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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY cO PHAN OJA Oc SAI GON 

BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TR! 
Cho nàm tài chInh kit thzc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

Hç5i dcng Quán trj trân trcrng d trinh báo cáo nay cImg vói Báo cáo tài chinh d du'cxc kién toán cho nám tài 
chInh kIt thic ngày 31 tháng 12 nám 2021 cña Cong ly. 

1. Thông tin chung 

Thành Ip 

Cong ty C phn Tng Cong ty C phn Dja c Sài GOn (g9i tat là "Cong ty"), ten cü là Cong ty C .phn Dja 
c Sài GOn dLrcc thành 1p theo Quyt djnh s 108/1999!QD-TTg ngày 23 tháng 4 näm 1999 cüa ThU Tuàng 

Chinh phCi trên co sâ CO phn hOa ti'r Cong ty Xây dimg và Kinh doanh nhà Gia Djnh. Cong ty hoat dng theo 
Giy chtrng nhn dang k doanh nghip Cong ty CO phn s 056652 ngày 06 thang 12 näm 1999 và däng k 
thay dM 1n thi'r 16 ngày 26 tháng 11 näm 2021 dUçYC cap b&i Sâ K hoach và Du ti.r Thành ph H Chf Minh 
ye chuyên di Cong ty C phn Dja éc Sài GOn thành Cong ty C phn Tng Cong ty C phn Dja c Sài GOn. 

HInh thtIc s& hü'u v6n: Cong ty C phn. 

Hoit dng kinh doanh chInh cila Cong ty: xây dung và kinh doanh bt dng san. 

Ten ting anh: SAIGON REAL - ESTATE GROUP JOiNT STOCK COMPANY. 

Ma chñng khoán: SGR. 

TrLi sO chinh: S 63-65 Din Biên PhU, phuOng 15, qun Binh Thanh, Tp. HCM, Vit Nam. 

2. Tlnh hInh tài chInh và kt qua hot dng 

TInh hinh tài chinh và kt qua hoat dng trong näm cUa Cong ty di.rçc thnh bay trong báo cáo tài chinh dInh 
kern. 

3. Hi dng Quãn trj, Ban Kim soát, Ban Tang Giám dc 

Thành viên Hi dng Quãn tn, Ban Kim soát, Ban T6ng Giám dc trong närn và dn ngày 1p báo CáO tài 
chfnh gôrn cO: 

Hçii dng Quãn trj 

Ong Pham Thu 

Ba NguynThj Mai Thanh 

Ong Huh Thanh Hài 

Ong Pham Dinh Thành 

Ba Trn Thj Ga 

Ong Dng Van PhUc 

Ong Kiu Minh Long 

Ong Nguyn Van Khoa 

Ong Pharn Tun 

Ban Kim soát 

Ong Nguyn Hng Phát 

Ong Thai Qu6c Diioig 

Ba Nguyn Thj Ng9c Oanh 

Ba PharnThiBIchDao  

ChU tjch 

PhO ChU tch (min nhirn ngày 27/4/2021) 

Phó ChU tjch (b nhirn ngày 27/4/202 1) 

Thànhviên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên (b nhirn ngày 27/4/2021) 

Tnurng Ban (min nhirn ngày 27/4/2021) 

Tru&ng Ban (b nhim ngày 27/4/202 1) 

Thành viên 

Thành viên (b nhirn ngày 27/4/202 1) 

Trang 1 



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

BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TRI 

Cho nám tài chInh ké't thzc ngày 31 tháng 12 nám 2021 

3. Thành viên Hii dng Quãn trl,  Ban Kiêm soát, Ban Tng Giám dc (tip theo) 

Ban Tong Giám 16c 

Ong Dng Van PhUc PhO Tng Giám d6c thizông trirc 

Ba Trn Thj Ga PhO Tng Giám d6c 

Ong PhamDInhThành PhóTngGiamd6c 

Ngu'ô'i dii din theo phãp Iut cfla Cong ty trong näm và dn ngày 1p báo cáo tài chInh 

Ong Pham Thu ChütjchHDQT 

Ong Pham Thu d üy quyn cho Ong Dng Van Phi'ic k báo cáo tài chInh cho näm tài chmnh kt thüc ngày 31 
tháng 12 näm 2021 theo Giy Uy quyn s 208A/2020/GUQ-SGR ngày 31 tháng 7 näm 2020. 

4. Kiêm toán dc 1p 

Cong ty TNHH Kim toán và Djch vii Tin h9c Tp. HCM ("AISC") du'çc b6 nhim là kim toán viên cho näm 
tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2021 cüa Cong ty. 

5. Trách nhim cüa Ban Tong Giám thc 

Ban Tong Giám dc chju trách nhim 1p báo cáo tài chInh th hin trung thrc và h9p l tInh hInh tài chinh cüa 

Cong ty tai  ngày 31 tháng 12 näm 2021, kt qua hoat dng kinh doanh và các lung lixu chuyn tin t cho näm 
tài chinh kt thüc cüng ngáy. Trong vic soin Ip báo cáo tài chInh nay, Ban Tng Giám d6c dã xem xét và 
tuân thu các vn d sau day: 

- Ch9n 1tra các chinh sách k toán thIch h?p  và áp diing mt cách nEat quán; 

- Thtrc hin các xét doán và ixOc tinh mt cách hqp 1' và than  tr9ng; 

- Báo cáo tài chfnh dix?c 1p trên c s boat dng lien tiic, trtr truOiig h9p không th giã dnh ring Cong 
ty s tip tac  hoat dng lien tic. 

Ban Tong Giám dc chlu  trách nhim dam bão ring các s sách k toán thIch hqp d du'c thit 1p và duy tn 
d th hin tmnh hinh tài chinh cUa Cong ty vài d chInh xác hçp 1' ti mi thOi dim và lam ca sO d soan lap 
báo cáo tài chInh phü h9p vài ch d k toán du9'c nêu a Thuyt minh cho Báo cáo tài chinh. Ban T6ng Giám 
dc cEIng chju trách nhim di vó.i vic báo v các tài san cüa COng ty và thtjc hin các bin pháp h9p l d 
phOng ngua và phát hin các hành vi gian lan  và các vi pharn khác. 

6. Xácnhan 

Theo kin cüa Hi dng Quan trj, chüng tOi xác nhan  ring Báo cáo tài chInh bao gm Bang can di k toán 
t?i ngày 31 tháng 12 näm 2021, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo hiu chuyn tin t và các 
Thuyt minh dinh kern &rcrc soan tháo dä th hin quan dim trung thlrc và hcip l v tinh hinh tài chInh cUng 
nhu kt qua boat dng kinh doanh va các lung kru chuyn tin t cüa COng ty cho näm tài chfnh kt thüc cüng 
ngày. 

Trang 2 



Tp. HCM, ngày 22 tháng 3 nám 2022 

Thay mt Hi dIng Quãn trj 

I 

M THU 

ChU tjch FIi dng Quán trj 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY co PHAN D!A Oc SAl GON 

BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TR! 
Cho nàm tài chInh ké't thic ngày 31 tháng 12 nám 2021 

Báo cáo tãi chinh cUa Cong ty ducc 1p phü hqp vài chun mrc và h thng k toán Vit Nam. 

Trang 3 



CONG TY TNHH KIEM TOAN VA D!CH  VU TIN HOC TP. HCM 

Auditing And Informatic Services Company Limited 

Head Office: 389A Dien Bien Phu Str., Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh City 

Tel: (84.28) 3832 9129 (10 Lines) Fax: (84.28) 3834 2957 

Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn  
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BAO CÁO KIEM TOAN BQC LiP 

QU CO BONG, HQJ BONG QUAN TR! VA BAN TONG GIAM BOC 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN B!A  OC SAI GON 

Chüng tôi dã kirn toán báo cáo tài chinh kern theo cüa Cong ty Co phn Tong Cong ty Co phn Bja Oc Sal 
Gôn (gçi tt là "Cong ty"), du'çc 1p ngày 22 tháng 3 näm 2022, t11r trang 05 dn trang 46, bao grn Bang can 
d6i k toán tai  ngày 31 tháng 12 narn 2021, Báo cáo k& qua hoit dng kinh doanh, Báo cáo kru chuyn tiii t 
cho närn tài chmnh kt thüc cCng ngày và Bàn thuyt rninh báo cáo tài chinh. 

Trách nhim cüa Ban Tong Giám ctc 

Ban Tng Giárn dc Cong ty Co phn Tng Cong ty Co phn Tha Oc Sal Gbn chju trách nhim v vic 1p 
vâ trinh bay trung thirc và hp l báo cáo tài chunh cüa Cong ty theo chun mirc k toán, ch d k toán doanh 
nghip Vit Narn và các quy djnh pliáp l cO lien quan ctn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chunh và chju trách 
nhirn v kirn soát ni b ma Ban Tng Giám dc xác djnh là cn thit d darn bào cho vic 1p và trinh bay 
báo cáo tài chinh không có sai sot trng yu do gian ln hotc nhrn ln. 

Trách nhim cüa Kiêm toán viên 

Trách nhirn cUa chüng tOi là dim ra kin v báo cáo tài chInh dira trên kt qua cüa cuc kirn toán. Chiing tOi 
dä tin hành kirn toán theo các chun imjc kim toán Vit Narn. Các chun miic nay yêu cu chUng tOi tuân 
thu chun niçrc và các quy djnh v do dirc ngh nghip, 1p k hoch và thrc hin cuc kirn toán d dat  dtrçc 
sçr darn bào hçp l v vic lieu báo cáo tài chmnh cUa Cong ty có cOn sai sot trçng yu hay khOng. 

COng vic kim toán bao grn thçrc hin các thu tiic nhrn thu thp các bang chi'rng kirn toán v các s lieu a 
tliuyt rninh trên báo cáo tài chInh. Các thu tiic kirn toán thrqc lçra chçn dira trên xét doán cua kirn toán vien, 
bao gm dánh giá rüi ro có sai sOt tr9ng y&i trong báo cáo tài chinh do gian ln hoc nhm lan. Khi thirc hin 
dáiih giá các rui ro nay, kirn toán viên dà xem xét kirn soát ni b cüa Cong ty lien quan dn vic 1p và trInh 
bay báo cáo tài chInh trung thirc, hqp 19 nhArn thi& k các thu tic kim toán phü hqp vOi tInh hinh thçrc th, tuy 
nhiCn khOng nhâm rniic dich dim ra 9 kiii v hiu qua cUa kirn soát ni b cUa COng ty. Cong vic kirn toán 
cung bao grn dánh giá tinh thich hp cüa các chfnh sách k toán du'çc áp dung Va tInh hqp 19 cüa các u'ó'c tinh 
k toán cüa Ban Tng Giárn dc cüng nhu' dánh giá vic trInh bay tng th báo cáo tài chInh. 

Chung tôi tin ttxOiig rang các bang chcrng kirn toán ma chüng tOi dä thu thp dugc là dÀy dU và thich h9p lam 
co sO cho 9 kin kim toán cUa chüng tôi. 

' kin cüa Kim toán viên 

Theo 9 kin cUa chcing tOi, báo cáo tài chmnh dã phan ánh trung thrc và hçp 19, trên các khIa canh  trQng yu tinh 
hInh tài chInh cüa COng ty C phân Tong COng ty C phn Bja Oc Sài GOn tai ngày 31 tháng 12 närn 2021, 
cling nhu' kt qua hoat dng kinh doanh và tinh hinh km chuyn tin t cho närn tài chinh kt thüc cCing ngày, 
phü hçip vâi chuÀn mijc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 19 cO lien quan 
dn vic 1p và trmnh bay báo cáo tài chinh. 

Tp. HCM, ngày 22 tháng 3 nàm 2022 

T.TONGGIAMBOC 

ONG GIAM Di KIEM TOANYIEN 
CONG1" 

ThHH 
)(IEM TOAN V 

DrCH VUT%N H9 
ThANH PFIO 
HOC - 

UNG D1JNG 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC SAl GON Mu s B 01- DN 

BANG CAN DO! K TOAN 

Tçii ngày 31 tháng 12 náin 2021 Don vj tinh: D3ng Viçt Narn 

TA! SAN
Ma Thuyt

31/12/2021 01/01/2021 
minh 

A. TAI SAN NGAN HN 100 1.187.394.410.301 1.257.666.173.539 

1. Tin vã cãc khoãn tu'ong throng tin 110 V.1 6.161.037.613 26.014.145.652 
1. Tjn 111 6.161.037.613 26.014.145.652 

2. Các khoãn tuang ducmg tin 112 - 

11. Cãc khoãn du tu' tài chmnh ngn hin 120 80.000.000.000 
1. Chrngkhoánkinhdoanh 121 - 

2. Dr phông giãrn giá chirng khoán kinh doanh 122 

3. Dutunâmgiiidnngàydáohan 123 V.2 80.000.000.000 

111. Các khoãn phãi thu ngn hin 130 488.388.139.261 669.272.579.668 
1. Phãi thu ngän han  cüa khách hang 131 V.3 45.405.234.829 48.177.086.309 

2. Trã tru'Oc cho ngixôi ban ngän han 132 V.4a 3 13.787.574.089 457.262.999.589 

3. Phãithunibngánhn 133 
4. Phãi thu theo tin d k hoch h9p dng xây 

dirng 134 - 

5. Phãithuvchovayngänhn 135 V.5 43.528.521.316 77.016.318.700 

6. Phãithungänhankhác 136 V.6a 85.666.809.027 86.816.175.070 

7. Dci phOng phái thu ngân han  khO dôi 137 

8. Tài san thiu chO xtr 1 139 

IV. Hang tn kho 140 V.7 604.541.907.536 555.833.120.625 

1. Hàngtônkho 141 604.541.907.536 555.833.120.625 

2. Dci  phOng giàm giá hang tn kho 149 - 

V. Tài san ngAn hn khác 150 8.303.325.891 6.546.327.594 

1. Chi phi trã trtxOc ngn han 151 

2. Thud GTGT d.rçc khu trü 152 7.374.696.904 6.546.327.594 

3. Thug và các khoãn khác phãi thu Nhà ni.rOc 153 V. 13b 928.62 8.987 

4. Giao djch mua ban Ia1 trái phiu ChInh phil 154 

5. Tàisãnngânhnkhác 155 - 

Ban thuy& rn/nh báo cáo tài chjnh làphdn khóng the tách rài cüa báo cáo nay. Trang 5 



249.714.026.226 
175.636.000.000 
64.794.000.000 
3.224.793.200 

(5.908.475.467) 
11.967.708.493 

145.795.837 
145.795.837 

242.772.339.217 
172.136.000.000 

63.994.000.000 
3.224.793.200 

(4.582.453.983) 
8.000.000.000 

909.521.336 
909.521.336 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC SAl GON Mu s B 01- DN 

BANG CAN DOI KI TOAN 

TQi ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Don vj tinh: Dng Vit Nam 

TM SAN 

1. Các khoãn phãi thu dài han 
1. Phãi thu dài han  ciXa khách hang 
2. Ira tnrâc cho nguOi ban dài han 

3. Vn kinh doanh ó' don vi tnrc thuôc 

4. Phãithunibdàihan 
5. Phãi thu v cho vay dài han 

6. Phãithudàihankhác 
7. Dir phOng phãi thu dài han  khO dôi 

11. Tài san c dinh 
1. Tài san C6 djnh hfu hInh 

- Nguyen giá 
- Giá tr/ hao mon h9 ki 

2. Iài san C6 dinh  thuê tài chinh 
- Nguyen giá 
- Giá tn hao mOn 1u9 ki 

3. Tài san c6 dinh vô hinh 
- Nguyen giá 
- Giá trj hao mOn lu5Y ki 

111. Bat dng san dãu tu' 
- Nguyen giá 
- Giá tn hao mOn 1u k6 

IV. Tài san dO' dang dài hin 

1. Chi phi san xut, kinh doanh dâ dangdài han 
2. Chi phi xây dmg cc ban dâ dang 

V. Cãc khoãn du tu' tài chInh dài han 
1. Dâu tir VaO Cong ty con 
2. Du tu' vào cong ty lien doanh, lien k6t 
3. Du tix gOp v6n vào don vj khác 
4. Dir phOng du tir tài chfnh dài han 
5. Du tu nm gitt dn ngày dáo han 

VI. Tài san dài han  khác 
1. Chi phi trã tru'Oc dài han 
2. Tài san thu thu nhâp hon lai 
3. Thi6t bj, 4t tu, phii tUng thay th6 dài han 
4. Tài san dài han  khác  

Thuyt 
Maso 

minh 

210 
211 
212 V.4b 
213 
214 
215 
216 V.6b 
219 

220 
221 

222 
223 
224 
225 
226 
227 V.9 
228 
229 

230 
231 
232 

240 
"41 
L9 I 

242 

250 V.2 
251 
252 
253 
254 
255 

260 
261 V.10 
262 
263 
268 

B. TAt SAN DAI HIN 200 

31/12/2021 01/01/2021 

373.755.773.607 371.654.792.245 

117.040.000.000 

47.300.000.000 

69.740.000.000 

115.240.000.000 

47.300.000.000 

67.940.000.000 

1.947.653.500 1.947.653.500 
1.947.653.500 1.947.653.500 

7.929.172.452 

7.929.172.452 

6.855.951.544 4.803.759.240 
V.8 4.908.298.044 2.856.105.740 

21.892.190.425 19.232.180.565 
(16.983.892.381) (16.3 76.074.825) 

TONG CONG TAI SAN 270 1.561.150.183.908 1.629.320.965.784 

  

Ban thuyé't rn/nh báo cáo tài chInh là phn không the tách rài cáo báo cáo nay. Trang 6 



CONG TY cO PHAN TONG CONG TY cO PHAN D!A OC SAl GON Mu s B 01- DN 

BANG CAN 1)01 KE TOAN 

Tgi ngày 31 tháng 12 náin 2021 Dcin vi tInh: Dng Vit Narn 

NGUON VON 
Thuyt 

Maso 
minh 

31/12/2021 01/01/202 1 

C. NQ PHAI TRA 300 940.071.932.606 921.820.367.020 

845.322.117.329 

44.574.571.019 

384.53 6.079.847 
17.966.087.148 

3.217.660.228 
77.619.786.100 

I. Nyngnhtn 

1. Phài trá cho ngLri ban ngn han 

2. NguO mua trã tin tru'Oc ngn han 

3. Thud và các khoãn phãi np Nba nuâc 

4. Phãi trã ngi.ri lao dng 

5. Chi phi phãi trã ngân han 

6. Phãitrãnibngnhan 
7. Phäi trã theo tin d k hoach h9p dng xây 

dimg 

8. Doanh thu chua thirc hin ngn han 

9. Phài trã ngn han  khác 

10. Vay và nq thuê tài chfnh ngn han 

11 Dr phông phãi trã ngn han 

12. Qu5 khen thtiông, phüc l?i 

13. Qu5bInhngiá 

14. Giao djch mua ban 1ai  trái phiu Chinh phü 

II. Nç dài hin 

1. Phài trã ngLrOi ban dài han 

2. NguO'i mua trã tin tnrOc dài han 

3. Chi phi phãi trã dài han 
4. Phãi trà nôi bô v vn kinh doanh 

5. Phãi trà ni b dài han 

6. Doanh thu chi.ra thuc hin dài han 

7. Phãi trã dài han  khãc 

8. Vay và ng thuê tài chinh dài h?n 

9. Trái phiu chuyn di 
10. C phiu uu di 

11. Thu thu nhp hoãn lal phãi trã 
12. Dir phOng phãi trã dài han 

13. Qu5 phát trin khoa h9c và cong ngh  

310 840.592.997.202 

311 V.11 46.372.009.610 

312 V.12 385.881.377.615 

313 V.13a 3.687.345.466 

314 2. 151. 130. 105 

315 V.14 75.046.387.624 

316 

317 

318 

319 V.15 
320 V.16a 

321 

322 
323 

324 

330 

331 
332 

333 
334 

335 

336 V.17 

337 

338 V.16b 

339 
340 

341 

342 

343 

37.667.895.982 38.094.158.445 
286.204.539.732 278.122.676.000 

3.582.311.068 1. 191.098.542 

99.478.935.404 76.498.249.69 1 

39.478.935.404 52.498.249.69 1 

60.000.000.000 24.000.000.000 

Bàn thuyé't minh báo cáo tài chinh làphdn không th tách r&i cáo báo cáo nay Trang 7 



