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

BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TR 

Cho näm tat chInh kit thc ngày 31 tháng 12 nàm 202] 

Hç5i dông Quán trj trán trQng d trinh báo cáo nay càng vat Báo cáo tat chinh hQp nht dã du'c kini toán cho 
nàm tat chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 czia Cong ty Cphdn Tang Cong ty Cdphdn 1)/a O'c Sài GOn và 
các Cong ly con gi tt là "Nhóm Cong ty'9. 

1. Thông tin chung 

Thành lap 

Cong ty C phn Tng Cong ty C phn Dja c Sài GOn (gi tat là "COng ty"), ten cü là COng ty Co phn Dja 
c Sài GOn du'gc thành 1p theo Quyt djnh s 108/1999/QD-TTg ngày 23 tháng 4 närn 1999 cüa Thu Tuang 

ChInh phü trên Ca sä c ph&n hóa tu Cong ty Xây d1rng và Kinh doanh nhà Gia Djnh. Cong ty hot dng theo 
Giy chimg nhn däng k doanh nghip Cong ty c phn s 056652 ngày 06 tháng 12 näm 1999 và dãng k' 
thay dM ln thir 16 ngày 26 tháng 11 nãrn 2021 du'çcc cp bai S K hoch và Du tu Thành ph H Chi Minh 

Hlnh thüc sO' hfru von: Cong ty cô phân. 

Ten ting anh: SAIGON REAL - ESTATEGROUP JOINT STOCK COMPANY. 

Ma ch&ng khoán: SGR. 

Trig sO' chInh: S 63-65 Din Biên PhU, phuäng 15, qun Binh Thnh, Tp. HCM, VitNarn. 

Hoit dIng kinh doanh cila Cong ty: xây dirng và kinh doanh bt thng san. 

2. Thông tin ye các Cong ty con 

Dn ngày 31 tháng 12 närn 2021, COng ty C phn Tang COng ty C phn Dja c Sài GOn có chin (09) COng ty 
con nhu sau: 

Cong ty C phn Du tu' Va Phát trin Nho'n Trsch du'gc thành 1p theo Giy chirng nhn dng k doanh 
nghip s 0305696180 do Sâ K hoch và Dâu tu Thành ph H ChI Minh cp ngày 21 thang 4 näm 2008 
(dng k thay di ln thir 03, ngày 11 tháng 6 näm 2020), vn diu 1 cüa COng ty CO phn Du tu' và Phãt trin 
Nhan Trich là 50.000.000.000 VND. l gOp v6n cUa COng ty là 83,00% (tuang duang 41.500.000.000 
\TND). Trong närn, cOng ty Con nay dang trong giai don du tu' xây drng co bàn 

Tr sO' hot dng: Tang 8 TOa nhà 63 - 65 Din Biên Phü, phu'OTlg 15, qun Binh Thnh, Tp. HCM, Vit Narn. 

Cong ty TNHH MTV DIa  c Sài GOn Nam Do du'gc thành 1p theo Giy chirng nhn dng k doanh nghip 
s 0312528010 do SO' K hoch và Du tu' Thành ph H Chi Minh cp ngày 30 tháng 11 näm 2013 (dng k 
thay di ln thir 08, ngày 24 tháng 12 närn 2021), vn diu l cüa COng ty TNHH MTV Dja c Sal GOn Narn 
DO là 60.000.000.000 VND. T l gOp vn cUa COng ty là 100%. Trong närn, cOng ty Con nay hot dng san 
xut kinh doanh bInh thuOng và CO 1i. 

Trçi sO' hott dng: 63-65 Din Biên Phü, phu'ng 15, qun Blnh Thnh, Tp. HCM, Vit Nam, 

Cong ty C!i phn Du tu' - Xãy thjng Kinh doanh Nhà Gia Dlnh dLrcYc thành Ip theo Giy chtrng nhn 
däng k doanh nghip s 0304251742 do SO' K hoch và Du tu' Thành pM H Chi Minh cap (dang k thay 
di ln 01, ngày 26 thãng 9 närn 2017), vn diu l cüa COng ty C phn Du tu - Xây drng và Kinh doanh Nhà 
Gia Djnh là 25.000.000.000 VND. Tr l gOp vn cOa COng ty là 70% (tuang duang 17.500.000.000 VND). 
Trong närn, cOng ty Con nay hoat dng san xut kinh doanh bInh thu'O'ng và cO läi. 

Trçi so' hott dng: 63 - 65 Din Biên PhU, phirng 15, qun Binh Thnh, Tp. HCM, Vit Narn. 

Trang I 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  OC SAl GON VA CAC CONG TV CON 

BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TR! 

Cho ndm tài chInh kê't thi2c ngày 31 tháng 12 nàm 202] 

2. Thông tin v cäc cong ty con (tip theo) 

Cong ty TNHH Sài Gôn Vinh Khang dtxçic thành 1p theo Giy chüng nhn dâng k doanh nghip s 
0312924007 do Sä K hoch và Du tu' Thành ph H ChI Minh cp ngày 12 tháng 9 näm 2014 (däng k thay 
di 1n thir 03, ngày 22 thãng 6 nãm 2020), v6n du 1 cüa Cong ty TNHH Sài GOn VTnh Khang là 
10.000.000.000 VND. T' 1 gop vn cUa Cong ty là 80% (tuang du'ong 8.000.000.000 VND). Trong närn, cOng 
ty Con nay hott dng san xut kinh doanh binh thuOng và l. 

Trii sO' hot dng: 63 - 65 Din Biên PhO, phu'O'ng 15, qun BInh Thnh, Tp. HCM, Vit Narn. 

Cong ty TNHH Kinh doanh Bt dng san Sài GOn thrçcc thành 1p và hot dng theo Giy chüng nhn clang 
k doanh nghip s 0314513330 cp ln du ngày 12 tháng 7 närn 2017 và clang k thay dOi lan thir 2 ngày 09 
tháng 02 närn 2022 do SO' K hoch và Du tu' Thành ph H Chi Minh cp, vn diêu l cOa Cong ty TNHH 
Kinh doanh Bt dng san Sài GOn là 30.000.000.000 VND. T' 1 gop vn cüa Cong ty là 100%. Trong nam, 
cOng ty Con nay hott dng san xut kinh doanh binh thu'O'ng và cO läi. 

Trii s hott dng: 63 - 65 Din Biên Phü, phu'ng 15, qun BInh Thnh, Tp. HCM, Vit Nam. 

Cong ty C phn Bt dng san Hing Vu'ffng du'gc thành 1p và hot dng theo Giy chüng nhan clang k 
doanh nghip s 0311582128 ngày 28 thãng 02 narn 2012 do Sâ K hoch và D&u tu' Thành ph H ChI Minh 
cp (thay di ffin thi'r 08, ngày 01 tháng 3 nm 2021), vn diu l cOa COng ty C phn Bt thng san HCing 
Vu'o'ng là 10.000.000.000 VND. Ti l gOp vn là 70% (tirnng throng 7.000.000.000 \TND). Trong näm, cOng ty 
Con nay hot dQng san xut kinh doanh bInh thuOTlg và l. 

Trçi sO' hoat thng: 63 - 65 Din Biên Phü, phu'ng 15, qun Binh Thnh, Tp. HCM, Vit Nam. 

Cong ty Co phn TNHH MTV Bja c Sãi GOn HOa BInh clu'cvc thành 1p và hot dng theo Giy chcrng nhn 
clang k' doanh nghip s 5400510815 ngày 05 thãng 9 näm 2019 do SO' K hoch và DU tu' Thành pM H ChI 
Minh cp, vn diu l cUa COng ty TNHH MTV Dja c Sài GOn HOa BInh là 80.000.000.000 VND. Dn ngày 
31 tháng 12 näm 2021, COng ty dä thijc gOp 5.000.000.000 VND chirn t5' 1 100% trên vn thi'c gOp cóa COng 
ty nay. Trong näm, cOng ty Con nay clang trong giai clon trin khai hot clng kinh doanh. 

Tr sO' hot clng: Tiu khu 3, thj trn Lucrng So'n, huyn Lu'o'ng Son, tinh HOa BInh, Vit Narn. 

Cong ty C phn Tin hQc Smartway du'c thành 1p và hot clQng theo Giy chrng nhn clang k' doanh 
nghips& 0316132186 ngày 06 thãng 02 narn 2020 do SO' K hoch và D.0 tLr Thành pM H ChI Minh cp, 
vn cliu l cUa COng ty C phn Tin h9c Smartway là 5.000.000.000 VND. T 1 gOp vn cüa COng ty là 93% 
tu'ong du'crng 3.500.000.000 VND.. Trong narn, cOng ty Con nay hot clng san xut kinh doanh binh thu'rng và 
10. 

Tri sO' hot dng: 63 - 65 Din Biên Phü, phung 15, qun BInh Thnh, Tp. HCM, Vit Nam. 

COng ty TNHH Du ttr NgQc Tu'Oc thrgc thành 1p  và hot clng theo Giy chrng nhn clang k doanh nghip 
s 0316358835 ngày 01 tháng 7 nam 2020 do SO' KE hoch và Dâu tu' Thành pM H ChI Minh cp (clang k 
thay cli ln 01 ngày 07 thãng 12 narn 2020), vn cliu l cüa COng ty TNHH Du tu' Ng9c Tu'O'c là 
112.500.000.000 VND, t' l vn gOp cüa COng ty là 100%. 

Trti si hot dng: 63 - 65 Din Biên PhCt, phixng 15, qun Binh Thnh, Tp. HCM, Vit Nam. 

3. TInh hInh tài chinh Va kt qua hot dng 

TInh hinh tài chInh và k& qua hot clang  trong nam cUa COng ty C pMn Tang Cong ty C phn Dja c Sài GOn 
và các cOng ty con (gçi chung là "NhOm Cong ty') clu'Q'c trinh bay trong báo cáo tài chInh hp nht dinh kern. 

Trang 2 



CONG TYCO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A OC SAI GON VA CAC CONG TY CON 

BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TRI 

Cho nàne tài chinh kIt thc ngày 31 tháng 12 nám 2021 

4. Thành viên Hi &Ing Quãn trl,  Ban Kim soát, Ban Tng Giám doe 

Thành viên Hi dng Quãn trj, Ban Kim soát, Ban Tng Giám dc trong näm và dn ngày 1p báo cáo tài 
chmnh hçip nht gm có: 

Hi dng Quän trj 

ChU tjch 

Phó Chü tjch (b thim ngày 27/4/2021) 

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

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên (b nhim ngày 27/4/202 1) 

TruO'ng Ban (b nhim ngày 27/4/202 1) 

Truâng Ban (rnin thim ngày 27/4/202 1) 

Thãnh viên 

Thành viên (b nhim ngày 27/4/202 1) 

PhO Tang Giám dc thixing trirc 

PhO Tng Giám d& 

PhO Tng Giám dc 

Ong Phm Thu 

Ong HuS'nh Thanh Hãi 

Ba Nguyn Thj Mai Thanh 

Ong Phm DInh Thành 

Ba Trn Thj Ga 

Ong Dtng Van Phüc 

Ong Kiu Minh Long 

Ong Nguyn Van Khoa 

Ong Phtm Tun 

Ban Kirn soát 

Ong Thai Quc Duong 

Ong Nguyn Hng Phát 

Ba Nguyn Thj Ng9c Oath 

Ba Phm Thj BIch Dáo 

Ban Tng Giäm dc 

Ong Dng Van PhUc 

Ba Tr&n Thj Ga 

Ong Phtm DInh Thành 

Ngirôi dii din theo pháp 1ut cüa NhOm Cong ty trong näm Va dn ngãy 1p báo cáo tãi chinh hç'p nht 

Ong Phtm Thu ChU tjch HDQT 

Ong Pham Thu d üy quyn cho Ong Dng Van PhUc k báo cáo tái chInh hqp nht cho nam tái chInh kt thüc 
ngày 31 tháng 12 narn 2021 theo Giy üy quyn s 208A/2020/GUQ-SGR ngày 31 thang 7 nám 2020. 

