 

-  HĐQT, BKS và Ban điều hành. 
2.  Quyền của CĐ tham dự họp ĐHĐCĐ 
- Được trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự họp Đại hội; 
- Được biểu quyết bằng cách gửi thư về Công ty theo địa chỉ: 275C Phạm 

Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Biểu quyết từ xa) 
và phiếu biểu quyết trong trường hợp này được gọi tắt là phiếu biểu quyết từ xa. 
Phiếu biểu quyết từ xa (sau khi CĐ đã lựa chọn ý kiến biểu quyết) cùng với 
Thông báo mời họp được bỏ vào một phong bì thư dán kín, bên ngoài ghi thông 
tin CĐ gửi (tên, địa chỉ) và dòng chữ “Phiếu biểu quyết” và được gửi về Ban tổ 
chức Đại hội của Công ty; 

-  Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong Chương trình  
nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ, theo Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ và 
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; 

-  CĐ đến muộn khi cuộc họp ĐHĐCĐ chưa kết thúc có quyền đăng ký 
ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không 
có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu 
quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. 

3.  Nghĩa vụ của CĐ 
-  CĐ hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự cuộc họp phải mang 

theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND/Căn cước công dân(CCCD)/Hộ chiếu, Thông 
báo mời họp, Giấy ủy quyền, phiếu biểu quyết của CĐ và phiếu biểu quyết của 
CĐ ủy quyền (nếu người dự họp trực tiếp được CĐ ủy quyền); 

-   Đăng ký dự họp với Ban kiểm tra tư cách CĐ dự họp (BKT); 
-  Ăn mặc lịch sự; 
-  Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai ngay từ đầu 

khi vào cuộc họp và phải được sự đồng ý của Chủ tọa cuộc họp; 
-  Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, Chương trình nghị sự, sự điều khiển 

của Chủ tọa và kết quả làm việc tại Đại hội. 
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4. Quyền của người triệu tập 
Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì 

trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của 
Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc 
không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp và hiệu lực các 
biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng. 

5.  Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa 
-  Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa, có chức năng điều 

khiển cuộc họp theo Chương trình nghị sự, các quy định đã được ĐHĐCĐ thông 
qua.  

-  Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của 
CĐ nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến 
ĐHĐCĐ. 

- Có quyền hoãn, tạm dừng cuộc họp trong các trường hợp: Không đủ số 
người dự họp theo tỷ lệ quy định; có đủ số người nhưng trong quá trình diễn ra 
cuộc họp có người hoặc nhóm người dự họp hoặc người bên ngoài có hành vi 
ngăn trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cuộc họp không được tiến hành nghiêm 
túc, hợp pháp theo Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc, … đã được thông 
qua và các trường hợp khác quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.  

6.  BKT  
-  BKT gồm một trưởng ban và các thành viên. BKT phải có ít nhất một 

thành viên của BKS đương nhiệm. Trường hợp vì các lý do khách quan mà 
không có ít nhất một thành viên BKS đương nhiệm tham gia thì Công ty cử 
người khác thay thế.  

-  Nhiệm vụ của BKT:  
 Tiếp nhận Thông báo mời họp của CĐ hoặc Giấy ủy quyền, 

CMND/CCCD/Hộ chiếu, các tài liệu liên quan khác …  của người tham dự Đại 
hội để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách CĐ có quyền dự họp và 
tiến hành đăng ký dự họp; 
 Phát cho CĐ và người được CĐ ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tài 

liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết (trong trường hợp phải cấp lại phiếu biểu 
quyết); 
 Trường hợp người đến tham dự họp không có đủ tư cách tham dự thì có 

quyền từ chối cho vào, từ chối cấp tài liệu;  
 Lập và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra tư cách CĐ tham dự họp trước 

khi khai mạc cuộc họp và trước mỗi lần biểu quyết nếu có sự thay đổi về số CĐ 
đăng ký tham dự. 

7.  Thư ký cuộc họp 
- Nhân sự Thư ký do Chủ tọa chỉ định, gồm 01 người; 
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- Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp: 
 Ghi chép trình tự diễn biến cuộc họp, tóm tắt ý kiến đóng góp của CĐ, Chủ 

tọa trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; 
 Lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ và trình bày dự thảo Biên bản để ĐHĐCĐ 

thông qua; 
 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa. 
8.  BKP 
a. Tư cách của BKP 
- BKP do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua;  
- Việc biểu quyết thông qua BKP do Chủ tọa cử người đứng ra kiểm phiếu 

và thông báo kết quả với Chủ tọa. 
b.  Nhiệm vụ của BKP 
- BKP tổ chức kiểm thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết các vấn đề trong cuộc 

họp ĐHĐCĐ, trừ biểu quyết về việc thông qua BKP (Chủ tọa sẽ chỉ định thành 
viên kiểm thẻ biểu quyết thông qua BKP). Đồng thời, BKP phải lập biên bản về 
việc kiểm phiếu đó. 

- Chủ tọa ủy quyền BKP công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp.  
IV. CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 
1.  Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ 
Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số CĐ dự họp đại diện ít nhất 65% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp số CĐ đăng ký tham dự họp 
ĐHĐCĐ chưa đại diện đủ cho 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo 
danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ thì cuộc họp được coi như chưa đủ 
điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành cuộc 
họp lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh 
nghiệp. 

2.  Công cụ thực hiện biểu quyết 
a.  Thẻ biểu quyết (phát sau khi đăng ký dự họp) 
-  Thẻ biểu quyết được dùng để thông qua các vấn đề sau đây theo diễn biến 

của Đại hội: 
+  Nhân sự BKP; 
+  Chương trình nghị sự; 
+  Quy chế làm việc; 
+  Nghị quyết ĐHĐCĐ; 
+  Biên bản họp ĐHĐCĐ; 
+  Các vấn đề phát sinh ngay tại cuộc họp.  
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-  Hình thức thẻ biểu quyết: 
+  Có đóng dấu treo (bản gốc) của Công ty; 
+  Mã số biểu quyết; 
+  Tên CĐ; 
+  Số cổ phần sở hữu/số phiếu biểu quyết; 
+  Nội dung cần biểu quyết; 
+  Các ô để thể hiện ý kiến biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý 

kiến); 
+ Phần ký tên của CĐ/người được CĐ ủy quyền. 
b.  Phiếu biểu quyết (thuộc tài liệu gửi kèm cùng với Thông báo mời họp để 

CĐ có thể gửi phiểu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư vì không đi dự 
họp trực tiếp hoặc vì không ủy quyền dự họp) 

-  Phiếu biểu quyết được dùng để thông qua các nội dung khác còn lại của 
cuộc họp (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng thẻ biểu quyết nêu trên). 

-  Hình thức phiếu biểu quyết: 
+  Có đóng dấu treo (bản gốc) của Công ty; 
+  Mã số biểu quyết; 
+  Tên CĐ; 
+  Số cổ phần sở hữu/số phiếu biểu quyết; 
+  Nội dung cần biểu quyết; 
+  Các ô để thể hiện ý kiến biểu quyết quyết (tán thành, không tán thành, 

không có ý kiến); 
+ Phần ký tên của CĐ/người được CĐ ủy quyền. 
3.  Biểu quyết thông qua các vấn đề 
- ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Chương 

trình nghị sự. 
- Thẻ biểu quyết sẽ được phát cho từng CĐ/người được CĐ ủy quyền tham 

dự trực tiếp tại cuộc họp vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ. CĐ/người được CĐ ủy 
quyền lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì ký tên vào ô tương ứng. Trường hợp 
CĐ/người được CĐ ủy quyền tại cuộc họp thay đổi ý kiến biểu quyết thì 
CĐ/người được CĐ ủy quyền gạch chéo vào ô đã ký, rồi ký lại vào ô khác. 

- Phiếu biểu quyết sẽ được gửi cho từng CĐ kèm theo Thư mời họp ĐHĐCĐ 
hoặc được cấp lại tại ĐHĐCĐ (có đóng dấu “PHIẾU CẤP LẠI”). CĐ/người 
được CĐ ủy quyền lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì ký tên vào ô tương ứng. 
Trường hợp CĐ/người được CĐ ủy quyền thay đổi ý kiến biểu quyết thì 
CĐ/người được CĐ ủy quyền gạch chéo vào ô đã ký, rồi ký lại vào ô khác. 
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- Các CĐ/người được CĐ ủy quyền tham dự trực tiếp họp ĐHĐCĐ bỏ phiếu 
tại cuộc họp. 

- Các CĐ không tham dự trực tiếp cũng như không ủy quyền cho người khác 
tham dự thay thì có thể gửi phiếu biểu quyết về Công ty bằng hình thức Biểu 
quyết từ xa; trường hợp thư đến muộn nhưng cuộc họp ĐHĐCĐ chưa kết thúc 
BKP phải thực hiện việc tiếp nhận ngay (sau khi được Ban tổ chức chuyển cho) 
và đưa vào để kiểm đếm tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội 
để phục vụ công tác này và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó 
sẽ không bị ảnh hưởng. Thời hạn cho việc nhận Phiếu biểu quyết từ xa là từ khi 
CĐ nhận được Thông báo mời họp cho đến trước khi các nội dung biểu quyết tại 
Đại hội đã kết thúc theo Chương trình nghị sự được thông qua. Trong trường 
hợp này, phiếu biểu quyết từ xa (sau khi CĐ đã lựa chọn ý kiến biểu quyết) cùng 
với Thông báo mời họp được bỏ vào một phong bì thư dán kín, bên ngoài ghi 
thông tin CĐ gửi (tên, địa chỉ) và dòng chữ “Phiếu biểu quyết” và được gửi về 
Trưởng ban tổ chức Đại hội của Công ty bằng hình thức Biểu quyết từ xa. Khi 
kiểm phiếu, Phiếu biểu quyết từ xa sẽ được đóng dấu “BỎ PHIẾU TỪ XA” để 
phân biệt với các phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp và có giá trị như các 
phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. 

- Đối với các nội dung biểu quyết mà ĐHĐCĐ quyết định điều chỉnh/bổ 
sung/biểu quyết chi tiết hơn theo từng vấn đề, Ban tổ chức sẽ phát thẻ biểu quyết 
riêng cho các nội dung này để các CĐ/người được CĐ ủy quyền thực hiện biểu 
quyết vào Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của BKP. Các nội dung mà ĐHĐCĐ 
quyết định điều chỉnh/biểu quyết chi tiết hơn sẽ thay thế nội dung tương ứng tại 
Phiếu biểu quyết đã gửi kèm thư mời họp. 

- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc 
điều chỉnh hoặc biểu quyết chi tiết hơn các nội dung biểu quyết hiện hữu của 
Chương trình nghị sự thì các CĐ thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ 
phiếu từ xa sẽ được xem không bỏ phiếu tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ 
được tính trên tổng số phiếu các CĐ tham dự Đại hội. 

-  Các thẻ/phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính nếu thuộc 
một trong các trường hợp sau: 

 Không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không phải là bản gốc có dấu 
của Công ty; 

 Thẻ/Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, trừ trường hợp thay đổi ý kiến 
biểu quyết được quy định ở trên; 

 Thẻ/Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu, trừ trường hợp 
theo yêu cầu của Chủ tọa; 

 Thẻ/Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của CĐ/người được 
CĐ ủy quyền, không ký tên ý kiến nào hoặc ký tên từ 2 ý kiến trở lên đối với nội 
dung cần lấy ý kiến; biểu quyết nào mà có vi phạm nêu trên thì phần biểu quyết 
đối với nội dung đó là không hợp lệ; 
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 Phiếu biểu quyết từ xa không gửi về Công ty theo đúng quy định tại Quy 
chế này (đối với trường hợp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu từ xa). 

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ, Phiếu biểu 
quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không 
làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác; 

- Trường hợp CĐ đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng vì lý do quan trọng 
không thể có mặt đến hết chương trình ĐHĐCĐ, CĐ đó phải gửi lại Thẻ/Phiếu 
biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Trưởng BKP trước khi ra 
về. Nếu CĐ bỏ về và không gửi lại Thẻ/Phiếu biểu quyết cho Trưởng BKP xem 
như CĐ đó không bỏ đối với các vấn đề cần lấy ý kiến. 

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa thông báo bắt đầu bỏ phiếu 
cho đến khi không còn CĐ/người được CĐ ủy quyền nào bỏ phiếu vào thùng 
phiếu hoặc sau 05 phút kể từ khi BKP thông báo bỏ phiếu lần cuối cùng, tùy 
theo điều kiện nào đến trước. 
 Trường hợp CĐ/người được CĐ ủy quyền quên mang Phiếu biểu quyết 

hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, CĐ/người được CĐ ủy quyền có 
thể liên hệ với Ban tổ chức để làm thủ tục cấp lại. Phiếu biểu quyết mới sẽ được 
đóng dấu “PHIẾU CẤP LẠI”. 

- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi số phiếu biểu quyết tán 
thành về nội dung đó đạt được tỷ lệ quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều 
lệ Công ty. 

4.  Thảo luận và phát biểu ý kiến  
-   Chủ tọa điều khiển phần thảo luận của Đại hội theo Chương trình nghị sự 

đã được thông qua; 
 -    CĐ hoặc người được CĐ ủy quyền phát biểu ý kiến thảo luận có thể ghi 

vào mẫu Phiếu góp ý kiến do Ban tổ chức phát, hoặc có thể đặt câu hỏi trực tiếp 
tại cuộc họp.  

-  Khi tham gia ý kiến, CĐ hoặc người được CĐ ủy quyền cần nói ngắn gọn  
cụ thể, rõ ràng (không quá 05 phút),  tập trung những vấn đề cơ bản có trong nội 
dung Chương trình nghị sự, không lặp lại với ý kiến trước đó đã có người phát 
biểu, trên tinh thần trung thực, khách quan, xây dựng và vì lợi ích chung của 
Công ty;  

-  Nếu ý kiến phát biểu quá dài, trùng lắp, không nằm trong khuôn khổ nội 
dung của Chương trình nghị sự … thì Chủ tọa có quyền yêu cầu ngừng hoặc chủ 
động cho thay thế bằng các ý kiến khác hoặc của CĐ khác; 

-  Những vấn đề mang tính tranh luận, chất vấn của CĐ/người được CĐ ủy 
quyền phải nằm trong khuôn khổ của Chương trình nghị sự đã được thông qua 
và nếu ngoài phạm vi này thì Chủ tọa có quyền chuyển ý kiến cho CĐ/người 
được CĐ ủy quyền khác, cho ngưng tranh luận hoặc không có trách nhiệm phải 
trả lời. 



6. Bi0n brin hop DHDCD

- -v6i dung tai cu6c hop DHECID phai dLloc 1hu k1' Dai hoi shi torr 141 \ lo
bi0n bdn thco quy ilinh cira Luit Doanh nghiep:

- Bi6n ban hQp DHDCID phrii duoc doc r,d th6ng qua tnrdc khi hi nrac Drr
h0i.

7. Nghi qu)'6t DIIDCD

Nglri qtrlet DHD( D dL',rc cin L'u'\Jo:

- N6i dung trong cAc B60 c6o, Td trinh dd dtLo-c th6ng qua theo cic tj le cluy
drnlr tai Lrrat D,'arrh rrr:hiip ra Diiu li Cjng rr:

- I\et qLla bLeU qUlt-t.

\T. HITU LLIC THI HANH

Qu5'clti nal cu hieu 1uc rrgal sau khi duoc DI{DCD bi0u quyel thdng qua tai
cu6c hop EHDCD thudng ni€n ndrr 2022.

Quy ch6 r.rdy c6 the sua d6i lai tung thoi di€m tr6n co so dd xuAt cua Chh toa
Dai h6i vi phrii duo. c DHDCD bidu quy6t thOng qua.

. HEQT. BKS:
, CDi
- I-uu: VP HDQT.

TM. HOI DONG QUAN TRI
Chri tlch IIDQT
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6. Bi0n b:in hop DHDCD

- -Y6i dung tai cu6c hop DHECID phai dLroc 1hu k1' Dai hoi shi toru 141 \ lo
bi0n bdn thco tluy dinh cira Lu6t Doanh nghiep:

- Bi0n bin hqp DHDCD phrii duoc doc r,d th6ng qua tnrclc khi hi nrac Drr
h0i.

7. Nghi qu)'6t DIIDCD

Ngl.i qtrydr DHD( D dL',,c cin L'u'\Jr:

- N6i dung trong cAc B60 c6o, To trinh dd dtLo-c th6ng qua theo cic ti le quy
drnlr tai Lrrat D,'arrh rrr:hiip ra Diiu li t jng rr:

- I\et qLla bLeu qulr't.

\T. HITU LLIC THI H.\NH

Qul clti nal cu hieu 1uc rrgal sau khi duoc DI{DCD biOu quyel thdng qua tai
cu6c hop EHDCD thudng ni€n ndrr 2022.

Quy che Dav co thi sua <Ioi lai timg thoi di€m tr6n co so d€ xuat cua Clh[r tQa

Dri h.ri ra phai duoc DHDCD bieu quler rhong qua.

. HEQT. BKS:
, CDi
- I-uu: VP HDQT.

TM. HOI DONG QUAN TRI
Cht tlch IIDQT
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cOxc rY co PHAI{ sAI GoN HoA xA
ZT5CPhamNgi Ldo, Q.l, TP. H6 Chi Minh
MSDN: 0300481625 do So KH&DT TP.HCM cAp ngdy 0410112005

Website : http ://www. saigonhoaxa. com.vn

TP.HA Chi Minh, ngdy tB rhdng I0 ndm 2022

sAo c4o HoATDAI{c . 4

cua HQr DONG QUAX TRI VA TONG GIAM DOC

rHAN t. TINH nixu HoAT DqNG vA KET QUA sxKD xAwt 2021

1. D6nh gi6 tinh hinh ho4t tlQng nIm 2021

Sau hon 02 ndm chiu t6c dQng tr.uc ti6p cta dpi dich Covid-19, c6c dcrn vi
kinh doanh ngdnh du lich n6i chung vd ngdnh kinh doanh dich vq luu tru n6i
ri€ng dAu buQc phii lga chgn cho minh r,€ sg thich img mdi trong UOi cann aicn
bqnh nhung hodn todn b6 tEc trong viQc ndng cao hiQu qud kinh doanh vC mqi
m{t, chu6i cung ung bi dut gay hodn todn trong hopt tlQng kinh doanh du lich,
luu tni... g6n nhu tpm dring todn bQ, ddn d6n ngu6n lgc vC tdi chinh cua doanh
nghiQp dd c4n kiQt, g{p kh6 khdn trong viQc trang trhi cdc chi phi, ph6i d6i mpt

,(..vdi sg s6ng cdn cria c6ng ty trmg ngey. Theo d6, ho4t tlQng kinh doanh n[m
2021cria C6ng ty kh6ng c6 sU dQt phd ndo vC sg tdng trucrng. Chi d6m b6o dugc
c5c ti€u chi cua chinh phu vC tinh hinh chung, sg ph6t tri6n chung nhu "thich
img an todn, linh hopt, ki6m so6t hiQu qui dich COVID-l9".

z.l<iit quf, SKXD nrm 2021

- Doanh thu (DT):

- Lqi nhu6rr (LN) tru6c thu6

- LN sau thue

- LN/c6 phi6u (EPS)

3. Phfln tich ho4t tlQng SXKD 2021

NEm 2021, dich vU luu tri, cdc c6ng ty lft hdnh vd dich vU du lich buQc ,phhi
tam ngrmg hopt dQng hopc d6.ng cua vi linh vgc ngdnh bi 6nh hucrng tr.uc ti0p vd
dac biql nghiCm trgng. Ti 19 lap dAy.phong cua c6c dich vU luu trirdtthAp so voi
n[m 1i0n tru6c. Theo do, chi ti6u vC DT, LN tru6c vd sau thu6 ctra COng ty cl€u

dat 0 mQt tj'lQ rdt thltp,thAp hcrn rat nhi6., so vdi ndm2020.

Nguy€n nhdn chri yi5u: Dich bpnh Covid 19 v6n diSn bitin phric tpp, thi
trudng phuc trOi t<na chpm chpm, gAn nhu kh6ng hiQu qu6, m{c dt c6 ngu6n cAu

nQi ctia tuy nhi0n v6n chua dugc xem ld gihiphdp tlu 6n dinh dC co thi5 t6c d6ng

rd rQt dtSn hopt ilQng kinh doanh linh vpc luu tni, kh6ch spn. Do do, COng ty chi

c6 th6 t0p trung clt gibmchi phi tu nhi6u phia dC co th6 d4t dugc mirc clQ duy tri
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hopt dQng nhu hiQn nay vd ktit qui kinh doanh phin 6nh 16 rqt sU kh6 kh6n, chua

c6 b6t kj,giai ph6p khlc phUc nio cho hoat tlong kinh doanh chung cua COng ty'

N6m 2O2t ld mQt ndm hopt tlQng kinh doanh gAn nhu bi tC liet hodn todn,

kh6ng c6 b6t kj,gi6i ph6p ndo khic phuc. c6ng ty d6i m{t vcri viQc khung ho6ng

vC taicninh, .6 ,ic aa" t6n pna sinn6u Aicn Uenn con ti6p tuc k6o diri, chua k6

d6n viec ph6i khic phuc c6 sg khung ho6ng vO tai chinh cria nhtng nam tru6c do

-i,de lal.

a. Vd ho4t tlQng kinh doanh:

Ho4t d6ng kinh doanh cria C6ng ty ndm 2O2l chu y6u tr6n c6c linh v.uc sau:

- Cho thu€ tdi sin tr€n d6t: Doanh thu tu hopt tlQng ndy chi6m khoing 80%

doanh thu todn CO"g ty. DOi t6c thu6 tdi s6n tr6n c16t cria C6ng ty cl6u hopt <lQng

chung m6t nh6m 
"td"h 

nghc kinh doanh nhu: massage, cd ph6, 4e.!"ry, lYo

tru...le nh6m ngdnh ngtrA Ui 6nh hudng tryc tii5p cua dich bqnh Covid 19, gdn

nhu d6ng cua hodn todn, hopt dQng kinh doanh bi tC liQt do phii tu6n thir c6c

chi thi cua chinh phu. Do cl6, doanh thu tu hoat tlQng niy spt gi6m ngn101

trgng, thQm chi co nhirng vi tri kh6ng c6 doanh thu k6o dii trong suOt mQt thoi

gian ddi.

- Khai th6c kinh doanh khSch s?n - nhd hdng dudi hinh thric kho6n cho c6c

chi nh6nh cira c6ng ty: c6c hopt dQng kinh doanh tai linh nuc ndy pfur thuQc

hoin todn vdo ,19,16, ihu phpc vU du lich vd hopt tlQng cua ngdnh ducrnq $t,
c6c chi nh6nh cta c6ng ty bi tc liqt moi hopt dQng, kh6ng c6 doanh thu, chi c6

eilnetu6n thtr c5c chi thi ch6ng dich ctra chinh phu.

b. VO chinh sfch a6i vtli ngudi lao dQng:

- C6ng ty lu6n chu dQng nfim bit tinh hinh, nhfn tP ,gYy co dich bQnh,

th6ch ttlic, khO khdn trong b6i c6nh Dai dich Covid-I9 nhim dC 1a cdc gittiphdp

phu hqp vua phdng ch6ng dich hieu qu6, vta b6o vq sirc kho6 t6i da cho nguoi

lao dQng, vria duy tri hopt tlQng kinh doanh.