- Thuyt 
Maso 

minh 

400 

410 V.18 
411 

411a 
411b 
412 
4.13 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 

421a 
421b 
422 

430 
431 
432 

440 

31/12/202 1 01/01/2021 

621.078.251.302 707.500.598.764 

620.901.491.787 
600.000.000.000 

600.000.000.000 

707.323.839.249 
600.000.000.000 

600.000.000.000 

1.940.000 1.940.000 

(110.000) (110.000) 

20.899.661.787 

14.775.413.223 
6.124.248.564 

176.759.515 
176.759.515 

182.430.670 
107.139.578.579 

107.322.009.249 

176.759.515 
176.759.515 

1.561.150.183.908 1.629.320.965.784 

KE TOAN TRUNG 

NGUYEN THI QU 

Tp. HC 

TWO' 
CONG TY 
CO'P N 

DIA O 
SAl GO 

VAN PHUC 

22 tháng 3 nárn 2022 

lAM BOC 
RU'C 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA Oc SAl GON Mu s B 01- DN 

BANG CAN DOI K TOAN 

Tçzi ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Don vj tInh: Dcng Vit Narn 

NGUON VON 

D. VONCHUSO'HU'U 

Vnchüs&hü'u 
1. Vn gOp cüa chü sâ hu 

- Cd philuphd thông có quyn biu quylt 

- Cd phi Eu tru dô!i 

2. Thng du vn c phn 
3. Quyn ch9n chuyn di trái phiu 
4. Vn khác ciachU sihu 
5. Co phiu qu5' 
6. Chênh 1ch dánh giá !ai tài san 
7. Chênh Ich t,) giá hi doái 
8. Qu5 du ttx phát trin 
9. Qu5' h trçY sap xp doanh nghip 
10. Qu5 khác thuôc v6n chü so' hilu 
11. Lçi nhun sau thu chua phân phi 

- LNST chu'a phdn phdi lüy ki dIn cull 19) 
trvcó'c 
- LNST chztaphân phIl 19) nay 

12. Ngun vn du tu XDCB 

11. Ngun kinh phI, qu khác 
1. Ngunkinh phi 
2. Ngun kinh phi dã hInh thành TSCD 

TONG CQNG NGUON VON 

DINH THI NGUY1T 

Ban thuyli rninh báo cáo tài chInh là phdn khóng th tách rôi cüa báo cáo nay. Trang 8 



BAO CÁO KET QUA HOiT DQNG KINH DOANH 

Cho nãm tài chInh kIt thic ngày 31 tháng 12 nãm 2021 Don v/ tinh: Dng Vit Nam 

Ban thuyt minh báo cáo tài chInh làphdn khóng th tách rài clia báo cáo nay. Trang 9 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DJA OC SAl GON Mu s B 02- DN 

CHI TIEU 

1. Doanh thu bàn hang và cung cp djch v1i 

2. Càc khoãn giàm trr doanh thu 
3. Doanh thu thun v bàn hang và cung cp dch vi,i 
4. Giávnhàngbán 
5. Lç'i nhun gçip v bàn hang và cung cp djch viii 

(20=10-11) 

6. Doanh thu hoat dng tài chInh 
7. Chiphitàichinh 

Trong do: Chi phi Mi vay 
8. Chi phi bàn hang 
9. Chi phi quàn 1 doanh nghip 
10. Lyi nhun thun tfr hoit dng kinh doanh 

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

I L Thu nhp khác 
12. Chi phi khàc 
13. Loi nhun khác (40 =31 - 32) 
14. Tong 191 nhun k toán tru'O'c thu 

(50 = 30 + 40) 

15. Chi phi thu TNDN hin hành 
16. Chi phi thu TNDN hoãn 1i 
17. Lçri nhun sau thu thu nhp doanh nghip 

(60=50-51-52) 

Tp. 

K1 TOAN TRIIO'NG COl 
C O' p 

DIA 

SAIG 

tháng3nàm2022 

— - e\AMDOC 
Ut 

DINII THI NGUYT NGUYEN THJ QU VAN PHUC 

NGU'OIL4P IEU 

Nàm 2020 

23.795.940.636 
3.897.303.592 

19.898.637.044 
8.583.789.572 

11.314.847.472 

197.503.608.984 
56.567 .994. 80 8 
32.462.756.623 

861.676.041 
27.578.010.965 

123.810.774.642 

17.700.000 
33.600.000 

(15.900.000) 
123.794.874.642 

16.655.296.063 

107.139.578.579 

- Thuyt 
Maso 

minh 
Näm 2021 

01 VI.1 
02 
10 VI.2 
11 VI.3 
20 

14.979.115.180 
11.799.738 

14.967.315.442 

14.979.115.180 

21 VL4 
22 VI.5 
23 
25 
26 VI.6 
30 

46.884.325.738 
28.656.511.626 
27.330.490.142 

27.070.880.990 
6.124.248.564 

31 
32 
40 
50 

51 VI.7 
52 
60 

6.124.248.564 

6.124.248.564 



01 6.124.248.564 123.794.874.642 

02 V.8 607.817.556 607.817.556 
03 VI.5 1.326.021.484 2.975.238.185 

04 
05 VI.4 
06 VI.5 
07 

(46.884.325.738) 
27.330.490.142 

(176.373.608.984) 
32.462.756.623 

(16.532.921.978) 

(84.529.121.618) 

(123.946.544.407) 

08 (11.495.747.992) 

09 154.082.260.602 

10 (41.524.159.607) 

11 (19.117.378.736) (204.834.118.981) 
12 763.725.499 827.777.821 
13 
14 (2 1.38 1.4 17.942) (17.058.490.894) 
15 V.13 (16.364.643.354) (17.357.876.314) 
16 
17 

20 44.962.638.470 (463A31.296.371) 

(1.915.464.712) 

(106.811.617.109) 
65.431.700.000 
(4 .3 00.000.000) 

27.541.715.862 

(20.053.665.959) 

(97.739.400.000) 
152.500.000.000 
(15.336.300.000) 
438.137.270.000 
47.066.711.306 

524.628.281.306 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAl GON Mu s6 B 03- DN 

BAO CÁO LUIJ CHUYEN TIEN TE 

(Theo phuong pháp gián tip) 

Cho nãm tài chinh k& thic ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vj tInh: Ding Vit Narn 

CHI TIEU 
- Thuyt 

Maso 
minh 

Näm 2021 Näm 2020 

I. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DQNG KINH DOANH 

1. Lqi nhun trtrO'c thu 

2. Diu chinh cho các khoãn: 

- Khu hao tài san c djnh va bt dng san du tu' 
- Các khoàn dij phOng 
- Lai, 1 chênh 1ch t' giá h6i doái do dánh giá li các 
khoãn rrnic tin t cO g6c ngoi t 
- Läi, 1 tCr hot dng du tu 
- Chi phi lai vay 
- Các khoãn diu chinh khác 

3 Lçi nhun tir hott ding kinh doanh tru'ó'c thay dôi 
von lu'u dng 

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

- Tang (-), giãm  (+) hang tn kho 
- Tang (+), giãm  (-) các khoän phãi trà (khong k lai vay 
phãi trã, thu thu nhp phãi np) 
- Tang (-), giãm  (+) chi phi trã tnrOc 
- Tang (-), giãm  (+) chirng khoán kinh doanh 
- Tin Iai vay d trà 
- Thug thu nhp doanh nghip da np 
- Tin thu khác tr hott dng kinh doanh 
- Tin chi khác t1r hoat dng kinh doanh 

Lu'u chuyn tin thuân tu' hoit dIng kinh doanh 

II. LU'U CHUYEN TIEN TiJ' HOAT DQNG BAU TU' 
1. Tin chi d mua sam, xây dçrng TSCD va cac TSDH khác 21 
2. Tin thu tü thanh 1, nhu'çrng ban TSCf) và các TSDH khác 22 
3. Tin chi cho vay, mua các cong cii nç cüa don vj khác 23 
4. Tiên thu hOi cho vay, ban 1i các cong Cii ng cUa don vj 24 
5. Tin chi du tiz gop vn vào don vj khác 25 
6. Tin thu hi du tu gop vn vào don vj khác 26 
7. Tin thu tir lai cho vay, cc tirc và 1?i  nhun duçc chia 27 

Lu'u chuyn tin thun tü hoit ding du tir 30 

Bàn thuyé't minh báo cáo tài chInh là phcn khóng thJ tách rài càa báo cáo nay. Trang 10 



Tp. HCM, ngày 22 tháng 3 nãm 2022 

lAM BOC 
Ut 

U 

U CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN BA OC SAL GON Mu s B 03- DN 

• BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TI 

(Theo phuccng pháp gián tip) 

Cho nàm tài chInh k& thzc ngày 31 tháng 12 ndm 2021 Dciii vj thnh: Ddng Vit Nam 

CHi TIEU 
Thuyt 

Maso 
mrnh 

NAm 2021 Niim 2020 

IlL. LU'U CHUYEN TIEN TY HOAT BONG TA! CHINH 

1. Tin thu tir phát hành c phiu, nhan  vn gop cüa CSH 31 

2. Tin trã 1i v6n gOp cho các chü sâ hUu, mua lai c phiu 
cOa doanh nghip dã phát hành 

3. Tin thu tü di vay 

4. Tin trã ng gôc vay 

5. Tin trã nçi g6c thuê tài chfnh 

6. C tirc, lcci nhun dã trã cho chU s htru 

Lu'u chuyên tin thun tir hot dng tài chInh 

Lu'u chuyên tin thun trong näm (50 =20+30 + 40) 

Tin và tirong throng tin du näm 

Anh hrOng cüa thay di t giá hi doái quy di ngoi t 

Tin vii tu'ong du'o'ng tin cui niim (70 = 50+60+61) 

KE TOAN TRU'ONG 

BINTI THINGIJY]ET NGUYEN TilT QU 

Ban thuylt minh báo cáo tài chinh là phn khóng th tách rô clia báo cáo nay. Trang 11 

32 

33 IX.1 271.374.115.865 517.825.535.049 

34 IX.2 (227.292.252.133) (496.808.168.049) 

35 

36 (88.843.944.282) (66.562.240.630) 

40 (44.762.080.550) (45.544.873.630) 

50 (19.853.108.039) 15.652.111.305 

60 26.014.145.652 10.362.034.347 

61 - 

70 V.1 6.161.037.613 26.014.145.652 



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

BÀN TIITJYET MINH BAO CÁO TM CHINH 

Cho nárn tài chinh k& thik ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don v/ tInh: Ddng Vit Narn 

I. IMC DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHItP 

1. Thành 1p 

Cong ty C phn Tng Cong ty C phn Dja c Sài GOn (g9i tat là "Cong ty"), ten cü là Cong ty C phn Dja c 
Sài GOn dtl9c thành 1p theo Quyêt djnh s6 108/1999/QD-TTg ngày 23 tháng 4 näm 1999 cUa Thu Thông ChInh 
phCi trén cc so c phân hóa tir Cong ty Xây dirng và Kinh doanh nba Gia Djnh. Cong ty hot dng theo Gthy chirng 
nhan dãng k doanh nghip Cong ty c phn s 056652 ngày 06 tháng 12 näm 1999 và däng k thay di ln thi'r 16 
ngày 26 tháng 11 näm 2021 &rçYc cp bOi SO K hoach và Du tii Thành ph6 H ChI Minh v chuyn di Cong ty 
C phn Dja c Sài GOn thành Cong ty C phn Tng Cong ty C phn Dja 6c Sài GOn. 

Trii sO chInh: S6 63-65 Din Biên Phü, phuOng 15, qun Bmnh Thanh, Tp. HCM, Vit Narn. 

2. Linh vtrc kinh doanh 

Xây dirng và kinh doanh bt dng san. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dng chInh trong kS'  hin  tai  cüa Cong ty là cho thué, mua bàn nhà 0, nhn quyn sr ding dt d xây drng 
nhà 0 bàn và cho thuê, du tu xây dçmg ca sO ha tng theo quy hoach, xây dirng nhà 0 d chuyn quyn sO diing 
dt, xây dirng dan dung và cOng nghip và tu v.n bt dng san. 

4. Chu k' san xut, kinh doanh cüa Cong ty 

- D6i vai hoat dng kinh doanh dt,r an: chu kS'  san xth, kinh doanh trên 12 thãng. 

- D6i vO.i boat dng kinh doanh thông thirOg: trong vOng 12 tháng theo näm tài chfnh bat du tO ngày 01 tháng 01 
dn ngày 31 tháng 12. 

5. Dc dim hoit ang cüa doanh nghip trong näm tài chInh CO ãnh hu*ng dn báo cáo tài chInh 

Trong näm 2021, thrc hin giãn cách xã h0i  theo Chi thj s6 16/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 cOa Thu TuOng Chfnh phü 
và các Chi thj b sung v quy djnh han  ch t tp nai dOng ngll&i do ãnh h.rông cUa can bnh dixOng hO hp cp 
COVID-19, tInh hinh kinh doanh cOa Cong ty d gp mt s khO khän nht djnh so vOl näm tnrOc. 

6. Cãu trüc doanh nghip 

6.1. Danh sách các cOng ty con 

Tai ngày 31 thang 12 näm 2021, COng ty cO tam (08) cOng ty con sO httu trrc tip nhu sau: 

Ten Cong ly và d/a chi HoQt d5ng chInh Tj l vó'n gop T l s& h12u 
Tj l quyên biêu 

quyêt 

COng ty C phn Du hr Bt 
dng san HOng Vuung  

COng ty C phn Du tu Xây 
dtrng và Kinh doanh nhà Gia 
Dinh  

COng ty C phn Tin h9c 
Smartway  

COng ty TNHH Sài GOn VTnh 
Khang  

COng ty C phn Du tir và 
Phãt triên Nhon Trach  

COng ty TNHH MTV Dja c 
Sal GOn Nam DO 

Xây dimg, kinh 
doanh bt dng san 70,00% 70,00% 70,00% 

Xây dimg, kinh 
doanh bt dng san 70,00% 70,00% 70,00% 

Lp trinh may vi 
tlnh 93,00% 93,00% 93,00% 

San xut hang 
trang tn ni tht 80,00% 80,00% 80,00% 

83,00% 

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

Xây dmg, kinh 
doanh bt dng san  

Xây drng, kinh 
doanh bat dng san  

83,00% 83,00% 

Các thuyt minh nay là bphn hçp thành các Báo cáo tài chInh. Trang 12 



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

BAN TBTJYET MINH BAO CÁO TM CHINH 

Cho nám tài chInh kit thic ngày 31 tháng 12 nám 2021 Dcin v/ tInh: Dng Vit Narn 

6.1. Danh sách các cong ty con (tip theo) 

Cong ty TNHH Kinh doanh 
BDS Sal GOn 

Xây dimg, kinh 
doanhbtdngsàn 100,00% 100,00% 100,00% 

Cong ty TNHH MTV Dja c 
Sài GOn Hôa BInh 

Xây drng, kinh 
doanh bt dng san 100,00% 100,00% 100,00% 

    

T' 1 quyn biu quyt dixçc xác djrih can ccr vào s c phn ph thông d phát hành cüa các cong ty con. 

6.2. Danh sách các Cong ty con theo Giy chüng nhan  dang k doanh nghip nhu'ng chra hoàn tAt vic gop vn. 

Tj l quyên biu 
quyét 

Cong ty TNHH Du tir Ngc Xây dimg, kinh 
TuO'c doanh bt dng san  100,00% 

 

100,00% 100,00% 

      

6.3. Danh sách các cong ty lien kt, lien doanh 

Ti ngày 31 tháng 12 näm 2021, Cong ty Co sáu (06) cong ty lien kt, lien doanh nhu sau: 

Ten COng ty và dja chi Hoat dng chinh T lê v6n gOp Tj lc sO' hihi 
Tj l quyên biu 

quyêt 

Ten Cong ly  và dja chi Ho cit d5ng chinh Tj l vO'n gop Tj lé so' hfru 

Cong ty TNHH Häi Sinh Kinh doanh bt 
Nguyen dng san 

Cong ty C phn Tix vn - Tu v.n, thi& k, 
Thit k - Xây drng Do Thj giám sat 

Cong ty C phn Nba hang Djch vi an uéng, 
Kân Ku t chrc sir kiên  

27,70% 27,70% 

49,70% 49,70% 

49,00% 49,00% 

27,70% 

49,70% 

49,00% 

Cong ty C phn Smart Express Chuyn phát nhanh 50,00% 50,00% 50,00%  

Cong ty TNHH Dja c Tun Kinh doanh bt 
Minh dngsãn 50,00% 50,00% 50,00% 

Cong ty TNHH Dja c Sài GOn Kinh doanh bt 
PhOQuc dngsãn 

 

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

     

6.3. Danh sách các dcm vj trrc thuc không cO ti,r cách pháp nhân hach  toán ph1 thuc 

- San giao djch bt dng san - tr sâ tai  63-65 Din Biên Phü, phithng 15, qun BInh Thnh, Tp. HCM. 

- Chi nhánh Ha Ni - tri sâ tti 12A th 53, phu?mg Yen HOa, qun Cu GtAy, Tp. Ha Ni. 

7. Tuyên b6 v khã näng so sãnh thông tin trên Báo cáo tài chInh 

Vic 1ira ch9n s 1iu và thông tin cn phai trinh bay trong báo cáo tài chfnh dix?c thirc hin theo nguyen tc cO th 
so sánh dixcvc giUa các kS'  k toán tixang 1rng. 

II. NIEN DO KE TOAN, DO'N VI TIEN T SIY DVNG  TRONG KE TOAN 

1. Niên d k toán 

Nien d k toán cUa Cong ty bat du tir ngày 01 thang 01 và kt thüc ngãy 31 tháng 12 hang nam. 

2. Do'n vj tin t sfr diing trong k toán 

Dng Vit Nam (\TND) dizçrc si ding lam dan vj tin t d ghi s k toán. 

Các thuyèt rninh nay là bó phn hap  thành các Báo cáo tài chinh. Trang 13 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN OJA OC SAl GON Mu s B 09- DN 

BÀN THEJYET MINH BAO CÁO TM CHINH 

Cho nám tài chInh ket thik ngày 31 tháng 12 nãm 2021 Don vj tinh: Dthig Viçt Nain 

III. CHUAN MTJ VA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

1. Ch I(1 k toán áp ding 

Cong ty áp dtng Ch d k toán doanh nghip Vit Nam theo huâng dn t?i  Thông tu s 200/2014/TT-BTC duçic 

B Tài chmnh Vit Nam ban hành ngày 22/12/20 14 Va các thông tr si'ra di, b sung. 

2. Tuyên b ye vic tuân thu chun mirc k toán và ch d k toán 

Chüng tOi d thijc hin cong vic k toán 1p và trinh bay báo cáo tài chInh theo các chun mirc k toán Vit Nam, 
ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 cO lien quan. Báo cáo tài chinh d duçc trinh bay 
rnt cách trung thrc và hqp 1 v tinh hInh tài chinh, kt qua kinh doanh và các 1ung tin cUa doanh nghip. 

Vic ltra ch9n S6 1iu và thông tin cn phài trInh bay trong bàn Thuyt minh báo cáo tài chinh diçc thirc hin theo 
nguyen täc tr9ng yu quy djnh tai  chun mirc k toán Vit Nam s6 21 "Trinh bay Báo Cáo Tài Chfnh". 

IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

1. Nguyen tc ghi nhn các khoãn tin 

Tién bao g6m tin mat,  tin giri ngàn hang không k' han. 

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

Các khoán du tu nm giü' dn ngày dáo hn 

Các khoán du ti.r nm git dn ngày dáo han  bao g6m: càc khoàn tin gui ngân hang có k' han  vâi rnic dich thu li 
hang k' và các khoãn du tii nm gi dn ngày dáo han  khác. 