5. Kim toán dc 1p 

COng ty TN}{H Kim toán và Djch vi Tin h9c Tp. HCM ("AISC") duc b nhim ia kim toán viën cho nam 
tai chInh kt thUc ngãy 31 tháng 12 nam 2021 cUa NhOm Cong ty. 

6. Trách nhim cüa Ban Tng Giám &Sc 

Ban Tang Giám d6c chju trách nhim 1p báo cáo tài chInh hgp nh.t th hin trung thtic va hçp 1 tInh hInh tái 
chInh hcp nht cüa Nhóm Cong ty ti ngay 31 tháng 12 nam 2021, kát qua hot dQng kinh doanh hgp nht vá 
các 1ung lu'u chuyn tin t h9p nMt cho nam tái chmnh kt thUc cüng ngãy. Trong vic son 1p báo cáo tái 
chmnh hp nMt nay, Ban Tng Giám dc d xem xét vá tuân thU các vn d sau day: 

- Chçn 1a các chinh sách k toán thIch hçip va áp diing mt cách nht quán; 

- Thrc hin các xét doán va uàc tinh mt cách hçip 1 va then trQng; 

Trang 3 
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Theo kin cüa HOi  dng Quãn trj, chUng tOi xác nhn rang Báo cáo tài chInh hçip nht bao gm Bang can dM 
k toán hçp nht tti ngày 31 thang 12 näm 2021, Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh hçp nht, Báo cáo hru 
chuyn tin t hgp nht và các Thuyt rninh dInh kèm dugc sotn thão d th hin quan dim trung tIc và hgp 
1 v tInh hlnh tài chInh h9p nht cUng nhix kt qua hoat dng kinh doanh hçp nht và các 1ung h.ru chuyn tin 
t hcp nht cüa Nhóm Cong ty cho näm tài chinh k& thiic ngày 31 tháng 12 näm 2021. 

Báo cáo tài chInh hçip nht cüa Nhóm Cong ty dirçc 1p phü hçp vói chun mçrc và h thng k toán Vit Nam. 

Tp. HCM ngày 22 tháng 3 nárn 2022 

Thay mt HOi  dng Quãn trl 

Trang 4 

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

BAO CÁO CUA 119! BONG QUAN TRI 
r Cho nãrn tài chmnh kIt thc ngày 31 tháng 12 nám 2021 

6. Trách nhim cüa Hii &Ing Quãn trl và Ban Tng Giám dc (tip theo) 

- Báo cáo tài chfnh h9p nht duçc 1p trên cci sâ hot dng lien tçtc, trU tru'ng hqp khong th giã djnh 

a ring Nhórn Cong ty së tip tçic hoat dng lien tiic. 

Ban Tng Giárn dc chju trách nhirn dam bão r&ng các s sách k toán thIch hp d du'c thit 1p và duy tn dê 
th hin tInh hInh tãi chinh hp nht cüa NhOm Cong ty vâi d chinh xác hp 1' ti mçi thai diem và lam c s 

• d sotn 1p báo cáo tài chInh hgp nht phü hçip vOi ch dO k toán du9'c nêu Thuyt minh cho Báo cáo 

fl
chinh hp nht. Ban Tng Giárn dc cüng chju trách nhim di vái vic báo v các tài san cUa Nhóm Cong ty 
và thirc hin các bin pháp hp l d phOng ngira và phát hin các hành vi gian 1n và các vi phrn khác. 

n 7. Xac nhin 



Tp. HCM, ngày 22 thdng 3 nám 2022 

TONG GIAM BOC 

GG OC 

UNG DUNG 
So' Giá'y CNDKHNKT. 3174-2020-005-1 

Bó Ta! Chinh Vit Nan, co'p 

CONG TY TNHH KIEM TOAN VA D!CH  VU TIN H9C 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 

 

   

S: A0621328-HN/AISC-DNS 

Kmnh jüi:  

BAO CÁO KIEM TOAN BQC LiP 

QU CO BONG, HQI BONG QUAN TRJ VA BAN TONG GIAM DOC 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN BIA OC sAi GON 
yA CÁC CONG TY CON 

Chüng tôi d kirn toán báo cáo tài chmnh hçp nht kern theo cüa Cong ty Ci phn Ting Cong ty Co phn Bja c Sal 
Gôn vã các Cong ty con (g9i chung là "Nhóm Cong ty"), ctuqc 1p ngày 22 tháng 3 näm 2022 tr trang 06 dn trang 56, 
bao grn Bang can dM k toán hqp nht tai  ngày 31 tháng 12 närn 2021, Báo cáo k& qua hot dng kinh doanh hcip nht,  VA 

Báo cáo luu chuyn tin t hqp nht cho narn tài chfnh k& thüc cUng ngày và Bàn thuyt rninh báo cáo tài chInh hqp nhtt. 

Trách nhim ctia Ban Tong Giám dc 

Ban Tang Giárn dc Nhóm COng ty chju trách nhim v vic 1p và trInh bay trung thirc và hqp ! báo cáo tài chInh hçip 
nht cüa NhOrn Cong ty theo chun rnirc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Narn vã các quy djnh pháp 1 cO lien 
quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chinh hqp nht và chju trách nhirn v kim soát ni b ma Ban Tang Giáth dc 
xác djnh là cn thit d dam bão cho vic 1p và trInh bay báo cáo tài chinh hp nht khOng có sai sot tr9ng yu do gian ln 
hoc nhm lan. 

Träch nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhirn cüa chUng tôi là du'a ra kin v báo cáo tài chInh hçip nht da trên kt qua cüa cuOc kirn toán. Chiing tôi 
dã tin hành kim toán theo các chutn rnijc kim toán Vit Nam. Các chun mirc nay yêu cu chUng tOi tuân thu chun 
muc va cac quy dinh ye dao duc nghê nghiep, lap ke hoach va thi.rc hien cuôc kiem toan de dat duac su dam bao hop ly ye 
vic 1iu báo cáo tài chinh hçip nht cUa NhOrn Cong ty có con sai sot tr9ng yu hay không. 

COng vic kim toán bao grn thirc hin các thU tiic nhm thu thp các btng chUng kim toán v các s lieu và thuy& rninh 
trên báo cáo tài chfnh hqp nht. Các thU tiic kirn toán duçic hera ch9n dira trên xét doán cUa kim toán viên, bao gm dánh 
giá rUi ro có sai sot trQng yu trong báo cáo tài chfnh hp nht do gian ln hoc nhrn lan. Khi thijc hin dánh giá các rUi ro 
nay, kim toán viën d xem xét kim soát ni b cUa NhOm COng ty lien quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh 
hçip nMt trung thrc, hçip I nhtm thit k các thU tc kim toán phU hp vài tinh hinh thirc th, tuy nhiën khOng nh&m mvc 
dIch du'a ra ' kin v hiu qua cüa kim soát nOi bO cUa NhOm COng ty. COng vic kim toán cüng bao gm dánh giá tmnh 
thIch hqp cUa các chInh sách k toán duçic áp ding và tfnh hqp l' cUa ác uOc tInh k toán cUa Ban Tng Giám dc cOng 
nhu' dánh giá vic trInh bay tng th báo cáo tài chmnh hp nhtt. 

ChUng tOi tin ti.rO'ng rang các bang chirng kim toán ma chUng tOi d thu thp dtrçc là dy dO và thIch hqp lam cci sO: cho ' 
kin kim toán cUa chUng tOi. 

V kin cüa Kim toán viên 

Theo kin cUa chUng tOi, báo cáo tài chfnh hqp nMt d phan ánh trung thçrc và hp l, trên các khIa cnh trQng yu tinh 
hinh tài chInh hqp nht cUa COng ty C phn Tng Cong ty C6 phn Bla  c Sai GOn vã các cong ty con ti ngày 31 
tháiig 12 näm 2021, cOng nhu' k& qua hot dng kinh doanh hqp nht yà tinh hinh lu'u chuyn tin t hcip nMt cho nam tai 
chInh két thUc cOng ngày, phU hçip yâj chun mirc k toán, ch dO k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 15' 
cO lien quan dn yic 1p yà trInh bay báo cáo tài chInh hcp nhtt. 

KIEM TOAN VIEN 

DO TH HANG 
so' Gid'y GNDKHNKT. 4226-2018-005-1 

Bô Ta! Chinh V!êt Nam cdp 

Branch in Ha Nol: 6th foor, 36 Hoa Binh 4 Str., Minh Khai Ward, Hal Ba Trung Dist,, Ha Noi City Tel: (84,24) 3782 0045 Fax: (84.24) 3782 0048 Email: hanoi@aisc.com.vn  
Branch in Da Nang: 350 Hal Phong Str., Thanh Khe Dist., Da Nang City Tel: (84.236) 3747 619 Fax: (84.236) 3747 620 Email: dariucom.vn 
Rep. Office in Can Tho: P9019 - A 200 Nguyen Hien Str., Ninh Kieu Dist., Can Tho City Tel: (84.28) 3832 9129 Fax: (84.28) 3834 2957 Email: cantho@aisc.com.vn  
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CONG TV CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DJA OC sAi GON 
VA CAC CONG TV CON Mu s B 01- DN/HN 

BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT 

Tçii ngày 31 tháng 12 nãin 2021 Don vj tinh: Do'ng Vit Narn 

TAI SAN 
Thuyt 

Mãsô 31/12/2021 01/01/2021 
minh 

A. TA! SAN NGAN HAN 100 1.638.901.206.529 1.615.516.945.634 

I. Tiên vã các khoãn twong du'o'ng tiên 110 V.1 72.795.289.228 44.333.257.129 

1. Tin 111 20.913.021.308 35.833.257.129 

2. Cáckhoãntuangdu'ongtin 112 51.882.267.920 8.500.000.000 

II. Các khoãn du tu' tài chInh ngn htn 120 V.2a 116.053.000.000 53.000.000 

1. ChüDgkhoánkinhdoanh 121 

2. Dir phOng giãm giá chüng khoán kinh doanh 122 

3. D&u trnm giirdn ngày dáo han 123 116.053.000.000 53.000.000 

III. Các khoän phãi thu ngn htn 130 625.405.543.314 806.353.368.845 

1. Phãi thungánhn cüakháchhàng 131 V.3 126.323.892.796 133.617.482.828 

2. Trátruo'cchongu'äibánngânhn 132 V.4a 322.882.173.180 461.028.255.980 

3. Phãi thu ni b ngân han 133 

4. Phãi thu theo tin d k hoach hçip thng 
xâydrng 134 

5. Phäi thuv cho vayngânhn 135 V.5 65.728.521.316 74.666.318.700 y 
6. Phãithungânhnkhác 136 V.6a 110.535.703.045 137.041.311.337 

7. Dir phOng phãi thu ngän han  khO dôi 137 (64.747.023) 

8. Tài san thiu ch xi~ 1' 139 

IV. Hang tmn kho 140 V.7 814.499.366.428 756.970.442.875 

I. Hangtnkho 141 817.283.610.064 756.970.442.875 

2. Dir phOng giãm giá hang thn kho 149 (2.784.243.636) 

V. Tài san ngn hn khác 150 10.148.007.559 7.806.876.785 

1. ChiphItrãtruO'cngánhn 151 V.12 268.855.527 751.958.538 

2. ThuGTGTdu'GckMutrr 152 8.759.800.073 6.883.842.300 

3. Thug và cãc khoãn khãc phãi thu Nhà nu'âc 153 V. 15b 1.119.351.959 171.075.947 

4. Giao djch mua ban 1ai trãi phiu ChInh phü 154 

5. Tãi san ngân han  khãc 155 - 

Ban thuyë't in/nh báo cáo ái chinh hQp nhdt làphn khóng th tách r&/ cüa báo cáo nay Trang 6 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA  OC SAl GON 
vA CAC CONG TY CON Mh s B 01- DN/HN 