- TuAn thir c6c quy dinh cua chinh phtr,.cfrng nhu thQ hi€n tr6ch nhiQm ddi

v6i ngudi lao dong. 
^C6"e 

ty ddthUc hi^Qn day dir c5c ch6 d0 chinh s6ch nguoi

lao d{ng dugc hu&rg ttreo tuat lao dqng n6i chung, vd c6c ctr6 {0 kh6c n6i riOng

6p dU"g ttong giai doan dich benh. Ngo.ai ra COng ty cdn c6 ch6 d0 thdm hoi vcvi

nguoi 6o A0"g bi m[c Covid, tham vi6ng A6i vOi ngucri lao clQng c6 cha/me bi

mAt do Covid.

c. Vd thqc hiQn nghia vg thu6:

Ndm 2021C0ng ty chua hoin tdt nglfia vu ti6n thu6 cl6t AOi vcri Nhd Nu6c

do bi 6nh hu6ng tr.uc tiOp boi clai dich Covid 19.

PHAN II. HOAT DQNG CUA HQI DONG QUAN TRI GDQT)

1. Co c6u HEQT
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HDQT tu' ngdy 01/01 ,2021den ngdy 3111212021 gom 5 thdnh vi6n:

- Bd TrAn Thi6n Kirn;

- 0rg Trdn Dinh Vfr;

- Bd Nguy6n Thl Phi Nga;

- Bd Trucrng Ai Li6u;

- Ong Pham LC Thang.

2.Ho1t tlQng cria HDQT

a. Tham gia cdc phi€n hop cua HDQT:

b. Thyc hi6n chi tr6 thu lao, chi phi HDQT ndm 2021

- Luong, lgi ich khSc cho viQc ki6m nhiem thdnh vi€n Ban di6u hdnh

(BDH) ctra thdnh vi6n HDQT:

8,

5rue rY

'dpHANI GON
5l xA.
-_z$iW

stt
ThAnh vi0n HEQT

56 bu6i trgp
HDQT tham dg

Ty lQ tham dU hqp

i Ong TrAn Dinh Vfi 10/10 100%

2 Bd Nguy6n Thi Phi Nga 10/10 t00%

J Bd Tr0n Thi0n Kim 10/10 100%

4 Bd Truong Ai Li6u 9lr0 90%

5 Ong Pham Le Thing 8/10 80%

stt Hg vd ftn Chftc danh Ltong Thrdng Thit lao Lqi tch
khtic

1 TrAn Dinh V[ Cht tich HDQT 160.000.000

2 Nguy6n Thi Phi Nga Thinh vi6n HDQT 60.000.000

J TrAn Thi0n Kim Thinh vi6n HDQT 80.000.000

4 Truong Ai LiSu Thanh vi6n HDQT 60.000.000

5 Phpm LC Thang Thnnh vi6n HDQT 60.000.000

c0,rg 420.000.000

stt Hg vd ftn Chftc danh
kiAm nhiQm

Tdng tuong Tht0ng Thir luo Lqi {ch khtic

I Nguy6n Thi Phi
Nga

Tgrg gi6m
d6c (TGD)

399.942.261 1 1.000.000 H5 trq di lai:

4.500.000

An siiLa ca :

22.500.000
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2 TrAn Dinh Vfl Gi6m ddc
Kinh doanli

.+01 .852.956 12.000.000 H5 tro- di lai:

4.500.000

An giria ca :

22.500.000

cqng 801.795.217 23.000.000 54.000.000

- Chi phi:

Thinh vi6n HDQT c6 quy6n dugc thanh tofun cdc chi phi dn, 6, di lai vd chi
phi hgrp ljr kh6c khi thyc hien nhiQm vu dugc giao.

Do C6ng ty cdn kh6 khin, n6n c6c thinh vi6n HDQT kh6ng tinh chi phi v6i
COng ty.

d. Cdc c6ng tbckhdc

- TriQu tdp cuQc hqp EHDCE (tuy nhi6n kh6ng tO chirc dugc do tinh hinh
dich bqnh).

3. T6ng f6t cfc cuQc hgp vi cfc quy6t ilinh cria HDQT

stt Phi6n hop ngiy NQi dung q.ryiSt ilinh tlugc thdng qua

1 0210212021

- Bai nhi€m Chu tich HDQT

- Bdu Chu tich HDQT ki6m ngudi tlai diqn
theo ph6p luQt

2 021021202t

- Mi6n nhiqm TGD

- BO nhiem TGD

- Luong, php cOp cria TGD

- Mi6n nhipm GD Kinh doanh

- 86 nhiem GE Kinh doanh

- Lucrng, php c6p ctra GD Kinh doanh

'tJ 2610212021

- Di6u chinh lucrng, php c6p cria K6 to6n

trucrng

- Th6ng qua luong, phu cdp cta mQt sO

chirc danh do TGD qudn ly
- Th6ng qua viQc UO ntriOm GD Xi nghiQp

Dich vp VQn thiHbaxa Sdi Gdn

- Gia hpn hqp DHDCD thucrng ni6n ndm

2021

4 t2lsl202t
Tri6u tflp hqp DHDCD thuong ni6n ndm

202r
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stt Phi6n hgp ngiry NQi dung quy6t ilinh tluqc thdng qua

5 0U61202r

- Cho thu€ 03 tdi san

- Th6ng qua viQc sua d6i, b6 sung Quy chtl

Tdi chinh

- Ciao todn quyen cho Chu tich HDQT ve

vi€c cho thu6 tdi s6n, g6p v6n, hop t6c kinh
doanh, dinh gi6, chuy6n nhuong...

- NQi dung hop vd tdi lipu trinh DHDCD
thuong ni6n n[m 2021

6 23161202r
Tpm hodn tO chric hqp DHECD thucrng

niOn n[m 2021

7
t2l1ll202r

- Giai the fhach spn Hii Vdn

- Giei th6 TTDV&KD Dia 6c

- Th6ng qua miSn nhiQm GD chi nh6nh

4. Ho4t tlQng gi6m sft cria HEQT Aiii vrft TGD vdr cfc cin bQ quf,n ly
khfc

HDQT ild thgc hiQn ki6m tra, gittm s6t chit ch6 hopt dQng cira TGE, BDH.
TGE thuong xuyOn chri tlQng bin cilo tinh hinh hopt dQng sdn xu6t kinh doanh,

c6c kh6 kh6n, vudng m8c trong qud trinh diOu hdnh. HDQT dE ctng vdi TGD,
BEH th6o lufn, bdn bac d€ dua ra cdc gitriph6p kip thoi, hiQu qu6, cO ging gibm
thi0u nhirng 6nh hucrng ti6u cpc trong giai dopn bung phdt dqi dich Covid dC duy
tri sg t6n tai cira COng ty.

Cdc hoqt clQng cria BDH tudn thtr theo dtng quy dinh cua phdp luflt, Diiiu lp
COng ty, cdc Nghi qrytit cria HEQT.

PHAN III. PHUONG HTIONG HOAT EONG VA KE HOACH
TRONG THOI GIAN TOI

1. Phuong hu6,ng ho4t tlQng

a. Gi6i phdp trong linh vuc kinh doanh:

- Tflp trung vdo vi6c khai thSc hiQu qui t6t da eOi vOi linh vgc cho thud tdi
s6n vd dua ra nhirng chi dpo kip thdi n0ng cao hiQu qui kinh doanh d6i vdi c6c
chi nh6nh, nhim kh[c phuc tung budc cdc chi ti6u ho4t itQng kinh doanh trong
giai dopn Covid vd phpc h6i sau Covid.

- Chi dpo thgc hiQn t[ng cudng ki6m so6t rui ro vd ki0m so6t chi phi dC ndng
cao hiQu qu6 kinh doanh.

b. C6ng tSctiti chinh:
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- Tim kitim nguon tdi chinh tir vi0c thay d6i chi6n luoc kinh doanh, ddm
ph6n m6i, mo rQng... OOI vO'i c6c cloi tirc trorrg linh vuc cho thu6 tai sAn.

- ChLi dQng ldm vi0c v6'i c6c tO cht'c tdi chinh, citc ca nhAn, c6c cO d6ng lon
cua C6ng ty d6 

^rat, 
thuc hi6n c6c gili ph6p ,rgi,, han d6i r,6'i tinh hinh tdi chinh

C6ng ty.

c. C6ng t6c nhAn sg vd quan hq c6 d6ng:

- XAy d1mg m6i trudng ldm viQc chuy6n nghiQp, tao co h6i ph5t tri6n cho
nguo'i lao dong phu h,o. p v6i tinh hinh thuc tC Cong ty.

c6 d6ng cfrng nhu nhd dAu tu
trong chi6n luoc ph6t tri6n m6i, giai doqn phuc h6i sau Covid.

d. C6ng t6c kh6c:

- Chi dao TGD, BDG b6m s6t vd thqc hi6n cdc nghi quyOt OUDCD, nghi
qry6t HDer.

- TiCp tpc chi dpo xdy dUng vd hodn thi6n hQ th6ng vin b6n 10p quy nQi b0
cua COng ty.

- D.ry tri hoat dQng c6ng bO ttrOng tin dAy du, chinh x6c vd kip thoi theo luAt
dinh. Chu dQng c6ng b6 c6c thong tin kh6c 1i6n quan d6n hopt dQng cua C6ng ty.

- Tap trung tri6n khai gi6m s6t vd dinh hu6ng ph6t tri6n todn diqn c6c ho4t
dQng kinh doanh cua COng ty, tSng cuong c6ng t6c quin tri rui ro.

2. Chi tiOu kO ho4ch nlm 2022

Trong ndm2022, HDQT dC nghi c6c mirc chi ti6u k6 hoach nhu sau:

- DT: 18.000.000.000d

- LN trudc thu6: -4.000.000.000d

- LN sau thu6: -4.000.000.000d

Thay mdt HDQT, t6i xin chirc cdc quy vi CD sirc khoe vd thdnh c6ng.

TM. HQI DONG QUAN TRI

Chri tich
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coxc rv cO rnAx sAr coN n6l xa
275CPhAmNgfi Ldo, Q.1, TP. HO Ctri lrtlntr
MSDN: 4013003015 do Sd KH&DT TP.HCM c6p ngiy O4\OL|2OO|

Website: http://www.saigonhoaxa.com.r,n

fp. Ai Ch{ Minh, ngdlt l8 rhang l0 niun 2022

BAo cAo cuA BAN KIEM soAr
TAr DAr HQr DONG Co poNG THU0NG NrEN NAIU 2022

- Ciin c{r Ludr Doanh nghi€p tA SOtZOZOtgAt+,

- Ciin ca l.utit chti'ng khodn tti SltZOtOtgfltl,

- Cdn crt'Diiu tQ C6ng ty C:ti phin Sai Gdn Hr)a xa.

r. HoaT DQNG, THU LAO CUA BAN rrEU SOAT

1.1 Hoat tl6ng cria Ban ki6m soft

Ban ki6rn so6t (BKS) C6ng ty g6m ba thdnh vi6n:

6ng Mai Hfr'u DuAn (Truong ban)

Ong TrAn An Li6n (Thdnh vi6n)

Ong Vfr O5 Uodng Tu6n (Thdnh vi6n)

Trong quyIYl2O2l vd 9 th6ng dln2022, BKS da thuc hi6n c6ng viOc theo nhi6r-n vu vd
quy6n han dI ducvc Ludt Doanh nghiQp vd Didu lQ C6ng ty quy dinh. C6c c6ng vi0c:

- Tham gia todn b6 cudc hop cua H6i d6ng quiin tri (HDQT), Ban di6u hdnh (BDH);

- Ki6m tra tinh chinh x6c, trung thuc, hgp ph6p, hqp ly trong vi0c lAp 86o c6o tdi
chinh clinh k!, xem x6t 86o c6o ki€m to6n cta C6ng ty;

- Gi6m s6t vi6c thuc thi nghi quydt Eai h6i d6ng c6 d6ng (DHDCD);

- Ki6m tra, gittm srit vi6c thuc thi nghi quy6t, quytSt clinh cua HDQT, BDH C6ng ty.

Cfc cudc hop cfia BKS:

STT Ngiv NQi dung KCt qui

1 271r2t202t
T6ng krlt tinh hinh hopt dQng C6ng
ty vd ban ki6m soSt ndm202l

C5c thdnh vi6n BKS dd
tham du dAy clu vd,; .;
thong nnat cac nor

dung.

2 3l/0312022
Th6ng qua nQi dung b6o c6o tdi
chinh dd dugc ki6m to6n ndm202l

C6c thdnh vi€n BKS dh

tham clu dAy du vd
, i. ,;

ttrong nhat cac nor

dung.

J 2710612022
TOng ktSt tinh hinh ho4t dQng.C6ng
ty vd ban ki6m so6t 6 thdngdd.u
ndm2022

C6c thdnh vi6n BKS dd

tham ds dAy dt vd
th6ng nl'rAt ciic n6r

dung.

Trartg ll3



4 0910912022

Th6o lu4n, th6ng nhAt nqi dung
86o c6o ctra BKS tpi EHDCD
thucrng ni€n2022; trinh DHDCD
<lcrn vi ki6m toiin BCTC ndm2022.
Hodn thiQn b6o c6o Ban kii5m so6t
tai DHECD thulne ni€n2022.

C6c thdnh vi6n BKS dd
tham du dAy dir vd
th6ng nhAt c6c nQi

dung.

1.2 Tht lao cria Ban ki6m soit

- Tht lao BKS ndm202l: 96.000.000 d6ng.

z. rixn HiNH HoAT DqNG vA TAr cHiNH cuA cONG TY

2.1 Tinh hinh ho4t ilQng cria C6ng ty

- Ndm 2021, do tinh hinh Covid diSn bit5n phric t4p, gldn cichxi hQi vd phong toa k6o ddi
vi dich bQnh n6n hAu h6t c6i ming kinh doanh cira C6ng ty d6u bi enh hucrng; MAng
kinh doanh vdn tii dl ngtmg hopt dQng;Yarg kinh doanh dich vp lrru tru vd.ming cho

thu6 b6t dQng sin bi enh hucrng nflng 16 boi dich. benh. Ngoii ra sau khi h6t dqt gi6n
cSch thi mQt s6 don vi mdLng luu tru vdn chua th6 tdng trucrng dugc do co sd vQ't chdt

AA
xu6ng cAp chua dugc ddu tu duy tu sria chta dring mric;

2.2 Tinh hinh thi chinh cria Cdng ty

BKS da xem x6t B6o c5o tii chinh ndm2O2l cira C6ng ty vdL xem x6t B6o c6o ki6m to6n
do c6ng ty TNHH Kitim to6n vi Tu v6n A&C kitim to6n. BKS th6ng ntr6t sO liQu 86o
c6o tdi chinh ndm202l cria C6ng ty dd duoc ki6m to6n.

alKiitquf, kinh doanh nilm202l:

Doanh thu toin C6ng ty ndm 2O2l giim mAnh so v6i ndm 2020 vd kh6ng d4t dugc kti
ho4ch dd ra. Cu thd doanh thu todn C6ng ty ndm 2021bdng 48,57% so v6i k6 ho4ch vd
bing 49,9o/o so v6i thgc hiQn ndm2020. Ne* ,ru qua, C6ng ty chlu inh hucrng r6t l6n tu
dich bQnh covid, giln c6ch x6 hQi k6o ddi, doanh thu hfru h€t chc,mirng d6u sut giim rit
manh li doanh thu kh6ch san Qing 43,2o/o, dich v.u nhd hdng 6n u6ng bing38,5oh, doanh
thu ruqu bia nu6c gi6i kh6t bFng22,3oh so v6i ndm2020. MQt s6 llnh vpc kh6c c6 sg

giim nhg do ld: Doanh thu cho thu6 bAt dQng sf,n bdng95,l%o, so vdi 2020.

b/ MOt sii chi s6 tei chinh

Crlc chi s6 Nim 2020 NIm 2021

Khi ndng thanh to6n hiQn henh [An) 8,18 2,98

Vdng quay hdng t6n kho (vdng) 52 28

Tj,suAt sinh lqi tr6n t6ng tdi snn (%) -9,96 -20,81

Tj'su6t sinh loi tr6n v6n c6 phAn Gi|tri s6 s6ch) (%) -22,13 -56,1 3

Chi ti6u
K6 holch 2021

(tI6ng)
Thqc hiQn 2020 Thgc hiQn 2021

Thyc hiQn 2021l
k6 ho4ch 2021

(%)

Thrrc hiQn 2020/
thqc hiQn 2020

(%\

Doanh thu 22.379.000.000 21.182.401 .948 10.870.303.621 48,57% 49,9%

Loi nhr-rAn tliL6c
thu6

-4.907.000.000 -5.949.10r .937 - 10.465.180.797 -213,27% -175,89%

Loi nhuin sau thu6 -4.907.000.000 -5.949.701.937 -10.465.180.797 -213,27% -175,89%

Trang2l3
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Nhin chung c6c chi s6 tai chinh: Chi s6 thanh to6n hi6n hdnh, vong quay hdng t6n kho

ndm2O2I d6u xAu ho-n so vcri n6m 2020. C5c chi ti€u v6 ty su6t sinh loi ddu gidm sAu,

d61 bi Am. Doanh thu sut giam manh trong khi m6t sO chi phi c6 dirh vAn phai chi dC

duy tri hoat d6ng cua C6ng ty dd ldm cho k6t qua kinh doanh cta C6ng ty bi thua 16.

3. KET QUA GIAM sAr vor THANH vIEN HQI DoNG QUAN TRI' BAN DItU

HANH

HDQT COng ty dd t6 chftc c6c cudc hop thuong kj,vd dQt xuAt dung theo quy drnh cta

Di6u le COng ty vd quy dinh cua LuAt Doar"rh nghi6p.

HDeT Cong ty di tri6n khai, thgc hiQn c6c nghi quy6t DHDCD. HDQT di ban hdnh c6c

quyet dinh li6n quan d6n c6ng t6c san xuAt kinh doanh, qudn ly nhAn sg.

HDQT di thuc hiqn t6t vai tro chi dao, gi6m s6t vd kip thdi h5 tro BDH trong vi6c di6u

hdnh hoat d6ng san xuAt kinh doanl'r cua C6ng ty.

BDH COng ty di tri6n khai thuc hi6n c6c quyet dinh cua HDQT kip tho'i.

4. PHOI HO,P HOAT DQNG GIUA BAN KIEM SOAT VOI HQI DONG QUAN TRI,

TONG GIAM DOC

BKS tham gia mQt s6 cu6c hop thuong kj,, dQt xuat cira BDH, HDQT AC hp thoi nim
b6t dugc vi6c chuy6n khai c6c k0 hoach vd tinh tinh hoat d6ng cua Cdng ty.

Thdnh vi6n BKS dd nh4n dugc dAy du cric ngh! quytit, qr-ry6t dinh cua HDQT, BEH; c6c

tdi liQu vd tinh hinh hoat dQng, tdi chinh cua C6ng ty'

TrCn dAy ld nQi dung b6o c6o cua BKS tru6c Dai hQi.

Kinh chuc dai hQi thdnh c6ng t6t dgp!

TM. BAN KIEM SOAT
KS

No'i nhAn:

HDQT
BKS
C6 d6ng

Lrru. Hfiu Dudn

Trang 3/3



coxc rY c0 Pr-rAN sAr GoN HoA xA
275CPham Ng[ L2io, Q.l, TP. ttO Ctli ItAinU

MSDN: 030048162-5 cio So KIi&DT TP.HCM cAp ngiy O4lOll2OO5

Website: http ://wwrv.sai gouhoaxa.coln.vn

fP.Hd Chi Minh, ngdy tB thdng l0 ndm 2022

TO TRiNH SO 1

Y/v thLng qua kiit qud kinh doanh ndm 2021

Kinh gui:D$IHoI DONG CO DONG CoXC TY CO PHAN SAI GON HOA XA

- Cdn cu Ludt Doanh nghiQp tii SS/ZOZL/QH\4 du'qc Quiic hQi th6ng qua
ngdy I7/6/2020;

- Cdn ca Diiu l€ ctia C6ng ty Cd phin Sdi Gdn H6a xa,

HQi d6ng qudn tri C6ng ty dC nghi Dpi hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua k6t qu6 kinh
doanh ndm2021 theo c6c chi ti6u nhu sau:

- Doanh thu: 10.870.303.321d,

- Lqi nhu6n tru6c thu6: -10.465.180.797d

- Lqi nhu6n sau thu6: -10.465.180.797d

Kinh trinh Dai h6i d6ng cO d6ng xem x6t th6ng qua.

TrAn trong.
rM. HQr o6xc QUAN rRI

Noi nhfin:
- HDQT;
- BKS;
- CO dOng;
- Luu: VP HDQT

Chfi tich HDQT

Dinh Vfi

ed pudrv
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cOwc rY co PrrAN sAr GoN uoe xe
215CPhanNgu Liro, Q.l, 'l't' Il0 Chi Minh
MSDN: 0300481625 cio Sti I(ll&DT TP.HCM c6p ngdy O4lOll2OO5
Website: http://www. sai gorrhoaxa.corn.vn

TP.Hi Chi Minh, ngdy lB thdng l0 ndnt 2022

TO TRiNH SO 2
V/v thhng qua kd hogch ndm 2022

K{nh gi.i: D,\r uor poxc co EONG coxc Ty co pHAx sAI GoN HoA xA

- Cdn cu'Ludt Doanh nghiQp tii SS|ZOZI/QH\4 dao'c Quiic h6i th6ng qua
ngdy 17/6/2020;

- Cdn ca Eiiu t€ ctia C6ng q,C6 phAn Sdi Gdn H6a xa,

HQi d6ng qu6n tri COng ty dC nghi Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua kti
hoach ndm2022 nhu sau:

stt Chi ti6u K6 ho4ch Ghi chf

1 Doanh thu 18.000.000.000d

2 Lgi nhudn tru6c thu6 -4.000.000.000d

a
J Lqi nhufln sau thu6 -4.000.000.000d

Kinh trinh Eai hQi d6ng cO d6ng xem x6t th6ng qua.