Các khoãn du tr nm gi dn ngay dáo han  duc ghi nhn ban d&u theo giá g6c bao g6m giá mua va các chi phi 
lien quan dn giao djch mua các khoãn du tu. Sau ghi nhn ban du, nu chua du?c 1p d phOng t6n tht các 
khoãn du tLr theo quy djnh cUa pháp luat, các khoàn du tu nay duqc dánh giá theo giá trj cO th thu h6i. Khi cO 
bang chirng chac chin cho thy mt phn hoac toàn b khoàn du tti có th khOng thu h6i duçic thi s6 t6n tMt duçic 
ghi nhan  vào chi phi tài chinh trong näm và ghi giàm giá trl du tti. 

Các khoãn cho vay 

Các khoán cho vay là các khoàn cho vay bang kh uàc, h9p dng, thOa thuan vay giüa 2 ben vài mlic  dIch thu li 
hang k' và &rc ghi nhn theo giá g6c trir các khoàn dr phông phài thu khó dOi. Dr phOng phài thu khO dOi cüa 
các khoàn cho vay duc 1p can cir váo mirc uàc tInh cho phn giá trj bj t6n tht d qua han  thanh toán, chua qua 
han nhtmg có th khOng dOi dtxçc do khách vay khOng cO khà näng thanh toán. 

Các khoãn du tu yào cong ty con, cong ty lien doanh, cOng ty lien kt 

Khoàn du tr vào cong ty con thrc ghi nhan khi Cong ty nm gift tren 50% quyn biu quyt và cO quyn chi ph6i 
các chinh sách tài chinh và boat dng, nhm thu duc 1i ich kinh th tir các boat dng cüa cong ty do. Khi COng ty 
khOng cOn nm gi quyn kim soát cong ty con thi ghi giàm khoàn du tu vao cong ty con. 

Khoàn du tu' vào cong ty lien doanh du'c ghi nhan khi Cong ty cO quyn dng kim soát các chinh sách tài chinh 
và hoat dng cüa cOng ty nay. Khi Cong ty khOng cOn quyn d6ng kim soát thi ghi giàm khoàn du ti,r vao cong ty 
lien doanh. 

Khoàn du tu' vào cong ty lien k6t duc ghi nhn khi Cong ty nâm gi tr 20% dn duài 50% quyn biu quyt cUa 
các cOng ty ducc du tu, cO ành huO'ng dáng k trong các quy6t dinh  v chInh sách tai chinh và boat dng tai  các 
côngty nay. 

Các khoán du ti,r vao cong ty con, cOng ty lien doanh, cong ty lien k6t duçc ghi nhn ban du theo giá g6c, sau dO 
thông dixçc diu chinh theo nhüng thay d6i cüa phn so' hftu cUa các nba du tu trong tai san thun cüa ben nhân 
du tix. Giá g6c bao gm giá mua va các chi phi lien quan trrc tip dn vic du tu. TruOng h9p du tu bang tai san 
phi tin t, giá phi khoàn du tu ducic ghi nhn theo giá trj h9p l cUa tài san phi tin t tai  thai dim phát sinh. 

-i
 '
 Lo
ll 

Các thuyet minh nay là b3 phin hop thành các Báo cáo tài chinh. Trang 14 



a 
a 
U 

U 

a 

a 

U 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

U 

a 

a 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN OJA OC SAl GON Mu s B 09- DN 

BAN TIJTJYET MINH BAO CÁO TM CHINH 

Cho nám tài chinh kê't thzc ngày 31 tháng 12 nám 2021 Do'n vj tinh: Dcng Viçt Narn 

2. Nguyen tc k toãn các khoãn du tu tài chinh (tip theo) 

Dij phOng thn tht du tu' vào cong ty con, cOng ty lien doanh, lien kt dirçc trich 1p khi doanh nghip nhn vn 
gOp du ttx bj l dn dn Cong ty có khà nãng mt v6n hoac khi giã trj các khoãn du lit VO Cong ty con, lien kt bi 
suy giàm giá tn. Can cir d trich 1p dr phOng tn tht du tix là báo cáo tài chfnh h9p nhAt cüa cOng ty drçtc du lit 
(nu cong ty nay là cOng ty mc), là báo cáo tài chInh cUa cong ty thrçtc du lit (nu cOng ty nay là doanh nghip dc 
Ip không cO cong ty con). 

Các khoãn C1u tu' gOp vn vào do'n v khác 

Khoàn du tix gOp vn vào doi vj khác là khoàn Cong ty du lit vào cong cii vn cUa don vj khác nhimg không có 
quyn kim soát hoac  dng kim soát, không cO ành hirO'ng dáng k di vài ben dtrçic du lit. 

Các khoãn du t'x thrgc ghi nhn theo giá gc, bao gm giá mua và các chi phi lien quan trrc tiep dn dâu tix. 
Trirrng hp du lit bang tài san phi tin t, giá phi khoàn du lit dirçc ghi nhn theo giá tnj h9p l cüa tài san phi 
tin t ti thai dirn phát sinh. 

Khoàn du lit ma Cong ty nm giü lâu dài (khOng phân loai là chirng khoán kinh doanh) và không cO ành huO'ng 
dáng k d6i vài ben &rçc du tu', vic 1p dir phOng tn tht du'çic thc hin nhu' sau: 

+ Khoàn dâu lit vào cO phieu niem yet hoc giá tij h9'p I khoàn dâu tir &rçc xác djnh tin cay, vic 1p  dir phOng 
dira tnen giá tnj thj tru'&ng ccia c phiu. 

+ Khoãn du ti' khOng xác djnh duçc giá tnj hçip l ti thO'i dim báo cáo, vic 1p dir phOng duvc thtrc hin can cir 
vao khoãn l cüa ben thrçtc dAu lit. Can cCr d trich 1p dr phOng tn tMt du lit vào do'n vj khác là báo cáo tài chInh 
h9p nht cüa cOng ty diiqc du lit (nu cOng ty nay là cOng ty mc), là báo cáo tài chfnh cüa cOng ty du'çc du lit 
(nu cOng ty nay là doanh nghip dc 1p khOng cO cOng ty con). 

3. Nguyen täc ghi nhn các khoãn phái thu thu'o'ng mi và phái thu khác 

Các khoàn phài thu thrctc ghi nhan  theo giá g6c trr dr phOng cho các khoãn phài thu khO dOi. 

Vic phân loai các khoàn phài thu là phài thu khách hang và phài thu khác thy thuc theo tinh chat cUa giao dch 
phát sinh hoc quan h gitta cOng ty và di tixqng phài thu. 

Phu'o'ng pháp 1p dir phOng phái thu khO dOi: dir phOng phài thu khO dOi duçc uâc tinh cho phn giá trj b tn 
tht cüacác khoãnn phàithu va cáckhuãndAu lit nm giif dn ngày dáo hn khác cO bàn chit tirong tr các khoãn 
phài thu khO cO khã nang thu hi dã qua hn thanh toán, chixa qua hn nhirng cO th khOng dOi dugc do khách nçt 
khOng cO khà nang thanh toán vl lam vào tinh tnng phá san, dang lam thu tiic giãi th, mt tich, bO tnn... 

4. Nguyen tc k toán các hçrp dng hçrp tác kinh doanh (BCC) 

COng ty ghi nhn các khoàn mang di gOp vn vào BCC ban du theo giá gc và phàn ánh là nq phài thu khác. 

4.1 Di vO'i BCC duó'i hInh thüc hot c1ing kinh doanh dng kiêm soát 

Hçip dng hp tác kinh doanh diii hinh thitc hoat dng kinh doanh dng kim soát là hoat dng lien doanh khOng 
thành 1p mt c sâ kinh doanh rnO'i. Các ben lien doanh cO nghia vi và duc hirang quyn li theo thOa thun 
trong h9p dng. Hoat dng cüa hp dng lien doanh dxc các ben gOp v6n thrc hin cUng vOi các hoat dng kinh 
doanh thông thi.rOi'ig khác cüa tang ben. 

Các khoàn vn (bang tin hoc tài san phi tin t) gOp vào BCC drc ghi nhn vá phàn ánh trong Báo cáo tài chinh 
là tài san gOp vn lien doanh can cct vào các thOa thi4n trong h9'p dng. Chenh lch gifra giá trj hp l cUa tài san 
nhn v và giá trj khoàn v6n gOp (nu cO) dizc phãn ánh là thu nhp khác hoc chi phi khác. 

Di vO'i doanh thu, chi phi, san pMm lien quan dn hp dng thi COng ty ghi nhn doanh thu disçic chia ta vic bàn 
hang hoac cung cp djch vi,i, chi phi phài gánh chju cüa lien doanh can cir vào các thOa thun trong h9p dng. Dôi 
các khoàn chi phi phát sinh rieng cho hoat dng kinh doanh dng kim soát do minh bO ra thi Cong ty phài ghi 
nhan chi phi phài gánh chju. 

Các thuylt minh nay là b3ph4n hctp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 15 
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4.2 BCC phân chia 191 nhun 

BCC quy djnh các ben khác trong BCC chi dirçc phân chia 1çi nhuan nu kt qua hoat dng cüa BCC cO läi, dng 
thai phài gánh chju 1, Cong ty ghi nhn phn doanh thu, chi phi tiwng 1rng vâi phn mInh duçc chia tCr BCC. 

5. Nguyen tAc ghi nhn hang tmn kho 

Hang thn kho &rçYc ghi nhn theo giá g6c (-) ti-Cr dir phàng giàm giá và dr phOng cho hang tn kho li thai, mt 
phm cht. 

Giã g6c hang tim kho du'çc xãc dlnh  nhu'sau: 

Chi phi san xut kinh doanh do dang: bao gimm chi phi dn bit, giài phOng mat  bang, san 1p mat  bang, chi phi 
quyn sir diving dt, chi phi nguyen 4t lieu chfnh, nhân cong trirc tip Va chi phi san xut chung phát sinh trong qua 
trInh th1rc hin các dir an, các cong trinh xây dirng ca bàn dâ dang. 

Phu'o'ng pháp tinh giá trj hang timn kho 

Nguyen 4t lieu, cong cii, diing ct: theo giá birth quân gia quyn. 

Hich toán hang timn kho: Phixorig phàp ke khai thiiCrng xuyén. 

Phu'o'ng pháp 1p dir phOng giãm giá hang timn kho: dir phOng cho hang timn kho duc trfch lap khi già trj thun 
có th thrc hin du9'c cUa hang timn kho nhO han giá g6c. Giá trj thun có th thijc hin dircrc là giá bàn uirc tinh ti-Cr 
di chi phi uOc tinh d hoàn thành san phrn và chi phi bàn hang uOc tInh. S6 dir phOng giàm giá hang timn kho là s 
chenh lch gifla giá gc hang timn kho lan hon giá trj thun cO th thc hin duçc cUa chüng. Di,r phOng giàm giá 
hang timn kho duqc 1p cho tirng mat  hang timn kho cO già gc l hoTi già trj thun cO th thijc hin duçic. 

6. Nguyen tc ghi nhan và khu hao tài san c dlnh  (TSCD) 

6.1 Tài san c dinh hfru hInh 

Tài san c djnh hu hInh duçc ghi nhan  theo nguyen giá trir di (-) già trj hao mOn lity k. Nguyen giá là toàn bô càc 
chi phi ma doanh nghip phài bo ra d có duqc tài san c djnh tinh dn thai dim du'a tài san dO vào trng thai sn 
sang sir ding theo dir tInh. Càc chi phi phàt sinh sau ghi nhan  ban du chi du'?c ghi tang nguyen già tài san c dlnh 
nu càc chi phi nay chic chin lam tang 1i Ich kinh th trong tiroTig lai do sir diing tài san dO. Càc chi phi khOng thOa 
man diu kin tren duçvc ghi nhan  là chi phi trong näm. 

Khi tài san c6 dnh duçc bàn hoac thanh l', nguyen giá và khu hao lity k duc xOa sim và bt k' khoàn lãi l nào 
phát sinh tir vic thanh l du duçc tinh vào thu nhp hay chi phi trong näm. 

Xàc dnh nguyen già trong tirng tru'O-ng hçp: 

Tài san cl djnh hi?u hInh mua srn 

Nguyen già tài san c dinh  bao gimm già mua (trir ) càc khoãn di.rçc chit kMu thixong mi hoac giàm gia), càc 
khoàn thug khOng bao gimm càc khoàn thu dlz?c hoàn li) và cãc chi phi lien quan trirc tip dn vic thra tài san 
vào trng thai sn sang sir diing, nhu chi phi lap dat, chy thir, chuyen gia và các chi phi lien quan trirc tip khàc. 

Tài san c djnh hmnh thành do du tu xây dmg theo phuong thirc giao thu, nguyen già là già quyt toàn cOng trinh 
du tu xây dng, càc chi phi lien quan trijc tip khàc và l phi truâc b (nu có). 

Tài san c djnh là nhà cira, vat kin tritc gân lin vii quyn sir ding dt thI già trj quyn sir ditng dt dircic xàc djnh 
rieng bit và ghi nhan là tài san c6 djnh vO hinh. 

Các thuylt minh nay là b3 phçn hcip thành các Báo cáo iài chinh. Trang 16 
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6.2 Tài san c dinh vô hInh 

Tài san c6 djnh vô hInh du'cc ghi nhan theo nguyen giá tnt di (-) giá trj hao man lily k. Nguyen giá tài san c6 djnh 
vô hinh là toàn b các chi phi ma doanh nghip phãi bO ra d cO duçc tài san c6 djnh vô hInh tinh dn thai dim 
du'a tài san dO vào sir diing theo d kin. 

Xác djnh nguyen giá trong ti'xng tnrà'ng hQp: 

Tài san ci djnh vô hInh là quyln s& dipig ddt 

Nguyen giá tài san c6 djnh vô hinh là quyn si'r ding dt là s tin trà khi rihn chuyn nhixcmg quyn si:r diing dt 
h9p pháp tr ngu'O'i khác, chi phi dk bit, giài phOng mat b&ng, san 1p mat bang, l phi trtróc ba... 

6.3 Phu'o'ng pháp khu hao TSCJJ 

Tài san c djnh disçc khu hao theo phrnmg pháp di.ritng th&ng dira trên thiti gian sir ding ixàc tinh cüa tài san. ThO'i 
gian hitu dung izOc tinh là thiti gian ma tài san phát huy du'cc tác diing cho san xut kinh doanh. 

Thrigian hü'u dyng u'Oc tmnh cüa các TSC'D nhwsau: 

Nhàxuóng, v2t kiln trzc 25 nám 

Máyrnóc, thiltbj 03-08nám 

Phwrng tin van  tái, truyên dan 03 - 08 nàm 

Quyln s& dipig ddt vó th&i hçin dircrc ghi nhán theo giá go'c và không tinh khá'u hao. 

7. Nguyen tc ghi nhn chi phi xây dçrng co ban do dang 

Chi phi xây dimg co bàn dO dang dirçrc ghi nhn theo giá goc. Chi phi nay bao gôm toàn b Chi phi can thiet d m 
sam mO'i tài san CO djnh, xây dimg mi hoac  sira chila, cai tao, m rng hay trang bj lai k5  thuat  cong trInh. 

Chi phi nay dl.r?c kt chuyên ghi tang tài san khi cOng trinh hoàn thành, ViC nghim thu thng th dà thirc hin xon 
tài san dLrçYc bàn giao và dua vào tnng thai sn sang sir ditng. 

8. Nguyen tc ghi nhn nç phãi trã 

CáC khoàn n phài tra drçc ghi nhn theo nguyen giá và khOng thp hon nghTa vi phài thanh toàn. 

Cong ty thirc hin phân Ioai các khoàn n phài trã là phài trã ngu'iti ban và phài trà khác tity thuc theo tinh chat 
cita giao djch phát sinh hoac  quan h gifta cOng ty và d6i ttrng phài trà. 

CáC khoàn nç phái trà du?c theo dOi chi tit theo k' han  phài trã, di ti.rqng phãi tnà, loai nguyen t phài trà (bao 
gôm vic dánh giá lai nç phâi tnã thôa man djnh nghia các khoan miic tiên t CO gôc ngoi t) và các yêu to khác 
theo nhu cu quân l' cita Cong ty. 

Ti thai dim 1p báo cáo tài chinh, COng ty ghi nhan  ngay mt khoàn phai trà khi cO CáC bang chirng cho thy mt 
khoàn tn tht cO kha nang chic chin xàv ra theo nguyen tc than trpng. 

9. Nguyen tc ghi nhan vay 

Giá trj cac khoàn vay duc ghi nhan là thng s tin di vay cira các ngân hang, th chirc, cong ty tài chInh va cac d61 
tucmg khác (khong bao gm các khoàn vay dirri hinh thirc phát hành trái phiu hoac phát hành c phiu tru dai cO 
diu khoán bat buOc  ben phát hành phài mua lai tai mt thiti dim nht djnh trong ttrang lai). 

Các khoãn vay dtrçic theo dOi chi tit theo timg d6i tirçmg cho vay, cho nç, timg kh trâc vay nçt va timg loai tài san 
vay nç. 

Các thitye't rninh nay là b(3ph4n hcrp thành các Báo cáo tài chInk Trang 17 
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10. Nguyen tc ghi nhn các khoãn chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gm IAi tin vay và các chi phi khãc phát sinh lien quan trrc tip dn các khoàn vay cña doanli 
nghip dLrçYc ghi nhn nhu khoàn chi phi san xut, kinh doanh trong närn, trtr khi chi phi nay phát sinh tir các khoãn 
vay lien quan trxc tip dn vic d&u tu xây dmg hoac  san xut tài san dâ dang dirçic tinh vào giá tn tài san dO (duçc 
vn boa) khi CO dU diu kin quy djnh t?i  chun mrc k toán s6 16 "Chi phi di vay". 

11. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

Chi phi phài trã bao grn chi phi 1i tin vay; chi phi d t?m  tinh giá vn hang hOa, thành phm bt dng san dà 
ban... dã phát sinh trong k' báo cáo nhiing th1rc t chua chi trã. Các chi phi nay duçic ghi nhn dija tren cac ixO'c tinh 
hçip l v s ti&n phãi trã theo các h9p dng, thôa thun Cii th. 

12. ChInh sách tiên lu'ong và các khoãn bão him bt buic 

Tien luoTig duçc tinh toán và trich 1p  dua vào chi phi trong k' dra theo h9p dng lao dng và quy ch tiên luong 
cCia Cong ty. Theo dO, bão hirn x hi, bào him y th và bão him tht nghip cing duqc trfch 1p  vOi t lé là 
25,5%, 4,5% và 2% tuolig rng tin luoiig ccia ngu'ài lao dng. T 1 21,5% së du'qc dua vào chi phi bào him xã 
hi, bào him y th, bäo him tht nghip trong kS';  và 10,5% s diiçc trich tCr 1irong cüa nguOi lao thng. 

Tin lu'oiig chi tra cho ngirài lao dng duçc quy djnh trong hçp dng lao dng. 

13. Nguyen tc ghi nhn vn chñ sO hfru 

V6n gOp cila chü s& hü'u 

V6n gOp cüa chU sO' hüii dircc hinh thành tlr s tin d gOp vn ban du, gOp b sung ccia các c dông. Vn gOp cüa 
chU sr h&u dlr?c ghi nhn theo s vn thrc t dã gOp bng tin hoac bang tài san tInh theo mnh giá cCia c phiu 
d phát hành khi mâi thành lip, hoac huy dng them d ma rng quy mô hot dng cUa Cong ty. 

Thng duvôn cô phân 

Phán ánh khoan chenh loch tang giia giá phát hành c phiu so vOi mnh giá khi phát hành ln du hoc phát hành 
b sung c6 phiu Va chenh lch tang, giám giüa s6 tin thrc th thu du'gc so vói giá mua 1ai  khi tái phát hành c6 
phiu qu. Tru'Oiig h9p mua lai c phiu d hUy bô ngay ti ngày mua thi giá trj c phiu duçc ghi giàm ngun v6n 
kinh danh ngàyniu là giáthirct mua 1ivà cüng phai ghigiam ngun vn kinh doanh chi tit theo mnh giá 
va phn thng du v6n c phn cUa c phiu mua li. 

Li nhun chu'a phân phi 

Li nhuan  sau thug chua phân phi du?c ghi nhn là s l?i nh4n hoac l) tir kt qua hoat dng kinh doanh cüa 
Cong ty sau khi trt'r (-) chi phi thu thu nhp doanh nghip cüa kS'  hin hành và các khoan diu chinh do áp diing 
hi t thay di chinh sách kE toán, diu chinh h&i t6 sai sOt tr9ng yu cüa các näm tnrO'c. 