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT 

Tçii ngày 31 tháng 12 näm 2021 Don vj tInh: Dcng Vit Narn 

TA! SAN 
Thuyêt 

Mäsô 31/12/2021 01/01/2021 
minh 

B. TA! SAN DAI HN 200 359.669.324.616 341.381.990.281 

I. Cäc khoän phãi thu dài hin 210 117.085.000.000 115.240.000.000 

1. Phãi thu dài han  cüa khách hang 211 

2. Trãtruâc cho nguO ban dài han 212 V.4b 47.300.000.000 47.300.000.000 

3. Vn kinh doanh a don vj tr1rc thuc 213 - 

4. Phäi thu nôi bô dài han 214 - 

5. Phãi thu v cho vay dài han 215 
6. Phaithudàihankhác 216 V.6b 69.785.000.000 67.940.000.000 

7. Dir phông phãi thu dài han  khó dôi 219 - - 

II. Tài san c dinh 220 10.313.051.532 8.413.703.158 

1. TàisãncdjnhhtfuhInh 221 V.9 8.365.398.032 6.466.049.658 

- Nguyen giá 222 34.059.196.690 31.079.648.648 

- Giá tn hao mon 1u9 ké' 223 (25.693. 798.658) (24.613.598.990) 

2. Tài san c dinh thuë tài chinh 224 

- Nguyen giO 225 

- GiO tn hao mOn h9 ke' 226 - - 

2. TàisãncdjnhvOhInh 227 V.10 1.947.653.500 1.947.653.500 

- Nguyen giO 228 1.984.623.500 1.984.623.500 

- Giá tnt hao mOn h9 ke' 229 (3 6.970.000) ('3 6.970. 000) 

III. Bt dIng san ctu tir 230 V.11 120.774.876.416 123.561.990.796 

-Nguyêngiá 231 133.781.490.188 133.781.490.188 

- Giátrj haornOn 1uk 232 (13.006.613.772) (10.219.499.392) 

IV. Tài san do dang dài hin 240 3.190.437.043 8.811.200.205 

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

2. Chiphixâydirngcobãndàdang 242 V.8 3.190.437.043 8.811.200.205 

V. Các khoãn du tir tãi chInh dãi hin 250 V.2b 96.172.263.034 72.7 13.535.352 

1. Dutu'vàocOngtycon 251 - 

2. Du tuvào côngty lien doanh, lien k& 252 80.979.761.341 61.488.742.152 

3. Du tu' gOp v'n vào don vj khác 253 3.224.793.200 3.224.793.200 

4. Dij phOng du tir tài chinh dài han 254 - 

5. Du tir nrn giCr dn ngày dáo han 255 11.967.708.493 8.000.000.000 

VI. Tài san dài hn khäc 260 12.133.696.591 12.641.560.770 

1. Chi phi trãtru'O'c dài han 261 V.12 11.108.774.736 12.641.560.770 
2. Tãisànthuthunhphoàn1i 262 1.024.921.855 - 

3. Thi& bj, vt tir, phii tf.ing thay th dài han 263 

4. Tâi san dài han  khác 268 - 

5. Lgi th thu'ang mai 269 - 

TONG CQNG TA! SAN 270 1.998.570.531.145 1.956.898.935.915 

    

Ban ihuylt minh báo cáo tài chinh hQp nhdt là phdn khong th tách rà/ cza báo cáo nay Trang 7 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  OC SAI GON 
VA CAC CONG TY CON Mu s B 01- DN/HN 

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT 

Tçii ngày 31 tháng 12 nàin 2021 Doii vj tmnh: Ddng Vi çt Nani 

• NGUON VON
Ma Thuyet

31/12/2021 01/01/202! 
mrnh 

U 
C. NQ' PHAI TRA 300 1.300.968.568.978 1.211.158.363.390 

U 
I. Nc' ngn htn 310 1.040.397.198.962 987.879.241.033 

1. Phãi trã cho nguäi ban ngán hn 311 V.13 11.899.540.282 35.720.450.726 

• 2. Ngu'O'irnuatrãtintri.r6cngânhn 312 V.14 388.557.152.273 385.007.681.428 

R
ThuvàcáckhoãnphãinpNhànuóc 313 V.15a 23.427.948.612 21.671.424.109 

4. Phãitrãngixi1aodng 314 3.877.293.708 6.847.170.491 

• 5. Chiphiphãitrãngânhn 315 V.16 258.824.861.517 243.436.343.743 

6. Phãi trã ni b ngán han 316 - 
• 7. Phãi trã theo tin d k hoach hçip dng xây 

dimg 317 - 

8. Doanh thu chua thc hin ngân han 318 V. 19a 34.315.278 

• 9. Phàitrãngânhnkhác 319 V.17a 54.858.045.836 56.242.866.663 
. 10. Vay và ngthuê tài chinh ngânhn 320 V.18a 290.625.916.057 235.352.391.000 

11. Dir phông phãi trã ngán han 321 - - 

• 12. Qu5khenthuô'ng,phUc1qi 322 8.292.125.399 3.600.912.873 
. 13. Qu5'blnhngia 323 - 

14. Giao djch mua ban 1ti trái phiu ChInh phü 324 - 

U 
II. Nc'  dãi hn 330 260.571.370.016 223.279.122.357 

1. Phãi trã nguôi ban dãi han 331 - 

• 2. NguUi mua trã tin tru'O'c dài han 332 - - 
3. Chi phi phãi trã dài han 333 - 

U 4. Phãi trã ni bO v v6n kinh doanh 334 - 

• 
5. Phãi trã ni bQ dài han 335 - - 

6. Doanhthu chixathirc hin dãi han 336 V.19b 180.109.700.247 198.116.869.535 
• 7. Phãitrãdàihankhac 337 V.17b 19.279.513.440 245.300.790 

8. Vayvàngthuëtàichinhdàihn 338 V.18b 60.000.000.000 24.000.000.000 
9. Trái phiu chuyn di 339 - - 

U 10. C phiu u'u dãi 340 - 
11. Thuthun1-iphoãn1iphãitrã 341 1.182.156.329 916.952.032 
12. Dr phOng phãi trã dài han 342 - 

• 13. Qu5 phát trin khoa h9c và cong ngh 343 - 

U 

U 

U 

U 

U 

• 
Ban thuylt minh báo cáo tài chInh hcip nhdt làphdn khong th/ tách r&i cáa báo cáo nay Trang 8 



440 TONG CQNG NGIJON VON 1.998.570.531.145 1.956.898.935.915 

KE TOAN TRIIONG 

NGUYEN TH QU DINH THI NGUYIT 

Tp. HCM ngày 22 thông 3 nOrn 2022 

CONG TV CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DJA Oc SAI GON 

vA CAC CONG TY CON MusB01-DN/HN 

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT 

Tcii ngày 31 tháng 12 nãn'z 2021 Don vf tInh: Dô'ng Vit Nain 

NGUON VON
MA Thuyt

3 1/12/2021 
minh 

D. VON CHU SO HIYU 400 697.60 1.962.167 745.740.572.525 

I. Vn chü sO' hüu 410 V.20 697.425.202.652 745563.813.010 

1. Vn gop cüa chU sâ httu 411 600.000.000.000 600.000.000.000 

- Co phiêupho thông co quyên bieu quyet 411a 600.000.000.000 600.000.000.000 

1! - Co phié'u u'u dat 41 lb - 

2. Thngdu'vncphn 412 1.940.000 1.940.000 

r 3. Quyn chn chuyn dM trái phiu 413 

4. VnkháccüachUsâhUu 414 

5. Cphiuqu5 415 (110.000) (110.000) 

• 6. Chênh 1ch dánh giá 'a tài san 416 

U
7. Chênh 1ch t' giá hM doái 417 - 

8. Qu5Td&utupháttrien 418 2.101.474.907 2.101.474.907 

9. Qu5 M trçY sap xp doanh nghip 419 

10. Qu khác thuôc vn chü s hU'u 420 

11. Lçi nhun sau thud chu'a phân ph& 421 59.466.939.442 122.520.981.175 

• - LNST chz.ca phdn phi lily ki dIn cuôi 
nOm trwclC 421a 24.651.240.868 20.656.480.104 

U -LNSTchraphãnphIi nOm nay 421b 34.815.698.5 74 101.864.501.071 

• 
12. NgunvndAutu'XDCB 422 

13. Lçi Ich CO dong khong kim soát 429 35.854.958.303 20.939.526.928 

U 

U
II. Ngun kinh phi, qu5 khác 430 176.759.515 

1. NgunkinhphI 431 176.759.515 

U 2. Nguôn kinh phi dä hinh thành TSCD 432 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U Ban thuy&'t in/nh báo cáo tài chmnh hQp nhth làphdn khong thi tách rôl cáo báo cáo flay 

01/01/2021 

176.759.515 

176.759.515 

Trang 9 



Thuyt 
Maso 

mmh 
Näm 2021 Näm 2020 

172.807.231.561 

172.807.231.561 

52.677.265.553 

120.129.966.008 

80.544.300.035 

3.897.303.592 

76.646.996.443 

43.035.881.535 

33.611.114.908 

01 

02 

10 

11 

20 

VI.' 

VI.2 

VI.3 

VI.4 

21 VI.5 7.530.131.886 153.140.276.531 

22 VI.6 23.273.710.518 18.999.679.807 

23 23.2 73.710.518 18.949.044.587 

24 (808.980.811) (1 .773.475.452) 

25 VI.7a - 659.574.141 

26 VI.7b 37.004.617.082 39.825.286.588 

30 66.572.789.483 125.493.375.451 

732.693.220 

1.234.258.200 

(501.564.980) 

66.071.224.503 

5.302.116.144 

4.877.752.971 

424.363.173 

125.917.738.624 

31 VI.8 

32 VI.9 

40 

50 

T 

) 

j 

'0 

VAN PHUC DINH TH NGUYIT NGUYEN THJ QU 

NGUiI LAP B U KE TOAN TRUYNG G GIAM oOc ?
G TRU'C 

K  TONG • 
'? CONTY 

CO'p 
* DIAÔ.,. 

SAIGON 

Ban thuyEt minh báo cáo tài chInh hQp nMt làphn không th tách rôi cña báo cáo nay Trang 10 

CONG TY co PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC SAl GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s B 02- DN/HN 

BAO CÁO KET QUA HOiT DQNG KINH DOANH HP NHAT 

Cho nám tài chInh kit thik ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vj tInh: Dng Vit Narn 

CHI TIEU 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 

2. Các khoãn giâm trr doanh thu 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vii 

4. Giávnhàngbán 

5. Lçri nhun gp v ban hang và cung cp dlch  vi 

(20=10-11) 

6. Doanh thu hot dng tài chinh 

7. Chi phi tài chInh 

Trong do: Chi phi läi vay 

8. Phn lãi (/hoc 1) trong cong ty lien doanh, lien k& 

9. Chi phi ban hang 

10. Chi phi quãn 1 doanh nghip 

11. Lçri nhuii thun tfr hoit dng kinh doanh 

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

12. Thu nhp khác 

13. Chi phi khác 

14.Lçrinhun khác(40=31-32) 

15. Tong kyi nhun k toán tru&c thud 
(50 = 30 + 40) 

16. Chi phi thug TNDN hin hành 

17. Chi phi thus TNDN hoân ii 

18. Lçri nhun sau thu thu nhp doanh nghip 

(60 = 50 - 51 -52) 

C dông cüa Cong ty mc 

C dOng không kim soát 

19. Lãi co ban trên c phiu 

20. Lãi suy giãm trên cô phiu 

51 VI. 10 20.122.956.393 23.541.758.592 

52 (759.717.558) 595.047.637 

60 46.707.985.668 101.780.932.395 

61 34.815.698.574 101.864.501.071 

62 11.892.287.094 (83.568.676) 

70 vI.11 580 1.617 

71 VI.12 580 1.617 

Tp. HCM, ngày 22 tháng 3 nOin 2022 



02 V.9->11 

03 VI.4,7 

04 

05 

06 VI.6 

07 

4.111.876.084 4.736.357.070 

2.848.990.659 

(7.228.166.778) (153.389.006.045) 