Tr6n trgng. ^ I
TM. HQI DONG QUAN TRI

tich HDQT

Dinh Vff

Noi nhQn:
- rrEQT;
- BKS;
- uo dong;
- Luu: VP HEQT
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c0xc ry cO pHAx sar cox HOa xa
Z75CPhqmNgfi Ldo, Q.l, TP. ffd Cni Uint,
MSDN: 0300481625 do So KH&DT TP.HCM cdp ngiry O4l}tl2085
Website: http:i/www.saigonhoaxa.com,vn

LP.HA Chi Minh, ngdy tB thdng l0 ndm 2022

ro rnixH so 3
V/v thilng qua Bdo cdo hogt it\ng cfia HQi eting qudn tr! vd TOng gidm itiic

K{nh gt?i : DArHor poxc c0 ooxc couc ry co PHAN sAI GoN HoA XA

- Cdn cu Ludt Doanh nghiQp t6 SS/ZOZL/QH\4 duqc Qu6c h6i th6ng qua
ngdy l7/6/2020:

- Cdn ca Lu€tt Chungkhodn tij Sq/ZOtg/QH\4 duqc Qutfc h6t th6ng qua
ngdy 26/11/2019;

- Cdn cil'I{ghi dinh s6 155/2020/\VD-CP ngdy 31/12/2020 ctia Ch{nh phu;

- Cdn ctb Diiu t€ hi6n hdnh ctict C6ng ty C6 phdn Sdi Gdn Hoa xa (C6ng
tv)

HOi d6ng qu6n tri C6ng ty dC nghi Eai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua 86o c6o
hopt d6ng cua H6i d6ng qu6n tri vd TOng giim d6c (da duqc trinh bdy tai Dai
h0i)

Kinh trinh Eai h6i d6ng cO d6rg xem x6t th6ng qua.

Tran trsng' 
TM. Her D.NG euAN TRI

chfi tlch IIDQT

6n Dinh Vfi

Noi nhfin:
- HEQT;
- BKS;
- uo oong;
- Luu: VP HDQT
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coxc rY co pHAtq sAI GoN soa xe
2l5CPhamNg[ Llo, Q.l" TP. I-16 Chi Minh
MSDN: 0300481625 do S0 KH&DTTP.HCM cAp ngdy 0110112005

Website : http ://www. sai gonhoaxa. coul.vrl

fP.H6 Chi Minh, ngdy tB thdng l0 ntim 2022

TO TRINH SO 4
V/v th6ng qua Bdo cdo hogt it\ng cfia Ban ki6m sodt

Kinh gai : DAIUoI poxc c0 DONG CoXC TY CO PHAN SAI GON HOA XA

- Cdn cu Ludt Doanh nghiQp tti SS|ZOZL/QH\4 dao'c Quiic h6i th6ng qua

ngdy 17/6/2020;

- Cdn cti'Ludt Chting khodn tii SUZO|g/QH|4 daqc Qu6c h6i th6ng qua

ngdy 26/11/2019;

- Cdn cfi I'{ghi dinh sii t 55/2020/ND-CP ngdy 3 1/l2/2020 ctia Chinh phil;

- Cdn ca Diiu l€ hiQn hdnh cua C6ng ty C6 phdn Sdi Gdn H6a xa (C6ng

tv)

HQi d6ng quin tri COng ty dC nghi Dpi hOi d6ng cO d6ng thOng qua 86o c6o
hoat d6ng cua Ban ki6m soSt (dd dugc trinh bdy tai Dai hQi).

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dOng xem x6t th6ng qua.

Tran trsng' 
TM. HeI D,NG euAN TRI

Noi nhfin:
- HDQT;
- BKS;

^a -^- uo oong;
- Luu: VP HEQT

Chfi tlch HDQT

Dinh Vfr
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cONc rv c6 puAu sAr coN n6a xa
Z75CPhqmNgfi L6o, Q.l, TP. ftO Ctri Uintr
MSDN: 0300481625 do So KH&DT TP.HCM c6p ngdy 04l}ln0}5
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn

TP.H6 Ch{ Minh, ngdy 1B thdng l0 ndm 202)

ro rniNH s6 s
V/v th6ng qua Bdo cdo tdi chfnh ndm 2021 etd ctwyc ki6m ndn

Kinh gwi : DAruor poxc c6 DONG coxc Ty co PHAN sAr GoN HoA xA

- Cdn cu Ludt Doanh nghiQp tii SS/ZOZ1/QH|4 duqc Quiic h6i rh6ng qua

ngay l7/6/2020;

- Cdn ca Diiu l€ hi€n hdnh ctia C6ng ty C6 phdn Sai Gon Hoa xa (C6ng ty).

HQi d6ng qudn tri C6ng ty dC nghi Dai hQi d6ng cO d6rg th6ng qua 86o c6o
tdi chinh ndm 2021 dd ducyc ki6m to6n boi Cdng ty TNHH Ki6m to6n vd Tu v6n
A&C

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t th6ng qua.

TrAn trgng.
TM. HQI DONG QUAN TRT

Chfi tich HDQT

Trin Dinh Vfi

Noi nhpn:
- HDQT;
. BKS;
- C6 dong;
-Luu:VP HDQT 5
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cOxc rv co puAn sAI GoN uoa xe
2l5CPhamNgfr L6o, Q. l, TP. IJ6 Clhi Minh
MSDN: 0300481625 clo So KI-I&DT TP.HCM cAp ngdy 0410112005

Website : http ://www. sai gon hoara.com. vrl

TP.Hi Chi Minh,ngdy lB thdng l0 ndm 2022

TO TRiNH SO 6
V/v phwong dn thil tao HPi eting qudn tr! vd Ban ki6m sodt

Kinh g*i: E,\rnOt ooxc co DONG cOxc rY c0 PHAN sAI GoN HoA xA

- Cdn ca Ludt Doanh nghiQp tii SL/ZOZL/QH\4 drqc Qu6c h6i th6ng qua
ngdy l7/6/2020;

- Cdn cu Diiu t€ ctia C6ng ty Cd phan Sdi Gdn Hda xa,

Hqi d6ng quin tri (HDQT) C6ng ty dC

(EHECE) th6ng qua thr) lao ctra HDQT vd Ban
Dai hQi tl6ng c6 d6ng

so6t (BKS) nhu sau:
,ghi

ki6m
1. Tht Iao cfia HDQT:
a. Chu tich HDQT: 15.000.000t1/th6ng;

b. Thdnh vi6n HDQT : 5. 000. O00cl/ngucril thtng.
2. Tht lao BKS:
a. Trucrng BKS: 7.000.000dlthing;

b. Thdnh vi6n BKS: 4.000.000t1/nguoi/th6ng.

3. Mirc thu lao ndy dugc 5p dlrng te tu khi dugc DHECD thOng qua cho t6i
khi c6 qrytit clinh kh6c cua EHECD.

Kinh trinh DHDCD xem x6t th6ng qua.

Tr0n trgng.
TM. HQr OoNC QUAN TRI

Noi nlrQn:
- HEQT;
- BKS;
- CO dOng;
- Luu: VIn phong HEQT.

Chir tich HDQT

pxAr.r

c0n
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cOxc rv cO pnAx sAI GoN n6e xe
275C Pham Ngt Ldo, Q.1, TP. UO Ctri l,tintr
MSDN: 0300481625 <1o So'KH&DT TP.HCM cAp ngAv 0410t12005

Website:.fu !_tp//-wyg1v,g+ISqnir,gaxa,cor-I,v!

TP.H6 Chi Minh, ngdy lB thdng l0 ndm 2022

TO TRiNH SO 07

V/v ph€ chudn cilng ty kihm todn thqrc hiQn kiim todn Bdo cdo tdi chfnh nfim 2022

KInh gtri:D$InOt oONG CO DONG COxC TY CO PHAN SAI GoN HOA xA
Cdn crh Luqt Doanh nghtgp tii SS|ZOZL/QH|4 duqc Qu6c h1i th6ng qua ngdy

17/06/2020;

cdn crh Diiu le hi€n hdnh cila c6ng ty c6 phan sdi Gdn H6a xa (c6ng ty);

Cdn ca NShi dinh sd 155/2020/1,{D-CP ngdy 31/12/2020 cila Chlnh phil,

Theo Nghi dinh sO l5slzO2OAtE-CP ngey 3t11212020 cua Chinh phir, Ban

ki6m so6t (BKS) co quyAn clO xu6t, ki6n ngh! Dpi hQi d6ng cO d6ng (EHDCD) ph6

duyQt td chirc ki6m to6n dQc lpp thgc hiqn ki6m todnbilo c6o tdi chinh (BCTC) ctra

C0ng ty.

BKS kinh trinh EHDCD xem x6t th6ng qua viQc ph6 chudn c6ng ty ki6m to6n

dQc lpp thuc hiEn kiiSmto6n BCTC n[m 2022 cua COng tynhu sau:

1. Ti6u thri'c lga chgn cdng ty ki6m tofn tIQc lflp:

- Le c6ng ty ki0m to6n c6 trong danh s6ch dugc UBCKNN ch6p thupn ki6m

to6n cho c5c c6ng ty c6 lqi ich c6ng chirng;

- LiL c$ng ty ki€m to6n c6 trinh d0 vd nhi6u kinh nghi6m; co uy tin vC chdt

lugng ki0m toin;
- Kh6ng c6 xung dQt vA lqi ich v6i COng ty khi thuc hiqn ki6m to6n BCTC

cua COng ty;

- C6 mirc chi phi ki0m to6n hqp lf, phu hqp vdi nQi dung, pham vi vd ti6n itO

ki6m to6n do COng ty y6u cAu.

2. Cdng ty ki6m toin tlugc dti xu6t.

COng ty: C6ng Ty TNHH Ki€m Todn vd Ta vdn A&C

Dfa chi: ,6 2 dodrg Tradng Son, phadng 2, quQn Tdn Binh, TP. HO Chi Minh

Kinh trinh DHDCE xem x6t th6ng qua.

Trdn trgng.

Noi nltQn:
- HDQT, BKS;
- C'D,

- Luu: VP HDQT

TM. BAN KIEM SOAT

Mai Hff'u Du6n
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CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 
MSDN: 0300481625  do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005 
Website: http://www.saigonhoaxa.com.vn 

  TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 

ngày 17/6/2020; 
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa; 
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa; 
- Căn cứ các nội dung trong Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội 

đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày 23/12/2022, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như 
sau:  

- Doanh thu: 10.870.303.321 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế:  -10.465.180.797 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế:  -10.465.180.797 đồng 

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng 
giám đốc. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS). 
Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán  
Điều 5. Thông qua Kế hoạch năm 2022: 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch 
1 Doanh thu 18.000.000.000 đồng 

2 Lợi nhuận trước thuế -4.000.000.000 đồng 

3 Lợi nhuận sau thuế -4.000.000.000 đồng 

Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS như sau: 
1. Thù lao của HĐQT: 
a. Chủ tịch HĐQT: 15.000.000đ/tháng;  

Dự thảo 
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b. Thành viên HĐQT: 5.000.000đ/người/tháng. 
2. Thù lao BKS: 
a. Trưởng BKS: 7.000.000đ/tháng; 
b. Thành viên BKS: 4.000.000đ/người/tháng. 
3. Mức thù lao này được áp dụng kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua cho tới 

khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ.  
Điều 7. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty: … 
Điều 8. Giao cho HĐQT triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị 

quyết này. 
Điều 9.  Giao cho BKS giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

 
 

Nơi nhận:  
- HĐQT, BKS; 
- CĐ; 
- Lưu: VP HĐQT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Chủ tọa 

 

 

 

Trần Đình Vũ 

 



BAo cAo rAt cHiruH ToNG HcYP
ttAm rnr cHlltu xEr rHuc NGAY et rHArue tz ruAu zozt

CONG TY CO PHAN
SAI GON HOA XA
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c6me rv cd pttAtt sAr con HoA xA

MUC LUC

I. Mgc Igc

B{o c6o cria TOng Girim tl6c

86o c6o ki6m to{n tIQc l$p

Bing cf,n tliii k6 to6n tdng hqp t4i ngiy 31 th{ng 12 nilm202l

B6o crio k6t qufl ho4t ilQng kinh doanh t6ng hqp
cho ndm tlri chinh t<iit ttrric ngiy 3L thingl2 nilm202l

86o c:io tuu chuy6n titin tQ t6ng hqP

cho nlm tlri chinh t<6t ttrric ngiry 31 thing 12 ndm2A2l

Bfln thuy6t minh Brio cfo thi chinh tOng hqp
cho nim tii chinh t<6t ttrtic ngiy 31 thfng 12 ndm202l
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A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. G bakertilly
A&CHead 0ffice : 02 Truong Son S1., Ward 2, Tan Binh Di$., l.1o Chi Minh C ty, Vretnam Te +84 (028) 3547 2972

Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., l-]a No City, Vietnam Te +84 (024) 3736 7879

Branch in Nha Trang : kl STH 06A 0l St. N0.13 Le Hong Phon! I Urban Area, Phuoc HaiWard, NhaTrang City,VLetnam Tel: +84 (0258) 246 51 5l

BranchinCanTho:15-13VoNguyenGiapSt,CaiRangDst.,CanThoCity,Vetnam Tel:+84(0292)3764995

viQc lflp vd 86o c6o tiii chinh t6ng ho-p.

vir Tu v5n A&C

56: 1.0868/2211'C-AC

BAo cAo KIEM ToAN Doc LAP

Kinh eui: cAc co ooNG, H.QI D.oNq auA,N TRI vA rOxc GIAM Doc
CONG TY CO PIIAN SAI GON HOA XA

Chfng t6i dd ki6rn lodn 86o c6o tdi chinh t6ng ho-p kdrn theo cira C6ng ty CO phAn Sdi Gdn H6a Xa (sau ttAy gqi

t6t la "Cdng ty"), dr.ro-c lqp ngdy 31 th6ng 3 ndm 2022,ti trang 07 d6n trang 37,bao g6m BAng c6n d6i k6 to6n

t6ng hqp tpI ngay 3l thairg t: i',i,n ZOZI, Plao c6o k6t Oya hoat d6ng kinh doanh t6ng ho.p, 86o c5o luu chuy,Sn

ti6n tg t6ng hep iho nar.n tai chinh tri)t thric cr)ng ngdy vd B6n thuy6t mir.rh B5o c6o tdi chinh t6ng hqp.

Trich nhiQm.cria T6ng Giirm d6c
T6ng Girim d6c C6ng t! chiLr tr6ch nhi6m vd viQc l6p vd trinh bdy.trung thr.rc vd hSp ly Biio c5o tdi chinh t6ng ho. p

cta C6rg ty theo ciic ChLrAn nrr-rc KC torin Vi6t Nam, ChC d0 Kg toiin doanh nghiQp Vi6t Nam vd c6c quy <linh

phep ly * ilOn qLran d6n viQc lAp vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh t6ng hqp vd chiu tr5ch nhi6m vC ki6m so6t nQi b0

md T6ng Gi6m d6c x6c dinh ld cAn thit)t OC Oam b6o cho viQc l4p vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh t6ng hqp khdng

c6 sai s6t trgr,g y6u do gian lAn hodc nhAm lArr.

Trfch nhiQm ciia Ki6m tofn vi6n
Tr6ch nhi€m cLra ch[rng t6i la clua ra y ki6n vC g6o c6o tdi chinh t6ng hop d;ra tr6n k6t quA cria cuQc ki6m to6n.

Chfng t6i dd ti6r hdnh-ki€m loirn thet c6c ChuAn mr,rc Kiilm torin ViQt Nam. C6c chuAn mr,r'c ndy y6u cAu chirng

t6i tuan thir chuAn n.rr-Lc vir cric ciuy dinh v6 dao dirc ngh6 nghiQp, l6p k0 hoqch vd thqc hiQn cuQc ki6m to6n dO dqt

dugc su d6m bio h9p ly vd vi6c tiCu gao ciio tdi chinh t6ng hgp cira COng ty c6 cdn sai s6t trgng y6u hay kh6ng.

C6ng vi6c ki6nr todn bao 96rr thu'c hiQn c6c thir tuc nhim thu th4p c5c bdng chtmg ki6m todn vd c6c s6 li6u va
thuyEt minh tr6n. 86o c6o i.ii chirrh t6ng hqp. C6c th0 tgc ki6rn to6n dugc h,r'a chgn dpa tr6n x6t do6n crha ki6m
todn vi6n, bao g6m d6nh gi6 riri ro c6 *i rOt trong y6u trong 86o c6o tdi chinh tdng hop do gian lAn hodc nhAm

l6n. Khi thgc hiOn dtinh giri c6c riri ro ndy, ki6m toSn viOn dd xem x6t ki6m so.at nQi b0 cira C6ng.ty li6n quan d6n

viQc lapvdtrinh bdy BAo :ig tii.c^hinh.t6ng ho.p trung.thu., l?f,ly ntram thi6t k6 c6c thrl tuc ki6m toan pht hop

v6i tinh hinh thLrc t6. tLry nhi0n hhdng nhdm mpc dich dua ra y ki6n vd hi6u qud c0a kiem so6t nQi b0 cria C6ng ty.

C6ng viQc ki€nr toin cirng bao g6m drinh gi6 tfnh thich hgp ctacdc chinh s6ch k6 to6n dugc iip dqng vd tinh hop

1! c01c6c u6c tinh k6 toa-n cLrulorrg Girirn d6c cfrng nhu d6nh gi6 viQc trinh bdy t6ng th6 86o c6o tdi chinh t6ng
hsp.

Chring t6i tin tuong rlng c6c bing chirng ki6m torin md chfng tdi d5 thLr thQp duo. c ld dAy dir vd thich hop ldm co
sd cho 1f ki6n ki0m lo6n cua chrhng t6i.

'f t<i6n ciia Ki0rn to:in vi6n
Theo 1i kit5n cta chrhng t6i. Biio c5o tdi.chinh t6ng hqp dd phan 6nh trung thuc vdL hqp ly, tr6n c5c khia c4nh.trgng
y6u tinh hinh tii chfnh cira C6ng ty C6 phAn Sdi Gdn H6a Xa tpi ngdy 31 thring 12 nam 2021, cfrng nhu k6t qu6

hopt.dQng kinh doanh vA tinh hinh luu chuyOn ti6n t6 cho ndm tdi chinh fi5t tntc cirng ngdy, phu !a? v1i cac

ChuAn mgc Kd to6n Vi€t Nam. Chd d6 KC to6n doanh nghiCp Vi6t Nam vd c6c quy dlnh ph6p ly c6 li6n quan d6n

kttv@a-c.com.vn

ktlv.hn@a-c com.vn

kttv.nt@a-c.com vn

kttv.ct@a-c.com.vn www.a-c.com.vn
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N Ph6 g Gi6m
CNDKHIV kiAtn t ttirt t. ( )t)89-2 0 I 8-()08- I

TP. H6 Chi Minh. ngdy 3l thing 3 ndm2022

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Tillv A&C rs a rnember of the global netw.ork
ofBakcrTilly International Ltd." the menrbers ofwhich are scparate and independent legal entrties

Phan Vfl C6ng Bf - Kliim todn vi6n
56 Gidy Cl'{DKHl\r kiAm bdn: 0197-2018-00B-1
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c6ne rv cd pnAu sAr edru noa xa
Dia chi: 275CPhqmNgfi L6o, Phulng Ph4m Ngil Ldo, Qufn t, tP. H6 Chi Minh

eAo cAo rel cHiNs roNG HoP
Cho ndm tdi chinh t6t thtic ngdy 31 thing 12 nim 2021

rAxc cAN DoI KE ToAN r6Nc HOP
TaingAy 31 thfng 12 ndm202l

so cuor nam
ME
so

Thuy6t

Dcrn vi tinh: VND

Sii tliu nlmCHi TIIU

A. TAISANNCANHAN

I. Ti6n vi c6c khoin tuong duong tidn

l. I len

2. C6c khodn tuong duong tiAn

II. EAu tu'tii chinh ngin hgn

1 Chting khorin kinh doanh

2. Dp phdng gitm gi6 chring kho6n kinh doanh

3. E6u tu ndm giir d6n ngiy d6o hqn

III. Cdc khoin phf,i thu ngin hqn

1. Phii thu ngan h4n cua kh6ch hdng

2. TrAtru6c cho ngudi b6n ngin h4n

3. Phii thu nQi bQ ngin h4n

4. Phii thu theo ti6n d0 k6 hoach hqp d6ng x6y dpng

5. Phti thu v6 cho vay ng6n h4n

6. Ph6i thu ng6n h4n kh6c

7. Dr; phdng phdi thu ngin h4n kh6 ddi

8. Tdi sdn thi6u chd xri I!

IV. Hing tiin kho
1. Hing tdn kho

2. Dg phdng gi6m gi6 hdng t6n kho

V. Tii sin ngiin hirn khic
1. Chi phi tr6trudc ngin hqn

2. Thu6 gi6 tri gia tsng tlugc kh6u trir

3. Thuti vd c6c khodn khSc ph6i thu Nhd nudc

4. Giao dich mua b6n l4i tr6i phi€u Chinh pht

5. Tiri sin ngdn h4n kh6c

110

tll
112

t20
121

122

123

100

minh

v.l

v.3

Y.4a

v.5

v.6

Y.7a

v.l5

25.098.349.483

2.613.530.669

2.613.530.669

22.165.398.255

21.091.200.393

1.385.752.980

64.214.839
(37s.269.9s7)

167.920.642

167.920.642

151.499.917

50.864.000

100.635.917

29-693-549.292

s.389.236.8t2
4.189.236.812

1.200.000.000

23.902.170.123

22.814.960.461

1.418.864.780

44.214.839
(375.269.9s7)

231.909.080

23 1.909.080

169.633.277

87.777.194

8 r .856.083

130

l3l
132

133

134

135

r36

137

139

140

141

149

150

151

152

153

154

155
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c6nc rv cd puAn sAr con HoA xA
Eia chi: 27 5C PhqmNgfi L6o, Phudng Phpm Ng[ L6o, Qufln I , TP. HO Chi Minh

eAo cAo rat cuiNu roNG HqP

Cho ndm tdi chinh tiit tntc ngdy 3l thdng 12 nam202l
Bing cAn d6i kC tof n t6ng hg'p (ti€p theo)

M6
i

so

200

Thuy5t
minh sti cui5i nrm sii tliu nem

t

CHi TIIU

B. TAISANDAIHAN

I. Cfc khoin phiii thu dii h4n

1. Phei thu ddi hpn cta kh6ch hdng

2. TrA trudc cho ngubi b6n dii hPn

3. V6n kinh doanh d don v! trgc thuQc

4. Phdi thu nOi b0 dni han

5. Ph6i thu vE cho vaY ddi han

6. Phdi thu ddi h4n kh6c

7. Dr,r phdng phdi thu dii h4n kh6 ddi

II. Thi sin cii Alnn

1. Tdi sin c5 Olntr hfru hinh

- NgtryAn gid
- Gid tri hao mdn lfiy kii

2. Tii sdn cO Ainn thu€ tdi chinh

- Nguy€n gid

- Gid tri hao mdn lity kd

3. Tii s6n cO einn vO hinh

- Nguy€n gid
- Gid tr! hao mdn lfiY k€

III. B6t tlQng siin tliu tu'

- Nguy€n gi6

- Gi6 trl hao mdn lfiy k6

IV. Tii sin dii'dang diri h4n

1. Chi ph( sdn xu6t, kinh doanh do dang ddi h4n

2. Chi phi xdy dgng co bdn dd dang

V. EAu tu tii chinh diri hqn

l. Diu tu viro c6ng tY con

2. Diu tu vdo c6ng fy li6n doanh, li€n k6t

3. Diu tu g6p v5n viro clsn v! khdc

4. Dp phdng dAu hr tdi chinh ddi h4n

5. DAu tu n6m giii tli5n ngdY d6o han

VI. Tni sin dii h4n kh{c
1. Chi phi trir trudc ddi h4n

2. Tii sin thu6 thu nhQp hodn lqi

3. Thi6t b!, vflt tu, phy ting thay th6 ddi han

4. Tdi sdn ddi han khdc

21.718.281.963

312.851.665

v.4b 312.851.665

v.8
6.437.214.920

6.437.214920
26.37 3.778.262

( t 9.936.s6i.342)