Vic phân phM 1i nhuan duc can cr vào diu l Cong ty và thông qua Dai  hi dng c dông hang nãm. 

14. Nguyen tc ghi nhn C phiu qu5 

Các cOng cii v6n chñ sa hüu duc Cong ty mua li (c phiu qu5) duçic ghi nhan theo nguyen giá và trtr vào vn 
chU sâ htru. COng ty không ghi nhn các khoan lãi/(l) khi mua, bàn, phát hành hoac hUy các cOng cii vn chU sa 
hQ'u cüa mInh. Khi tái phát hanh, chenh loch  giia giá tái phat hành và giá s sách cUa c phiu qu du'Qc ghi vào 
khoan miic "Thng du vn c phn". 

Các lhuye"t ininh nay là b5phn hQp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 18 
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15. Nguyen tc và phu'o'ng phãp ghi nhn Doanh thu vã thu nhp khác 

Doanh thu cho thuê tài san 

Cong ty ãp thing phixong phãp ghi nhn doanh thu mt lan d6i vài toàn b s6 tin cho thuê nhan trwic khi thóa man 
dng thôi 4 diu kin: 1. Ben di thué không cO quyn hUy ngang hçp dng thuê và doanh nghip cho thuê không cO 
nghTa vii phài trã 1i s tin dã nhan  trixc trong mi tnrô'ng hcrp và dixOi mci hInh thi'rc; 2. So tin nhn truóc tir 
vic cho thuC không nhO hoi 90% t6ng s6 tian cho thuê dir  kin thu dixçc theo hpp dng trong su& thO han  cho 
thué và ben di thué phãi thanh toãn toàn b s6 tin thuê trong vOng 12 thãng k ttr thai dirn khôi dan thuê tài san; 
3. F-Iu nhir toàn b rcii ro và 19.i ich gan 1in vài quyn sO' hUu tài san thuê dà chuyn giao cho ben di thuê; 4. Uc 
tinh thrçc tuung d6i day dü giá v6n cüa hoat dQng cho thuê. 

Doanh thu cung cp dlch  vçi 

Doanh thu cüa giao djch v cung cap djch vi du'c ghi nhan  khi kt qua cüa giao djch dO duc xác djnh mOt  cách 
dáng tin cay.  TrixO'ng hp giao djch va cung cap djch vi lien quan dn nhiu kS'  thl doanh thu dirgc ghi nhn trong 
näm theo kt qua phan cOng vic d hoàn thành vào ngãy 1p Bang Can d6i k toãn cUa k' dO. Doanh thu cung cap 
djch vii  du9'c ghi nhn khi dng thai thôa man tht cã b6n (4) diu kin: 1. Doanh thu du'çc xác djnh tuong d6i chic 
chin. Khi hqp dng quy djnh ngithi mua duçc quyn tth lai  djch  vii  dã mua theo nhtThg diu kin ca th, doanh 
nghip chi dLrçYc ghi nhan  doanh thu khi nhUng diu kin c th dO không cOn tn tai  và nguOi mua không dlr?c 
quyn tra li  dch  vii  dä cung cap; 2. Doanh nghip da hoc së thu duc li ich kinh th ti~ giao djch cung cap djch 
vii dO; 3. Xác djnh duc phan cong vic dã hoàn thành vào ngãy 1p bang Can d6i k toán; 4. Xac djnh du'?c chi phi 
phat sinh cho giao djch và chi phi hoàn thành giao djch cung cap dch vii  do. 

Nu không th xác djnh du?c kt qua h9p dông mt cách chäc chän, doanh thu së chi duçic ghi nhn 0' mirc cO the 
thu hi dirçc cUa các chi phi d duçc ghi nhan. 

Doanh thu hqp dng xây drng 

Doanh thu ban dau du'c ghi nhn trong h9p dng; và các khoan tang, giam khi thc hin h9p dng, cac khoan tiên 
thu'O'ng và cac khoan thanh toan khac nu cac khoãn nay cO khã nang lam thay d6i doanh thu, và cO th xác djnh 
du'qc mt cach dáng tin c.y. Doanh thu cüa h9p dng xây drng duçic xãc djnh bng gia trj hçp l cüa các khoan d 
thu hoc sê thu ducrc. Vic xác djnh doanh thu cUa hçp dng chju tác dng cUa nhiu yu t6 không chc chin vi 
chOng tuS'  thuc vào các sir kin së xay ra trong ttrnng lai. Vic uàc tfnh thuang phái duçic sira d6i khi các sr kin 
dO phat sinh và nhctng yu t6 không chic chin duçic giai quyt. VI vy, doanh thu cUa hçp d6ng cO th tang hay 
giam 0' timg thai kS'. 

Ghi nhn doanh thu và chi phi cUa h9p dng xây dimg du'c ghi nhan khi kt qua thc hin hqp dng xây thing 
duc xác djnh rnt cách dáng tin cy và duc khách hang xac nhn, doanh thu và chi phi lien quan dan h9p dng 
dLrqc ghi nhn tixo'ng 1rng vO'i phan cong vic da hoàn thành duc khách hang xác nhn trong näm phan ánh tren 
hOa don da lap. 

Di vO'i h9p dng xây drng giá c6 djnh, kt qua cüa hp dng di,rçc uOc tinh mOt  cách dang tin cy khi thOa man 
dng thOi 4 diu kin: 1. T6ng doanh thu cüa hpp dng du'çic tinh toán mOt  cách dang tin cay;  2. Doanh nghip thu 
du'çic Igi ich kinh t tü h9p dng; 3. Chi phi d hoàn thành hçp dng và phan cong vic da hoàn thanh tai  thO'i dim 
1p bao cáo tài chinh dugc tinh toán mt cách dáng tin cay;  4. Các khoãn chi phi lien quan dn hçp dng cO th xác 
djnh duçic rO rang và tInh toán mt cách dang tin cy d t6ng chi phi thc th cüa hçp dng cO th so sánh dugc vO'i 
t6ng dir  toán. 

D6i vO'i h9p dng xây drng vi chi phi ph them, kt qua cUa hgp dMg dugc uOc tinh mt cách dáng tin cy khi 
thOa man dng thO'i 2 than kin: 1. Doanh nghip thu dugc lgi ich kinh t tir h9p dang; 2. Các khoãn chi phi lien 
quan dn hçrp dng cO th xác djnh dugc rO rang và tInh toán mOt  cách dáng tin cy khOng k cO dugc hoàn tra hay 
không. 

Các thuylt minh nay là bç5 phcin hcip thành các Báo cáo tài chinh. Trang 19 
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15. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhn Doanh thu và thu nhp khãc (tip theo) 

Doanh thu ban bt ding san 

D6i vO.i các cong trinh, hang miic cOng trinh ma Cong ty là chU du tu' thi doanh thu bàn bt dng san duçc ghi 
nhn khi dng thai thoà mn 5 diu kin: 1. Bt dng san d hoàn thành toàn b và bàn giao cho ngixñ mua, doanh 
nghip dã chuyn giao rüi ro và lgi Ich gn lin vói quyn sâ hihi bt dng san cho ngizOi mua; 2. Doanh nghip 
không cOn nrn gi quyn quãn l Mt dng san nhu ngithi sâ hiru Mt dng san hoc quyn kim soãt Mt dng san; 
3. Doanh thu disçc xác djnh tuong d6i cMc chán; 4. Doanh nghip dã thu duçic hoc s thu thrçc lçi ich kinh t ti'r 
giao djch ban Mt dng san; 5. Xác djnh duçc chi phi lien quan dn giao djch bàn Mt dng san. 

Doanh thu hoit dIng tài chinh 

Doanh thu hoat dng tài chinh phãn ánh doanh thu ti'x tin lãi, c tirc, lçi nhun duçc chia, doanh thu tir chuyn 
nhLrçng v6n du tu và doanh thu hoat dng tài chinh khác cüa doanh nghip. 

Doanh thu phàt sinh tir tin lai, c tCrc và lçri nhuan duçc chia cüa doanh nghip du'çrc ghi nhn khi thOa man dng 
thai 2 diu kin: i. Co khà nang thu duçrc 1i ich tir giao djch dO; 2. Doanh thu dixgc xác djnh tt10ng di chic chn. 

- Tin lãi du'çic ghi nhn trên c sO thOi gian và lai sut thrc tA tfrng ks'. 

- c6 tirc và lçri nhun du'çc chia duçc ghi nhan  khi c dOng du9c quyn nhn c tirc hoac  càc ben tham gia gOp vn 
duçc quyn nhan  1çi  nhuan  tt'r vic gOp vn. 

Khi khOng tM thu hi mt khoân ma tnrâc dO dä ghi vào doanh thu thi khoãn cO khã näng khOng thu hi du?c hoc 
khOng chic cMn thu hM dirçc dO phãi hch toán vào chi phi phát sinh trong näm, khOng ghi giãm doanh thu. 

16. Nguyen tc Va phuo'ng pháp ghi nhn giã vn hang bàn 

Giá v6n hang bàn phãn ánh trj giá vn cüa san pMm, hang hOa, djch vt, Mt dng san bàn trong k' và các chi phi 
khác duçrc ghi nhn vào giá vn hoc ghi giãm giá vn trong kS'  báo cáo. Giá v6n ducic ghi nhn tai  thO'i dirn giao 
dlch phát sinh hoc khi cO khã nang flrang d6i chc chin së phát sinh trong tuong lai khOng phân bia d chi tin 
hay chtxa. Giá vin hang bàn và doanh thu duçc ghi nhn dng thai theo nguyen tc phU h9p. 

17. Nguyen täc và phu'o'ng pháp ghi nhn chi phi tài chInh 

Chi phi tài chinh bao gm các khoàn chi phi hoc khoân l lien quan dn càc hoat dng du ti tai chinh, chi phi lai 
vay và chi phi chuyn nhuçmg vn gOp và các khoãn chi phi tài chinh khác. 

Khoãn chi phi tài chinh duçc ghi nhan  chi tit cho timg nOi  dung chi phi khi th?c t phát sinh trong ki và diiçic xác 
djnh mt cách dáng tin cy khi cO dy dü bang chrng v càc khoán chi phi nay. 

18. Nguyen tc và phu'o'ng pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip 

Chi phi thug thu nhap  doanh nghip bao gm chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành va chi phi thu thu 
nhp doanh nghip hoãn lai phát sinh trong näm lam can cir xác djnh kt qua hot dng kinh doanh sau thu cUa 
COng ty trong näm tài chinh hin hanh. 

Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành là s6 thu thu nhp doanh nghip phài np tinh trén thu nhp chiu 
thug trong näm và thu suit thus thu nhp doanh nghip hin hành. 

Các khoãn thu phãi np ngân sách nhà nirOc së duçc quyt toán ciii th vcri ca quan thud. Chênh 1ch giia s thu 
phái np theo s sách và s6 1iu kim tra quyt toán së du'çrc diu chinh khi cO quyt toàn chinh thirc vài ccr quan 
thu. 

Các thuyEt rninh nay là b3 phn hcrp thành các Báo cáo tài chInh. Trang 20 
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18. Nguyen tc và phu'o'ng pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip (tip theo) 

Thug sut ru dài 10% di vói phn thu nhp cüa Cong ty tr thrc hin dir an du tii - kinh doanh nhà ô.  x hi, theo 

quy djnh t?i  dim d Khoãn 3 Diu 19 Thông tiz s6 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/20 14 cüa BO Tài chInh hixàng dn 
thi hành Nghj djnh s 218/2013/ND-CP ngày 26 thang 12 näm 2013 cüa ChInh phü quy dnh và huOiig dn thi hành 
Luat Thu thu nhp doanh nghip, quy djnh v áp diing thug suit ixu dãi 10% trong su6t thO gian hot dng: "d) 
Phn thu nhp cüa doanh nghip ti'.r thrc hin dir an du tu - kinh doanh nhà a xä hi d ban, cho thuê, cho thué 
mua di vài các d6i tixçYng quy djnh tai Diu 53 Lut nhà &". 

Thu suit thug thu nhp doanh nghip di vài các hot dng khác ap dTng cho Cong ty trong närn hin hành là 
20%. 

19. Nguyen tc ghi nhn lãi trên c!i phiu 

Lâi co bàn trên Co phiu dUVC tinh bang each ly 1çi nhun hoac l phân b cho CO dông sâ httu CO phiu ph6 thông 
cüa Cong ty sau khi trir di phn Qu5 khen thLrOng và phik lçi duçc trich 1p trong näm chia cho s lu'çrng binh quân 
gia quyén cüa so cô phiu ph thông dang liru hành trong näm. 

Li suy giãm trén CO phiu di.rçc tinh bang cách chia lçri nhun hoac  l sau thu phân b cho cO dông sa hüu cO 
phiu ph thông cUa Cong ty (sau khi d diu chinh cho c tirc cUa c phik uu di cO quyn chuyn di) cho s 
lu'çing binh quan gia quyn cüa sO CO phiu ph thông dang km hành trong nãm và s6 h.rcrng binh quân gia quyn 
cüa CO phiu ph thông sê duqc phat hành trong trirOng hçrp tAt cã các c phiu ph thông tim näng có tac dng 
suy giãm du duçrc chuyn thành c phiu ph thông. 

20. Cong ciii tài chInh 

Ghi nhãn ban du 

Tài san tài chinh 

Theo Thông tti s 210/2009/TT-BTC ngày 06 thang 11 näm 2009 cUa B Tài chinh ('Thông ti.r 210"), tài san tài 
chInh duçc phân loi mt cach phü hçp, cho miic dich thuyt minh trong cac bao cao tài chInh, thành tài san tài 
chinh du'çc ghi nhan  theo giá trj h9p 1 thông qua Bao cao kt qua hoat dng kinh doanh, cac khoãn cho vay và 
phài thu, cac khoãn du tir gui dn ngày dao han  và tài san tài chInh sn sang d ban. Cong ty quyt djnh phân 1oi 
các tài san tàLchInhnàytLthôidim ghi nhn ln du. 

Tai thai dim ghi nhn 1n dAu, tài san tài chinh dugc xac djnh theo nguyen gia cong vai chi phi giao djch trijc tip 
cO lien quan. 

Cac tài san tài chinh cüa Cong ty bao gm tin và cac khoân tin g1ri cO k' han,  cac khoan phãi thu khach hang, 
phai thu khac và cac khoãn cho vay. 

NQ' phãi trã tài chinh 

N phai trà tài chInh theo pham vi cüa Thông ti.r 210, cho miic dich thuyt minh trong cac bao cao tài chlnh, duçic 
phân loai mt each phU h9p thành cac khoãn ng phãi trã tài chinh dls?c ghi nhn thông qua Bào cao kt qua hot 
dng kinh doanh, cac khoãn nq phãi trã tài chfnh thrçc xac djnh theo gia trj phân b& Cong ty xac djnh vic phân 
Ioai cac khoãn n phãi trã tài chInh tai  thai dim ghi nhn ln du. 

Tt cã nç phãi trà tài chinh dixcic ghi nhn ban du theo nguyen gia cong vói cac chi phi giao djch trirc tip CO lien 
quan. 

N phãi trã tài chinh cüa Cong ty bao grn cac khoãn phai trã nguai ban, cac khoãn phài trà khac, n và vay. 

Các thuyEt minh nay là b5 ph2n hcrp thành các Báo cáo tài chInh. Trang 21 
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20. Cong cit tài chinh (tip theo) 

Giá trj sau ghi nhn iAn du 

Hin tai  không CO yêu cu xác djnh 1i giá tr cüa các cong cii tài chInh sau ghi nhn ban du. 

Bñ trü các cong cci tài chinh 

Các tài san tài chInh và nç phài trã tài chinh duçc bü trir và giá trj thun së duçc trmnh bay trén càc báo cáo tài chInh 
nu, và chi nu, doi vi cO quyn h9p pháp thi hành vic bü trr các giá trj dä duçc ghi nhn nay và có djnh bü trir 
trên ca si thun, hoc thu dizçc các tài san và thanh toán nç phãi trà dng th?i. 

21. Các ben lien quan 

Các ben lien quan là các doanh nghip, các Ca nhân, trrc tip hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, cO quyn 
kim soát hoc chu scr  kim soát cüa Cong ty. Các ben lien kt, các cã nhân nào trcrc tip hoac gián tip nm gilt 
quyn biu quyt và CO ành hu&ng dáng k di vài Cong ty, nhttng chirc trách quàn l chi ch& nhii Ban Tng 
Giám dc, Hi dng Quán trj, nhU'ng thành viên than can  trong gia dinh cüa nhltng cá nhân hoc càc ben lien kt 
hoc nhltng cong ty lien kt vi cá nhân nay dung du'çc coi là các ben lien quan. Trong vic xem xét tfrng m6i quan 
h gitfa các ben lien quan, bàn chit cUa mM quan h thrqc chü ' chir không phài là hinh thic pháp l. 

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

B phn kinh doanh bao gm b phn theo linh vcrc  kinh doanh và b phn theo khu virc  dja l)'. 

B phn theo lTnh virc kinh doanh là mt b phn cO th phân bit du'?c  cUa Cong ty tham gia vào qua trinh san 
xut hoac cung cp san phm, djch vci  rieng iê, mt nhOm các san phrn hoac các djch viii cO lien quan ma bô phân 
nay có rCii ro và 19i Ich kinh th khàc vOi các b phn kinh doanh khác. 

B phn theo khu vrc dja l là mt b phn cO th phân bit duçc cüa Cong ty tham gia vào qua trinh san xut 
hoac cung cp san phrn, djch viii trong phm vi mt môi tnr0ng kinh t cci  th ma b phn nay cO rüi ro và lcri fch 
kinh t khác vO'i các b phn kinh doanh trong các môi tnring kinh th khác. 

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

1. Tin vii các khoàn tu'o'ng du'o'ng tin 31/12/202 1 01/01/202 1 

Tin 6.161.037.613 26.014.145.652 

Tin mat 4.005.801.504 8 15.800.990 

Tin gCri ngàn hang 2.155.236.109 25.198.344.662 

CIng 6.161.037.613 26.014.145.652 

2. Cãc khoãn du tu' tii chmnh: Xem thuyt mirth trang 4 1-44. 

3. Phãi thu cüa khách hang 31/12/2021 01/01/2021 

    

Gia tr Du phOng Giá trj Dii phOng 

Ngn hcin 

Phài thu khách hang là các 
ben lien quan (xem thuyt 
minh X.3) 1.904.756.727 2.173.018.691 - 

Các khách hang mua can h 43.500.478.102 46.004.067.618 

Cong 45.405.234.829 - 48.177.086.309 - 

Các thuylt minh nay là b(3phán hop thành các Báo cáo tài chInh. Trang 22 
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4. Trã tru'Oc cho nguOi ban 

 

31/12/2021 

 

01/01/2021 

 

Giá trl DçrphOng 

 

Giátr DijphOng 

a. Ngn hin 

Các c dOng cüa Cong ty C 
phn Xây drng Sài GOn 
Kim Hão (1) 

Nguyn Dai  Nguyen (2) 

Trà tru'àc ngixäi ban là các 
ben lien quan (xem thuyt 
minh X.3) 

Trà truâc cho ngiRi ban 
khác 

b. Dài hin 

Cong ty C phn Du tix 
Xây dirng Trân Vit (3) 

Nguyn Thj Van (4) 

Lé Thành Nhân và Ngiiy 
Ng9c Phuçng (5) 

Le Tn Phát (6) 

Cong 

313.787.574.089 457.262.999.589 - 

222.882.934.000 380.000.000.000 

35.350.000.000 39.000.000.000 

2.003.797.768 337.000.000 

53.550.842.321 37.925.999.589 

47.300.000.000 47.300.000.000 

15.000.000.000 15.000.000.000 

20.000.000.000 20.000.000.000 

2.300.000.000 2.300.000.000 

10.000.000.000 10.000.000.000 

361.087.574.089 - 504.562.999.589 

(1) Tin trã truâc theo tin d thanh toán trong hçip dng dt c9c sé 18/2019/HDDC-KH ngày 08/10/20 19, phii 
lic diu chinh ngày 02/12/20 19 và các hqp dng chuyn nhixqng c phn dä k)2 k& ngày 01/11/20 19 gitra các cô 
dOng cüa Cong ty C phn Xây dirng Sài GOn Kim Hào và Cong ty C phn Tong Cong ty Co phn Dja c Sài 
GOn. Theo phán quyt cüa tôa an, các c dong cUa Cong ty C phn Xây drng Sài GOn Kim Hào cO trách nhim 
hoàn trã khoàn tin dä nhn cho COng ty. Dn thai dim 1p bao cáo nay, bàn an dã dixgc c quan thi hành an thii 
l theo Quyt djnh thi hành an s 25 12/QD-CTHADS ngày 27/5/202 1, Ban Tng Giam dc COng ty dánh gia 
khOng có sir suy giàm hay Mt k' tn tht nào d& vâi khoàn irng trixc nay (chi tiet khoán thu hi theo thuyt 
minh X.1). 