23.273.710.518 18.949.044.587 

08 89.077.634.986 (3.785.865.764) 

09 169.108.718.743 (55.003.845.813) 

10 (60.313.167.189) (169.410.257.934) 

11 (15.033.626.147) (118.142.023.553) 

12 16.931.320.420 2.416.788.280 

13 

14 (22.382.581.307) (17.058.490.894) 

15 V.15 (19.919.397.852) (25.933.584.903) 

16 

17 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DIA  OC SAl GON 
VA CAC CONG TV CON Mu s B 03- DN/HN 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TI WYP NHAT 

(Theo phucmg pháp gián tip) 

Cho näm tài chinh ke't thz2c ngày 31 tháng 12 närn 2021 Don vj tmnh: Dông Vit Nain 

CH TIEU 
Thuyêt 

Maso 
minh 

Näm 2021 Näm 2020 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

1. LIXU CHUYEN TIEN T HOAT DQNG KINH DOANH 

I. Loinhuântru*cthu 01 

2. Diu chinh cho các khoãn: 

- Khu hao tài san c djnh và bt dQng san du tu 

- Các khoãn dir phông 

- Lai, 1 chênh 1ch t giá hM doái do dánh giá 1i 
các khoân imic tin t có gc ngoi t 

- Lãi, I tr hot dng du tu 

- Chi phi lai vay 

- Các khoãn diu chinh khác 

3. Li nhun tü hoit dng kinh doanh truóc thay di 
von Iu'u dng 

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

- Tang (-), giãrn  (+) hang tn kho 

- Tang (+), giãm (-) các khoãn phãi trã (khong k lai 
vay phãi trã, thud thu nhp phãi np) 

- Tang (-), giãm  (+) chi phi trã truc 

- Tang (-), giãrn (+) chirng khoán kinh doanh 

- Tin lai vay da trã 

- Thus thu nhp doanh nghip d nOp 

- Tiên thu khác tr hot dng kinh doanh 

- Tin chi khác tr hott dng kinh doanh 

Lu'u chuyên tin thun tü hoit dng kinh doanh 20 

II. L!XU CHUYEN TIEN TO HOT DQNG DAU Tif 

Tin chi d rnua sam, xây dirng TSCD va cac TSDH 21 
khác 

2. Tin thu tir thanh 1, nhu'çing ban TSCD va các TSDH 22 
khác 

3. Tin chi cho vay, rnua các cong ci ng cUa don vj khác 23 

4. Tin thu hi cho vay, ban 1i các cong cli  ng cüa don 24 
vj khac 

5. Tin chi du tu' gop vén vao don vj khác 25 

6. Tin thu hi du tu' gOp vn vao dan vj khác 26 
7. Tin thu tCr lài cho vay, c tü'c vã lçii nhun duçc chia 27 

66.071.224.503 125.917.738.624 

157.468.901.654 (386.917.280.581) 

391.319.293 

(138.311.617.109) 

27.281.700.000 

(20.29 1.0 19. 189) 

4.669.044.917 

(5.175.878.242) (922.339.001) 

1.398.384.707 

(65.592.400.000) 

135.300.000.000 

(10.336.300.000) 

438.137.270.000 

7.393.642.813 

505.378.258.519 Lu'u chuyn tin thun tfr hott dng &*u tu' 30 (131.436.450.330)  

Bàn thuyé n2inh báo cáo tài chinh hQp nhch là phn khóng th tách rài clia báo cáo nay Trang 11 



32 

33 IX.1 274.174.115.865 

34 IX.2 (182.900.590.808) 

35 

36 (88.843.944.282) 

40 2.429.580.775 

50 28.462.032.099 

60 44.333.257.129 

378.773.250.049 

(433.526.168.049) 

(67.220.035.880) 

(121.972.953.880) 

(3.511.975.942) 

47.845.233.071 

61 

72.795.289.228 44.333.257.129 

Tp. HCM, ngày 22 tháng 3 närn 2022 

PHO S G GIAM DOC 
TRVC 

TO'N G 
coG T 
CO'p .j 
DiA 00 

SAIGON 

PHUC 

I Cc 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  OC sAi GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s B 03- DN/HN 

BAO CÁO LIJU CHUYEN TIEN Tt WYP NHAT 

(Theo phiiang pháp gián tip) 

Cho nãin tài chInh kIt thic ngày 31 tháng 12 nãrn 2021 Don vj tInh: Dng Vit Nani 

CH TIEU - Thuyt 
Maso 

minh 
Näm 2021 Näm 2020 

r 
r 

a 
r 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
n 

III. LIfU CHUYEN TIEN TU HOT DQNG TA! CHINH 

1. Tin thu tiir phát hành c phiu, nhn vn gop cüa CSH 31 

2. Tin trã lai vn gOp cho các chU sâ hüu, mua 1i Co 

phiu cüa doanh nghip d phát hành 

3. Tin thu tir di vay 
4. Tin trã hg gOc vay 
5. Tin trã ng gc thuê tài chInh 

6. C tCrc, igi nhun dã trã cho chü si httu 

Luu chuyên tin thun tü hoit ding tài chinh 

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

Tin vã tuong du'o'ng tin &tu näm 

Anh hixO'ng cüa thay di t giá Mi doái quy di ngoi 
t 

Tin vä tu'ong du'o'ng tin cMi näm (70 = 50+60+6 1) 70 V.1 

KE TOAN TRUOG 

IMNH Till NGUYIT NGUYEN TH QU 

Bàn thuyé't minh báo cáo tài chInh hQp nhdt làphdn khOng the tách r&i cia báo CáO flay Trang 12 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  Oc sAi GON 

VA CAC CONG TY CON Man so B 09- DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAT CHINH HqP NHAT 

Cho nám tài chmnh kIt thic ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vf tInh: Dóng Viçt Narn 

I. DAC DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHIP 

1. Thành 1p 

Cong ty C phn Tng Cong ty C phn Dja c Sài GOn (g9i tit là "COng ty"), ten Cu là Cong ty C phn Dja c 
Sài GOn dixçc thành 1p theo Quyt djnh s 108/1999/QD-TTg ngày 23 tháng 4 nãrn 1999 cüa Thu Tu'ó'ng ChInh 
phü trên ca s& c phn hóa ti'x Cong ty Xây dimg và Kinh doanh nhà Gia Djnh. Cong ty hoat dng thee Giy 
chrng nhn dang k doanh nghip Cong ty c phn s 056652 ngày 06 tháng 12 närn 1999 và dang k thay di ln 
thir 16 ngày 26 tháng 11 närn 2021 du'gc cp bôi Sä K hoach và Du tu' Thành pM Hc ChI Minh v chuyn di 
Cong ty C phn Dja c Sài GOn thành Cong ty C phn Tng Cong ty C phn Dja c Sài Gôn. 1 

2. Linh vrc kinh doanh: Xây dg và kinh doanh bt dng san. 

3. Ngành nghê kinh doanh 

Heat dng chInh trong nãm hin tai  cüa Nhóm Cong ty là cho thuê, mua ban nhà 6', nhn quy&n scr diving dt d xây 
drng nba ô' ban và cho thuê, du tu' xay drng co s ha tAng theo quy hoach, xây dmg nhà 6' d chuyn quyn scr 
dung dat, xây dçmg dan ding và cOng nghip và tu' vn bt dng san. 

4. Chu san xut, kinh doanh cüa Cong ty 

- DM vó'i heat dng kinh doanh dr an: chu k san xut, kinh doanh trên 12 tháng. 

- Di vol heat dng kinh doanh thông thu6ng: trong vOng 12 tháng thee näm tài chInh bt dAu tr ngày 01 tháng 01 
dn ngày 31 tháng 12. 

5. Dc dim hot dng cüa doanh nghip trong näm CO ãnh htrOng dn báo cáo tãi chInh hQ'p nht 

Trong näm 2021, thirc hin giän cách xã hOi  thee Chi thj s6 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu Tu'ó'ng ChInh 
phü và các Chi thj M sung v quy djnh han  ch ti tap  ne'i dOng nguà'i do ãnh hu'O'ng cüa can bnh du'ô'ng hO hp 
cp COVID-19, tInh hInh kinh doanh cüa Cong ty dà gp mQt s khO khãn nht djnh so vOl närn tru'ó'c. 

6. Cu trüc doanh nghip 

6.1. Tng s các Cong ty con 

S luvng các COng ty con : chin (09) cong ty con. 

6.2. Danh sách các cong ty con du'gc h9p nht 

Tai ngày 31 tháng 12 närn 2021, Cong ty Co tam (08) cong ty con sO' httu trçrc tiêp nhu sau: 

Ten Cong ty và dia  chi Ho cit d5ng chInh T}) l yIn gop Tj) l sO' hC'tu 
7V l quyên bilu 

quyé't 

1. Cong ty C phAn DAu tu Xây dtrng, kinh 
Xây d1rng và Kinh deanh nhà doanh bt dng 70,00% 70,00% 70,00% 
GiaDnh san 

Tri,i sO'  heat dng: 63 - 65 Din Biên Phü, phuO'ng 15, qun Blnh Thanh, Tp. HCM, Vit  Nam. 

2. Cong ty C phAn DAu B Xây drng, kinh 
doanh b,t dng dng san Hung Vue'ng 
san 

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

Tr sO' heat dng: 63 - 65 Din Biên Phü, phuO'ng 15, qun Binh Thanh, Tp. HCM, Vit Narn. 

Các thuyé't mirth nay là bO phin hcxp thành các Báo cáo tài chInh hQp nhá't Trang 13 
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6.2. Danh sách các cong ty con thrçc hqp nht: (tip theo) 

3. Cong ty C phân Tin h9c Lp trinh may vi 
Smartway tInh 

Trçi sO' hoat dng: 63 - 65 Din Biên Phü, phi,thng 15, qun BInh Thanh, Tp. HCM, Viêt Narn. 

4. Cong ty TNHH Sài Gôn San xut hang
80,00% 80,00% 

VTnh Khang trang trI ni that 
80,00% 

Tr sO' hot dng: 63 -65 Din Biên Phü, phu'rng 15, qun Binh Thanh, Tp. HCM, Via Nam.  

Xây drng, kinh 
5. Cong ty Co phân Dâu tu' và 

doanh bt dng 83,00% 83,00% 83,00% 
Phát trin Nhoi Trach 

san 

• 
Tri sO' hoat dng: Tng 8 TOa nhà 63 - 65 Din Biên Phü, phuOig 15, qun Binh Thanh, Tp. HCM, Via Narn. 

'C 

• 6. Cong ty TNHH MTV Dia Xây dmg, kinh 
doanh bat dng 100,00% 100,00% 100,00% 

cSàiGOnNamDO 
• san 

N 
• Tri sO' hoat dng: 63-65 Din Biên Phü, phu'O'ng 15, qun Binh Thanh, Tp. HCM, Via Nam.  

Xây dimg, kinh 
• 7.CôngtyTNHHKinhdoanh doanh bt dng

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

• 
san 

• 
Tri sO' hoat dng: 63 - 65 Din Biên Phü, phiiô'ng 15, qun BInh Thanh, Tp. HCM, Via Nam.  

• 
Xây dçrng, kinh 

8. Cong ty TNHH MTV Dja doanh bat dQng 

• c Sài GOn HOa BInh san 100,00% 100,00% 100,00% 

Tru sO' hoat dông: Tiu khu 3, thj tran Lu'o'ng Son, huyn Liso'ng So'n, tinh HOa BInh, Via Nam. 
r 

6.3. Danh sach cac COng ty con theo Giay chüng nhn däng k doanh nghip nhu'ng chu'a hoan tht vic gOp vn. 

Tj) l quyê'n biêu 
• 

Ten Cong ty và ctja chi HoQt d(5ng chinh Tj) l vn gOp l sO' hC'cu 

Xây dmg, kinh 

• 
COng ty TNHH Du tu' Ng9c doanh bat dng 
Tu'ó'c san 100,00% 100,00% 100,00% 

• Tri sO' hoat dng: 63 -65 Din Biên Phü, phu'Ong 15, qun Blnh Thanh, Tp. HCM, Via Nam. 