2 52.023.800
(252.023.800)

v.9 2.434.433.527

2l .480.525.1 I 8

( r 9.046.091.591)

4.803.414.545

v.10 4.803.414.545

1.903.673.555

v.11 | .903.673 .555

5.826.693.751

s.826.693.75r

2ta
2tt
212

213

214
215

216

2r9

24.086.122114

338.723.66s

338.723.665

7.971.058.101

7.971.058.101

32.650.310.514
(2 4.679.2 s2.41 3)

2 52.023.800
(252.023.800)

2.713.401.691

15.203.992.866
(12.490 .s91 .17 s)

4.803-414.545

4.803.414.545

1.903.673.555

1 .903 .673.555

6.356.450.5s3

6.3 56.450.5 5 3

220

221

222
))1
224

225

226

227

228

229

230
231

232

244

241

247

L

l_

250
251

252

253

254
255

264

261

26?

lo)
268

Y.7b
v. r2

TONG C9NG TAI SAN 270 46.816.63r.446 53.180.271.402

8
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c6mc rv cd pnhn slr edn HoA xA
Dia chi: ZTSCPhqmNg[ L6o, Phu]ng Ph4m Ngfi L6o, Qu{n 1, TP. HO Chi Minh

BAo cAO TAI CHINH TONG HQP

Cho ndm tdi chinh t6t ttuic ngdy 31 thiing 12 ndm 2021
Bing c6n tl6i k6 toin t6ng ho.p (ti€p theo)

ME
so

300

Thuy6t
minh Sii cui6i nem 56 tliu nemCHi TIEU

c- NgpnArrn{

I. Ngngin h4n

1. Phii tri ngudi b6n ngin h4n

2. Ngudi mua tr6 ti€n tru6c ng6n h4n

3. Thuii vd c6c khodrn ph6i nQp Nhd nudc

4. Phii trd nguli lao dQng

5. Chi phi phti trd ngin h4n

6. Phdi trd nOi b0 ngin han

7. Phii tri theo ti6n ttQ kti ho+ch hqp d6ng xdy dgng

8. Doanh thu chua thgc hiQn ngin h4n

g. Phii tri ngin h4n kh6c

10. Vay vir ng thu6 tdi chinh ngin h4n

11. DU phdng phtri trir ngin h4n

12. Qu! khen thuong, Phirc lgi
13. Qu} binh 6n gi6

14. Giao dich mua b6n Iai tr6i phitiu Chlnh ph0

II. Nqdii h4n

1. Phdi tr6 ngudi bdn ddi h4n

2. Nguli mua trd ti€n trudc dii h4n

3. Chi phi phrii trd ddi h4n

4. Phdi trd nQi b0 vA v6n kinh doanh

5. Phdi trri nQi bQ ddi h4n

6. Doanh thu chua thqc hiQn ddi han

7. Phii trn ddi h4n kh6c

8. Vay v?r ng thu6 tAi chinh ddi han

g. Tr6i phiiiu chuy€n d6i

10. .CO phitiu uu d6i

1 1. Thutl thu nh6p ho6n l4i Phdi trA

12. Dg phdng phii trd dAi h4n

13. Qu! ph6t triOn khoa hgc vd c6ng nghQ

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

330

331

332
JJJ

334
335

JJO

)) I

338

339

340

341

342

343

V.13a

v.14
v.15

v.16
Y.t7a

33.404.622.249

8.409.66s.487

1.393.324.106
3.897.850

6.114.056.361

167.896j22
626.706.243

103 .7 84 .405

24.994.956.762

82.6 10.000

24.793.186.762
119.160.000

29.903.081.408

3.629.043.206

1.510.832.745

357.107.850

234.081 .005

32.608.745

308.720.000
834.008.456

351.684.405

26.274.038.202

82.610.000

r07.896.s22

25.772.749.780
310.781.900

v.18

v.l3b

V. i7t)
v.l9

a
J TY\
ir H0Un4

t,iTuvi

iGi
@

t

l

I

o
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c6rue rv cd pnhru sAr cdn HoA xA
Dfa chi: 275C PhqmNgfi L6o, Phucrng Ph4m Ngti L6o, QuQn i, TP. HO Chi Minh

eAo cAO TAI CHiNH TONG HqP
Cho ndm tii chinh t<6t ttrOc ngdy 31 thdng 12 ndm 2021
Bing cin ddi kG todn t6ng hqp (ti€p theo)

ME
so

400

Thuyiit
minh 50 cuol nam sii tliu nlmcui utu

D. V6NCHUSOHOU

I. Viin chii s6'hft'u

1. V6n g6p cta cht sd hfiu

- CO phiiiu phii thdng c6 quyAn bi€u quyiit
^: ,.:- Lo pnteu tru dat

2. Thpng du viin ci5 phAn

3. Quy6n chgn chuy€n OOi trai pni6u

4. Vrin kh6c cua chtr sd hfru
- ^t ,.1,). uo pnreu quy

6. Ch6nh lQch d6nh gi6l4i tdi stin

7. Ch6nh l€ch ri gia h6i do6i

8. Qu! dau tu ph6t trien

9. Qu! h6 trg s6p xtip doanh nghiQp

10. Qu! kh6c thuQc v6n chrl sd hfr'u

I l. Lqi nhugn sau thu6 chua phdn ph6i

- Lqi nhuQn satr thuii chua phdn ph6i
, t -: 1. ,,

luy Ke clen cuot l(y lruoc

- Lqi nhudn sau thud chua phdn phdt k1, ntry

12. Ngu6n vi5n dAu tu x6y dyng co bdn

II. Ngu6n kinh phi vir qui khfc
1. Ngu6n kinh phi

2. Ngu6n kinh phi dE hinh thinh tdi sAn c6 dinh

TONG C9NG NGUoN VON

v .20 12.626 .89 t .93 | 12.626.891.931

Y.20 (16.414.882.734) (s.949.701.937)

(5.e49.701.937)(5.949.701.937)

(t 0.465.180.7e7)

46.816.631.446 53.780.271.402

TP. HO Chi Minh, ngiy 31 th6ng 3 2022

Tdng

410

4tt
4l la
41tb
4t2
413

414

415

4r6
417

418

419

420

421

v.20

13.412.009.197

13.412.009.197

17.200.000.000

t 7.200.000.000

23.877.r89.994

23.877.189.994

17.200.000.000

17.2A0.000.000

42la
42tb
422

430

431

432

410

,l{ *

Nlinh Dirc
Ki! toin tru'ii'ng

Lu'ong Nggc Li6n
Ngudt lip

c0t'to TY

Bdo clto ntty phrii duuc tlpc cirtrgt'6'i Bittt thttydt ninlt Bio cdo titi chinlt tong hop 10
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c6ruc rv cd puAru sAr edrv HoA xA
Dia chi: Z75CPhqmNgff L6o, Phuong Ph4m Ng0 L6o, Qufln l, Tp. HO Chi Minh

eAo cAo rat csiNu roNG HQP

Cho ndm tdi chinh k6t thric ngiy 3l thdng 12 n1rm2021

sAo cAo rBr euA HoA.T EQNG KINH DoANH ToNG HqP
Cho n5m tiichinh Iiiit ttnic nghy 31 thing12 ndm202l

ME

so Nim nay

Eon v!tfnh: VND

NIm tru6'ccui rrtu

1. Doanh thu b6n hing vi cung cip dich vg

2. Cdc khoin gi{m trt'doanh thu

3. Doanh thu thuin vi b,ln hirng vh cung cdp dich vg

4. Gid viSn hirng b{n

5. Lgi nhu$n gQp vil b6n hing vi cung c.4p ctich vqr

6. Doanh thu ho4t tlQng tii chinh

7. Chi phi tii chinh

Trong d6: chi phi l6i vay

8. Chi phf brin hAng

9. Chi phi quiin lf doanh nghiQP

10. Lqi nhu$n thuin tt'ho.3t dQng kinh doanh

11. Thu nhip kh6c

12. Chi phi khic

13. Lqi nhu{n khdc

14. Tiing lgi nhu$n kii torin tru6'c thu6

15. Chi phi thuii thu nhflp doanh nghiQp hiQn hnnh

16. Chi phi thu6 thu nh{p doanh nghi$p ho5n l3i

17. Lu.t nhuf;n sau thuti thu nh$p doanh nghiQp

18. Lei co bin tr6n c6 phiiiu

19. Lei suy gi6m tr6n cii phiriu

Lu'ong Nggc LiGn

Nfu'di lap

Nguy6n Minh Eri'c

xii toln truting

TP. H6 ngdy 31 thSng 3 2022

0l

02

10

l1

20

2t

22

23

25

26

30

3l

1'

40

50

51

11

60

70

7l

ThuyiSt

minh

vI.1

Yt.2

vI.3

Yt.4

VI.5

VI.6

Yt.7

v.15

vr.8

vt.8

10.870.303.621

10.870.303.621

s.s12.701.004

5.357.6A2.617

15314,046

r.898.134.355

t5.024.328.027

(11.s49.s4s.719)

1.230.134.2L9

145.769.297

,.084.364.922

(1 0.46s.180.7e7)

21.782.407.948

21.782.407.948

13.664.806.745

8.117.601.203

275.659.502

3.076.102.734

13.157.060.619

(7.839.902.648)

2.031.159.601

140,958.890

1.890.200.711

{5.949.70t.937)
(,fr,

W
___gq4gr'1_qgJz)

(6.084)

(6.084)

*__s!4e!M.en_

________-_Qise)-

N

cONo rv
PHAN

Bao cito niv phiti dtroc t19c' cittg t'6'i Bin tlttqit tttinh Bittt cdo riri c'ltlnh tong hqp
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c6rua rv cd pnhru sAr eon nol xa
Dia chi: 275CPhqmNgfi Ldo, Phuong Ph4m Ng[ L6o, Qu$n 1, tp' HO Chi Minh

aAo cAo rel cuiNH roNC HqP
Cho ndm tdi chinh tet thric ngdy 31 thdng 12 ndm2021

sAo cAo LUU CHUYEN TIEN TE TONG HgP
(Theo Phu'ong PhAP trq'c ti6P)

Cho nim thi chinh X6t ttrrric nghy 31 thilng12 ndmZA2l

Thuy5t
minh NIm nayso

Don vi tinh: \rl.{D

CHi TIOU

I. Luu chuy6n tiin tt'hoqt ilQng kinh doanh

1. Ti6n thu b6n hAng, cung cdp dlch vu vd

doanh thu kh6c

2. Ti6n chi trt cho nguli cung cAp hdng h6a vi dich vu

3. TiAn chi trii cho nguli lao dQng

4. Ti6n ldi vay ddtrit
5. thutithu nh$p doanh nghiQp ddnQp

6. Ti6n thu khric tir ho4t dQng kinh doanh

7. TiAn chi khtic cho ho4t ilQng kinh doanh

Lttu chuyiin tiin thufrtt ti'ttoclt dQng kitth cloanlt

II. Luu chuy6n tidn til hogt ilQng tliu tu'

1. Ti6n chi d6 mua sim, x6y dyng tii san c6 dinh va

c6c tdi sin ddi hqn kh6c

2. TiAn thu tt thanh li, nhugng b6n tdi siin cO dlnn va

c6c tiri sin ddi han kh6c

3. Ti€n chi cho vay, mua c6c c6ng cu no cila

don v! kh6c

4. fidn thu hOi ctro vay, b6n l4i c6c c0ng cu no cua

don v! kh6c

5. Ti6n chi d6u tu gOp vtin vito don vi kh6c

6. TiAn thu nOi OAu tu g6p v6n viro don v! kh6c

7. Ti6n thu l6i cho vay, cti ttic va lgi nhu{n dugc chia

Lwu chuydn tiitr thudn til'hotrt ilQng dAu tu

(2. s 99.3 98.289) ---1ToeEZ4DO

( 1.445.428.515)

440.000.000

15.314.046 27 5.659.502

I 5.3 14.046

01

02

03

04

05

06

07

20

a1LI

22

/.)

24

25

26

21

30

12.932.292.152
(s.1s9.494.281)

(5 .904,7 s2.541)

3.331.444.694
(7.798.888.313)

32.085.064.850
(14.223.746.88s)

(8.242.336.172)

(1 35. r45.58e)

s .173 .714.856
(17 .7s6.200.293)

vl.l

-,
,*
c0r

{uxri
M TOI

A
'rhf
-i-

Bdo cdo nttv'phai du.g.c tlpc cttngtoi Birrt tltut,it rttinh f1cio c(tct titi cltinh tonghop 12
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c6r{c rv cd pnAru sAr edn HoA xA
Dia chi: 275CPh4mNg[ Ldo, Phudng Ph4m Ngfi L6o, QuQn 1, TP' H6 Chi Minh

eAo cAo rAr cHiNH roNG HqP

Cho ndm tdi chinh ttit ttuic ngdy 31 thimgll nim2021
Br{o cdo lu'u chuyOn ti6n tQ t6ng hop (ti6p theo)

CHi TITU

III. Luu chuy6n tiAn tt'ho4t tlQng thi chinh

1. Ti€n thu ttr phit hdnh cO phiilu, nhfln v5n g6p cta
chtr sd htlu

2. Ti6n trd l4i v6n g6p cho c6c cht sO hfru, mua lqi

c6 phi6u cria doanh nghi€p da ph6t hdnh

3. Ti6n thu tt ili vay

4. Ti€n tri ng g6c vay

5. TiAn tr6 nq g6c thu€ tii chinh

6. C6 tric, lgi nhufln dE tr6 cho chu so hiru

Nim nay NIm tru'6'c

v.l9 (le1.62r.e00) (321.960.000)

Me Thuy6t
minh

31

.,:
JJ

34

35

36L

1

L

t_

Luu chuyiin tiin thuin ti'hoqt dQng tiri chinh 40

Luu chuy6n tidn thuAn trong nIm 50

Ti6n vi tuong du'o'ng tiiin tliu nIm 60 V.l

Anh huong cira thay d6i fi gi6 h5i do6i quy doi ngopi tQ 61

Tidn vir tu'ong du'o'ng ti6n cuiii nEm 5.389.236.81270 v.l 2.613.530.669

TP. Hd Chi Minh, ngiy 31 ndm2022

Phi Nga

Tdng Gi{m tliic

(191.621.900)

Q.77s.106.143)

5.389.236.812

(32 1.960.000)

(4.1s0.378.246)

9.539.615.0s8

'lG TI
#ttH0

i{ vil
&(
dLuong Nggc Li6n

Nguoi l$p

Nguy6n Minh Dric
f5 toen trutl'ng

c6ue TY

Bao cao fiy,phai duoc cloc cingv6i Birn tlrtrt'it tninh Btio cio tai chinh ting hop 13
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cONe rv cd pnhn sAr eon noa xa
Dia chi: 2T1CPhqtnNgir L6o, Phuong Pham Ngfi L6o, Qufn 1, TP. Hd Chf Minh

eAo cAo reI cHiNH roNG HQP

Cho ndm tdi chinh ktit thric ngay 3l th6ng 12ndm2021

rAx THUvET MII\H BAo cAo rAI cHiNH TONG HQ"
Cho nim tii chinh Xl5t ttrrlc ngiy 31 th6ng 12 ndm2021

I. DAC DIEM HOAT EQNG

1. Hinh thric s& hfru viin
aan,1, C6 phan Sei Gdn Hoa Xa (sau eldy gei tit ld "COng ty") ld c6ng ty c6 phAn.

2. Linh vr;c kinh doanh
LTnh vuc kinh doanh cira c6ng ty ld kinh doanh thuong mai va dich vu.

3. Ngirnh ngfrd xintr doanh
Ho4t rlQng kilh doanh chinh cira Cdng ty ld: Mua b6n thu6c 16 dit5u sin xu6t trong nu6c, kinh doanh

kh6ch spn, nhd hing, dich vp vfn tii vi dfch vp du lfch'

4. Chu k) sin xuft, kinh doanh th6ng thuirng
chu k! s6n xu6t kinh doanh thong thudng cria c6ng ty khong qu612 th6ng.

5. E{c tli6m ho4t ilQng kinh doanh cria C6ng ty
Doanh thu n6rn nay-cia C6ng ty ginm d6n[ kC so v6i ndm tru6c chir yi5u ld do dich covid-I9. DAy li
nguy6n nhAn chinh ldm cho ktit qu6 hoat clQng kinh doanh ndm nay cria c6ng ty 16-

6' E4i dich covid-l9 
- ,{iA- rAno rii Anh h, kinh t6 vict Nam n6iNdm 2021, dich covid-19 ldy lan tr6n diQn rong d6 6nh huong ti€u cgc d6n n6n

chung vd ho4t dQng kinh doanh cfra Cdng ty chinh n6i ri6ng Jo nhieu 9i1l-!Yo"g (TP- Ho Chf Minh,

c6c tinh D6ng Nam'BQ, Diing bing s6ng cri'u Long, Mian Trung_, TP..He l?il.;.) ph6i thgc hiQn gi6n

c6ch x6 hei theo chi thi 16+, chi thi 16 ho6c chilhi 15 trongiho'i giun ddi dc \icm_s9rflgi"l.9cxh.
C6c bi€n ph6p ng6n chpn nghiem ng{t cltro.'c 6p dr,lng tr€n pli4m vi. rQng, gi6n c6ch xd hOi kdo dii d6n

. JO, o,ii g;y tiru ih6ng, 
's6n 

LuAt kinh doanh ui ainn trQ. H6u hiSt_c6c ho4t clQng thuong ]r?i,.lYu 
t* 

.?y'rArg 
pfriiaOng .t*; I'tri rn6t s6 co- sd luu tr6 duo. c ph6p cung 

"6p 
dich vu cho ngud'i bi cSch ly c6 th6

hoat dQng cdm chirng.

T6ng Gi6m d6c da thyc hiQn d6nh gi6 ve t6c dQngl6ng th6 cia tinh hinh Ooi voi ho4t clQng sa1 
-xu^at

kinh doanh cta C6ng iy cfing.nhu cic tnhf udng Iti, ta'i chinh, bao gdm khi ning thu h6i ng vd nhfn

;i;6;;il Aorio-rq d6 inh hudrrg rat l6'n d6n Cdng U. Tuy nhicn, Tdng Gi6m d5c khdng th6 u'6'c tinh

rlugc mQt c6ch hgp ly c6c6nh hu'ong cira d4i dich-Ctvid-ig acn 86o c6o tii chinh t6ng ho-p cho nim

tlri chinh ket tnr:rc ngiy 31 th6ng 12 ndm2021.

,Q
',J Hl

JYfl
rl'
,6,

7. Cdu trfc Cdng tY
Cdc dotr v!trryc tlruQc kh6ng cri tu cticlt phtip nhfrn hgch todn phqt thuQc

T0n don v
Kh6ch san HAiV

Kh6ch sgn Ga SdiGon
Kh6ch spn Duong s6t Nha Trang
KhAch s4n Cd N5

69 Huj'nh Thirc Kh6ng,
TP. HO Chi Minh

Phudng Thhnh, Qufln 1,
chi

Kh5ch spn Kj'E6ng
Du lich Duo'ng sdt SdiGdn
Trung tam Dich vg vd Kinh doanh dla $pt.-t

10D Ky D6ng, Phudng 9, QuQn 3, TP. F{O Ctri tUinn

10D Kj,D6ng, Phudng ?, Qu0n*3, TP. H0 Chi Minh

51 Dud'ng Zd, Khu pnO +, Phi'ong HiQp Binh Ch6nh,

qudn ThiiE[rc, TP. UO Cfrt Vtintr
til Nguy6n Thdng, Phuong 9, Qu$n 3, TP' Ua Cni nainn

17 ThiliNguy6n, Phuong Phu6'c Tdn, TP' Nha Trang

QuOc lQ 1 A, ThOn Lpc Son 1, Xa Ce N5, HuyQn ThuQn

Nam, Tinh Ninh Thufln

Ban thtq,dt ntinh nir;,tc\ rtbt bd phdn hop thdnh t'a phlti tluoc doc cirttgvdi Bao cltr-t tii cltinlt t6ng hop l4
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c6Nc rv cd pnAru sAr eon uot xn
Dia chi: 27 5C PhqrnNgfr Lao, Phudng Pham Ngfr L6o, Qufir 1, TP. HO Chi Minh
eAo cAo ret cniNn roNG HoP
Cho ndm tdi chinh k6t tnnc ngdy 3 I th6ng 12 ndm2021

Bin thuyiSt minh Brio c6o tiri chinh t6ng h (ti6p theo)

Tdn don v
Kh6ch s4n Dudng Dd Lat
Nhi hdng Kh6ch s4n Hung TriQu

01 Quang Trung, TP. DA Lgt, Tinh L6m
146/33 Kha V4n CAn, Phudng HiQp Binh Chdnh, Qudn

D chi

Xi nghiQp Dich vu Vdn t6i Hda xa Sdi

Gbn(***)
Trung tdrn Dich vu vd ThrLo'ng m4i Binh 310/4B Qudc

Thrl D[tc, TP
lo

H6 Chi Minh
13, Phulng HiQp Binh Ch6nh, Qu{n

Tri6u

(*) Kh6ch s4n Hdi Vdn rld chuy6n sang hinh thri'c cho thu6 tdi sin ttl ngiy 03 th6ng 6 ndm 2A2l vil c6

Quy6t dinh gi6i UrC t6 tir ngdy 12 thhng 1A ndm202l.

(**) Trung tdm Dich vu vd Kinh doanh D"ia 6c tld chuy6n sang hinh thirc cho thu6 tdi s6n tir ngiy 02 thdng

6 ndm 20Zt vit c6 euytit dinh gi6i th.5 ke til' ngiy 12 thhng L0 ndm 2021.

(***) Xi nghiQp Dich vU Vfln tii Hoa xa Sdi Gon tam ngung hoat <lQng tir ngdy 01 th6ng 7 ndm2020.

8. Tuy6n nii vA hna ning so s6nh th6ng tin tr6n 86o c6o tii chinh
C6c s5 liQu trro-ng frrrg cia nim tru6'c so s6nh drro. c vdi s6 liQu cfra ndm nay'

9. Nhfrn vi6n
iiirgay f.et thric 15m tii chinh COng ty c6 59 nhAn vi6n dang ldm viQc (s6 diu ndm ld 77 nh6n vi6n).

II.