(2) Khoãn trã trixàc cho Ong Nguyn Di Nguyen d thc hin dn bU, nhn chuyn nhuvng quyn s& diing dt 
và cac thu tiic cn thi& chun bj du ti.r dij an cho cac dij an cüa COng ty. 

(3) Khoàn tin trã trijâc cho COng ty C pMn Du tr Xây drng Tr&n Vit theo h9p dng nhn chuyn nhu'ç'ng c 
pMn s 07/2017/HDCN ngày 27/4/2017 và phii 1ic hçip dng s 08/PLHDD ngày 12/11/2018. Dn thO dim 1p 
báo cáo tài chInh nay, các ben dang tin hành các thu tVc  cn thit d thanh 1' hçp dng. Theo do, các c dOng 
COng ty C pMn Du tix Xây dimg Trn Vit së hoàn trà lai  s tin d nhn và 1i pht (nu có) cho COng ty. 

(4) Khoàn üng trucc cho bà Nguyn Thj Van theo hçip dng dtt c9c, hCra mua và hira ban s6 15/HDDC ngày 
15/9/2017 và PLHD s 01 ngày 30/3/2018. COng ty C phn Dja Oc Sài GOn üng trixâc cho bà Nguyn Thj Van 
d nhn chuyn nhuçmg 10 dt tça 1c tai  Phixäng An Phü DOng, Qun 12, Thành ph H ChI Minh. Dn thi 
dim 1p báo cáo tài chInh nay, Ban Tng Giám dc COng ty dánh giá khOng cO sir suy giãm hay Mt kS'  thn tht 
nu có d& vâi khoán üng trixâc nay vi theo bàn an phüc thrn s 1 1/2021/DSPT ngày 07 thang 01 näm 2021 cüa 
TOa an Nhân dan thành ph6 H ChI Minh thi bà Nguyn TM Van có nghia vi phài thanh toán khoán tin d nhn 
cho COng ty. 

Các thuye't rninh nay là b5 phn hcrp thành các Báo cáo tài chInh. Trang 23 
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4. Trã tru'ó'c cho ngu*i ban (tip theo) 

(5) Khoãn (mg trtxOc cho Ong Lé Thành Nhân và Ba Ngiiy Ngc Phuçmg theo hçp dng hU'a rnua, hi'ra ban nhà 
ngày 20/11/2014. Dn th?yi dim 1p báo cáo tài chmnh nay, Ong Lé Thành Nhân và Ba Ngiiy Ng9c Phiiçmg dang 
chO phàn hM cüa co quan có thm quyn phé duyt các thU tic cn thit tnràc khi chuyn nhuçrng tài san cho 
Côngty. 

(6) Khoàn (mng truOc dn ông Lê Tn Phát theo Biên bàn thôa thun v vic nhan  chuyn nhuçrng quyn scm ding 
dt, quyn sâ hihi nba a và tai san gn 1in vâi dt ti ngày 28/8/20 18. Dn thai dim 1p báo cáo tài chInh nay, 
ông Lé Tn Phát dang hoàn tAt các thU tçic thi'ra k, d hoàn tAt thU tic chuyn nhu'çmg. 

5. Phãi thu v cho vay 31/12/2021 01/01/2021 

    

Ngri hin Gia trj Dir phông Giá trl Dir phông 

Phài thu v cho vay là các 
ben lien quan (xem thuyt 
rninh X.3) 4.965.700.000 28.189.400.000 

Cong ty TNHH Du ljch Tin 
PhU (1) 30.000.000.000 30.000.000.000 

Cáctch(rc, cánhânkhác 8.562.821.316 18.826.918.700 

CçIng 43.528.521.316 - 77.016.318.700 

(1) Phài thu ti'r Cong ty TNHH Du ljch Tin PhU theo hp dng vay s 02/2019/HDVT ngày 30/01/2019 vOi s 
tin 30.000.000.000 VND, iãi sut 12%/näm thai hn vay 3 tháng, ngày trã ncr vay: 30/4/20 19. Tài san darn bão 
là quyn s(m ding dt có din tich 20.900m2 ti khu du ljch Tik PhU, xä Tin Thành, Thành ph Phan Thit, tinh 
BInh Thun. Trong dO, din tich dã duçrc cp GtAy ch(rng nhn Quyn s(m dtng dat là 12.9 15m2 cO s T03674 do 
Sâ Tài nguyen và MOi trwmg tinh BInh Thun cp ngày 23/5/2007. Khoàn cho vay nay dã có kt lun theo 
Quyt djnh thi hành an s6 261/QD-CCTHADS ngày 05 tháng 11 närn 2020 cUa Chi cic thi hành an dan sir tinh 
Binh Thuan. Ban Tng Giárn déc Cong ty dánh giá rang kha nng thu hM d6i vOi khoãn phãi thu nay không bj 
suy giárn do giá trj tài san darn bào thu hi ducrc iOn hon khoãn cho vay nay. 

6. Phãi thu khác 31/12/2021 01/01/2021 

  

Gia trl Dir phOng Giã trl Du phông 

a. Ngn hn 85.666.809.027 - 86.816.175.070 - 

K cuçrc, k qu5 26.0 18.400.000 28.760.934.918 

- Kj qu9 dçit CQC hQp dng 
hra mua, hva ban (1) 25.000.000.000 - 25.000.000.000 - 

- K quy darn bâo thic hin 
dir an ddu tir 1.018.400.000 - 3.760.934.918 - 

Phài thu v hçp tác du tu 25.045.872.000 - 25.767.000.000 

- Ong Lam Thành Gia (2) 25.045.872.000 - 25.767.000.000 - 

Tim (mg nhân vien (*) 8.829.020.454 - 8.429.747.535 

Phãi thu khác là các ben lien 
quan (xem thuyt minh X.3) 20.454.014.780 - 20.786.124.402 

Các khoán phài thu khác 5.3 19.50 1.793 3.072.368.215 

CIng 85.666.809.027 - 86.816.175.070 - 

Các thuyé't minh n là ho ph4n  hop thành các Báo cáo tài chInh. Trang 24 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DJA OC SAl GON Mu s B 09 - DN 

BAN THTJYET MINH BAO CÁO TM CHfNH 

Cho nám tài chInh ket thic ngày 31 tháng 72 näm 2021 Don vj tInh: Dng Viçt Nani 

6. Phãi thu khác (tip theo) 31/12/2021 01/01/2021 

  

Giá trl Dçr phOng Giá trl Du phOng 

b. Dài hin 69.740.000.000 - 67.940.000.000 

Chüa An Giáo (3) 33.700.000.000 33.600.000.000 

Nguyn Manh  HtThg (4) 24.700.000.000 23.000.000.000 

DA Mc Bài - TâyNinh (5) 11.100.000.000 - 11.100.000.000 

K qu5, k ciiçc dài han 
thuêdt 240.000.000 240.000.000 

Cong 155.406.809.027 - 154.756.175.070 - 

(1) Chü yu là khoàn k qu dt cc theo h9p dng hira mua, hira bàn s 15/HDDC ngày 15 tháng 9 nãm 2017 
(xem chi tit thuyt minh V.4). 

(2) Phãi thu ông Lam Thành Gia v khoàn hp tác du tir vâi mOt ben thir ba (cã nhân) theo h9p dng gOp von so 
19/HDKT-20 17 ngày 08/12/2017. Theo dO, Cong ty dã gOp 50 t VND cho ông Lam Thành Gia d ben thtr ba tr 
khai thác kinh doanh tai  khu dt cO tng din tIch là 1.234,4 m2 t9a lac tai Phu'Ong Bn Nghé, Qun 1, Thành 
ph H Chi Minh. Bin pháp dam bão thôa thun bao gm s c phn sâ hüii cüa ông Lam Thành Gia tai  mt s 
doanh nghip và quyn s& diing dt cüa mt Ca nhân là ben lien quan cUa ông Lam Thành Gia. Dn thôi dim 1p 
háo cáo tài chinh nay, Ban Tng Giám dc Cong ty dánh giá không cO sir suy giám hay bt k' tn th.t nu cO di 
vi khoàn hçip tác néu trên do vic thu hi cong nçi nay dang duçic co quan CO thm quyn tin hành theo Quyt 

djnh thi hành an s6 165/QD-CCTHADS ngày 21 tháng 10 nãm 2019 cüa Chi ciic thi hành an dan sir qun 3. 

(3) Thôa thuan  h9p tác du ti.r s 09/HTDT/2019 ngày 05/10/20 19 dixcic k gifla Cong ty và ChUa An Giáo. Dn 
thôi dim 1p báo cáo nay, Cong ty và Chüa An Giáo dang phi h?p  thirc hin các thU tiic phap l' theo quy dinh 
d thirc hién du tu dir an. 

(4) Khoãn gOp vn theo hp dng lien doanh s6 02/2020/HDLD ngày 17/3/2020 vâi ông Nguyn Manh  HUng d 
thirc hin d an khu dan cr do thj trên khu dt cO din tich khoãng 6 hecta tai  khu ph6 4, thj trn An ThOi, huyên 
PhU Quc, tinh Kiên Giang. Dn thô'i dim 1p báo cáo tài chinh nay, các ben dang tin hành các thU t1ic pháp l 
d thành 1p cong ty lien doanh theo quy djnh. 

(5) Cong ty nhn chuyn ithryng toàn b phn vn gOp cUa Cong ty C phn Dja c 9 d tham gia gOp vn d 
cUng hQp tác, du tu vào dir an Khu nhà 0 phia Nam duOTig xuyen A t?i  khu kinh th ci:ra khu Mc Bài, huyn 
Bn Cu, tinh Tay Ninh, do Cong ty xay dmg và Kinh doanh nhà Ch? Lan (nay là Cong ty C phn Dâu tu và 
Dja 6c Sài GOn Chçt Lan) dCmg ten chU du lit, vài t l vn gOp thOa thun là 20% vai giá phi nhan  chuyn 
nhuçtng là 11,1 t' dng. ChU du lit dang thirc hin thU tiic pháp 1 d thirc hin dir an và dir an dang duçtc triOn 
khai theo dUng tin d. Ban Tng Giám d6c COng ty nhn djnh d'r an trCn là cO tim näng và thu dirçc l?i nhuan 
trong tuoTig lai. 

(*) ChU yeu là các khoãn tam  trng d thrc hin d an An PhU River View và dir an An PhU Residences. 

7. Hang tn kho  31/12/2021 01/01/2021 

Giá gSc Dir phOng Giá g6c Du phOng 

Chi phi SX, KD dâ dang 

HànghOabtdngsàn 

CIng 

597209.03 1.4 15 

7.332.876.121 

 

549.997.172.762 

5.835.947.863 

604.541.907.536 

 

555.833.120.625 - 

Các thuyit minh nay là ho phOn hop thành các Báo cáo tài chinh. Trang 25 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC SAl GON Mus6B09-DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH 

Cho nám tài chInh kIt thic ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Doii v/ tInh: Ddng Vit Narn 

7. Hang tn kho (tip theo) 

Chi phi san xuãt, kinh doanh dO dang bao gm: 31/12/2021 01/01/2021 

Dij an Hip BInh Chánh, Qun ThU fXrc (*) 284.082.231.254 283.884.458.528 

Dr an An PhU Dông, Qun 12 38.164.765.268 39.292.791.260 

Dtr an An PhU River View, Qun ThU Dirc 29.853.476.031 11.814.469.311 

Dr an An PhU Residences, Qun ThU DUc 71.603.624.643 39.950.260.611 9 

Dr an Van Lam, tinh BInh Thuan 28.859.550.139 27.559.463.62 1 

Dr an tai  Phan Huy ChU, phtthng 02, TP. Vilng Tàu (**) 111.345.272.727 109.000.000.000 

Các cong trInh, dr an khãc 33.300.111.353 38.495.729.431 

Cong 597.209.031.415 549.997.172.762 

(*) Dr an Hip Binh Chánh, Qun ThU DUc du?c thrc hin theo các hçp dng "V/v Bi hoàn chi phi dn bt'i và 
chuyn giao khu dat t?i  phu?ng Hip Bmnh Chánh, qun ThU DUc, Tp. HCM" ngày 07/6/20 17 và 22/01/2018 gifta 
Cong ty và Cong ty TNHH Dau tii Sài GOn Riverside. Cong ty dang hoàn tAt các diu kin dà thôa thun giCra các 
ben d bàn giao cho di tác. 

(**) Là giá trj dat rnua theo Thông bao triThg dau gia tài san ngày 17/7/2020 và các chi phi djch vi pháp l' cho khu 
dat d mua d thirc hin dix an. 

- Cac dir an trén du dang thirc hin theo tin d dã dixcic phê duyt bi cc quan Nhà mrO'c có tham quyn. 

- Già trj hang tn kho dUng d th chap, cam c6 bão dam các khoãn ncr phãi trã t?i  thai dim cuôi näm: không có. 

8. Tài san c6 djnh hüii hInh: Xem thuyt minh trang 40. 
C( 

9. Tài san cô dinh vô hInh ¶ 

Quyn sU diing dat lâu dài ti dja chi s 63-65 Din Biên PhU, phirOng 15, qun BInh Thnh, Tp. H Chi Minh. 
Quyn sU diing dat nay dang thrcrc th chap dam bão cho khoàn vay ti Ngan hang Nông nghip và Phat trin Nông 
thôn - CN Dông Sài GOn (Chi tit xem Thuyt minh s V.16 - Vay và ncr thuê tài chInh). 

10. Chi phi tra truOc 31/12/2021 01/01/2021 

Dài hin 

Chi phi cong ci, diing ci ch phan b 145.795.837 363.620.281 

Chiphikhácchiphànb - 545.901.055 

Cong 145.795.837 909.521.336 

11. Phai tra nguôi ban  31/12/2021 01/01/2021 

Ngan htn 

Phãi trà ngix&i bàn là cac 
ben lien quan (xem thuyt 
minh X.3) 

Cac nhà cung cap khac 

Giá trl 

41.296.831.642 

5.075.177.968 

So có kha näng 
tra 

41.296.831.642 

5.075.177.968 

Giá tr 

38.671.728.051 

5.902.842.968 

SO cO kha näng 
trã my 

38.671.728.051 

5.902.842.968 

Cong 46.372.009.610 46.372.009.610 44.574.571.019 44.574.571.019 

Các thuylt minh nay là bphçn hctp thành các Báo cáo tat chInh. Trang 26 



928.628.987 928.628.987 

928.628.987 928.628.987 

31/12/2021 

5.8 13.023.872 

37.559.563.119 

1.998.720.498 

27.018.623.925 

2.656.456.210 

01/01/2021 

2.769.975.000 

5.986.723.872 

37.559.563.119 

1.254.005.789 

1.998.720.498 

27.018.623.925 

1.032.173.897 

75.046.387.624 77.619.786.100 

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

BAN TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Cho nãm tài chInh kIt thác ngày 31 tháng 12 nám 2021 Dcrn vi tInh: Dng Vit Nani 

12. Ngu'O'i mua trã tin tru'O'c 

Ngn hin 

Cong ty TNHH Du tix Sài Gôn Riverside (*) 

Các khách hang khác 

Cing  

31/12/2021 

364.181.179.444 

21.700.198. 17 1 

385.881.377.615  

01/01/2021 

364.181.179.444 

20.354.900.403 

384.536.079.847 

(*) Cong ty TNHH Du tix Sài GOn Riverside trã tin tnrOc theo các hcTp dbng "V/v Bi hoàn chi phi dn bU và 
chuyn giao khu dt tai  phu'rng Hip BInh Chánh, qun Thu Dirc, Tp. HCM" ngày 07/6/20 17 và 22/01/2018 duçc 
k giia Cong ty và Cong ty TNHH Du tii Sài GOn Riverside. 

13 Thu vii cãc khoin phil np Nhii nu'O'c 

SS phii np 

01/01/2021 trong näm 
S da thiyc np 

trong näm 3 1/12/202 1 

a. Phil np 

Thu thu nhp doanh nghip 

Thug thu nhp cá nhân 

Thu nhà dt và tin thuê dt 

Các l°aj  thud khác 

Cong 

15.436.014.367 - 

2.239.420.071 4.762.054.374 

- 996.928.258 

290.652.710 12.638.550 

 

15.436.014.367 

3.314.128.979 

996.928.258 

303.291.260 

 

3.687.345.466 

       

17.966.087.148 5.771.621.182 

 

20.050.362.864 

 

3.687.345.466 

        

b. Phãi thu 

Thug thu nhp doanh nghip 

Cing 

14. Chi phi phil trã ngn hn 

Chi phi di,r an Chung cix Saigonres Tower - Vüng Tàu 

Chi phi dir in Khu dan cu phu0ng 13 - qun Binh Thanh 

Chi phi di,r in Cao c An BInh - qun Tan Phü 

Chi phi dçr in Chung cix An Lac - qun BInh Tan 

Chi phi Khu dan cix phumg 7 - qun 8 

Chi phi dir in Hip Binh Chinh -qun ThU Dcrc 

Các khoin trIch tnrO'c khic 

Cong 

15. Phii trã khic 

Ngn hin 

Phãi tn khic là cic ben lien quan (thuyt minh X.3) 

Nhn k qu5, k ci.rçyc ngân han 

Phii tn v Cong trinh chç Ba Chiu 

Phii trã c tirc cho c dOng 

Phii tn ye gop von lien doanh dir an P.13 - Cong an Q.  Binh Thanh 

Bio him xã hi, bio him y t, bio him tht nghip 

Kinh phi bio trI chung cu (C/c Saigonres Tower) 

Các khoin phii tn, phii np khic 

CçIng  

31/12/202 1 01/01/2021 

4.455.568.361 1.229.123.288 

15.791.074.436 15.791.074.436 

1.000.000.000 1.000.000.000 

9.615.360.057 8.459.320.839 

232.544.825 232.544.825 

335.538.015 72.393.000 

1.304.862.674 6.599.799.265 

4.932.947.614 4.709.902.792 

37.667.895.982 38.094.158.445 

Các thuyi minh nay là b(5 phçn hcrp thành các Báo cáo tài chInh. Trang 27 



286.204.539.732 

177.967.666.000 

23.478.662. 137 

18.578.623.675 

9.000.000.000 

37.179.587.920 

20.000.000.000 

60.000.000.000 

286.204.539.732 

177.967.666.000 

23.478.662.137 

18.578.623.675 

9.000.000.000 

37.179.587.920 

20.000.000.000 

60.000.000.000 

278.122.676.000 278.122.676.000 

145.603.056.000 145.603.056.000 

29.000.000.000 29.000.000.000 

79.519.620.000 79.519.620.000 

24.000.000.000 24.000.000.000 

24.000.000.000 24.000.000.000 

60.000.000.000 60.000.000.000 24 .000 .000.000 24.000 .000.00 0 

346.204.539.732 346.204.539.732 302.122.676.000 302.122.676.000 

CONG TV CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAl GON Mãu s B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH 

Cho nàrn tài chInh kê't thu'c ngày 31 tháng 12 näm 2021 Dan vf tInh: Dng Vit Narn 

16. Vay vii n thuê tii chinh 31/12/202 1 01/01/2021 

Gui tn 
So cO khã ning 

tn ncr 
Giitrl 

SO cO khi niing 
tn ncr 

a. Vay ngän hin 

Ciic cii nhin (1) 

Cong ty TNHH Dja c Tun 
Minh (2) 

Cong ty TNHH MTV Dja c 
Sii GOn Narn Do (3) 

Cong ty C phn Du tu 
BBS Hung Viiong (4) 

Ngân hang HD Bank-CN 
Nguyn Dinh Chiu (5) 

Vay dài han  dn han  tri 

b. Vay diii hn 

Ngân hang Agribank-CN 
Bong Sài GOn (6) 

Cing 

Thuyêt minh ciic khoin vay 

(1) Khoàn vay tir ciic cii nhin nhm b sung vn luu dng vO'i lãi sut dao dng tr 10% dn 12%/niim. Các khoãn 
vay nay không cO tài san dam bão (*). 