Cthc thuyé't ,ninh nay là bç3phn hp thành các Báo cáo lài chinh hc.rp nha't Trang 14 
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6.4. Danh sách các cong ty lien kt, lien doanh duçc phãn ánh trong Báo cáo tài chInh hp nht theo phu'o'ng pháp vn 
chü so' httu 

Ten Cong O Ho cit d5ng chInh Tj) l vO'n gop Tj) l sO' hCi'u 
23 l quyën biêu 

quyët 

27,70% 27,70% 

30,00% 30,00% 

49,00% 49,00% 

49,70% 49,70% 

50,00% 50,00% 

50,00% 50,00% 

50,00% 50,00% 

a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
r 
U 

a 

Cong ty TNHH Hái Sinh Kinh doanh bt 
Nguyen dng san 

Cong ty C phn Du tu Bt Kinh doanh bt 
dng san Huó'ng Du'ang dng san 

Cong ty C phAn Nhâ hang Djch vi an uông, 
KnKu t chrc su kin 

COng ty C phn Tu vn Tu' vn, thit k, 
Thit k - Xây drng DO Thj giám sat 

COng ty TNHH Dja c Sài Xáy dmg, kinh 
Gôn Phü Quc doanh bt dng 

san 

Cong ty C phn Smart Chuyn phát 
Express nhanh 

Cong ty TNHH Dja c Tun Kinh doanh bt 
Minh dng san 

7. Tuyên bO ye khã näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh hçrp nhãt 

Vic hra ch9n s 1iu và thông tin cn phái trinh bay trong báo cáo tài chInh hçp nMt duçc thrc hin theo nguyen 
tc cO th so sánh du'çc giQ'a các k k toán tuo'ng rng. 

II. NIEN DQ KE TOAN, DN VI TIEN T1 S1J' DUNG  TRONG K1 TOAN 

1. Niên d k toán 

Nien d k toán cüa Nhóm COng ty bat du tr ngày 01 tháng 01 va kt thiic ngày 31 tháng 12 hang näm. 

2. Don vj tin t sfr dijng trong ké toán 

Dng Vit Nam (VND) du'çvc scr dung lam don vj tin t d ghi s k toán. 

III. CHUAN MVC  VA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

1. Ch dI k toán áp diing 

Nhóm COng ty áp diing Ch d k toán doanh nghip Vit Nam theo hiió'ng dn tai  Thông ttr s 200/2014/TT-
BTC du'c B Tài chInh Vit Nam ban hành ngày 22/12/20 14. 

Nhóm COng ty áp dung Thông tix 202/2014/TT-BTC ("ThOng tii 202') du'9'c B Tài chInh Vit Nam ban hanh 
ngày 22/12/20 14 hu'ó'ng dn phu'ong pháp 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh hçp nhât. 

2. Tuyên b v vic tuân thu chun mlrc k toán và ché d k toán 

Chi.ng tOi dä thijc hin cOng vic k toán 1p va trinh bay báo cáo tài chinh hp nMt theo các chun rnçrc k toán 
Vit Nam, ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan. Báo cáo tài chInh hçp 
nht d du'çc trinh bay mt cách trung thirc và hçp l v tInh hinh tài chInh hcp nhat, kt qua kinh doanh h9p nht 
và các lung tin cüa doanh nghip. 

Vic bra ch9n s lieu và thông tin cn phai trInh bay trong ban Thuy& minh báo cáo tài chInh hp nht du'c thirc 
hin theo nguyen tac tr9ng yu quy djnh tai  chu,n mrc k toán Vit Nam s 21 "TrInh bay Báo Cáo Tài ChInh". 

Các thuylt mirth nay là hO phOn hcip thành các Báo cáo tài chInh hQp nhá't Trang 15 
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IV. CAC CHfNH SACH KE TOAN AP DVNG 

1. Co s& hçrp nht báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh h9p nht bao gm các báo cáo tài chInh cüa Cong ty C phn Tng Cong ty C phn Dja c Sài 
Gôn và các Cong ty con (gçi chung là "Nhóm Cong ty') cho närn tài chInh 2021. 

Các Cong ty con thrçc hqp nht toàn b k tr ngày mua, là ngày Cong ty thrc sr nm quyn kim soát các Cong 

ty con, và chm dOt vào ngày Cong ty thirc sr cMrn dOt quyn kim soát các Cong ty con. 

Các báo cáo tài chinh cOa các Cong ty con duçc 1p cOng näm tài chInh vó'i Cong ty C phn Tng Cong ty C 
phin Dja c Sài Gôn theo các chInh sách k toán théng nMt vói các chInh sách kê toán cUa Cong ty Co phân Tong 
Cong ty C phn Dja c Sài GOn. Các but toán diu chinh dã du'çc thirc hin dOi vó'i bat k chinh sách ké toán nào 
có dirn khác bit rthm darn bàn tinh thng nht giQa các COng ty con và Cong ty Co phân TOng COng ty C phn 
Dja c Sài GOn. 

Tt cã các s dii gitta các don vj trong cOng Nhórn Cong ty và các khoãn doanh thu, thu nhp, chi phi phát sinh tir 
các giao djch trong ni b Nhóm Cong ty, k cá các khoãn lãi chua thirc hin phát sinh tir các giao djch trong ni 
b Nhórn Cong ty dang nm trong giá trj tài san dugc loai trir hoàn toàn. 

Các khoán I chu'a thirc hin phát sinh tr các giao djch ni b dang phãn ánh trong giá trj tài san cOng duçc loai 
bO tnt khi chi phi gay ra khoán l do không th thu hM duçc. 

Lçi Ich cOa các c dông khOng kirn soát là phn lçñ ich trong li hoc l, và trong tài san thun cOa các Cong ty 
con khOng du?c nrn gii bii Nhórn Cong ty, duçc trinh bay riêng bit trên Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 
hçip nht và duçic trInh bay riêng bit vói phAn vn chU s hO'u cUa các c dOng cOa Nhórn COng ty trong pMn 
Vn chO sO hQu trên Bang can dM k toán hçp nht. 

I Các khoan 1 phát sinh tai  cOng ty con duçic phân b tuong 1rng vói phn sO hCru cUa c dOng khOng kirn soát, k 
cá truOng hçp s l do lóii han phn sO hu'u cUa c dOng khOng kirn soát trong tài san thun ccia cOng ty con. 

2. Nguyen tc ghi nhn các khoän tiên Va thong throng tiên 

Tin bao gm tin rnt, tin gCri ngân hang khOng k' han. 

Các khoãn thong throng tin bao grn các khoãn tin gCri có k han  và các khoàn du tu ngn han  có thOi han 

1 gc khOng qua ba tháng kê tr ngày du tu, có tinh thanh khoãn cao, có kha näng chuyn di d dàng thành các 
luvng tin xác djnh và khOng có nhiu rOi ro trong chuyn dM thành tin. 

3. Nguyen täc kê toán các khoãn dâu ti.r tãi chInh 

Các khoãn du tu' nm gifr in ngäy dáo htn 

• Các khoàn du tu' nrn gitr dn ngày dáo han  bao grn: các khoan tin gcri ngân hang cO kS' han và các khoán cho 

a

vay nrn gia dn ngày dáo han vói rniic dIch thu läi hang kT và các khoãn du tu nrn giQ den ngày dáo han  khác. 

Các khoàn du tu nm giU dn ngày dáo han  duc ghi nhn ban du theo giá gc bao gm giá mua và các chi phI 

• lien quan dn giao djch rnua các khoàn du tu. Sau ghi nhn ban du, nu chua duc 1p dir phOng tn tht các 
khoàn du tu theo quy djnh cOa pháp lut, các khoàn du tu nay duçc dánh giá theo giá trj có th thu hi. Khi có 

• b&ng chirng chic chin cho thy mt phn hoc toàn b khoàn du tu cO th khOng thu Mi ducc thI s tn tht 

a
duc ghi nhn vào chi phi tài chinh trong närn và ghi giárn giá trj dàu tu. 

Nguyen tc k toán di vó'i các khoãn cho vay 

• Các khoán cho vay là các khoán cho vay bang kM uóc, hp dng, thOa thuan  vay giaa 2 ben vói mc dich thu läi 
hang k và duçc ghi nhn theo giá gc tn's các khoan di,r phOng phài thu khó dOi. D phOng phai thu khó dOi cCia 
các khoàn cho vay du'?c 1p can ciLr vào rnirc uóc tInh cho phn giá trj bj thn tht da qua han  thanh toán, chua qua 

• hn nhung có tM khOng dOi du9c do khách vay khOng có kha näng thanh 

p Các thuyé't ininh nay là bO phn hQp thành các Báo cáo tài chmnh hQp nh& Trang 16 
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3. Nguyen tc k toán các khoãn du tu' tài chInh (tip theo) 

Các khoãn du tu' vào cong ty lien doanh, cong ty lien kt 

Khoán du tu vào cong ty lien doanh dixc ghi nhan  khi Nhóm Cong ty cO quyn dng kirn soát các chInh sách 

tài chinh và hoat dng cüa NhOm Cong ty nay. Khi Nhórn Cong ty không con quyên dông kirn soát thI ghi giãrn 

khoán du tu vào cOng ty lien doanh. 

Khoãn du tu' vào cOng ty lien kt du'çc ghi nhn khi Nhóm Cong ty nrn gitr tir 20% dn du'ó 50% quy&n biu 

quyt cüa các cOng ty du'çc dAu tu', cO ánh hu&rig dáng k& nhung kliOng nm quyn kim soát trong các quyt djnh 
v chInh sách tài chInh và hott dng tai các cOng ty nay. Các khoãn du tis vào cOng ty lien kt thrçc phán árih trên 

báo cáo tái chInh hgp nht theo phu'o'ng pháp vn chü so' htru. 

Theo phu'o'ng pháp vtn chü si hQ'u, các khoán vn gop ban du dugc ghi nhn theo giá gc, sau do du'gc diu 
chinh theo nhOrng thay di cüa phn s hO'u cüa ben gop vn trong tài san thun cüa cOng ty lien doanh, cOng ty 

lien kt sau khi mua. Báo cáo kt qua kinh doanh hp nht phán ánh phn sO' hQ'u cUa Nhóm COng ty trong kt qua 
ho?t dng kinh doanh cüa cOng ty lien doanh, cOng ty lien kt sau khi mua thánh mt chi tieu rieng bit. 

Li th thu'oig rnai phát sinh tr vic du tu' vao cOng ty lien doanh, cOng ty lien kt dugc trinh bay gOp  vao giá trj 

fl ghi s ci,iakhoán du tu'. Nhóm COng ty khOng phân b lçi th thuong mai nay ma thirc hin dánh giá hang nam 

xem 1p'i the thuung nwi có bj suy giám hay khOng. 

Báo cáo tái chInh cüa cOng ty lien doanh, cOng ty lien kt du'c 1p cüng k' k toán vó'i Báo cáo tai chInh cOa 

Nhóm COng ty va sü' ding các chInh sách k toán nht quán. Các diu chinh nht thIch hp dã du'c thrc hin 

d dam bão các chInh sách k toán du'çc áp dçing nht quán vó'i Nhóm COng ty trong tru'O'ng hcrp cn thit. 

Các khoán du tu' gOp vn vão don vj khác 

Khoán du tu' gop vn vào don vj khác ia khoãn Nhóm COng ty du tu vào cOng c vn cOa don vj khác nhu'ng 

R không có quyn kim soát hoc dng kim soát, khOng có ãnh huOng dáng k di vó'i ben du'ç'c du tu'. 

M
Các khoãn du tu duct ghi nhn theo giá gc, bao gm giá mua và các chi phi lien quan trirc tip dn vic du tu'. 
Tru'Ong hp du tu bang tai san phi tin t, giá phi khoãn du tu duc ghi nhn theo giá trj h9p l ci.ta tai san phi 

• 
tin t ti thO'i dim phát sinh. 