I

1

NAiu rAI cHiNH, DoN vI TIEN TP stl DVNG TRoNG KE ToAN

N[m tii chinh
N6m tdi chfnh cira Cdng ty Uat Aau flr ngdy 01 th6ng 01 vi k6t thirc vdo ngdy 31 th5ng l2 hdng nim.

Tht Dilc, TP. HO Chf Minh
01 Nguy6n Th6ng, Phulng 9, Qu{n 3, TP. UO Cfri H'tinfi

dgng trong t6 toin
Ofn[trong k6 to6n ld Dong Viqt Nam (VND) do phin l6n c6c nghipp vu dugc thtJc

ti€n t0 \rND.

A, l-t
l{/*J,,fl

.Don
Don
hiQn

vi ti6n tQ sfr. .).vl tlerl te srl
bang clo-n vi

rr. CHUAN MUc vA cHB DQ KE roAN Ar uVNc

1. Ch6 dO k6 to6n 6p dung
C6ng ry 6p dspg cac Cnuan mgc K6 to6n Vi€t Nam, Ch6 dO K6 to6n doanh nghiQp Vi€t Nam dugc ban

hdnh theo Th6ng tu sO 200/20I4/TT-BTC ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 vd c6c th6ng tu h.u6ng d6n thUc

hiqn chuAn ,ru&i5 todn cfra BO Tei chinh tring viQc l$plA rinh bdy 86o c6o tdi chinh t6ng ho.'p'

2. Tuy6n bi5 vG viQc tuin thfr chuAn mgc k6 toin vi cn6 Aq t6 to6n

T6ng Gi6rn d5c <l6m b6o dE tudn ttrfr yeu cAu cfra c6c ChuAn mgc Kti to6n Vi6t Nam, Ch6 etO Kii to6n

doanh nghiQp ViQt Narn c1uo.c ban hdnh theo Th6ng tu s6 200/2014/TT-BTC ngiry 22 th6ng 12 n6m

2014 cfrng n|u c6c th$lg tu hu6'ng d6n thgc hiQn chuAn mgc k6 to6n crha B0 Tai chinh trong viQc lap

vd trinh bdy 86o c6o tdi chinh t6ng ho.p.

I

L

t_
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IV.

c6nc rv cd pnAu sAr cdr'r n6a xa
Dfa chi: 275C PhqmNgfi L5o, Phudng Phpm Ngir L6o, Qufln 1, TP' HO Chi Minh
nAo cAo rat cHiNu roNG HqP
Cho ndm tdi chinh kiSt thfc ngdy 31 th6ng 12 ndm2021

B6n thuy6t minh 86o c5o tiri chinh t6ng hg'p (ti6p theo)

cac cninH sAcH KE TOAN Ar OuNC

Co s& l$p B6o c6o tii chinh
86o c6o tdi chinh clugc lfp tr6n co so kti to6n d6n tich (trir c6c th6ng tin li6n quan <lt!n c6c lu6ng ti€n).

C6c don vi truc thuQc hinh thAnh b0 mhy \C toSn ri6ng, h4ch to6n phs thuQc. 86o c6o tii chinh t6ng

ho.p cira todn Cdng ty duoc lflp tr6n ccr sd t6ng hqp 86o c6o tdi chinh cira c6c don vi trgc thuQc. Doanh

thu vd s6 du gita Iac Aon vi tilrc tliuQc dugc toai irtl khi lf,p 86o c6o tdi chinh t6ng ho.p'

Tidn vir c6c khof,n tucrng tluong tidn
Tidn bao g6m tiOn mat vd tiAn gt'i ngan hdng khdng k ha{r. Cdc kho6n tuong duong tiAn ld c6c kho6n

aAu t1'r ngEn hpn c6 thd'i han ttrri trOiitlOng qlra O: tfrang t6 tD' ngdy dAu tu, ..o kha ndng chuy0n O6i ae

ddng thdnh m6t luqng ti6n x5c ctinh vi f.f,'Ong c6 r[ri ro trong rG. chuy6n clOi tnann ti6n tai thd'i di6m

b6o c6o,

Cdc khoin tlffu tu viro cdng cg viin cfia don vi khfc
Ddu tu vdo c6ng cp v6n crha don v! khSc bao gdm c6c kho6n dll ty cdng cr,r v5n nhung C6ng ty kh6ng

c6 quy6n ki6m so5t, tl6ng ki(im soSt ho{c c6 Anh hu&ng tling k0 d6i v6i b6n drro. c ddu tu.

4,

C6c kho6ri clAu tu viro cOng cg v5n cfta don vl khdc eluo.'c ghi nhdn ban dAu theo gi6 giic, bao g6m gi6

rnua ho{c kho6n g6p vtin"cQng cic.chi phi trr.rc ti6p li€n-quan clr5n hoat dQng dAu *:.C9Jy..re]rni
nhufln cira c6c kj, tru'6c khi kho6n diu tu dugc mua clugc h4ch to6n gi6m gi|tri cria chinh khoin dAu

ir:Ob,Ca tfrc vd lo. i nhufln ctra chckj, sau khi khoin elAu tu dugc mua clugc ghi nhfln doanh thu. C6 tri'c

Auqc nl.,an Uang 
"a 

phi6u chi ducr. c theo d6i s6 luo.ng c6 phi6u t[ng th6m, kh6ng ghi nh{n gi6 tri cd

phi6u nhfn <tugc.

Dg phdng t6n th6t cho c6c kho6n clAu tu vio c6ng cg v5n cria cfon vi kh6c duo. c trich lflp nhu sau:

. 
' 

bOi iO'i ruroa, dAu tu vdo cd phi6u ni€m y6t hoac gi6 tr! h9n lV khoin cldu tu duo. c x6c dinh tin
cfly, viQc lflp dW phdng dua trOn gi5 tr! thi trudng cita cO phiOu.

'o O5i vO.i khoin clAu tu khOng x6c dinh clugc gi6 tri hq'p li tai thoi <li6m b6o c6o, viQc l0p dq phong

dugc thgc hiQrr cdn c[L vdo khoin l5 cr]ra b€n duo.'c dAu iu v6i mri'c trich l$p bing ch€nh 19ch gifi'a

viln dflLr'tu thU'c t6 cira c6c chrh s6' hfi'u vd v5n chrlr sd hii'u t4i ngdy ki5t thric nSrn tdi chinh nh6n v6'i

6i lQ v6n di6u l0 cira C6ng ty so v6i t6ng vtin di6u lQ thyc g6p t4i clon v! kh6c

T6ng, gi6rn sd dg phdng tOn itrAt <fiu tu vdo c6ng cp v5n cria don vi kh6c cin ph6i trich lAp t4i ngdy

k6t ttuic ndm tdi chfnh duo. c ghi nh$n vdo chi phi tdi chinh.

Cfc khodn phii thu
C6c khoin nq phAi thu duo-c trinh bdy theo gi6 tr! ghi sO triL di c6c kho6n dp phong phAi thu kh6 ddi.

ViQc phdn lopi cdc khoAri ph6i thr"r ld phAi thu kh6ch hdng vA phiithu kh6c dugc thUc hiQn theo nguyCn

t6c sau:

. ph6ithu cfra khdch hdng phAn 6nh c6c khoAn phdithu rnang tinh ch6t thuong m4iph6t sinh tir giao

dich c6 tinh ch6t mua - b6n gi['a COng ty vi ngud'i mua ld don vi dQc lAp v6i Cong ty.

o Ph6i thu kh6c ph6n 6nh c6c khoan phdi thu khdng c6 tinh thucrng rn?i, khdng li6n quan d6n giao

dich mua - b6n. ?

Dy phong ph6i thu kh6 ddi dugc lf,p cho tirng kho6n ng phii.thu kh6 ddi c6n cri'vAo tu6i ng.qu6 hqn

cira c6c khoin ng sau khi da bir trirv6i khoen no. ph6i tra (neu c6) hoic dU kiiin mirc t6n th6t c6 th€

xdy ra, cu th6 nhu sau:

. p5l vdi no.'phAithu qu6li4n thanh to5n:
- 3}%gia tr; AOi ub'i khoan no phai thu qu6 hpn tir 06 th6ng d6n du6i 01 ndm.

1

3.

4
K!

ffk
[\1\ltlE

R
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cOne rv cd pnAru sAr cdrv HoA xA
Dia chi: 275CPhqmNgfi L6o, Phuong Ph4m Ngfi Lao, Qufln 1, TP. HO Chi Minh
sAo cAo rat cHiNu roNG HoP
Cho ndm tdi chinh k6t thUc ngdy 31 thdng 12 ndm2021

Bin thuy6t minh 86o c5o thi chinh t6ng hq'p (ti6p theo)

5.

- 50%gi6 tri dOi v6'i khodn ng phai thu qu6 hsn tir 01 ndm d6n du6i 02 ndm.

- 70% gla tri aoi v6i kho6n n-o.'ph6i thu qu6 h4n tir' 02 ndm d6n du6i 03 n6m.

- 100% gi6 tri d6i v6'i khoin no phii thu qu6 han tir 03 ndm trd l€n.

. p6i vO.i nJphaithu chrLa qu6 hpn thanh to6n nhung kh6 c6 kh6 ndng thu h6i: cdn cri vdo dU ki6n

mric t6n tnat AC lflp dU phdng.

T6ng, gi6rn s6 du dU phong no- ph6i thu kh6 ddi cAn phAi trich lfp tAi ngiy k6t thric n6m tii chinh clugc

ghi nhf,n vdo chi phi qu6n ly doanh nghiQp,

Ilirng ttin kho
UanftOn kho duo. c ghi nhfin theo gi6 th6p hon giff'a gi6 gi5c vd gie tri thuAn c6 th6 thgc hiQn duo.'c.

Hdng t6n kho cta C6ng ty ld nguy€n vat liQu vd hdng h6a. Gi6 g6c hdng t6n kho.bao g6m chi phi mua

vd clc chi phi li€n quan tr;rc ti(lp kh6c phdt sinli dC c6 duo.'c hdng t6n kho cr dia cli6m vd tr4ng th6i hiQn

tai.

Gi5 xu6t kho duo. c tinh theo phuong ph6p nhfp tru6'c, xu6t tru6c vd duo. c h4ch todn theo phuong phr{p

kO khai thu&ng xuy6n.

Gi6 tri thu6n c6 th6 thpc hiQn clu-o. c ld gi6 b6n u6'c tinh cria hdng tdn.kho trong kj' s6n xu6t, kinh doanh

binh tirud'ng trir chi phf u6'ct(nh ae noan thdnh vd chi phi udc tinh cAn thi6t cho viQc ti6u thp chring.

Dr,r phdng gi6m gi5 hdng r6n kho tlug'c l4p cho tirng m4t hdng t6n kho c6 gi6gdc l6n hcrn gi6 tri thuAn

cO tire tiri,Jfrieniuo-". iang, gi6rn s5 du du pldng gi6m gi6 hdng tOn kho cAn ph6i trich lflp tai ngny

kt5t ttrrlc ndrn tdi chinh duo. c ghi nhAn vAo gi6 v6n hdng b6n.

Chi phi tri tru'6c
Chi phi rri tru6'c bao g6ni c6c chi ph( thr,rc t6 dA ph6t sinh nhung c6 li6n quan d6n kt5t qun hopt rlQng

s6n xu6t kirrh cloanh cira nhidu kj, k6 torln. Chi phi tri tru6c cfia COng ty chy y€u ld chi phi d€n bir,
';6d 

"q, 
di,ng cg vd chi phi sira ihfru. Ca" chi piri tri tru6c niy tluo. c phdn bd trong khoing thdi gian

tri tru6'c hopc thd'i gian c6c lo-i ich kinh t6 tuong rlng dugc t4o ra tir c6c chi phi niy.

Chi phi din bil
Cfri pfii don bir thC hien kho6n ti€n <la tr6 di5 c6 clugc phAn dat Cgng ? gung :ft9*g vi duo. c phAn b6

vao ini phi theo phuo-ng ph6p dudrrg thing tuong ['ng v6'i thd'i gian st'dsng tl6t (50 n6m).

C6ng cq, dqurg cqt

C6c c6ng .r.,, d1,ng cp dE clu'a vdo sfi dgng duo. c phdn bd vdo chi phi theo phuong ph6p cludng thlng
vdi thdi gian ph6n UO t<nOng qr,r6 03 ndm.

Chi phl sfiu chiro
Chi;hi sfra chira tdi s6n ph6t sinh mQt lAn c6 gi6 tr! l6n duoc phdn bd vAo chi phi theo phuong ph6p

dudng thing trong 03 ndm.

Thi sin thu6 hogt tlQng l
Thu6 tdi s6n clugc ph6n loai ld thue hoat dQng n6u phAn lon rtri ro vd lgi ich gin 1i6n v6.i quy6n s6'hiru

tAi s6n thuQc v0 nguo'i cho thg6. Chi phf thu6 lio4t dQng drro. c phin 6nh vAo chi phi theo phuong ph6p

duong thang cho su6t thd'i hqn thue tdi sin, kh6ng phr.r thuQc vdo phtrong thtc thanh toSn ti6n thu€.

6.

7

.)
r$0
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9.

8.

10.

c6ue w cd pnhx sAr eoN n6a xa
Dia chi: 275C PhamNgfi L6o, Phudng Pham Ngfi L6o, Qufn 1, TP' HO Chi Minh
eAo cAo rer cHiNH rONc uQp
Cho ndm tii chinh t<tit thric ngdy 3l thdng 12 ndm2021

Bin thuy6t minh Brio c6o tiri chinh t6ng hg'p (ti6p theo)

Nhd cri'a, vf,t ki6n trric
M6y m6c vd thi6t bi
Phuong tiQn vAn tii, truyAn d6n
-,.,<'.'ThiCt bi, dpng cr,r quin ly

Khi b6t dQng sin dAu tu dtrgc b6n, nguy6n gi6 vit gi6 tr! hao mdn lfiy kC duqc x6a s6 vd ldi, 16 nio
ph6t sinh duo. c h4ch to6n viro thu nhfp hay chi phi trong nim'

Tiri sin cO Olrt h&u hinh
iti ;il c6 airn hu'u hinh dusc th6 hiQn theo nguy€n gi6 trir hao mdn lfiy k6. Nguy6n. gi5 tdi sin c5

airf, nm hinir bao g6m todn bQ c6c chi phi ma COng tV phei b6 ra d€ c6 duo. c tdi sdn c5 ainn tinh tl6n

tf,Oi Ai6* dua tdi sin d6 vdo ti4ng th6i ;An sdng sn'tung. Cdc chi phi-phSt.sinh sau ghi nhfln ban tlAu

chi cluo.c ghi tdng nguy6n gi6 tai"sin cti dinh nZu c6c.t.,i pt.,i nay cnic chln ldm tdng lgi ich kinh tti

trong tucrng lai do sri' dpng tdi s6n d6. C6c chi phi ph6t sinh khdng th6a mdn di6u ki€n tr6n dugc ghi

nhfln ld chi ph( sin xu6t, kinh doanh trong ndm.

Khi tdi s6n cfi dinh hfr'u hinh cluo. c b6n hay thanh lf, nguy6n gi6 vd gi6 tri hao mdn lfly ki5 clugc x6a s6

vi ldi, 16 ph6t sinh do thanh ljz cluo. c ghi nhfln vio thu nh6p hay chi phi trong ndm'

Tdi sin cO dirt hfr'u hinh tlrLo. c kh6u hao theo phuong ph6p dudng thing dga tr€n thd'i gian hfi'u dqng

u6c tinh. 36 ndm kh6u hao cfra c6c loai tdi sin cli cllnh he'u hinh nhu sau:

Loai tii sAn cd dinh 56 ndm
04 -28
03-05
06-10

03

Tiri sin 
"i5 

Alrn vd hinh
Tdi sin cO dirn v6 hinh tluo. c th6 hiQn theo nguy6n gi6 trir hao mdn lfry k6.

NguyQn gi6 tdi sAn c6 dinh v6 hinh bao g6rn toirn b0 c6c chi phi md Cdng ty phii b6 ra <l€ c6 dugc tdi

sai 6O A.iih tinn dtin tho'i di6m clua tdi s6i d6 vdo trpng th6i sin sdng sir dtlng. Chi phi li6n quan d6n tdi

sin cri dinh v6 hinh ph6t sinh sau khi ghi nh6n ban dIu duA'c ghi nhQn ld chi phi sin xu6t, kinh doanh

trong kj,tril khi c6c 
"ni 

pni ndy gin li6n v6'i mQt tdi s6n ci5 dinh vO hinh cp th6 vd lim tlng lgi ich kinh

ttl ttr c6c tdi sAn ndy.

Khi tdi sAn c5 dinh v6 hinh duo. c brin hay thanh ly, nguy6n gi6 vi gi6 trf hao mdn lfry kC dug'c x6a s6

. vdr lai, 16 phit sinh do thanh lf clugc ghi nhfln vdo thu nhflp hay chi phi trong ndm.

Tdi sin cO ctinh v6 hinh cira Cdng ty chi g6m chucrng trinh phAn mdrn rn6y t(nh.

C.frj ntrili6n quan d6n c6c chucrng trinh phAn m6m m6y tinh khdng,phdi.ld mot b0.ph6n gin t6t v6i
pnan cung co llen quan duo-c. v6n ho6. Nguydn gi6 crla chuong trinh phdn m6m mdy t(nh li todn b0

t5c chi ptii *a C6ng ty cli chi ra tinh d6n thdi di6rn clua phAn m€m vdo sri dpng. Chuong trinh phAn

mArn *ay tinh tluo. c khdu trao tlieo phr"ro-ng ph6p dudng thing trong 06 nlm.

Udt a6ng sin diu tu
g6t ddni san dAu tu ld nhd tliuQc s6' hfi'u cria C6ng. ty. BAt dQng. sin dAu tu cho thu6 dugc th6 hiQn theo

nguyen gia trt, hao mdn lfiy k6. Nguy0n gi6 cira U6t a6ng sin"ildu tu ld todn bQ q6c chi ph( md C6ng ty
p[ai UO ia ho4c gi6 tri hqplli cfra cac khoan dua ra dC trao aOi nnam c6 duo.'c U6t Oqng s6n dAu tu tinh

d6n thoi di6m mua ho[c xdy dgrrg hodn thdnh.

C6c chi phi li6n quan cl6n b6t dQng sin clAr-rtuph6t sinh sau ghi nh{n.ban ddu dugc ghi nhfn vdo chi

phi, trir t t'ti .t,i ptii nay c6 khi nang chac chin idm cho_b6t dQng san dAu tu tao ra 1o. i ich kinh t6 trong

ioong lai nhidu ho, rn,l'. hoAt dQng duo. c d6nh gi6 ban <lAu thi duo. c ghi tdng nluydn gi6.

Ban thulit ntinh ni;'la ntot bA ph(in hop thirth vtt plni iluoc tloc cirngt'oi Btto cdo tii chintt rortg ltop 18
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c6rc rv cd pnAn sAr coru HoA xA
Dia chi: 27 5C PhatnNgfi L6o, Phubng Phpm Ngil Ldo, Qu?n 1, TP. H6 Chi Minh

eAo cAo rat cHiNu roNG HoP

Cho ndm tdi chinh kdt thric ngdy 3l thdng 12 ndm202l

Bin thuyi5t m inh 86o c6o tii chinh t5ng hg'P theo)

11.

12.

14.

Vi€c chuy6l tt1 b6t dQng san chir sd htu sir d.png ho{c hdng tdn kho thdnh t6t AEng s6n dAu tu chi khi

;;;"J;J;;rri*Jrn=rrldpng tdi s6n d6 vd bit aA, 
"no 

bdn-kh6c thud hoat ilQng hoflc khi k6t thirc giai

cto4n xay dgrg. Vigc chuy6n*til t6t Ogng s6n clAu tu sang b6t.doll,g saX cfrl Y lrfru 
str dpng hay hdng

ta" tr,"''.ni'[n] cniiso.nru uat dAu sri dung tdi san niry hoac b6t cliu tri6n khai cho muc dich b6n. vi0c

;hrre; t" Uat d01g s6n diu tu sang b6t dQng sAn chir sd htr"r sfr dpng hopc hdng tdn kho khdng lim

tnuy A6i nguy6n gi[ hay gi6 tr! con t4i c6a bat a6ng s6n t4i ngdy chuy6n tl6i.

B6t dQng s6n dAu tu sfi dung cl6 cho thu6 dr"ro.'c kh6u hao theo phuong phdp dudng th6ng dr,ra trdn thdi

gian ht'ri dgng. udc tinh. 56 nam kh6u hao cira bAt dQng san dau tu nhu sau:

ioai tai san # ainn Sd ndm

Nhe 11-25

Chi phi xfly dgng ccr b6n d6'dang
Chi phi x6y dyng .o Ua, aO.aung-pna, 6nh cdc chi phi li0n quan trgc ti6p $ao gdrn c6 chi phi ldi vay

c6 l6n qurn pfrfi hqp v6.i chinh s6ch k5 to6n cfia COng ty) d0n c6c tdi s6n dang trong qu5 trinh x6y

dt,ng, *iy mOc thi6t'bi ctang l6p dAt dC ghgc- vir cho mlrc clich sin 
^u6t, "ho 

thu6 vd qu6n l;i cfing nhu

ctri iiri li6n quan acn vigc stia 
"hrra 

tdi sin co ainn dang thqc hiQn. C6c tdi s6n ndy iluo.'c ghi nhfn theo

gin g6c vd kh6ng dtro.'c tinh kh6u hao.

Cdc khoin nq ph6i trilvil chi phi phii tri !
C6c kho6n nqphai tri vd chi pf.,i pt,ai tr6 dugc ghi nhfln cho si5 ti6n phii tr6 trong tuong.lai ii6n.quan

aA" rra,ig t oa vd dich vp d5 nhfln duo.'c. chi pni pnai tri du-o. c ghi nhQn dua tr6n c5c tr6'c tinh ho. p lf vC

sO tiAn phai tr6.

ViQc ph6n loqi c1c,khoin ph6i tr6 ld ph6i tr6 ngud'i b6n, chi phi phii tr6 vd ph6i tri kh6c tluo. c thUc

hiQn theo nguy6n tdc sau:

. ph6i tr6 nguo'i bdn ph6n 6nh c6c khoan phii tri mang tinh ch6t thuong m4i phdt sinh tir giao dich

mua hing h6a, dichvg, tdi s6n vd ngud'i b6n li clo-n v! dQc l{p v6i c6ng ty. 
-. -

o Chi ptri pnai tr6 ptiAn 6nh c6c khoin phii tri cho hdng h6a, dlch vp <15 nh{n <luo.'c tt' ngudi b6n

ho[c d6 cung c6p cho ngr,rd'i mua nhung chua chi tri do.chua c6 h6a do'n ho[c chua <lir hA so, tii
,A

heLr Ke roan va c6c khoin phii tr6 cho ngud'i tao tlQng v€ tiAn luong nghi ph6p, c6c kho6n chi phi

s6n xu6t, kinh doanh phAitrich tru6'c'

o ph6i tr6 kh6c pli6n 6nh c6c kho6n phii tri kh6ng c6 tinh thuong m4i, kh6ng li6n quan d6n giao

dich mua, b6n, cung c6p hdng h6a dich vu'

C6c kho6n nq ph6i tr6L vd chi phi ph6i tri dugcphdn lopi ngin h4n vi ddi han tr€n Bing cAn tltii k6 to6n

t6ng ho"p cdn'cri. theo kj, h4n cdn lpi tai ngdy k€t thirc n6m tdi chinh.