(*) Trong dO, ciic khoin vay cii nhân ciic ben liOn quan bao grn 

Ong Pham Thu 

Ong Pham Dlnh Thành 

Ba Trân Thj Tuyêt Mai 

Ba Trn Thj Ga 

Ba Nguyn Thj Nguyn 

Ong Thai Quc Duang 

Ong Pham Tun 

Cong  

31/12/2021 

85.736.800.000 

14.000.000.000 

7.207.437.000 

25.000.000.000 

2.641.379.000 

400.000.000 

12.500.000.000 

147.485.616.000  

01/01/2021 

39.336.800.000 

9.000.000.000 

6.237.437.000 

25.000.000.000 

5.646.769.000 

400.000.000 

12.500.000.000 

98.121.006.000 

(2) Khoin vay ti'i Cong ty TNHH Dja éc Tun Minh theo h9p dng tin diing s 03/HDVT ngiiy 02/10/2019. Liii sut: 
8,5%/niim. Mac  dich vay: sr dng cho boat dng San xut kinh doanh. Day là khoàn vay tin chip. S du cui 
niim là: 23.478.662.137 VND. 

(3) Khoàn vay tI.r Cong ty TNHH MTV DIa  c Sal GOn Nam DO theo hcrp dng vay s6 09/2019/HDVV ngày 
3 1/12/2019 và ciic phi,i lac dfnh kern. Liii sut vay là 10%/niim. Day là khoàn vay tin chip. S du cuM niim là: 
18.578.623.675 VND. 

(4) Khoán vay tir Cong ty C phn Bt dng san Hung Virong theo hcT  dng vay s6 01/2021/HDVV ngày 
06/01/202 1. Thai han  vay 12 thiing. Liii su.t vay là 10%/niim. Dày là khoàn vay tin chp. S du cu& niim là: 
9.000.000.000 VND. 

Cthc thuv/t in/nh nay là b3 phçn hQp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 28 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC SAl GON Mu s B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Cho närn tài chInh ke't thic ngày 31 tháng 12 nãrn 2021 Doi'i vj tInh: Dong Viçt Nam 

16. Vay và nç thuê tài chInh (tip theo) 
(5) Khoàn vay tir Ngan hang TMCP Phát trin Tp. HCM - CN Nguyn Dinh Chiêu theo hqp dng sü dçtng han  mcrc 

tôi Lw thanh khoàn s 366/2021/TU'TK-NDC ngày 14/10/202 1. Han  mrc tôi ru thanh khoãn: 38.000.000.000 
VND. Th6i han  scr dçing han  mcrc ti u'u thanh khoãn: 3 thãng. Läi suit: 8,7%/nm. Miic dich vay: b sung vn 
lLru dng cho hoat dng kinh doanh ciia Cong ty. Tài san dam bão cho khoãn vay là: tin gin có k' han  6 tháng 
vâi giá trj là 40.000.000.000 VND. S du cu& näm là: 37.179.587.920 VND. 

(6) Khoãn vay tin Ngân hang NOng nghip và Phát trin Nông thOn - CN Dông Sài GOn: 

Khoàn vay theo hçrp dng tin dtng sé, 6280LA201701414 ngày 29/9/20 17. S tin vay 120.000.000.000 VND. 
Thini han  vay: 60 tháng. Läi suit: 8,55%/näm. Miic dIch vay: bO sung vn du tir dài han.  Tài san dam bào cho 
khoàn vay là: Quyn sir diing dt và tài san gn lin vài dt tça lac. tai 63-65 Din Biên Phü, PhuOng 15, QLl.n 

Binh Thanh, Tp.HCM vOl giá trj tài san dam bào là: 65.443.460.140 VND. S dix cuôi nãm là: 13.000.000.000 
VND. 

Khoán vay theo hcnp dng tin diing s 6280LAV202 101313 ngày 13/12/2021. S tiên vay 67.000.000.000 VND. 
ThO han  vay: 60 tháng. Li suit: 8,1%/näm. Miic dIch vay: bô sung von du tir dài han.  Tài san dam bào cho 
khoãn vay là: Quyn sir ding dt và tài san gán lin vOl dt ta lac tai 63-65 Din Biên Phil, Phi.ninng 15, Qu.n 
Binh Thanh, Tp.HCM. S dix cu& näm là: 67.000.000.000 VND. 

17. Doanh thu chu'a thrc hin 

Diii han 3 1/12/2021 01/01/2021 

Doanh thu chLra thrc hin tin các hgp dng cho 
thuê mua tai  chung cix An Phü Dông 39.478.935.404 52.498.249.69 1  

Cong 39.478.935.404 52.498.249.691  

18. Vn chü sO' hüu 

a. Bang di chiêu bin dng cOa Vn chü sO hü'u: Xem thuyOt minh trang 45. 

b. Cãc giao djch v vn vOl các chü sO' hüu Niim 2021 Näm 2020 

vii phin phôi cô t&c, chia lçi nhun 

Vn gOp cita chU sO hinu 600.000.000.000 600.000.000.000 

Vn gop ddu nàm 600.000.000.000 455.399.180.000 

Vn gop tang trong närn - 144.600.820.000 

Vn gop cuái nàm 600.000.000.000 600.000.000.000 

C tim, igi nhun dâ chia 89.999.983.500 191.267.612.013 

c. Co phiu 31/12/2021 01/01/2021 

S lu'ccng c phiu dLrçTc phép phát hành 60.000.000 60.000.000 
Slu'crngc phiu dpháthànhvàgOpvn 60.000.000 60.000.000 

Cophi1upho2  thông 60.000.000 60.000.000 

S h.rgng c phiu du'qc mua lal 11 11 
Cd phié'uphd thông 11 11 

S6 li.rgng c phiu dang lu'u hành 59.999.989 59.999.989 
Cd phiê'u phd thông 59.999.989 59.999.989 

Mnh giá cô'phié'u dang lu'u hành: ddng Viçt Nam/cdphiê'u. 10.000 10.000 

Các thuyê't ni/nh nay là b phn hp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 29 



Näm 2021 

3.123.066.426 

3.955.281.027 

38.851.400.927 

Näm 2020 

2.932.857.496 

9.633.805.034 

40.497.600.000 

144.43 9.346.454 

954.577.358 

46.884.325.738 197.503.608.984 

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

BAN TIIIJYET MINH BAO CÁO TM CHfNH 

Cho nárn tài chInh kit thik ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vf tInh: Ddng Vit Narn 

19. Các khoãn mc ngoài Bang can di k toãn 

31/12/2021 01/01/2021 

Khoãn mic 

Nq khO dôi dä xt 1 5.891.826.107 5.891.826.107 

Cong 5.891.826.107 5.891.826.107 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOAT 
BONG KINH DOANH 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dlch  viii Nãm 2021 Näm 2020 

Doanh thu tr kinh doanh bt dng san 14.063.605.197 22.574.703.059 

Doanh thu cung cp djch vii 915.509.983 1.221.237.577  

CçIng 14.979.115.180 23.795.940.636  

2. Doanh thu thun ye ban hang và cung cp dlch  vii Näm 2021 Näm 2020 

Doanh thu thuntir kinh doanh bt dng san 14.063.605.197 18.677.399.467 

Doanh thu thun ye cung cp djch vii 915.509.983 1.221.237.577  

Cçing 14.979.115.180 19.898.637.044  

3. Giá vn hang ban Näm 2021 Näm 2020 

Giá von cCia bat dng san 4.090.813.691 8.298.167.936 

Giá von cüa djch vii  dã cung cap 285.702.636 285.62 1.636 

Hoàn nhp chi phi trich trirâc (4.364.716.589)  

Cing 11.799.738 8.583.789.572  

4. Doanh thu hoit dng täi chInh 

Lãi tiên gi:ri 

Läi cho vay và cham  thanh toán 

C tirc, 1çi nhun dixçc chia 

Läi tir chuyn nhung các khoãn du ti.r 

Doanh thu tài chfnh khác 

Cong 

5. Chi phi tài chinh Näm 2021 Näm 2020 

Chi phi lai vay 27.330.490.142 32.462.756.623 

Chi phi môi giO'i chuyn nhuçng các khoàn du tu - 2 1.130.000.000 

Dii phOng tn tht dAu tu tài chinh 1.326.021.484 2.975.238.185  

Cong 28.656.511.626 56.567.994.808 

Các thuyéi minh nay là bç5 phin hcrp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 30 
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Cho nárn tài chinh kit thzc ngày 31 tháng 12 nám 2021 JJon vj tInh: Ding Vit Nani 

Näm 2021 

15.057.697.094 

607.817.556 

46.186.692 

11.359.179.648 

Näm 2021 

6.124.248.564 

(26.809.447.045) 

12.041.953.882 

12.041.953.882 

(38.851.400.927) 

(38.851.400.927) 

(20.685.198.481) 

(20.685.198.481) 

6. Chi phi quãn 1 doanh nghip 

Chi phi nhân viên 

Chi phi khu hao TSCD 

Thu, phi và I phi 

Chiphi djch vi mua ngoài và chi phi khác 

Trong do: 

Chi phi quáng bá thutrng hiu 

Chi phi van phông, tin then và niróc 

Các loi chi phi khác 

Cong 

7. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 

1. Tong hyi nhun kê toán tru'O'c thuê 

2. Các khoãn diu chInh tang, giãm içi nhun kê toán dê xác djnh 
thu nhp chju thu thu nhp doanh nghip: 

Các khoän diu chinh tang 

+ ChiphilãivaytheoND 132 

Các khoãn diu chinh giãm 

+Có t&c, 1Q'i nhuán nhn dWQ'C 

3. Thu nhp chlu thud näm hin hành (1+2) 

Thu nhap  tz ho cit dc5ng kinh doanh dtcQ'c uu dãi thuê' (10%) 

Thu nhap  tz't hoçzt 1ng kinh doanh khóng dwçrc uu dai thul (20%) 

4. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 

Chi phi thué' thu nhp doanh nghip hin hành (Thul sud't 10%) 
Chiphi thuê' thu nhp doanh nghip hin hành "Thu sudt 20%) 

5. Tng chi phi thud thu nhp doanh nghip trong näm  

Näm 2020 

16.991.362.834 

607.817.556 

55.344.996 

9.923.485.579 

600.000.000 

1.712.316.123 

7.611.169.456 

Näm 2020 

123.794.874.642 

(40.497.600.000) 

(40.497.600.000) 

(40.497.600.000) 

83.297.274.642 

41.588.657 
83.255.685.985 

16.655.296.063 

4.158.866 
16.651.137.197 

16.655.296.063 

1.329.605.253 

10.029.574.395 

27.070.880.990 27.578.010.965 

VII. MJC TIEU VA CHINH SACH QUAN LV RUI RO TAI CHINH 

Các rüi ro chinh tCr cong cii tài chinh bao gm rUi ro thj truOng, rcii ro tin diing và rüi ro thanh khoãn. 

Ban Tng Giám déic xern xét và áp ding các chinh sách quàn 1 cho nhüng rUi ro nOi trên nhu sau: 

1. Rüi ro th tru*ng 

RUi ro thj tnr?mg là rüi ro ma giá trj h9p 1' cüa cãc 1ung tin trong ti.rcmg lai cUa mt cong cli  tài chinh së bin 
dng theo nhffiig thay di cUa giã thj trumg. RUi ro thj tnrmg cO ba loai rUi ro: rüi ro lài suât, rüi ro tin t và rUi ro 
v& giã khác, chng hn nhu rüi ro v giá c phn. Cong c'i tài chinh bj ành hi.thng bOi rüi ro thj tnring bao gm các 
khoãn Tin, phãi thu khách hang, phài thu v cho vay, phài thu khãc, phãi trà khách hang, các khoàn vay và fl9 phài 
trã khác. 

Các phân tich d nhy nhi.r dl.r?c trinh bay di.râi day lien quan dn tmnh hinh tài chfnh cüa Cong ty tai ngày 31 thãng 
l2nam 2021 vàngày3l thang12nam2020. 

Các phân tich d nhy nay a thrgc 1p trén ca sâ giã trj các khoãn nç thun, t 1 gifla các khoàn nç cO lai sut 
djnh và cãc khoãn nç cO lai suit thà ni và t l ti.rong quan gitta cãc cOng ci tài chinh cO gc ngoi t là không 
thay dM. 

Các thuyé't rninh nay là b phay hcrp thành các Báo cáo íàé chinh. Trang 31 
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Cho nãin tài chmnh kIt thik ngày 31 tháng 12 nàm 2021 Don vj tinh: Dng Viçt Nam 

1. Rfli ro th tru*ng (tip theo) 

Khi tfnh toán các phân tIch d nhy, Ban Tng Giám d6c già dnh ring d nhy cüa các cong cii n sn sang d bàn 
trên bang can di k toán và các khoãn mitc cO lien quan trong báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh bj ành huô'ng 
bOi các thay di trong giã djnh v rUi ro thj tnrOng ttiong irng. Phép phân tich nay duc dira trén các tài san và n9' 
phài trà tài chInh ma Cong ty nm gift tai  ngày 31 tháng 12 näm 2021 và ngày 31 tháng 12 närn 2020. 

Rüi ro lãi sut 
Rüi ro läi suit là rCii ro ma giá trj hçp 1 hoac các 1u6ng tin trong tixong lai cáa mt cong cii tài chmnh së bin dng 
theo nhttng thay d6i cüa lài sut thj trumg. RUi ro thj tru'ông do thay di läi suit cüa Cong ty chU yu lien quan dn 
khoàn vay và nç, tin, các khoàn cho vay và các khoãn tin gCri ngn han  cüa Cong ty. 
COng ty quãn l rüi ro läi suit bng cách phân tich tinh hlnh cnh tranh trén thj tnrxng d cO diicc các lãi sut cO li 
cho muc  dich cüa Cong ty và vn nm trong giâi han  quàn l rüi ro cüa mnh. 

Dç5 nhqy dli vó'i lãi suIt 

D nhy cüa các (khoãn vay và nçi, tin, tin gCri ngn han  và các khoãn cho vay) cüa Cong ty di vO.i sir thay di cO 
th xãy ra 0.  mirc d hgp l' trong lãi suit thrqc th hin nhix sau. 

Vi già djnh là các bin s khác không thay di, các bin dng trong li sut cüa các (khoän vay) vO,i läi sut tha 
ni có ành huOng dn l9 nhuan truâc thu cüa Cong ty nhu sau: 

Anh hwóng dIn iQi 
Täng/ giâm nhuan  tritóc thul 
dilm co ban (VND) 

Näm 2021

+100 (2.845.472.723) VND

-100 2.845.472.723 VND 

Näm 2020 

VND +200 (3.981.844.233) 

VND -200 3.981.844.233 

Mrc tang! giàm dim co bàn sr thing d phân tich d nhay d6i vâi lài suit duqc già djnh da trên các diu kin cO 
th quan sat di.rçc cUa thj trii?mg hin tai. Các diu kiri nay chothymüc bin dng khôigtrcrngyu so vOi tng 
th báo cáo tài chinh k' nay. 

Rfli ro ngoi t 

Rt'ii ro ngoai t là rUi ro ma giá trj h?p  l' cUa các lung tin trong tuong lai cüa mt cOng cii tài chinh sê bin dng 
theo nh0ng thay di cüa t giá ngoi t. COng ty chju rUi ro do sir thay di cüa t giá h6i doái lien quan trirc tip dn 
các hot dng kinh doanh cüa cOng ty bang các don vj tin t khác Dng Vit Nam. 

COng ty quàn 1' riii ro ngoai t bang cách xem xdt tmnh hinh thj trixOng hin hành và dir  kin khi Cong ty 1p k 
hoch cho các nghip vu trong trong lai bang ngoai t. Cong ty khOng sir ding b.t k' cOng cii tài chinh phái sinh d 
phOng ngira rüi ro ngoi t cUa mInh. 

Dç5 nhcty dli vó'i ngoi t 

Cong ty khOng thirc hin phân tIch d nhy di vài ngoi t vi rüi ro do thay di ngoi t ti ngày 1p báo cáo tài 
chinh là khOng dáng k. 

Rfli ro v kinh doanh bt dng san 
Cong ty d xác djnh di.rc các rUi ro sau lien quan dn danh miic du lit bt dng san: (i) vic chi phi các d an phát 
trin cO th tang nu cO sr chm tr trong qua trinh 1p  k hoach. COng ty thuê các chuyén gia c6 vn chuyên v các 
yêu cu 1p  k hoach cii  th trong phm vi d an nhm giàm các rüi ro cO th phát sinh trong qua trinh 1p k hoach; 
(ii) rüi ro giá trj hcrp l cüa danh mac  du Ut bt dng san do các yu th co bàn cüa thj trumg va ngi.rOi mua. 

Các thuyEt niinh nay là b5 phn hcrp thành các Báo cáo tài chInh. Trang 32 
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Cho nárn tài chInh kIt thz2c ngày 31 tháng 12 nám 2021 Dcin vj tInh: Dong Viçt Nam 

2. Rüi ro tin dung 

Rüi ro tin ding là rüi ro ma mt ben tham gia trong mt cong cii tài chInh hoac hçp dng khách hang khOng thrc 
hin các nghia vii cüa mInh, dn dn thn tht v tài chinh. Cong ty cO rüi ro tin diing tir các hoit dng san xutt kinh 
doanh cüa minh (chU yu d6i vO'i các khoãn phãi thu khách hang) và tir hoat dng tài chInh cUa mirth, bao gm tin 
gCri ngân hang, nghip v11 ngoi h6i và các cOng cii tài chfnh khác. 

Cong ty giàm thiu rcii ro tin diing bang each chi giao djch vâi các dem vj có khà näng tài chInh t& cong ty thung 
xuyên theo dOi chat chê n phãi thu d don dc thu hi. Trén ca s nay và khoàn phâi thu cüa Cong ty lien quan 
dn nhiu khãch hang khác nhau nén rüi ro tin ding không tp trung vào mt khách hang nht djnh. 

Phái thu v cho vay 
Cong ty giãm thiu rUi ro tin dtng bang cãch chi cho các don vj thânh viCn và can b cOng nhân viên vay tin vO'i 
h?n mirc, thOi gian cho vay và miic dich vay dixçrc quy djnh trong Quy ch tài chinh và trong tmg kh uOc cii th. 
Cong ty nhn thy rüi ro tin diing di vài các khoàn phãi thu v cho vay là thp. 

Phâi thu tit hQp &ng hctp tác du tu' 

COng ty giàm thiu rcii ro tIn diing bang each chi giao djch vâi các don vj, cá nhân cO khã näng tài chjnh t6t ma 
COng ty thuO'ng xuyên theo dOi chat ch n phài thu d dOn dc thu hi. Va các khoãn phãi thu tr h9p dng h9p tác 
du tu cüa COng ty bao gm vic kim soát mt phn hot dng cüa dr an h9p tác du tir nén rUi ro là cO th kim 
soát. 

Tiên gvc/ ngán hang 

COng ty chü yu duy tn s tin gri tai  các ngân hang ló'n cO uy tin a Vit Nam. COng ty nhan  thy mirc d tap  trung 
rii ro tin dung di vai tin gcri ngân hang là thp. 

3. RCi ro thanh khoãn 

Rüi no thanh khoãn là rüi ro COng ty gap  khó khän khi thc hin các nghTa viii tai chInh do thiu v6n. RUi no thanh 
khoàn cUa COng ty chU yu phat sinh tir vic các tài san tài chinh và n phãi tnã tài chinh CO các thO'i dim dào han 
lêch nhau. 