" Khoãn du tu' ma NhOm COng ty nrn gitr lâu dai (khOng phân loai lá chirng khoán kinh doanh) va khOng cO ánh 
hu'O'ng dáng k d6i vó'i ben du'c du tu', vic 1p dir phOng thn tMt duc thirc hin nhu sau: Khoãn du tu' khOng 

• 
xác djnh du'çc giá trj hçp l tai  thO'i dim báo cáo, vic 1p  dir phOng duçc thc hin can cr váo khoán l c0a 
du'gc du tu'. Can cir d trIch 1p dir phOng thn that du tu vao do'n vj khác l báo cáo tai chInh cOa cOng ty duct 

• du tu'. 

• 4. Nguyen tc ghi nhn các khoãn phãi thu thu'o'ng mi và phãi thu khác 

• 
Các khoãn phãi thu duçc ghi nhn theo giá gc trir dij phOng cho các khoán phái thu khá dOi. 

R
Vic phân loai các khoán phãi thu l phái thu khách hang, phái thu nOi bO va phái thu khác tüy thuOc theo tInh 
cht cüa giao djch phát sinh ho.c quan h gi&a cOng ty va di tuçng phãi thu. 

Phtrong pháp 1p dii phOng phäi thu khO dOi: dij phOng phãi thu khO dOi duçvc uó'c tInh cho phn giá trj bj tn 
tht cüa các khoán nç phái thu va các khoán du tu nm gicr dn ngay dáo hn khác có ban chit tu'o'ng tir các 
khoãn phái thu khó có kha näng thu hi dä qua hn thanh toán, chu'a qua han  nhtrng có th khOng dOi duc do 

• khách nç khOng có khã nang thanh toán vi lam vao tinh trng phá san, dang lam thu tiic giai th& int tIch, bO trn... 

• 
Các thuylt minh nay là b(5 ph42n hQp thành các Báo cáo rài chInh hQp nh/it Ti'ang 17 
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5. Nguyen tc k toán các hqp dng hqp tác kinh doanh (BCC) 

Hp dng h9p tác kinh doanh duó'i hInh thirc hot dng kinh doanh dng kim soát là hoat dng lien doanh không 
thành 1p rnt ca s kinh doanh mói. Các ben lien doanh có nghia vii và duçc huông quyên lçii theo thôa thun 
trong h9p dng. Hoat dng cüa hcrp ding lien doanh dtrçc các ben gop vn thrc hin cñng vói các hott dng kinh 
doanh thông thràT1g khác cüa trng ben. 

Cong ty ghi nhn các khoãn mang di gop vn vào BCC ban du theo giá gc và phãn ánh là nç phài thu khác. 

Các khoán vn (bang tin hoc tài san phi tin t) gop vào BCC dugc ghi nhn và phãn ánh trong Báo cáo tài 

chinh là tài san gop vn lien doanh can cir vào các thOa thun trong h9p dng. Chênh 1ch giia giá trj hp 1 càa 

tài san nhn v và giá trj khoãn vn gop (nu co) du'?c phán ánh là thu nhp khác ho.c chi phi khác. 

Di vó'i doanh thu, chi phi, san phrn lien quan dn hp dng thI Cong ty ghi nhan  doanh thu ducic chia tr vic 

ban hang hoc cung cp djch v, chi phi phãi gánh chju cüa lien doanh can cir vào các thOa thun trong hçp dng. 
Di vo'i các khoan chi phi phát sinh riêng cho hot dng kinh doanh dng kim soát do minh bO ra thI Cong ty 
phãi ghi nhn chi phi phãi gánh chju. 

Nu BCC quy djnh các ben khác tham gia BCC dugc hu'O'ng mt khoãn lgi nhun c djnh, Cong ty ghi nhn 
doanh thu cho thue tài san dM vó'i khoàn du'c chia tr BCC. Nu BCC quy djnh ben tharn gia BCC dugc hung 
mt khoãn thu nhp ngay sau khi hoàn thành nghia vi dã thOa thun trong BCC và khOng có nghia vçi hoàn trà dü 
bt k' l do nào khác thI ben nhn dirc ghi nhan doanh thu tr h9p tác kinh doanh nhu là phAn I?i nhuan ti thiu 
tirBCC 

6. Nguyen tc ghi nhin hang tn kho 

Hang tn kho duçc ghi nhan theo giá gc (-) trtr dir phông giám giá và dir phOng cho hang tn kho li thOi, rnt 
phm chit. 

Giä gôc hang ton kho thrç'c xäc djnh nhff sau: 

- Nguyen Iiu, vat iiu, hang hóa: bao gm giá mua, chi phi van  chuyn và các chi phi lien quan trijc tip khác 
phát sinh d có du'pc hang tn kho 0.  dja dirn và trng thai hin tai. 

-Thành phrn bt dng san du tij: bt dQng san du'c xây dirng vói miic dIch d ban trong qua trInh hoat dng 
bInh thu'O'ng cüa COng ty, khOng phai d cho thue hoac chO' tang giá du'c ghi nhan là hang ton kho. 

- Chi phi san xut kinh doanh dO dang: bao gm chi phi dn bü, giai phóng mat  bang, san 1p mat  bang, chi phi 
quyn sU' ding dat, chi phi nguyen vat  1iu chinh, nhân cOng trxc tip và chi phi san xuât chung phát sinh trong 
qua trInh thrc hin các dii an, các cOng trinh xày drng co bàn d dang. 

Phu'o'ng pháp tInh giá trj hang tOn kho 

- Nguyen vat  1iu, cong ci, dung cii: theo giá bInh quân gia quyn. 

- Thành phm, hang hóa: theo giá thrc th dich danh. 

Hich toán hang tmn kho: Phu'ang pháp k khai thi.rO'ng xuyen. 

Phu'ong pháp 1p dtr phông giãm giá hang tmn kho: Dir phông cho hang tn kho diiçc trIch 1p khi giá trj thun 
có th thc hin du'çc cüa hang thn kho nhO hoi'i giá gc. Giá trj thun cO th thrc hian dLrp'c là giá ban u'ó'c tInh 
trr di chi phi u'ó'c tinh d hoàn thành san phm và chi phi ban hang uó'c tinh. S dr phOng giam giá hang tn kho 
là sO chenh lch gina giá gc hang tn kho ló'n ho'n giá trj thun có th thirc hin duc cüa chiiing. Dir phOng giãm 
giá hang tOn kho duc 1p cho tü'ng mat  hang tn kho có giá gc 1n hon giá trj thun có th tic hin du'c. 

Các thuyë't ininh nay là bphç2n hQp thành các Báo cáo tài chmnh hcrp nhá't Trang 18 
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KI 
Khi tài san c djnh thrçc ban hoc thanh l, nguyen giá và khu hao lüy kê duçc xóa so và bat ki khoãn läi l nào 
phát sinh tis vic thanh l du dugc tinh vào thu nhp hay chi phi trong nàm. 

Tài san c dinh hCht hlnh mua srn 

• Nguyen giá tài san c djnh bao gm giá rnua (trir (-) các khoãn duçc chit khu thu'o'ng mi hoc giám giá), các 
khoàn thug (không bao gm các khoán thus duc hoàn lai) và các chi phi lien quan tr;c tiêp den vic dua tài san 

R
vào trng thai sn sang sr diing, nhu chi phi 1p dat, chy thir, chuyen gia và các chi phi lien quan tr;c tip khác. 

R
Tài san c djnh hInh thành do du tu xây dmg theo phuong thirc giao thu, nguyen giá là giá quyt toán cOng trinh 
dAu tu' xây dng, các chi phi lien quan tr;c tip khác và l phi truóc b (nu co). 

• Tài san c djnh là nhà ccra, vt kin trüc gn lin vó'i quyn sCr dimg dt thI gia trl quyn scr diing dt du'p'c xác 
.	 djnh rieng bit và ghi nhn là tài san c djnh vO hInh. 

7.2. Tãi san c dinh vô hlnh 
• ,. 

Tãi san cô djnh vô hlnh duc ghi nhn theo nguyen giá trir di (-) giá trj hao mOn lüy ke. Nguyen giá tài san cô 

• djnh vO hinh là toàn b các chi phi ma doanh nghip phài bO ra d cO du'c tài san c djnh vô hInh tinh dn thai o 
dim dLra tài san do vào sir dung theo du' kin. 

• .' 
Tài san cô djnh vó hInh là quyên si't' diing dat 

Nguyen giá tài san c djnh vô hinh là quyn sU' dung dt là s tin trâ khi nhn chuyn nhu'ng quyn s ding dt 

• hp pháp tir ngu'Oi khác, chi phi dn bü, giai phóng mt b&ng, san 1p mt b&ng, l phi truó'c ba,.. 

Pha mérn may vi tinh 

Ph,n mm may tinh là toàn b các chi phi ma Cong ty da chi ra tinh dn thO'i dim du'a phAn mm vào sU' dung. 

7.3. Phwo'ng pháp khu hao TSCD 

Tài san c djnh duac khu hao theo phuung pháp duOng tMng dira tren thO'i gian sr dung u'O tInh cüa tài san. 

• Thai gian hQ'u dung uO'c tInh là thOi gian ma tài san phat huy duc tác dimg cho san xut kinh doanh. 

• 
Thri gian hfru dyng wcc tmnh cüa các TSCD nhu' 

N/ia xithng, vit kiên trzc 10 - 25 nàm 

May móc, thilt bj 03 - 05 nàm 

• Phzrong tiçn vçn tài, truyn dan 06- 08 nàm 

Thilt hi, dmg cii quán lj 03 - 05 nàm 

Quyn th dyng dd't vó thdi hQn du'csc ghi nhn theo giá go'c và khóng tinh khd'u hao. 

• Các thuylt ininh nay là b5 phçn hcrp rhành các Báo cáo tài chinh hQp nhcit Trang 19 

7. Nguyen tc ghi nhn và khtu hao tài san c djnh (TSCD) 

7.1. Tài san c dinh hfru hInh 

Tài san c djnh hUu hInh thrçc ghi nhn theo nguyen giá trr di (-) giá trj hao mon lüy k. Nguyen giá là toàn b 
các chi phi ma doanh nghip phái bO ra d có du'çc tài san c djnh tinh dn thO dim du'a tài san do vào trng thai 
sn sang si:r dimg theo di; tInh. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du chi thrçc ghi tang nguyen giá tài san c 
djnh nu các chi phi nay chc chin lam tang lçi ich kinh th trong tuong lai do si:r diing tài san do. Các chi phi 
không thOa man di&u kin trên dirçc ghi nhn là chi phi trong näm. 
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8. Nguyen thc ghi nhin chi phi xây drng co' bàn dr dang 

Chi phi xây dirng co bàn d dang diiçc ghi nhn theo giá gc. Chi phi nay bao grn toàn b chi phi cn thit d 
rnua sm mó'i tài san c djnh, xây dirng rn&i hoc sra chUa, cãi tto, ma rng hay trang bj 'a  k5 thut cong trinh. 

Chi phi nay duçc kt chuyn ghi tang tài san khi cong trInh hoàn thành, vic nghim thu tcng th dä thc hin 
xong, tài san duc bàn giao và dim vào trng thai sn sang sir dung. 

9. Nguyen tc ghi nhn và khu hao bt dng san dâu tir C 

Bt dng san du tu dugc ghi nhn theo nguyen giá trr di (-) giá trj hao mOn lüy k. 

Nguyen giá ca bt dng san du tr bao gm toàn b các chi phi bang tin hoc tuang throng tin ma doanh 
nghip phài bO ra hoc giá trj hpp 1 cüa các khoân thra ra d trao dM nhm Co du'gc bt dtng san du tu tInh dn 

r thO dim mua hoc xây dirng hoàn thành bt dng san du tu' dO. 

r Nguyen giá cüa bt dng san du tu' du'çc mua bao gm giá mua và các chi phi lien quan trijc tip nhu: phi djch vi 
tu' vn v pháp lust lien quan, thu tnróc b, các chi phi lien quan khác. 