Viin chri s6'hiru
Vdn gdp crfu chit s0 hiru
V5;;6 ;il;ht5o. hft'u duo. c ghi nhfln theo s6 vdn thuc te da g6p cira c6c co dong.

Ph0n ph6i lgi nhu{n
Lgi nh,fl1 sau thu€ thu nhqp cloanh nghiQp tluoc phdn ptrtii cho c6c cO d6ng sau khi da trich lfp c6c

il; ffiilil it;,il C6ng ty cfing nhu c6c quy dirn ctia ph6p luit vi dd clJqc Dai hOi elong co dong

ph6 duyQt.

ViQc ph6n ptiOl tqi nhuan cho c5c cO d6ng dusc cAn nhic d6n c6c kho6n mpcrphi ti€n t0 nim trong lo"i

nhufln sau thu6 
"rr*" 

pfra, pr,Ai;; ;t;# hu6'ng cl6n ludng ti6n vd kh6 ndps chi tr6 ca tirc nhu l6i do

d6nh gi6lqitdi s6n ri"rg Ai gOpv5n, l6i do d6nf, gi6lai c6c thoan mpc tidn tQ, cbc c6ng cp tii chinh

vd cac khoan muc phi ti6n tQ khac'

C6 tfi.c duo. c ghi nhan ld no. phai tri khi duqc Dai hQi d6ng c6 d0ng ph6 duyQt vd khi c6 th6ng b6o chi

trA c6 tiLc cua HQi d6ng qtrAn tri'

'q)
: TY.
' H[lu ttr

'i ru vi

c.
6

13
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c6rue rv cd pHAtu sAr coru HoA xA
Dla chi: 275CPhamNgfi L6o, Phud'ng Ph4m Ng6 L6o, Qu{n 1, TP. Hd Chi Minh

eAo cAo rat cuiNt-t roNc HoP
Cho ndm tdi chinh k6t thric ngiy 3l thring 12 ndm2A2l

Brin thuy6t minh 86o c{o tiri chinh t6ng hq'p (tiCp theo)

15.

16.

Ghi nhf,n doanh thu vi thu nh$P

Doanh thu bdn hdng hod
Doanh thu b6n hdng 

-h6a 
drro-c ghi nhin khi ddng thdi thoa m6n c6c cli6u kiQn sau:

. COng ty d6 chuyon giao phAn l6n rrii ro vd lqi ich gin li6n v6i quydn s0 hfi'u hdng h6a cho ngudi

mua.

. C6ng ty kh6ng cdn ni.m gifi' quyAn qu6n llf hing h6a nhu ngr"tbi s6'hfru hdng h6a ho{c quyAn ki6m

so6t hdng h6a.

o Doanh thu duo.'c x6c ttinh tuo-ng o6i chic chin. Khi hqp dong quy tlinh nsugi 1ua.{u.o.1yvA1ga
lpi hdng hda d6 ,nru ih"o 4fng diou kiQn cu th6, doanh thu chi tlugc ghi nh0n khi nhfi'ng di6u

i.le, 
"r',na 

AO khorg cdn tdn tqi1,d nguoi mua khOng tlugc quyiin trhlqi,hanq.hga (tril'trudng hgp

kh6ch hhng c6 quyel il6 l4i hdng h6a-du6i hinh thri'c d6i lai dO l6y hnng h6a, dlch vs kh6c).

. c6ng ty cla ho{c s6 thu duo. c lgi ich kinh t6 til giao dlch b6n hdng.

. X6c dinh cluo. c chi phi li6n quan d6n giao dfch b6n hdng'

Doanh thu cung cdp dlch vr.1

noanh thu cung c6p al.fl vq dugc ghi nhfn khi ddng thoi th6a mdn c6c di0u kiQn sau:

r Doanh thu dugc x6c cllnh tuopg dOi chac ctrin. I(fri hqp d6ng quy dinh ngud'i mua tlugc quy6n tri
lai dich uu aa *rJtl;;;h;;;?iau tipn cs th6, doaniith.,.rf,i du'qc ghi nh4n khi nhfing di6u kiqn

"r,, 
ttr6 d6 khdng cdn tdn t4i vi ngud'i mua kh6ng dugc quy€n tri lai dich vr.r dd cung c6p'

. COng ty dd ho[c se thu duo.'c lo.'i ich kinh t6 tir giao dich c-ung c6p dich vg <16'

. X6c clinh cltro. c phAn cdng viQc dE hoin thdnh vdo thd'i di6m b6o c5o'

. X6c rlinh eluqc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi dc hoen thdnh giao dich cung c6p dich vu

clo.

Trudrrg ho. p dlch vir dugc th;Lc hiQn trong nhidu ki' thi doanh thu.dugc ghi nh4n trong kj' duo' c cdn cri

,i" f.eiOr-ia pnAn 
"Ong 

vi€c d'a hodn thdnh vdo ngdy k6t ttir:rc kj' kt5 to6n.

^
L"

Doonh thu cho thu| titi srtn hogt ilQng
. Doanh thu cho thLr6 tii s6n ho4t d$ng rlugc ghi nh6n theo phuong ph6p cludng th6ng trong .,91 tlgi ,.F
ilffi;|;;. ililcho thu6 nh6n tru'6'c "tiu?i6r'kj 

duqc phan-b6 veo doanh thu pht ho.p v6'i thdi 17-1,

v
Tiin liii
Ti6n lAi dLLo-c ghi nh6n tr€n co' s6'thd'i gian vi l6i su6t thuc t6 tirng ki'.

Chi phi di vay
Chi phi rli vay bao g6m ldi ti6n vay vd c6c chi phi kh6c ph6t sinh li6n quan trv'c ti6p diin c6c khoan

vay.

Chi phi divay rtusc ghi nhQn vdo chi phi khi ph.6t sinh. Trud'ng hqp chi phi tli.vay.li6i qYir.,tu" lifl
Je, ,ie" clA, ig xay d"t,ng ho{c sin xu6t tdi san d6'dang can c6 mOt thd'i gian dfi ddi (tr€n 12 th6ng) d6

.o tn.i'd,ra vio sfr iyng ih"o',rr,. dich dinh tru6'c ho{c b6n thi chi ph( a! ylv ndy du'o. c tinh vdo gi6 tri

.t, ijr ra, ao. oOiloi tho6n vay ri6ng phpc vp viQc xdy dsng tdi ran .o clinh, b6t dQng sin dAu tu, -ldi

,uy anq. v5n h6a k6 c6 khi thdi gian x'ey dyng du6'i 12 th6ne C6c khoan thu nh6p ph6t sinh tt viQc

AALr tu t4m thd'i c6c khoin vay duo. c ghi gi6m nguy6n gi5 tdi sin c6 1i6n quan:

OOi vO.i c6c kho6n v6n vay chung rrong d6 c6 sir dgng cho myc dich dAu tu x,1l dqng ho{c sin xu6t tdi

s6n d6. dang thi .ni pr,i'ii ;; ;ilffi dus" x6" din-h theo rj' lQ v5n h6a.d6iv6'i "ll pll lrv k6 binh

q,*, ef";i,yE, pirai sinh cho viec dALr tu xpy dgng co bAn ho4c sin xu6t tAi s6n d6. Ti lQ vdn h6a

eiuo. c iint, ifr.o ri, l0 lai sg6t binh quan gia quyAn cfra c6c kho6n vay chua tr6 trong ndm, ngo4i trir c6c

kho6n vay riengbiet phUc vg cho muc dich hinh thdnh rnQt tdi sAn cp th6'

Ban thul,it ntinh nt4' lir nrQt bd phein hop thiuth t'tt phai clurtc tlgc cirngvdi Btio cdo rtti chintt iirtg lop 20
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c6rvc nr cd ptthru sAr eon Hoa xn
Dia chi: 275C PhqmNgfr Lao, Phudng Phpm Ngir L6o, Qu4n 1, TP' HO Chi Minh
nAo cAo rat cHiNH rONc Hop
Cho n6m tdi chinh ki5t thnc ngdy 3 1 th6ng 12 ndm 2021

Bin thuv6t minh B6o c6o tli chinh t6ng (ti6p theo)

17.

18.

C{c khoin chi phi
Chi phi ld nh6'ng khofin lim gi6m lo. i ich kinh t6 dusc ghi nhdn t4i thdi diOm giao dich ph6t sinh hoic

khi c6 khi ndng tuong eOi cf,Ec chin sO ph6t sinh trong tuong lai kh6ng phdn biQt dd chi tidn hay chua.

C6c khoin chi phi vd khofln doanh thu do n6 tgo ra phAi dugc ghi nhQn <l6ng thdi theo nguyOn tic pht
ho.p. Trong tru|'ng.hqp nguydn tic phtr hgp xung d01 v6i nguyOn tic thfln trQng, chi phi duo. c ghi nh4n

cdn ct'vdo b6n chdt vi quydinh cia cdc chuAn mUc kC todn cl6 d6m b6o phin 6nh giao dich mQt c6ch

trung thgc, hBp ly.

Thu6 thu nh$p cloanh nghiQp

Chi phi thuti ttru nhflp doanh riehigp bao g6m thu6 thu nhflp hiQn hdnh vi thu6 thu nhOp ho6n lai.

Thud thu nhQp hiPn h.rinh

T;;a ;g ,nap frii, hdnh ld khoAn thu6 duq'c tinh dsa tren thu nhfp tinh thu6. Thu nhap tinh thu6

ch6nh lQch so vO'i tqi nhri4n k6 to6n la Oo dieu chinh c6c kho6n ch6nfr lQch tpm thdi giira th# vd k6

to5n, c6c chi phi kfrOng dugc trir cfing nhu diALr chinh c6c kho6n thu nhQp kh6ng ph6i chlu thui5 vd c5c

khoAn 16 drroc chuv6n.

Thud rltu n't,{,p nooAn t{ri
Thuii thu nhflp hodn l4i ld l<hoin th# thu nh{p doanh nghi6p sE phii nQp ho{c sE duo. c hodn lai do

ch6nh lQch tam thd'i giira gi6 tri ghi s0 cria tdi sin vi nq phdi tr6 cho mpc dich l{p 86o c6o tii chinh vi
co sd tinh thur5 thg nnap. fnu6 thu nh6p hodn l4i ph6i trd tlugc ghi nhf,n cho tdt cd.cdc kho6n ch€nh

lQch t4m thdi chlu thu6. Tei s6n thuti thu nh4p hodn lpi chi duo.'c ghi nh{n khi chdc chdn trong tuong lai

sE c6 lo.'i nhu6n tinh thu6 dC sir dgng nhiing chdnh lQch tgm thdi clugc khdu trir ndy.

Gi6 tri ghi s6 cira tdi s6n thuti thu nhfp doanh nghiQp hodn lpi dugc xem xdt lpi vdo ngdy k6t thfc nem

tdi chinh vd sE duo. c ghi gi6m dtSn miic dirn. b6o chic chin c6 dri lqi nhufln tfnh thu6 cho ph6p lqi ich

;i;;Oi phAn hoflc todn b0 tdi s6n thud thLr nhfp hodn l4i dusc sir dsng. C5c tdi sin thu6 thu nhflp

doanh ng'hlqp hodn l4i chua duo. c ghi nh{n tru6'c il6y dugc xem xdt 14i vdo ng}ry k6t thric ndm tdi chinh
. vd dtrqc-ghi nh6n khi chac ctrin cE dt lqi nhu6n tinh thlrC d6 c6 thO sft dpng c6c tdi sin thu6 thu nhfp

hodn lai chua ghi nhfln ndy.

T6i s6n thutS thu nhflp hodn lai vi thuti thu nhflp hodn lai phAi tr6 dugc xiic dinh theo thut5 su6t dg.tinh

s6 6p dpng cho nam iii sin clugc thu hdi f.,uy ,r9'ph6i trd dito. c thanh to6n dga tr6n c6c mri'c thui5 suAt c6

hiQu lgc t4i ngdy k€t thirc nlm tdi chinh. ffru6 ifru nhfp hodn lai clugc ghi nhfln vio B5o c6o k6t qu6

hoat d6ng kinh doanh vi clri ghi trgc ti6p vdo vOn chri sd hfi'u khi khoan thu6 d6 li6n quan iltin c6c

khoin rnfc duo. c ghi thing vdo v5n chir sd hfi'u.

Tdi s6n thu6 thu nhfp hodn lai vd thu6 thu nh{p hodn lpi ph6i trA du-o. c bt trt' khi:

. Cong ty co quyAn ho. p ph6p tlugc bi trir gifi'a tdi s6n thu6 thu nhap hiQn hdnh v6'i thu6 thu nhap

hiQn hdnh ph6i nOp; vd
o CAc tdi sAn thu6 thu nhap hoan l4i vd thu6 thu nh4p hodn lgi ph6i tr6 ndy li6n quan cl6n thu6 thu

nh{p doanh nghi6p dtro. c qudrn lli b6{ cirng mQt co quan thtr6:
^x,- DOi v6i cirng mQt don vi chiu thu6; ho{c

- C6ng ,y Ouiinfl thanh to6n thu6 thu nhQp.hiQn hdnh phai tri vd tii s6n thu6 thLr nh0p hiQn

hdnh trdn co s6'thuAn ho4c thu nOi tai s6n cl6ng thd'i voi viQc thanh to-6n ng ph6i tr6 trong tirng

k1, trro-ng lai khi c6c kho6n trgng y6u cria.thr-r6 thu nhQp ho6n l4i ph6i tri hoac tdi s6n thuO thu

ntrfp hodn lai duo-c thanh to6n hoac thu h6i'

A
ffi
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19.

20.

c6rue w cd pttAl sAr coru HoA xA
Dia chi; 27 5C PhamNgff LEo, Phuong Ph4m Ngfr L6o, Qu{n 1, TP' HO Chi Minh
eAo cAo rAr cHiNH rONc sQp
Cho n6m tdi chinh t6t tnnc ngdy 3 I thdng 12 ndm2021

Bin thuyi6t minh B6o c5o thi chinh t6ng hqp (ti6p theo)

TH6NG TIN Bo SUNG CHo CAC KHoAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAN U6I
rt roAN rONc nor

1. Tidn vi c6c khoin tuong tlucrng tidn
Sii cuiii nem Sti tldu nIm

BGn li6n quan
C6c bQn du'gc coi ld li6n quan n6u mQt b6n c6 khd ndng ki6m so6t hoflc c6 6nh hu6ng d6ng kO aOi vOl

b6n kia trong viQc .a quy6t dinh c6c chinh s6ch tdi chitrh vd ho4t clQng. C6c b6n cfing dugc xem li b6n

li6n quan ntii ctrng chfu-su ki6m so6t chung hay chiu inh hu6ng d6ng k6 chung.

Trong viQc xem x6t mtii quan hQ cta chc b6n li6n quan, bin ch6t cria mi5i quan hQ dugc chri trqng

nhi€u hon hinh th['c ph6p lf.

B6o c6o theo bQ ph$n
B0 phfln theo lTnh vpc kinh doanh li mQt phAn c6 th6 x6c dinh ri6ng biQt tham gia vio qu6 trinh sin
*u6i hoAr cung c6p s6n phArn, dich vg vd c6 rrii ro vd lgi ich kinh ttl khac v6i c6c b0 phdn kinh doanh

kh5c.

BO phfln theo khu vpc dja lli ld mQt phin c6 th6 xdc dinh ri6ng biQt tham gia.vAo qu6 trinh s6n xu6t

ho6c cgng c6p sin pham, dich vU trong ph4m vi mQt mdi trudng kinh t6 cU th6 vd c6 riri ro vd lgi ich

kinh t6 ftiac vOi cac UO phqn kinh doanh trong c5c mdi trudng kinh t6 kh6c.

Thdng tin bQ phfn duo.'c tQp vd trinh bdy phir ho. p v6i chinh s6ch k6 to6n 6p dsng cho viQc l{p vd trinh
biy 86o c6o tdi chinh t6ng ho.'p cria C6ng ty.

v

-..:.I ren mat
^. .:.

Ti6n g(Li ngdn hdng khdng k! h4n

. C6c kho6,n tuong <fuong ti6n (Ti6n giri ng6n hdLrrg c6
kj, han g6c kh0ng qu6 03 th6ng)

c0ng

2. Phii thu ngin h4n cria khich hing

Doanh nghiQp Tu nhdn Ti6n Eat
COng ty TNHH Thuo'ng mpiThanh TAm

C0ng ty'[NHH MTV Kim Hud'ng

C6c kh6ch hdng kh6c

c0ng

3. Tri tru'6c cho ngudi bin

C6ng ty TNHH QuAn lli Tdi sin E4i Duong Xanh

C6ng ty C6 phAn ACE Sdi Gon

C6c nhd cung cAp kh6c

c0ng

801.149.091

1 .B 12.3 81.578

997.030.768

3.192.206.044

1.200.000.000

2.613.s30.669 s.389.236.812

so cuor nam Si5 dAu nlm
13.s79.999.000

5.813.621.461

1.691.579.932

14.219.999.000

6.793.62r.461
s80.000.000

1.221.340.000

21.091.200.393 22.814.960.461

Sii cutii nxm S5 tliu nxm
1 .100.000.000

214.200.000

71.052.980

1 . 100.000.000

2t4.200.000
t04.664.780

1.385.252.980 1.418.864.780

I

l

l
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c6ne w cd pttAl sAr con non xn
Dia chi: 275C PhqmNgfi Lao, Phird'ng Ph4m Ngfr Lao, Qufln 1, TP' Hfi Chi Minh

nAo cAo ret csiNu rONc HQp
Cho n6m tdi chinh kdt thric ngdy 3 1 th6ng 12 ndm 2021

B6n thuy6t minh 86o crlo tiri chinh tdng hg'p (ti6p theo)

4. Phii thu ngin khfc
4u Phdi thu ngin hrln khtic

C6c khoAn ky quY, kf cuo. c ngln
han

C6c khoin ph6i thu ngin h4n kh6c

c0ng

4b. Phdi thu ddi hgn khdc

C6c kho6n ki ctto.'c, ky qu! ddi han

Thu6 GTGT tqm nQp cho ho4t clQng

cho thLr€ tii sin trdn d6t

C6c khoin ph6i thu ddi hen kh6c

c0ng

5. Nqqud h3n

Gi6 tri Du phdng

Si5 ttiu nlm
Gi6 tri Du phd

^t a.so cuor nam
ng

650.000

63.564.839

650.000

43.564.839

64.2L4.839 44.214.839

Gi6 tri Du'phdng
Sii cu5i nlm Si5 tliu nem

D

212.500.000

36.66r.652
89.562.013

Gie

212,500.000

10.'189.652

89.562.013

312.851.665 338.723.665

Thd'i gian qu6
han

Sii cutii nim

Iura qoc
Gi6 tr! c6

ttOttrutiii
Thd'i gian
qui h4n

sii o6u nim

Iula goc
Gi6 tri c6

ttr6 ttru trdi

COng ty TNHH Vfln tdi dutrng s6t

ThuQn Ph6t- Phdi thu ti€n cung

c6p dich vs

Cpng.ty TNHFI TM vQn tdi dudng
sAt BAc Nam- Phii thu ti€n cung

cdp dich vu

c6ng ty TNHII Qu6c te cra-
Phei thu ti0n cung cdp dlch vg

Phai thu c6c t6 chric kh6c

c0ne

Nguy6n liQu, vflt liQu

HAng h6a

c0og

Tt 06 thang d6n

du6i 0l n6m

TiL 0l nirm cl6n

dLr'6i 02 nitn

Tr€n 03 n6m 166.563.646

'I'rlr 06 th6ng
d6n dudi 0l
ndn't

Tir 0l ntLrt

d6n du6i 02

354.302.200 238.250.860 nim

355.498.800 248.849.160

18.803.400 9.401.700

3l.835.870
60.8r 9.101

633.520.817 2s8.250.860

Nlm tru6'c

37 s.269.957

375.269.957

Tren 03 ndm 166.563.646

I

,04'"-
oil
: HHl

ioir
'1 

rt(
1.1'-

Tr€n 03 nbm

Tr€n 03 nim

Tr6n 03 ndm

TrOn 03 ndm

Nim nay
Tinh hinh bi6n dOng dr,r phong ng phAi thtr kh6 ddi nhu sau

S5 dAu nam

Trich lap/(Hodn nhfp) dr,t phdng
^t l.
so cuor nam

6. Hirng t6n kho

37s.269.957

37s.269.9s7

^r, a.so cuol nam

Gi6 siSc DE Phd

Sii ttiu nim
ci6 ei5c Du png hdng

107.090.657

60.829.98s

183.354.117

48.554.963

167.920.642

Bdn thuydt ninh nti;' ttr nrQt b6 phrin hqp thdnh t'd phai du'qc dgtc ciing voi Bdo ctio kii chinlt tdng http

231.909.080

23

\.

L

L

l

l

t

!t

3 r.835.870

60.819.101 -

6r3.520.817 238.250.860

I
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c6tuc rv cd puhru sAr eor'r ndn xa
Eia chi: 275C PhqmNg[ L6o, Phudng Phpm Ngfi L6o, Qu6n 1, TP' HO Chi Minh

BAo cAo rAI cHiNH ToNG HoP
Cho n6m tdi chinh ktit ttrtc ngdy 3 1 thdng 12 ndm 2021

B6n thuy6t minh 86o crlo tiri chinh t6ng ho'p (ti6p theo)

7. Chi phi tri tru6c
7a. Chi phi trfi trcdc ngcin hrln

Sii cutii nlm 56 diu nlm

Chi phi thu6 xe

Cdng cp, dgng cg

C6c chi phi tr6 tru6c ng6n h4n khSc

c0ng

7b. Chi phi trd trwdc dcii hqrn

Chi phi d€n bt
Chi phi duy tu, sila chira

C6ng cy, dpng cg

c0ng

8. Tii sin cl5 Ait t hfi'u hinh

Nhir cii'a, v{t
kii5n trric

40.000.000

10.864.000

40.000.000

3r.649.163
16.128.03 I

50.864.000 87,777.194

so cuot nam 55 tliu nnm

5.t82.27s.700
494.171.914

t50.246.137

s.306.649.700

705.834.551

343.966.302

5.826.693.751 6.3s6.450.553

Mdy m6c vi
thi6t b!