COng ty giám sat rcii no thanh khoàn thông qua vic duy tn mt lu9ng tin mat và càc khoãn tuo'ng duung tin và 
các khoãn vay ngân hang ô' mrc ma Ban Tng Giàm d6c cho là dü d dap irng cho càc hoat dng cCia Cong ty và d 
giàm thiu ành hixâng cUa nhng bin dng v lung tin. 

Bang dixâi day thng hqp th?i han  thanh toàn cOa càc khoàn nç phài trà tài chlnh cüa COng ty dira  trên các khoán 
thanh toàn dr kin theo hçip dng theo ca sâ chua duçc chit khu: 

Ngày 31 tháng 12 näm 2021 

Các khoãn vay và nç 

Phài trà ngu?i bàn 

Càc khoãn phài tnà, phài np 
khàc và chi phi phài tnà 

CIng  

Du'ó'i 1 näm 

286.204.539.732 

46.372.009.610 

102.763.385.534 

435.339.934.876  

Tfi'1-5nám Trên 5 nárn Tong c5ng 

60.000.000.000 346.204.539.732 

46.372.009.610 

102.763.385.534 

60.000.000.000 - 495.339.934.876 

Ngày 31 tháng 12 nAm 2020 

Càc khoãn vay và nç 

Phài tná ngi.rai bàn 

Càc khoàn phài trà, phãi np 
khác và chi phi phãi trã 

C,Ing 

Dwó'il nám 

278.122.676.000 

44.574.571.019 

107.182.230.706 

429.879.477.725  

TIr 1-5 nám Trén 5 nárn Tlng cç5ng 

24.000.000.000 302.122.676.000 

44.574.571.019 

- 107.182.230.706 

24.000.000.000 - 453.879.477.725 

Cong ty cO dü khà näng tip can  càc ngun vn và càc khoàn vay dn han  thanh toàn trong vOng 12 tháng cO th 
du'?c tài tiic vâi cãc ben cho vay hin tai. 

Các thuylt minh nay là bç3 phcn hay thành các Báo cáo tài chinh. Trang 33 
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Cho nám tài chinh ket thzc ngày 31 tháng 12 nám 2021 JJon vi tInh: Dng Viçt Nam 

3. RÜI ro thanh khoãn (tip theo) 

Tài san dam bão 

Cong ty d sr ding quyn si'r diing dt và tài san trên dt lam tài san th chp cho các khoãn vay ngân han  và vay 

dài han tir các ngân hang (Thuyt minh s 16 - Vay và n thuê tài chinh) và si:r diing quyn si~ diCing dt và tài san 
trên dt d bão länh cho khoãn vay tai  Cong ty TNHH Kinh doanh Bt dng san Sài GOn. 

Cong ty dang nm gii Quyn sCr diing dt cüa ben thir ba và phn v6n gOp tai  mt s Cong ty ma ben thir ba dang sâ 
hru tai  ngày 31 thang 12 näm 2021 (Thuyt minh s V.5 - Phãi thu v cho vay ngán han  và Thuyt minh s V.6 - 
Phãi thu khác). 

Cong ty dang th chip 1.800.000 c phn (tiro'ng duong 36% vn diu l) cUa Cong ty C phn Du tu và Phát trin 
Nhon Trach cho Cong ty TNHH Bt dng san Ree d dam bào vic Cong ty C phn Du tii và Phát trin Nhon 
Trach thrc hin các nghia vii và trách nhirn theo h9p dng hp tác kinh doanh ngày 22/6/2021. 

VIII. TA! SAN TA1 CHINH vA NQ PHAI TRA TAI CHINH (Xem thuyt minh trang 46) 

Giá trj h9p l' cüa các tài san tài chfnh vã nç phai trã tài chinh du'çc phãn ánh theo giá trj ma cong ci,i tài chInh có 
th chuyn di trong mt giao djch hin tai  giiia các ben tham gia, ngoai trr tnrOng hçp bt buc phài ban hoac 
thanh 1. 

Giá trj h9p l cUa tin mat  va tin gUi ngân han,  cac khoan phãi thu khách hang, các khoan phãi tra nguOi ban và nq 
phãi tra ngân han  khác tuung du'ong vOi giá trj ghi s cUa cãc khoãn mic nay do nhung cong cii nay cO k' han  ngân. 

Ngoai trir các khoãn d cp i tren, giá trj h?p  l cUa n phai trã tài chinh dài han  chua dirçc dánh giá va xác dinh 
mt cách chfnh th(rc vào ngày 31 thang 12 näm 2021 va 31 thang 12 näm 2020. Tuy nhien, Ban Tng Giám dc 
COng ty dánh giá giã tn hç)p l cUa cãc nç phãi tra tai chInh nay khOng cO khác bit tr9ng yu so vOi gia trj ghi so 
vào ngày kt thUc näm tài chInh. 

IX. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR!NH BAY TRONG BAO CÁO LIJ'U CHUYEN TIEN 
TI 

1. S tin di vay thirc thu trong näm 

- Tin thu tCr di vay theo kh inc thông thuOng 

2. S tin dã thrc trã gc vay trong näm 

- Tin tra nç gc vay theo kh uOc thông thuOng 

Näm 2021 Näm 2020 

271.374.115.865 517.825.535.049 

Näm 2021 Näm 2020 

227.292.252.133 496.808.168.049 

    

X. NHITJ'NG THONG TIN KHAC 

1. Nh&ng khoãn khoãn cam kt vã nhung thông tin tài chInh khãc 
Nhii dã trinh bay tai  các thuyt minh ln luçit s6 V.3, V.4, V.5, COng ty d cO quyt dnh thi hanh an d6i vâi cac 
khoan tra truc cho nguOi ban ia cac c dOng cUa COng ty C phn Xây dimg Sal GOn Kim Hao vO'i s tin ia 
380.000.000.000 VND, khoãn trã truâc cho ngui ban va k qu5 dat  c9c di vài bà Nguyn Thj Van vài tOng s 
tin ia 45.000.000.000 VND va khoan phai thu v cho vay d6i vài COng ty TNHH Du lch Tin PhU vOi s tin ia 
30.000.000.000 VND. Dn thOi dim bao cao tai chInh, Cong ty d thu lai  dix?c 157.117.066.000 VND d6i vO'i 
khoan tra tru'Oc cUa Kim Hao. 

CG quan cO thrn quyn dang tin hanh thu hi cOng nç phãi thu cUa Cong ty d6i vài Ong Lam Thanh Gia vài s 
tin ia 25.045.872.000 VND nhu thuyt minh V.6. 

Ban Tng Giam dc dãnh gia rang COng ty së khOng chju tn that vi tht ca cac khoan nay COng ty du thrc hiên 
dUng cam k& trong hçrp dng va nam giQ cac tài san dam bao. Tuy nhien, kt qua cu6i cUng ph thuc vào sij chap 
hành phap luat  cUa cac t chCrc va ca nhân neu tren. 

Các thuyet rninh nay là b5phdn hcrp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 34 



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

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH 

Cho nãrn tài chInh ket thic ngày 31 tháng 12 näm 2021 Don vi tinh: Dóng Vit Narn 

2. Các sy kiin phát sinh sau ngày kt thüc näm tài chmnh 

Cong ty không cO sij kin nào phát sinh k tir ngày kt thik näm tài chInh yéu cu phãi CO CC diu chinh và thuyt 
rninh trong Báo cáo tài chfnh. 

3. Giao djch vOl các ben lien quan 

Danh sách và mi quan h giüa các ben lien quan và Cong ty nhii sau: 

Ben lien quan 

Cong ty C phn Du tis và Phát trin Nhon Trch 

Cong ty TNHH MTV Dja c Sài GOn Nam Do 

Cong ty TNHH Sài GOn VTnh Khang 

Cong ty C phn Du ttx Xây dirng và Kinh doanh nhà Gia Dinh 

Cong ty TNHH Kinh doanh Bt dng san Sài GOn 

Cong ty C phn Du tu Bt dng san Hung Vrcmg 

Cong ty C phn Tin h9c Smartway 

Cong ty TNHH MTV Dja c Sài GOn HOa BInh 

Cong ty TNHH fAu tr Ng9c Tuóc 

Cong ty C phn Tu vn - Thit k - Xây dimg DO Thj 

Cong ty C phn Nhà hang Kn Ku 

Cong ty TNHH Hãi Sinh Nguyen 

Cong ty YNHH Dja 6c Tun Minh 

Cong ty TNHH Dja c Sài GOn Phü Quc 

Cong ty C6 phn Smart Express 

Ong Pham Thu 

Ba Nguyn Thj Mai Thanh 

Ong Hu'nh Thanh Hãi 

Ong Dng Van Phüc 

Ba Trn Thj Ga 

Ong Phm Dinh Thành 

Ong Phm Tun 

Ong Kiu Minh Long 

Ong Nguyn Van Khoa 

Ba Nguyn Thj Nguyn 

Ba Tthn Thj Tuyt Mai 

Ong Thai Qu6c Dixo'ng 

Mi quan h 

Cong ty con 

COng ty con 

Cong ty con 

COngty con 

Côngty con 

Côngty con 

Cong ty con 

Côngty con 

Cong ty con 

Cong ty lien kt 

Cong ty lien kt 

Côngty lien kt 

COng ty lien doanh 

COng ty lien doanh 

COng ty lien doanh 

ChU tjch HDQT 

PhO Chü tich  HDQT (min nhim ngày 
27/4/2021) 

PhO Chü tjch HDQT (b nhim ngày 
27/4/2021) 

Thành vien HDQT - PhO TGD thuOng 
trrc 

Thành vien HDQT - PhO TGD 

Thành vien HDQT - PhO TGD 

Thành vien HDQT (B nhiêm 
27/4/2021) 

Thành vien HDQT 

Thành vien HDQT 

Ben lien quan 

Ben lien quan 

Ben lien quan 

Cthc thuyt minh nay là b5phn hcip thành các Báo cáo tài chinh. Trang 35 



Näm 2021 Näm 2020 

12.103.122 30.997.363 

103.100.894 152.754.440 

155.202.948 277.035.274 

4.686.307 1.000.309 

- 34.371.231 

44.151.834 31.074.871 

17.686.499 11.841 .525 

67.932.321 74.635.140 

5.000.604 

409.864.529 613.710.153 

Näm 2021 

3.136.178.780 

13.530.404.602 

2 14.493. 151 

24.150.996.325 

115.491.927 

Näm 2020 

5.257.557.852 

615.328.767 

37.150.685 

92.646.580 

41.147.564.785 6.002.683.884 

Näm 2021 

(79.251.503) 

(438.955.750) 

(356.535.270) 

Näm 2020 

(9.480.000.000) 

(854.520.637) 

(229.633 .63 6) 

(200.000.000) 

(11.600.000.000) 

(874.742.523) (22.364.154.273) 

Näm 2021 

(885.205.479) 

(158.146.852) 

(4.3 75 .792.304) 

(2.341.239.594) 

(35.704.108) 

(5.892.506.327) 

(920.684.930) 

(2.623.972.604) 

(1.155.493. 154) 

(619.403.316) 

(430.782.209) 

Näm 2020 

(7.887.231.462) 

(1.781.924.277) 

(556.392.240) 

(117.845.734) 

(165.600.000) 

(327.232.877) 

(332.038.675) 

(335.094.820) 
(19.438.930.877) (11.503.360.085) 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC SAI GON Mãu s B 09- DN 

BAN TIIIJYET MINH BAO CÁO TA! CIIINH 

Cho nám tài chInh kt thik ngày 31 tháng 12 nám 2021 Dcrn vf tinh: Ddng Vit Nam 

3. Giao dlch  vó'i các ben lien quan (tip theo) 

Trong nãm, các giao djch phát sinh vâi các ben lien quan nhix sau: 

Doanh thu cung cp djch viii 

Cong ty TNHH Sài Gàn VTnh Khang 

Cong ty TNHH MTV Dja 6c Sài Gôn Nam Do 

Cong ty TNHH Kinh doanh Bt dng san Sài GOn 

Cong ty TNHH Hãi Sinh Nguyen 

Cong ty C phn Tiz v.n Thit k Xây dirng DO Thj 

Cong ty C phn Du tir Bt dng san Hung Vuang 

Cong ty C phn Tin h9c Smartway 

Cong ty C phn Du tix Xây dçrng và Kinh doanh nhà Gia Dlnh 

Cong ty C phn Du tir và Phát trin Nhon Trch 

Cong 

Doanh thu hot ding tài chinh 

Cong ty C phn Du tir và Phát trin Nhoii Trach 

COng ty TNHH Kinh doanh Bt dng san Sài GOn 

Cong ty C phn Tix vn Thit k Xây drng Do Thj 

COng ty TNHH Hãi Sinh Nguyen 

Cong ty TNHH MTV Dja c Sài GOn Nam Do 

Cong ty C phn Nhà hang Kn Ku 
Cong 

Nhn cung cp dich  vçi 

COng ty TNHH Kinh doanh Bt dng sãnSài GOn 

Cong ty TNIHH Sài GOn Vinh Khang 

Cong ty C phn Nhà hang Kn Ku 

Cong ty CP Du tir Xây drng và Kinh doanh nhà Gia Djnh 

Cong ty C phn Tu vn Thit k Xây dirng Do Thj 

Cong ty TNHH MTV Dja 6c Sài GOn Nam Do 

Cong 

Chi phi tài chInh 

Cong ty C phn Du tu Bt dng san HUng Viiong 

Cong ty TNHH Kinh doanh B.t dng san Sài GOn 

Cong ty TNHH MTV Dja c Sài GOn Nam Do 

Cong ty TNHH Dja c Tun Minh 
Thai Qu6c Ducmg 

Ong Pham Thu 

Ong Phm DInh Thành 

Ba Tthn Thj Ga 
Ong Dng Van Phüc 
Ong Phm Tun 

Ba Trn Thj Tuyt Mai 

Ba Nguyn Thj Nguyn 
Cong 

Các thuyë1 minh nay là bó phin hcrp thành các Báo cáo tài chInh. Trang 36 



nhir sau: 

31/12/2021 

722.034.000 

332.891.695 

848.000.000 

01/01/202 1 

722.034.000 

334.256.880 

848.000.000 

268.727.811 

1.83 1.032 

1.904.756.727 2.173.018.691 

31/12/2021 

1.720.700.000 

2.600.000.000 

645 .000.000 

01/01/202 1 

870.700.000 

3.000.000.000 

21.550.000.000 

1.600.000.000 

1.168.700.000 

4.965.700.000 28.189.400.000 

31/12/2021 01/01/2021 

337.000.000 

2.000.000.000 

3.797.768 

2.003.797.768 337.000.000 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN ifiA OC SAl GON Mu s B 09- DN 

BAN TIITJYET MINH BAO CÁO TM CHiNH 

Cho nàrn tài chInh kit thu'c ngày 31 tháng 12 nám 2021 Dcin vi tInh. Dông Vit Nain 

3. Giao djch vói các ben lien quan (tip theo) 

Tii ngày 31 tháng 12 näm 2021, Cong ty có s dir vói các ben lien quan 

Phãi thu khách hang 

Cong ty C phn Iii vk Thit k Xây dirng Do Thj 

Cong ty TNHH Sài GOn VTnh Khang 

Ba Nguyn Thj Nguyk 

Cong ty C phn Du tLr Bt dng san Hung Vu'ong 

Cong ty C phn Tin h9c Smartway 

CIng 

Phãi thu v cho vay 

Cong ty C phn Tu vn Thit k Xây drng Do Thj 

Cong ty TNHH Kinh doanh Bt dng san Sài GOn 

Cong ty D.0 tis và Phát trin Nhon Trach 

Cong ty TNHH Hãi Sinh Nguyen 

Cong ty C phn Nhà hang Kn Ku 

Cing 

Trá truO'c cho ngu'Oi ban 

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

Phm Thao 

COng ty C phn Du tu Bat dng san Hung Vu'ang 

Cing 

Phai thu khac 

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

Cong ty Du tir và Phát trin Nhan Trtch 

CôngTy TNHHBãiSinh Nguyen 

Cong ty TNHH Kinh doanh Bt dng san Sài GOn 

Cong ty C6 phn Du tis Xây drng và Kinh doanh nhà Gia Djnh 

Pham Thao 

Cong ty C phn Nhà hang Kn Ku 

Cong 

Phãi tra ngu'Oi ban 

Cong ty TNHH MTV Dja c Sài GOn Nam Do 

Cong ty C phn Du tti Xây dirng và Kinh doanh nba Gia Djnh 

CIng  

31/12/2021 

754.296.685 

5.742.868.139 

310.953.427 

13.530.404.602 

20.454.014.780 

31/12/2021 

(41.296.831.642) 

(41.296.831.642)  

01 /01/2021 

7 17. 146.000 

14.706.689.359 

96.460.276 

57.328.767 

208.500.000 

5.000.000.000 

20.786.124.402 

01/01/202 1 

(36.921.039.338) 

(1.750.688.713) 

(38.671.728.051) 

115.491.927 

31/12/2021 Phãi trã khác 

Phãi trã Iãi vay Cong ty TNHH Dja c Tu.n Minh 

Cong ty C phn Du tu Bt dng san Hung 
Vuoiig 

Cong 

01/01/2021 

(3.570.362.882) (1.229.123.288) 

(885.205.479) 

(4.455.568.361) (1.229.123.288) 

Các ihuyli rn/nh nay là b3 phn hctp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 37 



31/12/2021 

(18.578.623.675) 

(9.000.000.000) 

(23.478.662. 137) 

(2.641.379.000) 

(85.736.800.000) 

(12.500.000.000) 

(14.000.000.000) 

(400.000.000) 

(25 .000.000.000) 

(7.207.437.000) 

01/01/2021 

(79.519.620.000) 

(29.000.000.000) 

(5.646.769.000) 

(39.336.800.000) 

(12.500.000.000) 

(9.000.000.000) 

(400.000.000) 

(25 .000.000 .000) 

(6.237.437.000) 

(198.542.901.812) (206.640.626.000) 

I 

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

U BAN TBTJYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH 

I Cho nárn tài chInh kIt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2021 

I 3. Giao djch vOl các ben lien quan (tip theo) 

U
Cáckhoãnvayvãnç 

Cong ty TNHH MTV Dja 6c Sài GOn Nam Do 

• COng ty C6 phn Du tii Bt dng san Hung Viscmg 

Cong  Ty TNHH Dja c Tun Minh 
I Ba Nguyn Thj Nguyn 

• 
OngPharn Thu 

Ong Phm Tuk 

• Ong Pham Dinh 

Ong Thai Qu6c Dticmg 

Ba Trn Thj Ga 

• Ba Trn Thj Tuyt 

CIng 
U 

Don vj tInh: Dcng Vit Narn 

Thu nhp cüa các thành viên Hii &ng quãn trj, Ban Kim soát Va 
• BanTngGiámdc 

• 
Hui dng Quãn 

Pham Thu 

• Nguyn Thj Mai Thanh 

Hu'nh Thanh Hài 

Dng Van Phüc 

I Trn Thi Ga 

Pham DInh Thành 

• Kiu Minh Long 

I Nguyen Van Khoa 

PhamTun 

• Nguyn VO Thang Long 

• 
Ban kiêm 

Thai Quc Du'ong 

• Nguyn Hng 

PhamThiBichDào 

Nguyn Thj Ng9c Oanh 

• Ban Tong Giãm d6c 

Dang Van Phiic 

Trn Thj Ga 

I Pham Dinh Thành 

CçIng 

U (*) Thu lao dirc COng ty chuyn v don vj chü sâ huu (Cong ty TNHH Bt dng san Ree). 