• Chi phi lien quan dn bt dng san du tu' phát sinh sau ghi nhn ban du du'çxc ghi nhn là chi phi kinh doanh 
trong näm, tnt khi chi phI nay có khà näng chic chin lam cho bt dng san du tu' tao ra lgi ich kinh th trong 

• tuoTig lai nhiu hon mirc hoat dng dirçvc dánh giá ban du thi du'c ghi tang nguyen giá bAt dng san dAu tu. 

• 
Khi bAt dng san du tu du'?c ban, nguyen giá và khAu hao lQy k du?c xoá s và bAt k khoàn läi l nào phát sinh 
du du'c hach  toán vào thu nhp hay chi phi trong nàm. 

• . Phu'o'ng phap khau hao Bat d9ng san dau tir: khau hao duçc ghi nhan theo phuo'ng phap du'ong thang dçra tren 

• 
thO'i gian hu diing iiâc tinh cUa bAt dng san du ti.r dO. 

R COng ty khOng trich khAu hao di vài BAt dng san du tu nm gi chO' tang giá. TruOng h9'p cO b&ng chmg chAc 
chAn cho thAy BAt dng san du tu bj giàm giá so vOi giá trj thj truO'ng và khoàn giàm giá thrc xác djnh mt each 

• 
dáng tin cy thI COng ty dánh giá giàrn nguyen giá BAt dng san du tu và ghi nhn khoàn tAn thAt vào giá vAn 
hang bàn. Khi BAt dng san du tu' tang tra lai thl COng ty thirc hin hoàn nhp tAi da bang sA da ghi giãm tru'Oc 
day. 

• 
Thà'i gian hfru dtng ithc tmnh cüa các bat d3ng san tthu tw n/ut sau: 

Nhà cr'ca vat kién tric 48 nám 
• 

10. Nguyen tAc ghi nhn chi phi trã trurc 

Chi phi trã tnu'âc tai COng ty bao gAm các chi phi thirc t dä phát sinh nhuTlg cO lien quan dn kt qua hoat dng 

• kinh doanh cüa nhiu k k toán. Chi phi tnà tnu'âc bao gAm chi phi bào him chO' phân bA, chi phi djch vçi tip thj 
và phàn phAi can h và chi phi tu vAn thO' phân bA. 

Phu'o'ng pháp phân bA chi phi trã trtrOc: vic tinh và phân bA chi phi trà tnuâc vào chI phi hoat dng kinh doanh 

• tirng k' theo phu'o'ng pháp duO'ng thAng. Can cir vào tinh chAt và mirc d tlmg loai chi phi ma cO thO'i gian phân bA 
nhu sau: chi phi trà truac ngAn han  phân bA trong vOng 12 tháng; chi phi trà truac dài han  phân bA tr tren 12 tháng 

• dAn 36 tháng. Riêng chi phi djch vti tiAp thj và phân phAi can h se duc kAt chuyAn vào chi phi tu'o'ng irng vai 
vic ghi nhn doanh thu cüa các can hQ tuo'ng 1mg. 

U 
Nguyen giá cüa bat dng san dâu tu tir xây drng là giá thành thrc te và các chi phi lien quan trrc tiep cüa bat dng 
san du tu' tinh dn ngày hoàn thành cOng vic. 

Các thuyé't ininh nay là b(5phçn hQp thành các Báo cáo tài chInh hctp nhdt Trang 20 
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11. Nguyen tc ghi nhn nç phãi trã 

Các khoãn nç phãi trã thrçc ghi nhn theo nguyen giá và không thp hon nghia vi phâi thanh toán. 

Cong ty thrc hin phân loai các khoãn ng phãi trá là phãi trà nguxi ban, phãi trã ni b, phãi trã khác ty thuOc 
theo tInh chit cüa giao djeh phát sinh hoc quan h gicra cong ty và d& tucrng phài trá. 

Các khoàn nçi phái trã duçic theo dOi chi tit theo k' han phãi trã, di tuçmg phãi trà, loai nguyen t phãi trã (bao 
grn vic dánh giá 'a nç phái trã thôa man djnh nghTa the khoân rniic ti&n t có gc ngoi t) và các yu t khác 

theo nhu cu quàn l cüa Cong ty. 

Tai thai dim 1p báo cáo tài chInh, COng ty ghi nhn ngay mt khoän phãi trá khi cO các bang chrng cho thy mt 
khoàn tn thAt có khã näng chic chin xáy ra theo nguyen the then tr9ng. 

• 12. ChInh sách tin hro'ng và các khoãn bão him bAt buic 

• Tin luang du'gc tInh toán và trIch 1p thra vào chi phi trong kSi  dira theo hcrp dng lao dng và quy ch tin luo'ng 

• cüa Cong ty. Theo do, bào him xã hi, báo him y t và bào him thAt nghip cüng duçc trich 1p  vó'i t' l là 

25,5%, 4,5% và 2% tuong 1mg tin luoTig cüa ngu'O'i lao dng. T l 2 1,5% së duçc du'a vào chi phi bão hiêm xã 

• 
hi, bão him y t, báo him thAt nghip trong ki; và 10,5% së dtrgc trich tr luong cüa ngu'?i lao dng. LI 

Tin lu'rng chi trá cho nguOi lao dng dirçc quy djnh trong h9p dng lao dng. 

Ji 

5r 

'V 
Ni 

1 

13. Nguyen tAc ghi nhân vay 
• 

Giá trj các khoãn vay dixçrc ghi nhn là tng s tin di vay cüa các ngân hang, t chirc, cOng ty tài chInh và các d6i ç 
• tucYng khác (khOng bao gm các khoàn vay duói hInh thirc phát hãnh trái phiu hoc phát hãnh c phiki uu däi có 
• diu khoãn bAt buc ben phát hành phãi mua lai tai mt thai dim nhAt djnh trong tuong lai). 

Các khoãn vay duçc theo dOi chi tit theo tüng di tuçmg cho vay, cho nç, trng kh LtóC vay nç Va trng loai tài C 
• sãnvaynp. — 

H 

• 14. Nguyen tAc ghi nhn chi phi di vay 

• Lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan tni'c tip dn các khoãn vay ccia doanh nghip du9c ghi nhn 
nhu khoãn chi phi san xuAt, kinh doanh trong näm, trir khi chi phi nay phát sinh tr các khoán vay lien quan trrc 

• tip dn vic du tu xây dirng hoc san xuAt tài san dO dang duc tinh vào giá trj tài san do (disçc vn hOa) khi cO 
dü diu kin quy djnh tai chuAn  mvc  k toán s 16 'Chi phi di vay. 

15. Nguyen tAc ghi nhn chi phi phãi trã 

Chi phi phái trã bao gm chi phi läi tin vay, chi phi d tam  tinh giá vn hang hóa, thành phAm bAt dng san dã 

• ban.. dä phát sinh trong näm báo cáo nhung thrc t chua chi trá. Các chi phi nay ducrc ghi nhn dra tren các uOc 
tinh hp l v s tin phài trã theo các hp dng, thOa thun ci th. 

• 
16. Nguyen tAc ghi nhn vn chü sO' hfru 

Vn gop cüa chü sO' hU'u 

Vn gop cUa chü sO hu duc hInh thành t s tin d gop vn ban dAu, gop b sung cüa các c dOng. Vn gop 

• ccia c.hü sO hu duçrc ghi nhn theo s vn thirc t d gop bAng tin hoc bAng tài san tinh theo mnh giá cüa c 
phiu dä phát hành khi mói thành lip,  hoc huy dng them d mO rng quy mO hoat dng cüa COng ty. 

Các thuylt rninh nay là b phn hQp thành các Báo cáo tài chinh hQp nhá't Trang 2] 
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16. Nguyen tc ghi nhIn vn chü so' hü'u (tip theo) 

Thng thu vn ci phn 

Phãn ánh khoãn chênh lch tang gicra giá phát hành c phiu so vOi mnh giá khi phát hành lAn dAu hoac phát 
hành b sung c phiu và chênh Ich tang, giàm gitta sc tin tic t thu duc so vó'i giá rnua 1i khi tái phát hành 
c phiu qu5. Tnrô'ng hçp mua lti c phiu d hüy bO ngay tai ngày mua thI giá trj c phiu du?c ghi giãrn nguôn 
v6n kinh doanh tai  ngày mua là giá thrc t mua lai và cUng phài ghi giàm ngun vn kinh doanh chi tit theo 
iiinh giá và phn thng dtr vn c phAn cüa c phiu rnua lai. 

T Lçn nhun chu'a phân phi 

r Lci nhun sau thu chua phân pMi duc ghi nhn là s li nhun (hoc l) ttr kt qua hot dng kinh doanh 
Cong ty sau khi trtr (-) chi phi thu thu nhp doanh nghip cüa k hin hành vã các khoàn diki chinh do áp dçing 
hM t thay di chInh sách k toán, diu chinh hi th sai sot trpng yu cUa cac närn truó'c. 

U Vic phân phi 1i nhun du'gc can cir vào diu 1 Cong ty và thông qua D?i  hi dng c dOng hang narn. 

U 17. Nguyen tc ghi nhn C phiu qu5 

U Các cOng cii vn thu si hQ'u du'çc COng ty mua lai (c phiu qu5) du'?c ghi nhn theo nguyen giá Va trtt vào von 
chU sO hUm Cong ty khOng ghi nhn các khoãn lai/(l) khi mua, ban, phát hành hoc hUy các cOng cii vn chU sO 

U httu cUa mInh. Khi tái phát hành, chênh Ich gitta giá tái phát hành và giá s sách cüa c phiu qu5 thr?c ghi vào 
khoàn mic "Thng du vén c phAn" 

U
18. Nguyen tc Va phwrng pháp ghi nhn Doanh thu và thu nhp khác 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang duc ghi nhn khi dng thai thOa man 5 di&u kin sau: 1. Doanh nghip dä chuyn giao phAn 

U ion rUi ro và 1i ich gn 1in quyn sO' hU'u san phAm hoc hang hOa cho nguô'i mua; 2. Doanh nghip khOng cOn 
nâm gi& quyn quãn 1 hang hóa nhu nguOi sO' httu hang hOa hoc quyn kim soat hang hóa; 3. Doanh thu du'çc 

U xác dnh tuo'ng dOi chic chin. Khi h9p dng quy djnh nguO'i mua dup'c quyn trã lui san phAm, hang hOa dã mua 

U
theo nhU'ng diu kin cii th& doanh nghip chi duçc ghi nhn doanh thu khi nhttng diu kin ct th do khOng cOn 
tn tai  và nguO'i mua khOng duçxc quyn trà li san phAm, hang hOa (trü' truO'ng hgp tra 1ai  du'ó'i hInh thrc di lai d 

U
ly hang hóa, djch v khác); 4. Doanh nghip dà hoc s thu du'çc li ich kinh t ttr giao djch bàn hang; 5. Xác 
djnh duçc các chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

U Doanh thu cho thuê tãi san 

U Nhóm COng ty áp dung phuo'ng pháp ghi nhn doanh thu mt IAn d6i vó'i toàn bO s tin cho thuê nhn tru'ó'c khi 

U
thOa man dng thO'i 4 diu kin: 1. Ben di thuê khOng cO quyn hUy ngang hp dng thuê và doanh nghip cho 
thuê khOng cO nghia vii phai trã iai s tin dä nhn truO'c trong mi truOng hp và dud'i mci hInh thirc; 2. S tin 
nhn tru'O'c tr vic cho thuê khOng nhO han 90% thng s tin cho thuê dr kin thu dtxçc theo hcp dng trong sut 
thO'i han cho thuê và ben di thuê phài thanh toán toàn bO s tin thuê trong vOng 12 tháng k ttr thO'i dim khO'i dAu 

U thuê tài san; 3. HAu nhu toàn b rUi ro và lçi ich gn lin vOl quyn sO' hCru tài san thuê dä chuyn giao cho ben di 
thuê; 4. Tfó'c tInh duçc tuong di dAy dU giá vn cüa hoat dng cho thuê. 