Phu'o'ng tiQn
vQn trii,

truy6n din
Thi6t bi, dgng

cg qu6n lj
Nguy6n gi6

Sii dAu nam

Chuy6n sang
dQng sdn dAu

55 cu6i nlm

(210.8r1.346)

1.094.s30.654

30.576.869.g72 1.305.342.000 s40.739.581 227.358.961 32.650.310.514

uat
tu (6.276.532.2s2)

s40.739.581 227.358.961 26.373.778.262

Trong il6:
E5 khAu hao hi5t

nhung v6n cdn sft
dung

Chd thanh ly

Gi6 tri hao mdn

S6 dAu nam

KhAu hao trong
nEm

Chuy6n sang b6t
dQng sdn il6u tu
^t a,
5() cuol nam

s.436.77A390 1.094.530.654 540.739.581 227.358.961 10.299.399.586

22.661.060.70g 1.250.093.162 540.739.581 227.358.961 24'6'79.252.413

l .1 88.782.507 55.248.838 1.244.031.345

-R
GTY'
iu xtlu n

{ lli Tull,

k Grd
s.77s.909.A7q Q 10.81 1.346)( 5.986.720.416)

18.073.934.146 1.094.530.654 540.739.581 227.358.961 19.936.563.342

7.915.809.263 55.248.838 7.971 .058. 10 1

Gi6 tr!cdn lqi
56 iliu nam

^t a,so cuor nam

Trong d6:

Tam thoi chua su

dung

Dang cho'thanh lf

6.437.214.920 6.437.214.920

Bdn thryit ntinh ilir1,ti nr6t b6 phcin hqp thtinh t'tt phtii tltroc doc citngvtti Brio cdo kii chitilt tdng hqp
1 /'l

(6.06s.720.906)

24.511.149.066

I

IL



c6tuc w cd pnhn sAr eou noa xa
Eia chi: 275C PhumNgff Lao, PhLrbng Ph4m Ngfi L6o, Qu{n 1, TP' HO Chi Minh

sAo cAo rAI cHiNH r6Nc uoP
chinh k6t thfc ngdy 31 th6ng 12ndm2021Cho n6m tdi

Bin thuyi5t minh 86o c5o tdi chinh tiing ho.'P theo)

9. ndt AEng sin itiu tu

^,( -:.50 oau nam

Chuydn til tdi sin cO Atnfr hfi'u hinh

Kh6u hao trong n6m
^, ,.,so cuor nam

N Si6 Gi6 tr! hao mdn Gi6 cdn I4i

12.490.591.175

5.986.720.4t6
568.780.000

2.',l13.401.691

2t.480.525.t18 19.046.091.591 2.434.433.527

15.203.992.866

6.216.532.252

Theo quy <linh tai ChuAn rnuc Kii to6n ViQt Nam s6 05 "Bit rl6ng s6n dAu tu", gi6 tri ho.p ly cria b6t

aqng ra,i dAu tu iqi ngdy k6t th(rc ndm.tdi chinh cAn phti duqc trinh bdy. Tuy nhi€n, C:ng rV hiQn chua

*i"-ainfr dugc gid t.i t a,p lf cira c6c b6t clgng s6n cldu tu do chua c6 rli6u kiQn d€ thuc hiQn'

Danh mgc uat a6ng s6n daLr tu t4i ngdy k6t thric n[m tdi chinh nhu sau:

Nguy6n gi6

82.383.592
190.825.451
325.291.491
719.697.811
330.322.975

2.768.699.147
2.920.487J47

288.000.000

Hao mdn Ifiy k6 Gi6 tri cdn lai

HQitruong - Kh5ch san Dd Lat

BiQt thu sO Oq g - Kh6ch san Dd Lat

Nhd hdng Th6ng Cinh - Kh6ch sqn Dd L4t

Nhd dlch vp 9C - Kh6ch s4n Dd L4t
BiQt thrr sO t t - Kh6ch san Dd Lat

Nhd dich vu 9C - Kh6ch s4n Ed Lat

Nhd s6ch Phuong Nam - Nha Trang

Qu6n Hello Coffee - Nha Trang

KhSch spn H6i VAn + HQ th6ng tho6t nudc +

Dud'ng d6y diQn

MQt phAn kh5ch spn Ki'D0ng - Kh6ch s4n

K! E6ng
Vdn phong sO Ot Nguy6n Th6ng - Trq s<r

chfnh
Thang m6y Thi6n Narn 450kg (VN) - Kh6ch

' san Hii Vdn

HQ th6ng xiL l;i nu6'c th6i- Kh6ch spn Hii
Vdn
SAn b6ng d6 rnini -.Co- s6'3 Binh TriQu -

TTDV & KD Eia 6c

Khu nhi nghi, cdng tin, vQ sinh - Ccr s6'3

Binh TriQu - TTDV & KD Dia 6c

Nhd kho c6i tqo thinh 5 phdng trq - Ccr so 3

Binh TriQu - TTDV & KD Eia 0c

HAng rdo.- Co 56'3 Binh TriQu - TTDV &
KD Dla 6c
Ndn & HT Tho6t nudc - Ccr s6'3 Binh TriQu

- TTDV & KD Ela 6c

ThAm co nh0n t4o sdn b6ng d6 mini - TTDV
& KD Dia 6c

Hing rAo khu d6t Phudng Binh Chi6u - Thir

Dti'c
HQ thdng tliiCt bi PCCC - Kh6ch sqn Hii
Vin
Tdng ddi ET Panasonic-Bext 120 sd - Kh6ch

san Hii Vdn

c0ng

8.130.649.184 8.130.649.184

1.321.378.614 1.321.378.674

1 .3s4.516.986 1 .175.200.000 179.316.986

400.640.028 400.640.028

11 6.51 s .000 176.575.000

457.429.872 457 .429.872

715.201 .501 77 5.201 .s07

2s8.889.245 258.889.245

87.382.651 87.382.657

108.440.569 108.440.s69

I 8l .781 .900 87.870.000 93.91L900

391.119.936 228.800.000 162.319.936

1i3.460.9s3 t13.460.953

97,3s0.393 97.350.393

21.480.52s.118

82.383.592
190.825.451

325.291.491
349.07 6.655

330.322.975
r.342.923.345
2.822.400.000

1 83.600.000

370.621.156

1 .425.77 5.802

98.087.747
104.400.000

N
ltt/*ll

v

I

L-

I

I
l

Bdn thul,tir minh nit.t lu rn6t bi phtin hop thdnh t'o phai tlu'rtc tlpc cirttgt'di Blto ccio tdi clbtit tilng hqp 25
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cOwc rv cd pnAru sAr con HoA xA
Dia chi: 275C PhqmNgir L6o, Phg'd'ng Ph4m Ngir L6o, Qupn 1, TP. H6 Chi Minh

nAo cAo tat cuiNs roNG HQP

Cho ndm tdi chinh t0t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2021

B6n thuy6t minh 86o c6o tli chinh t6ng hq'p (ti6p theo)

10. Chi phi xiy dryng co bin d6'dang

C6ng trinh Kh6ch spn, Nhd hdng Binh TriQu

Cdng trirrh kh6c

cOng

11.

15.421.789.875 \rND

Ndm 2020

NEm 2021

c0rg

13. Phii tri ngudi bdn
13a. Phiti trti ngri'i btin ngiin hrln

Xi nghi€p Dich vp Vdn tii vd Thuong m4i DLrd'ng sit
Phia Nam
C6ng ty C6 phAIr ThrLong mai vi t{dng hAi l-ld NQi

Cdng ty TNHH Thuong maiTAn HiOP

C6c nhi currg c6p kh6c

c0ng

13c. Nq qud hgrn chua thsnh totin

COng ty C6 phAn Hdng hii vd DAu tu C0ng nghiQp Vinashin

COng ty Cd phAn DAu tu - Thrro-ng mgi - D4y nghd Trung Nam

Viet
C6ng ty C6 phAn Thuong mai vd Hdng hdi Ha NQi

C6ng ty TNHII V4n tii bi6n Vinafco
C6ng fy TNI{H Thtro-ng mgi Ccr khi TAn Thanh

C6ng ty TNHH NOith6t Tdy CirLr Long

Xi ngnlqp Dlch vy Vfln tAi vA Thuong rngi Duo'ng sdt phia Nam

Cdng fy C6 ph6n VAn t6i Qu6c t6 Vinh LOc PhSt

Kh6ch v6ng lai

cSrg

Sii culii nlm Sii tliu nim
4.401.197.272

402.217.273

4.401.19',7.272

402.217.273

4.803.414.54s 4.803.414.s45

t2.

DAu tu g6p viSn viro don vi kh6c

Kho6n dAu tu vdo c6 phi6u cira C6ng ty CO phAn Hii VAn Nam.

Tii sin thu5 thu nhflp hofln l4i
C6ng ty chua ghi nhan tai sin thu6 thu nhfp hodn lpi cho kho6n 16 tinh thu6 nim nay v6i s6 tiAn ld -

s.410.874.672

I 0.0 1 0.9 I 5.203

15.42t.789.875

Theo LLrflt Thu6 thu nhfp doanh nghiQp hiQn hdnh, kho6n l5 cria U!.t<J' ndm tinh thu6 ndo dlO.c c]r1V.e3

sang bir rrir vio thu nhflp trong thd'i gian tiSi da kh6ng qu6 05 ndrn kC tir ndm ti6p sau ndm ph6t sinh 16.

Tdi sAn thu6 thu nh{p ho6n lai kh6ng dugc ghi nh{n cho nhirng khoin ndLy vi it c6 khA n[ng c6 thu

nhfp chiu tliu6 trong tuo'ng lai di5 sri'dpng nhirng Iqi ich d6'

Sii cuiii nlm Sii tliu nem

606.070.000

200.500.000

140.071.331

446.682.775

606.070.000

200.500.000

140.07 r.33r
s64.191.414

a
<4

+
*

1.393.324.1A6 1.510.832.745

13b. Phdi trd ngwdi bttn ddi hgn
Kho6n ph6i tr6 dii han c6ng ty TNHH K! thuflt c6ng nghQ viet Tin Thdnh.

Sii cut5i nem Sii tliu nim
25.000.000

12.024.28s
200.500.000

50.400.000
27 .341.500
45.125.200

606.070.000*
77.327.360

1.031.069

25.000.000

12.024.285
200.500.000

50.400.000
27 .341.500
4s.12s.200

606.070.000
77.327.360

1,031.069

1.044.819.414 1,.044.819.414

C6c khoAl no.. ndy 1i6n quan d6n vy kiQn tranh ch6p nghTa vU thgc hiQn hqp cl6ng lao <tQng cira 6ng L€

Hpnh. Gi6m d6c tru'5'c d6y cira Xi nghiOp Dich vp Vdn tAi Hda xa Sdi Gdn.

)t-
Banthuldtntinhttt).t leint6tbdphcinhopthitnhvttphciitlLtlc[loccitngt6'i Bcioctiotdichinhtdnghttp 26



c6ne rv cd pnAru sAr coN Hoa xa
Dia chi: 275C PhamNgfi L6o, PhLrdng Phpm Ngfi L6o, QuQn 1, TP. HO Chi Minh

nAo cAo rat cHiNs roNG HQP

Cho n[m tdi chinh t<r5t tnfrc ngdy 31 thhng12ndm2021
Bin thuy6t minh 86o c6o tiri chinh tiing (ti6p theo)

14. Ngud'i ntua tri tidn tnr6'c ngin h4n

C6ng ty TNHH MTV Rona Massage

C6c kh6ch hdng kh6c

c0ng

Sli culii nlm Sii tliu nem

3.897.850

352.000.000

s.107.8s0

15. Thu6 vi c6c khoin phdi n6p Nhir nu&c
^t -tso oau nam Si5 phdt sinh trong nim sii cu6i nam

Phiii nQ Phiii thu 56 phii n6p Sii da thu'c n6p Phri nQp ____t!el!!,
ThuC C't{;'f'hAng
b6n n0i dia

Thuti thu nlrdp
doanh nghi0p

i,
i nuc tllr,r illlap uit

nhdn

Thu6 nhr\ ddt

Ti€n thLrO tlAt

LQ phi m6n bdi

Phi, lQ phi vd c6c

khoan phrii nQp khdc

C0ng

199.A2'7.409

3 5.053.s96

60.000.000

18.520.290

3.335.'7 93

718.421.940 (845.898.072) 71.5s1.277

r60.655.094

46.447.197

5.977.796.485

I 3.000.000

(t66.019.296)
(68.s62.824)

( 13.000.000)

29.689.394

s.974.460.692

3 8.3 54.998

60.000.000

40.635.917

3 8.3 54.998

234.08r.00s 81.856.083 6.954.67s.714 (l.093.480.1 92 6.114.0s6.361 100.635.917

Thud gii tr! gia tdng
C6ng t"y nOp ifru6 gi5 tr! gia rdng theo phuo-ng ph6p kh6g trir v6'i thu6 su6t 10%.

Thud fiu nhQp doanh nghigp
C6ng ty phai nOp thLre thir nii6p aounf, nghiQp cho c6c khoin thu nhflp tinh thu6 vdi thu6 sudt20oh.

Thu6 thu nhflp doanh nghiQp pliAi nQp trong n6m <luo. c dg tinh nhu sau:

NIm nay Nim tru6c

:-=
.-,0441--.
:oN(
iiltHrit

ioil{

A6

'{-a!

Tdng lo-i nhu{rr k6 todn tru6'c thu6

C6c klioin di6u chinh tdng, gi6m lo-i nhuQn kti to6n

ct6 x5c clinh Io. i nhtrfn chiu thu6 thu nli6p doanh

nghiQp:

- Cdc khoitn di\u chinh tdng

- Cdc khoan di\u chinh gianr

Thu nh4p tinh thu6

Thut5 su6t thu6 thu nhfp doanh nghi€p

Thui! *u nh$p doanh nghiPp phdi nQp

Diiu chinh thud fiu nh$p doanh nghipp phfii n\p
cfia cric ndru trtbc
Thui5 thu nh$p doanh nghiQp cdn phdi nQp

( l 0.46 s. 180 .7 91)

151.265.591

(s.949.701.931)

5 38.827.265

(10.01 0.91s.203)
20%

(s.410.874.672)

20%

ViQc xirc dinh thu6 thu ph4p doanh nghiQp phii nQp crha C6ng ty duqc cdn cir vdo c6c quy dlnh liiQn

frjrf1 
"a1frrC. 

f"V ,fri6n, nhimg quy Olnt','nay thay d6i theo tiurg thdi k, vi E5c quy dinh vO ttrue eOl

"Ot,frfar 
l"ii gii" ai"f-r kh6c nhau co th6 Ou'o.'c giai.thich theo ntieu cacn khdc nhau. Do vfly s5 thu6

duo. c trinh bdy tr6n 86o c6o tdi chinh tr5ng h-o. p 
"O 

tt'r6 s0 thay d6i khi co qllan thu6 ki6m tra.

Ban thrry.dt ntinl; 2.r;, la p:6t bo alin hop tltittlt vi phai duoc cloc cirug v6i B,io ctio tdi cltinh tJttg hop 27
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c6rue rv co pttAt't sAr coru HoA xA
Dia chi: 275C Pl'fimNgfi Lao, Phtldng Pham Ngff L6o, Qu{n 1, TP. HO Chi Minh
sAo cAo rar cuii.iu roNG HoP
Cho ndm tdi chinh k6t thirc ngdy 31 th6ng 12 ndm2021

86n thuy6t minh 86o c6o thi chinh t6ng (tiiip theo)

Tiin thuA ddt
C6ng ty phdi nQp tiAn thu€ d6t cho cdc khu d6t dang st dpng v6i mric tiAn thu6 nhu sau:

Vi ;i ;6i Dcm gi6 (VND/m2)

- 69 Huj,nh Thirc Kh6ng, Quan 1, TP. HO Chi Minh 2'240'000

- 10D Kj' D6ng, Qufln 3, TP. HO Chi Minh 1'848'000

- 0l Nguy6n Th6ng, Q,6n 3, TP. HO Chf Minh 1'408'000

- 310/48 Qu6c l0 13, Quan Thir Er?c, TP. HO Chi Minh 190'512

- 146133 Kha V4n CAn, Qu{n Thri Dirc, TP. HO Chi Minh 79'995

- 5l Eud'ng 20, Qufn Th[r Efc, TP. H6 Chi Minh 36'720

- eu5c tO ie, phudng Binh Chi6g, QuAn Thfr Efi'c, TP. HO Cni Uintr 110.160

- Khrich s1n Cd N6 - Thufln Nam, Tinh Ninh Thu6n 2'200

- Nhd hdng Cd Nd qu6n - Thufln Nam, Tinh Ninh Thufln "??rl3
- 01 Quang Trung, TP. De L4t, Tinh LAm EOng 1'99'181

- 17 Th6iNguydn, TP. Nha Trang, Tinh Kh6nh Hda - 720'000

- 132 L6 DuAn, Qu4n Hai Bi Trung, TP.Hd NOi 618.764

- 132 L6 DuAn, Qr"rfn Hai Bd Trung, TP.Hi NQi 190.791

- 275C Phprn Ngfr l5o, Qufln 1, TP' HO Chi Minh 2'816'000

Thuii nhri tliit
Thu6 nhi d6t duqc nQp theo thdng b5o cia ccr quan thu6

Ctic logi thui khtic
Cdng ty kO khai vd nQp theo quy clinh.

16. Doanh thu chua thqc hiQn ngin h4n
Si5 cudi nlm 56 tIAu nim

C6ng ty Cd phAn Vdn h6a Phtrong Nam

. COng ty TNHH MTV Thgc phArn Saigon Co.op

c0ng

17. Phei trri kh6c
17u. Phfii trii ngdn l4tn khdc

Nhf,n kj,qu}, ky cugc ngdn h4n
'... :.Ti6n tanr mrro-n cdc cir nh6n

C6c khonn pna; tra ng6n hqn kh6c

c0ng

17b. Phtii txi rliti hcltr kltric

TiAn ctarn b6o no- phii thLr qu6 h4n

Nh{n kyi qu!, ky cugc

C6c klioin ph6i tr6 ddi han kh6c

c0rg

17c. Nq qui hqtn chra thanh toritt
C6ng ty khdng c6 ng phii trA kh6c qu6 hpn chua thanh to6n

626.706.243 834.008.456

Sii cuiii nlm Sii dAu nnm

21.8t8.949.780
2.939.236981

3s.000.000

24.793.186.762 25.772.749.780

107.896.s22

60.000.000

2s8.720.000
s0.000.000

e
iTY
riluul

rli TrJ

tc
,rd

167.896.522 308.720.000

^A A.so cuol nam Sd tlffu nim
474.100.000

124.47 5.193

28.13 1.050

574.600.000

164.1,34.701

95.273.755

23.418.949.780

2.353.800.000

Ban thul,it ntinh ntt.y lti nu)t bt) phdn ltqp tlriurlt vt) phtii tluoc cloc cirngytti Bdo cdo tdi chtttlt tdng ltop 28
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c6rue rv cd pnhrv sAr cdru u6a xn
Dia chi: 275C PhAmNg[ L6o, Phu'dng Pham Ngfi Lao, Quan 1, TP. HO Chi Minh
nAo cAo rAr cHiNH ToNG HoP
Cho ndm tdi chinh k0t thric ngdy 31 th6ng 12 ndm2021

Bdn thuy6t minh B6o c6o thi chfnh t6ng (ti6p theo)h

18. Qui khen thu&ng, phrtc loi

Qu! khen thr.r6'ng

QuV ph(rc lq'i

Qu! thu6'ng Ban quin lY, di6u

hinh
c0ng

Sii d6u ndm
Chi qui

tro nam ^a t.so cuot nam

275.707 .534

7 5 .151 .81 1

825.000

(1e6.s00.000)
(s 1.400.000)

79.207 .534
23.75t.871

825.000

351.684.405 (247.900.000) 103.784.405

19. Vay dii hgn

Vay diti hgn phfii trd ctic td chftc vir cti nhfrn khdc(.)

Vay C6ng ty TNHH Thuong Mai Dich vg Hodng Kim
Vay Ong LC Thdnh Hrmg

c0rg

Sri dAu nam

SO tien vay dd tr6

C6n trir ti6n cho thu6 tAi s6n

^a ,.so cuot nam

C6ng ty kh6ng c6 chc kho6n vay qu6 h4n chua thanh to6n

20. Yiin chu sO hfru
20a. Bdttg ctii cnidu bidn ctQng cfiq vin chfi sO hitu

Yiin g6p cria
chfr sO hfru

^r, A.
50 cuor nam Sti ddu nIm
I 19.160.000
119.160.000

310.781.900
141.120.000
169.661.900

119.160.000 310.781.900

(*) C6c kho6n vay kh6ng c6 tiri sin d6m b6o v6'i cric c6 nhdn vd td chf'c kh6c dC ctAu tu tii s6n cO Oinn.

COng ty c6 kh6 ndngtrh duo. c c6c kho6n vay dii h4n'

K} han thanh to6n c6c kho6n vay ddi han trong ndm ld tr6n 01 ndrn d6n 05 n6m.

Chl ti6t ph6t sinh c[ta c5c khoAn vay trong ndm dii h4n nhu sau:

NIm nay NIm trufc
3 10.781 .900

(169.661 .e00)

632.741.900
(300.000.000) -

(2 1.960.000) (21.960 000)

119.160.000 310.781.900

Quf diu.tu
nh6t tri6n

Lgi nhufln sau
thu6 chua
phin phi5i

Sti drL dAu ndm tru6'c

Lo. i nhufln trong ndm tru6'c

Trich lfrp c6c qu! trong ndtn

tru6c

56 au'"r6i rrim tru6c

SO du'cliu n6m nay

Lgi nhu{n trong ndm nay

Sii du crdi nim ,ay

17.200.000.000 12.211.819.t34 482.642.787 29.894.461.921

(s.949.7 01.937) (s.9 49.7 0r.937)

41s.072.797 ( 482.642.787) (67.s69.990)

17.200.000.000 12.626.891.931 (5.949.701.937) 23.877.189.994

17.200.000.000 12.626.891.931 (5.949.701.937) 23.877.189.994

- (10.46s.180.797)( 10.465.180.797)

17.200.000.000 12.626.891.931 (16.414.882.134) 13.412.009.197

Bdn thryit ninl tttt.r lt\ ntQr b6 phtin lrrp tltonlt va phai cltroc dpc cirngvtti Bcio ctio ttti chitth li)ttg loP 29
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c6r,tc rY cd pnAn sAr corv n6a xa
Efa chi: 275C PhamNg[ L6o, PhLrdng Ph4m Ngfi L6o, Qufln 1, TP. H6 Chi Minh

eAo cAo ral cuiNn roNG HqP
Cho n6m tdi chlnh k6t thtc ngdy 3 1 thdtg 12 ndm 2021

B6n thuyiit minh 86o cdo tii chinh t6ng h (ti6p theo)

t
20b. CO phiiu

Sti luo-ng cd phitiu dang kli ph6t hdnh

Sii luq-ng c6 phi0u da pli6t hdnh

- C6 phiiiu phii th6ng
^,: ,,:- Lo pkteu ffit dat

Sti luo.'ng c6 phi6u duo.'c rnua lpi

- CO phi\u ph6 th6ng
^; ,.,1- Lo J)lxteu tru dal

Sti luo.'ng cO phitiu dang h-ru hdnh

- C6 phidu phii th6ng
-) ,.:- Lo phrcu Lru dat

Tir 0l ndm tr6' xu5ng

TrCn 01 nim d6n 05 ndm

Tr6n 05 ndm

COt g

Doanlr thu b6n hdng h6a

Doanh thu cung c6p dich vu

Doanh thu kinh doanh Udt ctEng sin dAu tu(i)

c0ng

Thu nh4p tir viQc cho thu6 b6t dQng s6n dAu tu
Chi phi tnrc ti6p li6n qtran d6n viQc t4o ra thu nhflp tir
viQc cho thu6

Thu nh$p kinh doanh Udt AQng sin tlAu tu,

Sii cuiii nem Sii tliu nim
1.720.000

1.720.000

1.720.000

1320.000

1.720.040

1.720.000

1.720.000

1.720.000

1320.000
1.720.000

MQnh gi6 c6 phitiu dang luu hdnh: 10.000 \fND.