U 
U 

U 
U 

Chü tich HDQT 

Phó Chü tjch (min nhim ngày 27/4/202 1) (*) 

PhO Chü tjch (b nhim ngày 27/4/202 1) (*) 

Thành viên HDQT 

Thành viCn HDQT 

Thành viên HDQT 

Thành viên HDQT 

Thành viên HDQT (*) 

Thành viên (b nhim ngày 27/4/202 1) 

Quan tr COng ty 

Truâng Ban (b nhim ngày 27/4/202 1) 

Trtrâng Ban (min nhim ngày 27/4/202 1) 

Thành viên (b nhim ngày 27/4/2021) 

Thanh viên (*) 

Phó Tng Giam d& thuOng trirc 

PhO Tng Giam dc 

PhO Tng Giam dc 

Nàm 2021 

1.406.800.800 

738.800.800 

48.000.000 

96.000.000 

84.000.000 

84.000.000 

84.000.000 

84.000.000 

84.000.000 

56.000.000 

48.000.000 

156.000000 

56.000.000 

20.000.000 

32.000.000 

48.000.000 

1.928.037.937 

906.764.332 

567.078.083 

454.195.522 

3.490.838.737 

U 
Các thuvlt minh nay là bç3 phin hcrp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 38 



NGIIOIL4PB U 

DINI{TH! NGUYT 

Tp. F 

iô'rn 
CONG TY 
CÔ'PHN 
D!A ÔC 

SAIGON 

NGUYEN TH QU 

22 tháng 3 nám 2022 

GIAM DOC 
TRUC 

AN PHUC 

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

BÀN THIJYET MINH BAO CÁO TM CHfNH 

Cho nãin tà/ chInh kIt thik ngày 31 iháng 12 nám 2021 Don vj tInh: Dng Vit Narn 

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

Cong ty chi hot dng trong linh virc kinh doanh bt dng san và các boat dng lien quan. Các chi nhánh cüa Cong 
ty tQa lac  ô dja bàn thành pM H ChI Minh, thành pM Ha Ni và hach  toán phi thuc. Ban Tng Giám dc Cong 
ty nhn thy không cO sir khác bit dáng k v i-ui ro và lçñ ich kinh M gita các b phn theo 1mb virc kinh doanh và 
theo khu vtrc dja 1. Vi vy, Cong ty không trinh bay báo cáo b phn theo khu vrc dja 1 cüng nhir báo cáo bO 
phn theo linh virc kinh doanh. 

5. Hoit ding lien tiic 

Cong ty vn tip tiic hoat dng lien tic trong tIiong lai. 

Các thuyê't rninh nay là bó phn hçtp thành các Báo cáo tài chink Trang 39 



Các thuylt minh nay là b5phán hop thành các Báo cáo tài chInh. Trang4O. 

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

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAT CH!NH 

Cho nám tài chInh k& thic ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vj tinh: Dng Vit Nam 

V.8. Tài san c dinh hfl'u hInh 

Khoãn mic Nhà cfra, vt kin true May mOc thit bj Phuong tin vn tãi 
Thiet bj di,ing cti 

quail l 
Teing clng 

Nguyen giá 
S6du'dunäm 5.163.701.918 

Mua trong nám - 
DTXDCB h.thành 1.3 79.2 79.224 

Si! du'cuinäm 6.542.981.142 

6.502.673.773 

6.502.673.773 

7. 171.345.898 
1.280.730.636 

8.452.076.534 

394.45 8.976 

394.458.976 

19.232.180.565 
1.280.730.636 
1.379.279.224 

21.892.190.425 

Giã trj hao mon lily k 
S dir du näm 3.700.737.375 6.311.569.653 5 .969.3 08.821 394.45 8.976 16.376.074.825 

Khu hao trong nám 206.548.077 166.950.000 234.3 19.479 607.817.556 
Si dir cued nãm 3.907.285.452 6478.5 19.653 6.203.628.300 394.45 8.976 16.983.892.381 

Giá tr! cOn lui 
S dir du näm 1.462.964.543 191. 104. 120 1.202.037.077 2.856.105.740 
S dir cued näm 2.635.695.690 24. 154. 120 2.248.448.234 4.908.298.044 

* Giá trj cOn 1i cüa tài san c djnh htiu hinh dã dung de the chap, cm ce dam bâo các khoán vay: không phát sinh. 

* Nguyen giá tài san ce djnh hthi hinh cued näm d khu hao het nhung vn cOn sü diving: 13.066.778.647 VND. 

* Nguyen giá tài san ce djnh hUu hmnh cued näm chO thanh 1': không CO 



CONG TY cO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  OC SAl CON Mu s B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Cho nám tài chInh kIt thác ngày 31 iháng 12 nàm 2021 Don vj tInh: Dng Vit Nam 

V.2. Các khoãn diIu tu' tãi chinh 

31/12/2021 01/01/2021 a. Dãu tu' mim gill dn ngãy (tao hin 

Giá gc Gill tn  ghi s  Giá gc Gii trj ghi s 

Ngin hin 80.000.000.000 80.000.000.000 - - 

Tin giri Co k5' htn 6 tháng, lãi sut 5,7% (1) 80.000.000.000 80.000.000.000 -  

Dài hin 11.967.708.493 11.967.708.493 8.000.000.000 8.000.000.000 

Tin gt:ri có kS'  htn 13 thãng, !ai suit 7,3% (2) 8.967.708.493 8.967.708.493 8.000.000.000 8.000.000.000 

Trái phiu (3) 3.000.000.000 3.000.000.000 

Cong 91.967.708.493 91.967.708.493 8.000.000.000 8.000.000.000 

(1) Khoán tin gcri cO k5' han  duçic cm c& th chp cho khoán vay tai  Ngân hang TMCP Phát Trin Thành ph H ChI Minh (xem clii ti& thuyt minh s V.16). 

(2) Khoãn tin gti có k' han 13 tháng cüa Cong ty tai  Ngân hang TMCP Phát trin Thành ph H ChI Minh nhm báo länh thirc hin HQ'p dng s 02/2020/HD-DTDA ngày 
24/3/2020 thiçic k3' kt gita Sci xây dirng tinh HOa Binh vâi Cong ty C phn Tong Cong ty C phn Dja c Sài Gôn v vic thirc hin du tu dij an Lang sinh thai Via Xanh xã 
Tan Vinh, huyn Luong Son, tinh HOa BInh. 

(3) Khoán trái phiu Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Via Nam cO k' han  7 näm; s krçing 3.000 trái phi&t; lãi sut: tha ni; ngày (tao han: 3 1/1/2028. 

b. 1Ju tu' gOp vn vão do'n v khác 31/12/2021 01/01/2021 

    

Gill gc Dii phông Cia trl hqp 1 () Gill gc Du phOng Giá trl  hçp 1 (*) 

  

- DIu tu'vào cong ty Con 175.636.000.000 (1.610.896.410) 174.025.103.590 172.136.000.000 (1.615.026.010) 170.520.973.990 

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

+COngtyCphnDutu-Xây drngvà 
Kinh doanh Nhà Gia Djnh (2) 17.500.000.000 

+ COng ty TNHH Sài GOn Vinh Khang (3) 8.000.000.000 

+ COng ty C phn DAu tu và Phát trin 
Nhon Trach (4) 44636.000.000 - 44.636.000.000 44.636.000.000 (1.606.799.053) 43.029.200.947 

Các thiiyEi minh nay là b5ph2n hop thành các Báo cáo tài chlnh. Trang 41 

(1.593.723.611) 

17.500.000.000 

6.406.276.389 

17.500.000.000 

8.000.000.000 

17.500.000.000 

8.000.000.000 



30.000.000.000 

7.000.000.000 

2.000.000.000 

3.000.000.000 

63.994.000.000 

30.000.000.000 

1.000.000.000 

994.000.000 

27.100.000.000 

4.900.000.000 

3.224.793.200 

2.730.000.000 

494.793.200 

- 30.000.000.000 

7.000.000.000 

(8.226.957) 1.991.773.043 

3.000.000.000 

(2.967.427.973) 61.026.572.027 

30.000.000.000 

1.000.000.000 

- 994.000.000 

27.100.000.000 

(2.967.427.973) 1.932.572.027 

- 3.224.793.200 

- 2.730.000.000 

494.793.200 

239.354.793.200 (4.582.453.983) 234.772.339.217 

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

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

Cho nãm tài chinh kIt thzk ngày 31 iháng 12 nàm 2021 

MusB09-DN 

Dcrn vi tInh: Dng Vit Nam 

V.2. Các khoãn du tu' tài chInh (tip theo) 31/12/202! 

 

01/01/2021 

    

Giá g6c Di) phUng  Giá tn hqp l (*)  Giá gc  Dy phUng Giá trj hçrp l () 

+ Cong ty TNHH Kinh doanh BDS Sài 
GOn(5) 

+ Cong ty C phn DAu tii BDS HUng 
Vu'ang (6) 

+ Cong ty C phn Tin h9c Smartway (7) 

+ Cong ty TNHH MTV Dja c Sài GUn 
HUaBinh(8) 

- Diu tir vào cong ty lien doanh, lien kt 

+ COng ty C phn Smart Express (9) 

+ COng ty TNHH Dja c Tun Minh (10) 

+ COng ty TNHH Dja c Sài GUn PhO 
Quc (11) 

+ COng ty C phn Tu vn và Thit k 
Xây dirng DO Thj (12) 

+ Cong ty TNHH Hái Sinh Nguyen (13) 

+ Cong ty C phn Nba hang Kn Ku 
(14) 

- JJIu tu' vào do'n vj khác 

+ COng ty CP Vicosimex 

+ COng ty TNHH DV TM Minh Thành 

Cong 243.654.793.200 (5.908.475.467) 237.746.317.733 

994.000.000 

27.100.000.000 

5.000.000.000 

64.794.000.000 

800.000.000 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

4.900.000.000 

3.224.793.200 

2.730.000.000 

494.793.200 

7.000.000.000 

3.500.000.000 

1.000.000.000 

(494.793.200) 

(2.170.493) 

(3.187.152.46 1) 

(494.793.200) 

(9.148.736) 

(8.024.063) 

(3.802.785.857) 

(613.462.903) 

994.000.000 

27.097.829.507 

4.991.975.937 

60.991.214.143 

186.537.097 

30.000.000.000 

30.000.000.000 

1.712.847.539 

2.730.000.000 

2.730.000.000 

7.000.000.000 

3.490.851.264 

1.000.000.000 

Các ihuyet minh nay là bóphán hçip thành ccic Báo cáo tài chInh. Trang 42 



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

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CH!NH 

Cho nàm lài chInh két thic ngày 31 iháng 12 nàm 2021 Don v/ tInh: Dng Viçt Nam 

V.2. Cãc khoãn du tu tài chmnh (tip theo) 

- TInh hInh hot dng cüa các cong ty con, cOng ty lien kt và các gino djch trQng yu giüa các ben lien quan trong näm 

(1) Theo Giy chirng nhn clang k) doanh nghip s 0312528010 do Sâ K hotch và Du tu Thành pM H ChI Minh cp ngày 30 tháng 11 näm 2013 (clang k thay di ln thir 6, 
ngày 01 tháng 3 nam 2018), vin diu lé cUa COng ty TNHH MTV Dja c Sài Gôn Nam Do là 60.000.000.000 YND. Ty l gop vn cüa Cong ty là 100%. Trong näm, cong ty Con 
nay hoat dng san xut kinh doanh bInh thuông và cO lãi. 

(2) Theo Giy chüng nhn clang k doanh nghiép s 0304251742 do Si K hotch và DAu tix Thành pM H ChI Minh cp (clang k thay dM ln I ngày 26/09/20 17), vn diéu l 
cüa Cong ty C phn Du tu - Xây drng và Kinh doanh Nba Gia Djnh là 25.000.000.000 VND. TS'  l gop vn cüa COng ty là 70% (tuong duang 17.500.000.000 VND). Trong 
närn, cong ty Con nay hotdng san xut kinh doanh bInh thiiOng và có lãi. 

(3) Theo Giy chirng nhn clang k) doanh nghip s 0312924007 do Sâ K hoach và DAu ti' Thành pM H ChI Minh cAp ngày 12 tháng 9 näm 2014 (clang k thay di lAn thtr 3, 

cong ty Con nay hoat dng san xuAt kinh doanh bInh thuing và l trong näm, Cong ty da trich 1p dij phOng theo quy djnh. 

ngày 11 tháng 6 näm 2020). Vn diu l cOa Cong ty C phAn DAu ti và Phát trin Nhan Trch là 50.000.000.000 VND. Trong do t' ! gop vn cUa Cong ty là 79,29%. Dn thi 
clim ngày 31 tháng 12 nam 2021, COng ty d gOp 44.636.000.000 VND dt t l 83% tang vn thirc gop tti Cong ty C phAn DAu tiz và Phát trin Nhn Trch. Trong nam, cOng 
ty Con nay clang trong giai clon dAn tix xây drng cci bàn. 

TNHH Kinh doanh BAt dông san Sài GOn là 30.000.000.000 VND. TS'  l gOp vn cOa COng ty là 100%. Trong nam, cong ty Con nay hoat clng san xuAt kinh doanh binh thung 
vàcO lâi. 

tháng 10 nãm 2017). Vn diu l cOa COng ty C phAn BAt dng san Hang Vuang là 10.000.000.000 VND. T' l gop vn là 70% (tuong throng 7.000.000.000 VND). Trong näm, 
cOng ty Con nay hot dQng san xuAt kinh doanh binh thumg và l trong nam, tuy nhiên khong lam suy giàm giá trj khoàn dAu rn 

phAn Tin h9c Smartway là 5.000.000.000 VND. T ! gop vn cOa COng ty là 70% tuong throng 3.500.000.000 \TND. Trong nam, Cong ty da trIch 1p  di phOng theo quy djnh. 

TNHH MTV Dja c Sài GOn HOa Binh là 80.000.000.000 VND. DAn thai clim 31 tháng 12 nam 2021, Cong ty d thrc gop s.000.000.000 VND chim t l 100% trên vAn thirc 
gop cUa COng ty nay. Trong nàm, COng ty da trIch 1p  dir phOng theo quy djnh. 

(9) Theo GiAy chtrng nhn clang ky' doanh nghip s 0316665748 ngày 04 tháng 01 nam 2021 do Sr K hoch và DAn tu thành pM H ChI Minh cAp, vAn diAn l cUa COng ty C 

duscing 47%. Trong nam, COng ty cla trich 1p  dir phOng theo quy cljnh. 
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BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Cho nàm tài chInh kIt thtc ngày 31 tháng 12 náin 2021 Dcrn v/ tInh: Dng Viét Nam 

V.2. Các khoãn du tu tãi chInh (tip theo) 

(10) Theo Giy ch(rng nhn dãng k)' doanh nghip s 4300825150 ngày 02 tháng 10 näm 2018 do Si K hotch và Du tu tinh Quàng Ngäi cp, vn diu 1 cüa Cong ty TNHH 
Dia c Tun Minh là 120.000.000.000 VND. Trong do t) 1 gop vn cUa COng ty là 50%. Dn th?ii diem ngày 31 tháng 12 näm 2021, Cong ty dã gop 30.000.000.000 VND. 
Trong näm, cong ty nay dang trong giai dotn du tu. 

(11) Theo Giy chirng nhn dang k doanh nghip s 1702198923 ngày 29 tháng 6 näm 2020 do Sà K hoch và Du tu tinh Kiên Giang cp, vn diu l cUa TNHH Dja c Sài 
GOn PhO Quc là 160.000.000.000 VND. Trong do t5' l gop vn cOa Cong ty là 50%. Dn thii dim ngày 31 tháng 12 näm 2021, Cong ty dä gop 1.000.000.000 VND. Trong 
näm, cong ty nay dang trong giai dotn du tu. 

tháng 6 näm 2017), vn diu lé cOa Cong ty C phAn Tu vn - Thit k - Xây dtmg Do Thj là 2.000.000.000 VND. Dn thri dim ngày 31 tháng 12 näm 2021, Cong ty dä gop 
994.000.000 VND chim t' lé là 49,7%. Trong näm, cong ty nay hoat dng san xut kinh doanh bInh thung và 1 trong ks', tuy nhiên không lam suy giám giá trl khoán du tu. 

(13) Theo Giy chirng nhn dãng k doanh nghip s6 1702091225 ngày 08 tháng 6 nãm 2017 do Sà K hotch và Du tii tinh Kiên Giang cp (thay di 1n thir 9 ngày 17/6/2020), 

27.100.000.000 VND. Trong näm, Cong ty cia trich 1p dr phOng theo quy djnh. 

(14) Theo Giy chirng nhn dang ky' doanh nghip s 0315882242 ngày 04 tháng 9 näm 2019 do Sà K hotch và DAu tu Thành ph H ChI Minh cp (thay di ln thir nht ngày 

d gOp 4.900.000.000 VND. Trong nAm, khoãn du tu nay dã duçc trIch dir phOng theo quy djnh. 

phuong pháp xác djnh giá trj hçrp l trong k toán cOa các khoán du tu nay. Do 4y, COng ty trinh bay giá trj hçp l cOa các khoán du tu vào các cOng ty Con, cOng ty lien doanh, 
cOng ty lien k& và các khoãn du tu vào don vj khác can cir vào báo cáo tài chmnh cOa cOng ty duc du tu theo phuong pháp giá gc trir d phOng suy giàm. 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC SAI GON Mu s B 09- DN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

Cho nám tài chInh kit thic ngày 31 tháng 12 nàm 2021 Don vf tinh: Dng Vit Nani 

V.18. Von chü so hü'u 

a. Bang di chiu bin dng cOa V6n chO s& hUu 

    

     

Khoan mt1ic 
Vn gOp cOa chO s& 

hfru 
Thng dii' vn c 

phmn 
Co phiu qu5 

Loi nhun sau thu 
chu'a phân 1)hÔi 

Cing 

S dir du näm truOc 

Lcii nhun 

Chia c tCrc näm 2019 

Trich qu khen thuthig phUc lçii 

S ducui nam tru'rc 

S dir du näm nay 

Loi nhun 

Chiactircnäm 2020 

TrIch qu khen thu'àng phUc lçvi 

S dir cuM näm nay  

455.399.180.000 1.940.000 

144.600.820.000 

600.000.000.000 1.940.000 

600.000.000.000 1.940.000 

600.000.000.000 1.940.000  

(110.000) 193.231.060.843 

107.139.578.579 

- (191.267.612.013) 

(1.781.018.160) 

(110.000) 107.322.009.249 

(110.000) 107.322.009.249 

- 6.124.248.564 

(89.999.9 83 .500) 

- (2.546.612.526) 

(110.000) 20.899.661.787  

648.632.070.843 

107.139.578.579 

(46.666.792.013) 

(1 .78 1.0 18. 160) 

707.323.839.249  

707.323.839.249 

6.124.248.564 

(89.999.983.500) 

(2.546.612.526) 

620.901.491.787 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DJA OC sAi GON 

BÀN TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 

Cho nám tài chInh ké't thác ngày 31 tháng 12 näni 2021 

Mu s6 B 09 - DN 

Don vj tInh: I*ing Vit Narn 

VIII. TA! SAN TA! CHINH vA N piiAi TRA TA! CHINH 

Bang du'âi day trmnh bay giá trj ghi s va giá tn h9p 1 cüa các cong ci tài chInh duc trinh bay trong báo cáo tài chinh cUa COng ty. 

Giá tr! ghi si Giá tr hyp 1 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 

Giá tn Du phOng Giä trj DrphOng 

Tài san tài chinh 

- Các khoán du tu nm gii dn ngày 
dáo han 
- Phái thu khách hang 
- Phãi thu v cho vay 
- Phài thu khác 
- Tin và các khoãn tung duang tin 

TONG CONG 

Nç phãi trã tãi chInh 
- Vay và nçi 
- Phãi trá ngu?Yi ban 
- Các khoán phái trã, phai nip khác 
và chi phi phãi trã 

TONG CQNG  

91.967.708.493 
45.405.234.829 
43.528.521.316 
77.077.788.573 
6.161.037.613 

264.140.290.824 

346.204.539.732 
46.372.009.610 

102.763.385.534 

495.339.934.876 

8.000.000.000 
48.177.086.309 
77.016.318.700 
78.626.427.535 
26.014.145.652 

237.833.978.196 

302.122.676.000 
44.574.571.019 

107.182.230.706 

453.879.477.725  

91.967.708.493 8.000.000.000 
45.405.234.829 48.177.086.309 
43.528.521.316 77.016.318.700 
77.077.788.573 78.626.427.535 
6.161.037.613 26.014.145.652 

264.140.290.824 237.833.978.196 

346.204.539.732 302.122.676.000 
46.372.009.610 44.574.571.019 

102.763.385.534 107. 182.230.706 

495.339.934.876 453.879.477.725 
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