C6c khoin mgc ngoii Bing cfln aiii f<ii toin t5ng hqp

fOng s6 tiAn thue"t6i thi6u trong tuong lai cfia 
"a" 

i,q'p ctdng thu6 ho4t ilQng tdi sin kh6ng th6 hriy

ngang theo c6c thb'i han nhu sau: 
s6 curii nim sti .6u nem

s.921.624.987

22.303.587.654

122.762.s48.776

4.626.754.409

18.s07.017.636

124.162.470.429

t

vr.

1

1o.

1s0.987.761.417 147.296.242.474

C5c khoAn thanh to5n ti6n thLre hopt dQng 6'tren ld ti6n tlrue dat c'(n cichqp dong thue d6t n€u tren\
duo. c tirrlr theo dcrn gi5 thue dang 6p dqng cho ndm 2020 vi c6 thiS thay d6i ho+c di6u chinh trongt/r\

'l-lituong lai theo chinh s6ch ctra Nhd nu'6'c. t,lili

rHoNG rrN Bo suNG cno cAc KHoAN Mqc rRiNH BAy rRoNG BAo cto rlnf,
QUA r{O4T DQNG KINH DOANH TONG HOP

Doanh thu bfn hing vi crng cdP dich vg
Ting doottlt tttu

Ndm trudc
7.409.752.501

8.380.423.363

5.992.232.084

10.870.303.621 21.782.407.948

(i) Thu nhip vd chi phi liOn quan d6n U6t Aqng sin diu tu cho thu6 nhu sau:

N[m nay Nim trudc
5.697 .067 .141

s68.780.000

5.992.232.084

427.1',77.451

5.128.287.141 5.s65.0s4.633

Bdn thuydt ninh ttii.t. lir ntdt bd phcin lop tht)tth t'it phai tluqc tlgc cirngvoi Bdo ctio tiri cltirttt tittg hop 30

NIm nay

2.557 .693.436

2.6rs.543.044
s.697.067.141
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c6r'rc nr cd puAtu sAr eorv HoA xA
Eia chi: 275C PhAmNgfr L6o, Phrrong Ph4m Ngfi L6o, Qufln 1, TP. Hai Chi Minh
eAo cAo rer cHiNH roNc HQP

Cho ndm tdi chfrrh k6t tnnc ngdy 3l th6ng 12 ndm202l
Bin thuy6t nrinh 86o c6o tii chinh t6ng (ti6p theo)

1b.

2

Doanh thu btin hdng vd cung cdp dlch vlt cho cttc bhn li€n quan

C6ng ty kh6ng ph6t sinh giao dich b6n hing vir cung c6p dfch vp cho c6c b6n li€n quan.

Gi6 viin hing bin
Ndm nay Nim tru6c

Gi6 vdn cta hdng h6a dd b6n

Gi5 vdn cira dich vg <16 ctrng c6p

Chi phi l<inh doanh bdt d6ng s6n dAu tu

c0ng

Doanh thu ho4t tl6ng tii chinh
LditiOn gfii ng6n hdng.

4. Chi phi b6n hirng

Chi phi cho nhAn viOn

Chi phivat liQu, bao bi

Chi phi dpng cp, AO dtrng

Chi phi khAu hao tii sin cil dinh

Chi phi dich vu mua ngoii
C5c chi phi khSc

C0.,g

5. Chi phi quin If doanh nghiQp

Chi phi cho nh6n vi€n

Chi phi v$t liQu qu6n l;i
' Chi phi dO dtrng vdn phong

Chi phi kh6u hao tii s6n cO ainn

Thu6, phi vd lQ phi

Hodn rrhflp dg phdng nq ph6i thu kh6 tldi

Chi phidich vu mua ngoAi

C6c chi phf kh6c

c0ng

6. Thu nhffp kh6c

LEi thanh l;i, nhuorrg bdn tdi sen c5 dfnh

Thu nhflp kh6c

c0ng

7. Chi phi kh6c

fhu€ Ui ph4t, b! truy thu

Chi phi phpt vi ph4m hdnh cliinh

Chi phi kh6c

c0ng

1.509.786.263

3.434.134.7 4l
568.780.000

4.384.263.416
8.8s3.365.878

427.177.4s1

s.512.701.004 13.664.806.'145

3

Nim nav

100.213.511

2.481.213

4.910.493

928.021.838

260.338.240

2.043.000

Nim trudc
1.14s.408.978

18.295.155

61.478.58s

998.240.000

847.892.016

4.788.000

1.898.134.355 3.076.L02.734

@

N4m nay_ Nim trudc

2.109.106.193

1.142.924.500

4.907.167.244

64.672.248

214.813.364

4s.996.000

4.t64.617.639
375.269.957

2.r29393.185
1.2s4.730.982

15.A24.328.027 13.1s7.060.619

Nim nay NIm tru6c

1.230.134.219

400.000.000
1.631.159.601

1.230.134.219 2.031.159.601

NIm nay Nim trudc

16.654.972

129.114.325

2.602

26.305.s60

1t4.650.728

145.769.297 140.958.890

Bdn thtt1,f1 ntirth 2ir.t lt)r nt6i b6 pltcirt hgp thtuth ri phai duoc doc ciutgvtii Bdo ctio titi chintt tittg lto.p 31

5.397 .352.04s

26.867.672

288.737.935

29.096.000

6.030.243.682



c6ttc rv co pnAru sAr cor-r HoA xA
Dla chi: 275C PhAmNgfi L6o, Phrd'ng Ph4m Ngfi L6o, Qufn 1, TP' H6 Chi Minh
eAo cAo rar cHiNu roNc HQP
Cho ndm tdi ch inh t<6t tnnc ngdy 3 1 th,6ng 12 ndm 2021

B6n thuy6t minh Brio c6o thi chinh t6ng hg'p (ti6p theo)

8. Lfli tr6n c6 phi6u

8a. Ldi ctt bfin/suy gifim fiAn cd phiiu

Lgi nhuAn k6 to6n sau thu6 thu nh{p doanh nghiQp

Trich Qu! khen thu6ng, phric lgi
Trich thu6'ng HQi d6ng quin tri, Ban <li6u hinh vd

Ban ki6rn so6t

Cric khoin di6u chinh tfu.rg, gi6m lo. i nhu4n k6 toAn

cl6 x6c clinh lo. i nhuf,n phAn b6 cho c6 dOng sd htu
c6 phi6u ph5 th6ng
Lgi nhudn tinh l6i co b6n/suy gi6m tr€n c6 phil5u

Sti luong binh quAn gia quy€n cria c6 phitiu ph6

th6ng dang luu hdnh trong ndm

Lfli co'b6n/suy gi6m tr6n c6 phi6u

Chiphi nguy6n Ii6Lr, vAt liQu

Chi phi nlrdn c6ng

Chi phi kh6u hao tdi s6n cO dlnt
Chi phi dich vu mua ngoAi

Chi phi l<h6c

c0ng

Mua tiri sin cti clinh bing cSch nh{n c6c kho6n ng

Tri truo'c ti6n mua sim tdi sen ci5 dinh

Ndm N[m trudc
(10.46s.r 80.797) (s.949.701.937)

(10.46s.180.797)

1.720.000

(s.e4e.701.937)

1,720.000

(6.084) (3.4s9)

9

Kh6ng c6 c6c giao dlch cd phi6u ph6 th6ng ho[c giao dich c6 phii5u ph6 th6ng ti6rn ning ndo xiy ra tir
ngay [6t thirc iim tii chinli dtin ngdy cOng UO 86o c5o tdi chinh t6ng hgp ndy.

Chi phi sin xudt kinh cloanh theo y6u t6
Ndm nay NIm trufc

1.841.483.226

7 .851,283.230

I .812.81 l.345
3.480.056.519

7)92.388.941

3.921.962.809

r0.253.548.226

1.964.805.45r
6.65r.403.130
5.940.276.669

22.178.023.261 28.731.996.285 fi
c(

ictt r

:hn
,A

u
vrr.' THONC TrN BO suNG cHo cAc KHoAN MUC rniNn eAv rnoNc BAo cAo LUU

CHUYBN TrtN Tp TONG Ho,p

T4i ngdy l<t5t thirc nfun tdLi chinh, sO du c6ng ng li€n quan d6n tdi s6n cO Oinn nhu sau:

Sii cu6i nim Si5 tt6u nem

82.610.000

11.052.980

82.610.000

71.052.980

VIII. NHONG THONG TIN KHAC

1 Tiri srin cho thu6 ho4t tlQng
T4i ngr\1, tiit ttrirc narn tal Jinh, c6c khoin thanh to6n tiAn thu6 tOi tnieu trong tuong lai thu dugc tt'
c6c hqp-d6ng thu6 ho4t d$ng khdng the hiry ngang nhu sau:

Sii cu5i nrm Sii tIAu nem
8.375.s3s.991

24.864.268.874

2.3s4.920.000

Tt'01 nam tr6'xui5ng

Tr6n 0l n5m di-{n 05 ndrn

Tr6n 05 ndm

c0ng

6.115.883.728

19.082.861.202

16,950.153.333

42.749.498.263 35.594.724.865

Ban thul,it minlt 4it.t lit nfit b,j phdtt h4'p rliiptit ya phtii ilurtc tlQc cirng v6i Bdo ctio titi chittlt titttg lrap

L.

1

I

1

1t-



c6rue w cd pnAn sAr eoru noa xa
Dia chi: 275C PhamNgfr L6o, Phrrbng Phgm Ngfi L6o, Qufln 1, TP. Hd Chi Minh

eAo cAo rat cuiNH ToNc HqP
Cho nim tdi chinh ki5t thnc ngdy 3 1 th6ng 12 ndm 2021

Bin thuy6t minh B6o c6o tAi chfnh t6ng hgp (ti6p theo)

1 Giao clich vi sti clu v6i cic b6n li6n-quan
C6c b6n li6n quan v6i C6ng ty bao g6m: c6c thdnh vi6n quAn ly chri chiit, chc c|nhdn c6 li6n quan v6'i

cic thinh vi6n quin I;i chtr chOt.

C6c thdrnh vi6n quAn lf clru ch6t g6m: cdc thdnh vi6n HQi clilng qu6n tri, Banki,Sm so6t vd c6c thinh

vien Ban dieu hdnh lfOng Ci6m d6c, Gi6m rl6c kh5i, t<6ro6n tru6ng). Cbc cd nhan c6 li6n quan v6i

c6c thdnli vi6n qg61 ilr .nt, ctr6t ta c6c thdnh viOn mflt thi6t trong gia dinh c5c thdnh vi6n quin l! chit

chtit.

Giao clich v6i cdc thimh viAn qudn ly ch* chiil vd cdc cd nhdn cd hAn quan vdi cdc thdnh vian qudn ly

chil chiir
C6ng ty c6 thu6 xe O t6 05 ch5 ng6i cria 6ng TrAn Dinh Vfr - Chfi tich HDQT ldm phucrng tiQn di lai

c6ng t6c, t6ng gi6 tri giao dich trong n6m ld 240'000.000 tl6ng'

C6ng nqs.vdi cac thdnh viAn qudn ly chil chi* vd cac cd nhdn cd li\n quan voi cac thanh vi6n qudn ly

chil chdt
Tpi thoi di6m cu6i ndm, Cdng ty kh6ng c6 c6ng ng v6'i c6c thinh vi6n qu6n lf chri ch6t vd c6c c6 nhan

c6 1i6n quan v6{ c6c thdnh vi6n qu6n lli chir ch6t.

Thu nhQp cin cdc thdnh vi\n qudn ly chil chiit vd Ban Kidm sodt

Ti6n lu'o'ng Thu'6'ng Tht lao COng thu nh6p

Nim nay

HQi itittg qufin tr!
TrAn Dinh V[ - Cht tich

Nguy6n Thi Phi Nga - Thdnh vi6n

TrAn Thi€n Kim - Thdnh vi6n

Truong Ai r-i6u - Thdnh vi6n

Pham Le Thang - Thdnh vi6n

Ban lfiim sorit

. MaiHirLr DuEn - Tru6'ng ban

TrAn An Li6n - Thinh vi6n

Vii E6 Ltodng Tu6n - Thdnh vi6n

Ban Tdng Gitim ddc

Nguy6n Thi Phi Nga - Tdng Gi6m d6c

TrAn Dinh Vii - Gi6m d6c kinh doanh

Kii totitr trrhttg
Nguy6n Minh Erjlc

c0ng

NIm tru'5'c

HQi iliittg qurin tr!
TrAn Thi€n Kim - Chu tich

Nguy6n Vdn DOng - Thdnh vi6n

San Kirn Chi - Thdnh vi6n

Nguy6n Hil'u Hung - Thinh vi6n

Tru'ong Ai t-i6u - Thdnh vi6n

Nguy6n Thi Phi Nga - Thdnh vi6n

Pham LC Thang - Thdnh vi6n

TrAn Dinh Vfr - Thdnh vi6n

Bsn I{iAn sorit

Mai Hiru Dudn - Trudng ban

TrAn An Li€n - Thdnh vi6n

1.347.924.987 3s.000.000 sr6.000.000 1.898.920.987

2 1 3.1 80.000

213.180.000

420.000.000
160.000.000

60.000.000

80.000.000

60.000.000

60.000.000

96.000.000

420.000.000

i 60.000.000

60.000.000

80.000.000

60.000.000

60.000.000

3 09. I 80.000

213.180.000

48.000.000

48.000.000

824.79s.217

410.942.261

413.852.956

344.945.770

344.945.170

iJlg

itlc
'iHlilt

ri{r u

&
-r.P

48.000.000

48.000.000

80L795.217

399.942.261

401.852.956

33 2.945.770

332.945.770

23.000.000

I r.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

230:400.000

230.400.000

t 2.000.000

500.000

l 1.500.000

7.s00.000

500.000

3.500.000

i7s.1 33.333

133.133333

27.833.333

27.833.333

27.833.333

oolooo.ooo

32.166.667

32.166.667

32.166.667

96.000.000

38s.133.333
133.633333

27.833.333

27.833.333
JY.JJJ.JJJ

60.000.000

32.166.667

32.166.667

32.166.667

333.900.000

230.900.000

s 1.500.000

Ban thty,et ntinh tir-r, lir nt6t b6 phtin hop thanh tit phai duoc ctgc citngvdi Btio cittt liti chinlt tittg ltop

48.000.000
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c6nc rv cd pnhru sir cox u6n xn
Eia chi: 275C PhumNgir L6o, Phudng Ph4m Ngir Lao, Qufln 1, TP' HO Chf Minh
eAo cAo rel cuiNu roNG HQP

Cho n6m tai chinh k6t thirc ngity 31 thhngl2 ndm2021

Bin thuyilt rninh Brio c6o tiri chinh t6ng (tiiip theo)

Tiiin lu'o'n c Th Thi lao s thu nh6o

T6 Vdn Gi6p - Thdnh vi6n

Vfr D6 Hodng TuAn - Thdnh vi6n

Ban Ting Gidm itdc

San Kirn Chi - T6ng Gi6m d6c

Trdn Einh Vfr - TOng Gi6m d6c

Nguy6n Thi Phi Nga - Gi6m d6c kinh
doanli

Ki! ndn tu'httg
Nguy6n Minh Dri'c

cQng 990.887.785 60.500,000 469.133.333 1.520.521.118

thfc ndm tdi chinh yOu cdu Phii di€u SO

ngdy 3 I 3 ndm2022

Nga
ng Gi6m dtic

504.287.78s

112.000.000

236.478.261

3.s00.000

27.500.000

500.000

14.000.000

1 3.000.000

r 3.s00.000

r 3.500.000

22.266.667

2s.'733.333

25.766.667

25.733.333

531.787.785

112.500.000

250.478.261

168.809.s24

269.700.000

269.700.000

155.809.524

256.200.000

256.200.000

3.

3a.

3b.

Thdng tin vd bQ phan
86o cio b0 ph6n ct1irn y6u ld theo linh vUc kinh doanh dga tr6n co c6u tO chti'c vd qu6n 1f nQi.bQ vn

hQ th6rrg 86o c5o tdi chfnh nQi b0 cira Cdng ty do c6c host dQng kinh doanh cria COng ty dugc tO chirc

,i qua,itli theo tinh ch 6t cira s6n phAm vd dich vu cung c6p v6'i rn6i U0 pfun ld mQt don vi kinh doanh

cung c6p cdc sin phAm vd dlch vq kh6c nhau.

Th\ng tin vi tinh vqc kinh cloanh

COng ty co chc linh vgc kinh doanh chfnh sau:

- LInh vgc cho thu6 tAi s6n: cho thu6 b6t tlQng sin.
- C6c lirh vpc kh6c: kinh doanh nhdhdng vi c5c dlch vy 5n u6ng, cdc dich vU kh6ch san'

Th6ng tin vC b0 phQn theo tinh vr,rc kinh doanh cira COng ty clugc trinh bdy d PhU lUc 01 dinh kdm.

Thdng tin vi khu vtrc ctla li,
fodn 

"b0 
hoat-dQng cna bOng ty chi di6n ra trdn l6nh thd ViQt Nam.

Sry ki6n phit sinh sau ng:iy t<6t tnrnc nim tiri chinh 
,

. KhOng c6 sg kiQn trgng y6u ndo ph6t sinh sau ngdy k6t

liQu hoac c6ng b6 tr6n 86o c6o tiichinh tdng ho. p.
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, Ma s6 b.iCu quyi

llQ \a Ien co oo

DAI HQI DONG CO DONG THU,ONC NMN NAM
cONc r\ cO PHAN sAl coN HOA xA

---o0o---

2022

PHI6U BIEU QUYET
sHxo00

Nguy6n Vin A
c6 phan: 000 c6 phdn Tiing s6 phi6u bi6u quy6t: 000 phi6u bidu quy6t

cAc NOr DUNG Briu euytT
Cd d6ns biiiu qulA i kidn ndo rhi W ftn o 6 ttt:ng ting, sau dd W xdc nhAn thons tin 6 cudi Phidu bii;u qrrl,

Th6ng qua Td trinh s6 I v/v th6ng qua k6t qua kinh doanh nim 2021

-\try

1 Tdn thdnh Kh6ng t6n thdnh Kh6ng c6 j kii5n

Th6ng qua Td trinh sii 2 v/v th6ng qua k6 ho4ch kinh doanh nim 2022

2 Tdn thdnh Khorg t6o thanll Kh6ng c6 ! ki6n

Th6ng qua Td trinh sii 3 v/v th6ng qua B{o c{o hoAt dong cia HQi ddng qunn tri
va loDg gram doc

3 T6n thdrh Kh6rg c6 i ki&1KI6og tdn thdnh

Thong qua Tdr trinh sii 4 v/v th6ng qua 860 c{o ho4t along cfra Ban ki6m soit

T6n thdnh Kh6ng t6n thdnh Kh6og c6 ! kii5n

Th6ng qua Td trinh s6 5 v/v th6ng qua 860 c6o tii chinh nim 2021 dn tluqc ki6m
to6n

Kl6ng tdn thedlT6n thAnh Kh6ng c6 j ki6n



Th6ng qua TiJ trinh s6 6 v/v phuoxg 6n thi tao HQi ddng quin tri vi Bar kiom
soit

Kh6na ten thdnhTan fidnh Khdng c6 j' kitin

Th6ng qua Ti, trinh s6 7 v/v pho chuin c6ng ty ki6m torn thuc hiQn ki6m todn
B60 c{o tii chinh nim 2022

T6n thenl Kl6ng t6n thdnh Kh6ng c6 j kirin

Ngey 23 thing 12 nam 2022

c0 DONG/ DAr DrEN cO DoNC
(Ki, shi fi ha fin)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
 

1. Bên ủy quyền:  .....................................................................................................................  

CMND/CCCD/MSDN:  ...............................................................................................................   

Ngày cấp: ........................................... Nơi cấp: ..........................................................................  

Địa chỉ: .......................................................................................................................................   

Điện thoại: .................................................... là cổ đông của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa (SHX)  

Sở hữu số cổ phần SHX:   ............................................................................................. cổ phần  

(Bằng chữ:  ...................................................................................................................cổ phần) 

2. Bên nhận ủy quyền (chọn 1 trong 2 lựa chọn dưới đây): 

2.1. Ông/Bà: ...............................................................................................................................  

Số CMND/CCCD:  .....................................................................................................................  

Ngày cấp: ........................................... Nơi cấp: ..........................................................................  

Địa chỉ: .......................................................................................................................................  

Điện thoại:  .................................................................................................................................  

HOẶC:  

2.2. Một trong những người thuộc thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) SHX có tên sau đây 
(chọn bằng cách đánh dấu chéo vào ô phía trước tên người được ủy quyền): 

 Ông Trần Đình Vũ, Chủ tịch HĐQT  Bà Nguyễn Thị Phi Nga – Thành viên HĐQT, TGĐ 

 Bà Trương Ái Liễu, Thành viên HĐQT  Bà Trần Thiên Kim – Thành viên HĐQT 

 Ông Phạm Lê Thắng, Thành viên HĐQT  

3. Số cổ phần ủy quyền:  .................................................................................... cổ phần SHX 

(Bằng chữ:  .......................................................................................................... cổ phần SHX) 

4. Nội dung ủy quyền: Người nhận ủy quyền được đại diện cho Người ủy quyền tham dự 
họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của SHX và thực hiện mọi quyền 
lợi và nghĩa vụ của Người ủy quyền tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong phạm vi số cổ phần được ủy 
quyền đúng theo pháp luật và Điều lệ SHX. 

5. Thời hạn ủy quyền: Giấy uỷ quyền chỉ có giá trị tới khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2022 của SHX.  

6. Cam kết: Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết 
tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ SHX về việc thực 
hiện ủy quyền này.  

 

Người nhận ủy quyền 

 

 
………………, ngày…....tháng…... năm 20…..  

Người ủy quyền 

 

 

MS:2022 
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