U 

U 

Các thuê't ininh nay là b phn hQp thành các Báo cáo tài chInh hQp nhá't Trang 22 
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18. Nguyen tc và phtrong pháp ghi nhn Doanh thu vã thu nhp khác (tip theo) 

Doanh thu cung cap djch viii 

Doanh thu cüa giao djch v cung cp djch vi dugc ghi nhn khi kt qua cüa giao djch do ducic xác djnh mOt  each 
dáng tin cay. TrisO'ng hçp giao djch v cung cp djch vi lien quan dn nhiêu kS'  thI doanh thu du'çc ghi nhin trong 
näm theo kt qua phn cong vic dã hoàn thành vào ngày 1p Bang Can dM kê toán cüa k' do. Doanh thu cung cap 
djch vii dugc ghi nhn khi dng thai thOa man tht cá bn (4) diu kin: 1. Doanh thu duçc xác djnh thong dOi chäc 
chn. Khi hçp dng quy dinh  ngi.rôi mua du'çc quyn trã 'ai djch viii dã mua theo nhCrng diêu kin ci the, doanh 
nghip chi du'çc ghi nhan doanh thu khi nhUng diu kin ciii th do khOng cOn tOn tti va ngtrO'i rnua khOng du'çc 
quyn trã 1i djch vii dã cung cAp; 2. Doanh nghip d hoc së thu dugc 19'i Ich kinh tê tis giao djch cung cap djch 
vi do; 3. Xác dnh du'gc phn cOng vic dã hoàn thânh váo ngày 1p bang Can dôi kê toán; 4. Xác djnh dup'c chi 
phi phát sinh cho giao djch và chi phi hoàn thành giao djch cung cAp djch vii dO. 

Nu khOng th xác djnh duçc kt qua hçp dng mt each chic thin, doanh thu sê chi du'çc ghi nhn 6' mirc cO th 
thu hi du'gc cüa các chi phi dã du'c ghi nhn. 

Doanh thu hçrp dng xây dirng 

Doanh thu cüa hçip dng xây drng bao gm doanh thu ban du du?c ghi nhn trong h?p  dng; va cac khoan tang, 
giam khi thirc hin hçp dng, các khoan tin thu'&ng va các khoan thanh toán khác nu các khoan nay cO kha näng 
lain thay di doanh thu, va cO th xác djnh dugc mt each dáng tin cay. Doanh thu cüa h9'p dng xây dmg du'gc 
xác djnh bang giá trj h9p l cüa các khoan dã thu hoc së thu du'gc. Vic xac djnh doanh thu cüa hpp dng chju 
tác dng cüa nhiu yu t khOng chc chan vi chüng tu' thuc vào các sij kin së xay ra trong tu'o'ng Iai. Vic iiO'c 
tInh thu'Ong phai du'çc sra di khi các sir kin dO phát sinh và nhttng yu t khOng chac chn du'9'c giai quyt. VI 
4y, doanh thu cüa h9p dng cO th tang hay giãm 6' tirng thO'i ks'. 

Ghi nhn doanh thu và chi phi cüa hqp dng xây drng du'c ghi nhn khi kt qua thijc hin hp'p dng xây dçrng 
du'c xác djnh mt each dang tin cy và du'c khách hang xác nhn, doanh thu va chi phi lien quan dn hp'p dng 
du'çc ghi nhn tu'o'ng lung vO'i phn cOng vic dà hoàn thanh du'c khach hang xác nhn trong näm phan ánh trCn 
hOa don d lap. 

Di vO'i h9'p dng xay dirng giá c dnh, kt qua cüa hp dng due uó'c tInh mt each dang tin cy khi thOa man 
dng thO'L4diu kin: 1. Tang doanh thu cUa hçp dng du'c tinh toan mOt  each dáng tin cay; 2. Doanh nghip thu 
du'e li ich kinh th tr h9p dng; 3. Chi phi d hoan thOnh h9p dng va phn cOng vic dã hoàn thành tai thai 
dim 1p báo cao tài chinh du'9c tinh toán mt each dang tin ey; 4. Các khoan ehi phi lien quan dn hçp dng cO 
th xae djnh duc rO rang va tInh toán mt each dáng tin cy d tng ehi phi thire t cüa hp dng cO th so sánh 
du'c vó'i tng dir toan. 

Di vó'i hqp dng xay dmg vó'i chi phi phii them, kt qua eüa h9p dng duc hOc tInh mt each dáng tin cy khi 
thOa man dOng thO'i 2 dieu kin: 1. Doanh nghip thu du'c li Ich kinh M tir 1p dng; 2. Các khoàn chi phI lien 
quan den h9'p dOng cO th xáe djnh dhc rO rang và tinh toan mt each dáng tin ey khOng k cO du'c hoan tra hay 
khOng. 

Doanh thu ban bAt dng san 

D6i vO'i cäc cOng trinh, hang mljc cong trInh ma Cong ty là chü du tu': doanh thu ban bAt dng san du'c ghi 
nhn khi dOng thO'i thoa man 5 dieu kin: 1. BAt dng san dã hoan thành toàn b va bàn giao eho ngu'O'i mua, 
doanh nghip dã ehuyên giao rüi ro và lçi ich gAn lin vO'i quyn so' hü'u bAt dng san eho nguO'i mua; 2. Doanh 
nghip khOng eOn nãm gicr quyen quàn l bAt dng san nhtr nguO'i so' hQ'u bAt dng san hoc quyn kim soát bAt 
dng san; 3. Doanh thu due xae djnh tuong dOi chäc ehn; 4. Doanh nghip dä thu du'e hoc s thu du'c li Ich 
kinh te tü' giao djeh ban bat dng san; 5. Xáe djnh du'e ehi phi lien quan dn giao djeh ban bAt dng san. 
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18. Nguyen thc và phrnmg pháp ghi nhn Doanh thu vã thu nhp khác (tip theo) 

Doanh thu ban bat dng san (tip theo) 

Tru'O'ng hp Cong ty có hp dng hoàn thin ni tht bt dng san riêng vói khách hang, trong do quy djnh rO yêu 
cu cüa khách hang v thit k& k5 thut, rnu ma, hInh thirc hoàn thin ni that bt dng san và biên bàn bàn giao 
phn xây thô cho khách hang, doanh thu &rçrc ghi nhn khi hoàn thành, bàn giao phn xây thO cho khách hang. 

Doanh thu tfr hott dIng hçrp tác kinh doanh 

r Doanh thu ti'i hoat dng h9p tác kinh doanh disçc ghi nhn dira theo bàn chit tüng h9p dng hçip tác kinh doanh. 

TnrO'ng hçp hçp ding hçTp tác kinh doanh quy djnh vic phân chia kt qua h9p tác bang 1?i  nhun sau thu thu 

nhp doanh nghip kern theo diu kin cam kt lçii nhun phân chia cho các ben không thirc hin k toán và không 

• quyt toán thu vO'i rnirc 1çi nhun khOng nhô ban mt miirc ti thiu c djnh th Cong ty ghi nhn doanh thu dra 
trén s tin du'c chia theo quy djnh trong h9p dng nhung không du'c vu9t qua mirc tOi thiu c djnh cho dn 

• khi k' biên bàn thanh 1 hç'p dng. 

• Tru'O'ng hçp BCC quy djnh vic phân chia kt qua hoat dng cüa BCC là phn 1?i  nhun ti thiu phát sinh tr vic 
nhn thanh toán tir BCC và duçxc xác djnh không cO nghia vii  hoàn trà dü bt k' 1 do nào khác thI ghi nhn nhu' 

• rnt khoãn thu nhp t& BCC nhung khOng du'çxc vuçt qua mrc tM thiu c djnh cho dn khi k biên bàn quyt toán 
• toàn dix an. 

Tru'Ong h9'p BCC quy djnh vic phân chia kt qua hoat dng cüa BCC là lçri nhun sau thug nu cO lãi, dng thO 

• 
phái gánh chju 1 và các ben duçc quyn kim soát hoat dng, dOng tin BCC theo t l gOp vn cüa rni ben th 
các ben xác djnh ghi nhn theo hInh tliirc phân chia doanh thu, chi phi tuong crng. 

• Doanh thu hoit dIng tãi 

• Doanh thu hot dng tài chInh phãn ánh doanh thu tr tin lai, c tirc, igi nhun du'Qc chia và doanh thu hot dng 
• tài chinh khác cüa doanh nghip (các khoán vn gOp du tLr vào cOng ty lien kt, cOng ty con, du ts v6n khác lai 

t gia Mi doái; Läi chuyn nhu'gng vn, phn chênh 1ch gifla giá trj h9'p l và giá trj s sách ti ngày mua cOng ty 

• 
con)... 

Doanh thu phát sinh tr tiên läi, cô tirc và lgi nhun dugc chia cüa doanh nghip du'gc ghi nhn khi thOa man dng 

• thOi 2 diu kin: 1. CO kha näng thu du'gc igi ich tr giao djch dO; 2. Doanh thu dugc xác djnh tuong d6i chic chin. 

- Tin lãi dugc ghi nhn trén ca sO thai gian và läi suit thçrc t timg ks'. 

- C tirc và igi nhun du'Qc chia duçrc ghi nhn khi c dOng dugc quyn nhn c ti.rc hoc các ben tham gia gOp 

• vn dugc quyn nhn lgi nhun tfr vic gOp vn. 

• Khi khOng tM thu Mi int khoan ma truO'c dO da ghi vào doanh thu thI khoan cO kha nang không thu Mi du'9c 
hoc khOng chic chin thu Mi thrgc dO phái hch toán vào chi phi phát sinh trong nàm, không ghi giarn doanh thu. 

19. Nguyen tc vã phtrrng phäp ghi nhn giá vn hang ban 

• Giá vn hang ban phãn ánh trj giá vn cüa san phm, hang hOa, djch vi.i, Mt dng san du tu'; giá thành san xut 

• 
cüa san pharn xây lap ban trong näm và các chi phi khác dugc ghi nhn vào giá vn hoc ghi giam giá v6n trong 
nãm báo cáo. Giá von du'gc ghi nhn tai  thai dim giao djch phát sinh hoc khi cO khã näng tuang di chic cMn 
s phát sinh trong tuang lai khOng phân bit dã chi tin hay chua. Giá vn hang ban và doanh thu disgc ghi nhn 
dOng thOi theo nguyen tc phü h9p. Các chi phi vuçrt trên mirc tiêu hao binh thixOng dugc ghi nhan ngay vào giá 

• vOn theo nguyen tc then tr9ng. 
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20. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn chi phi tài chinh 

Chi phi tài chInh bao grn các khoãn chi phi hoc khoán l lien quan dn các hoat dng du tr tài chinh, chi phi 
cho vay và di vay vn, chi phi gop vn lien doanh, lien kt; Dr phOng giãrn giá du tu' tài chinh, 1 t' giá hi doái 

và các khoàn chi phi tài chinh khác. 

Khoãn chi phi tài chinh du'c ghi nhn chi tit cho tüig ni dung chi phi khi thc th phát sinh trong närn và duc 

xác djnh rnt each dáng tin cy khi có dy dü bang chmg v các khoàn chi phi nay. 

21. Nguyen tc Va phirong pháp ghi nhn chi phi thug thu nhp doanh nghip 

Chi phi thug thu nhp doanh nghip bao gm chi phi thug thu nhp doanh nghip hiên hành và chi phI thu thu 
nhp doanh nghip hoãn lai phát sinh trong näm lam can cir xác djnh kt qua ho?t dçng kinh doanh sau thug cüa 
Cong ty trong nàm tài chinh hin hành. 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành là s thug thu nhp doanh nghip phái np tinh trên thu nhp chju 
thug trong näm và thug suit thus thu nhp doanh nghip hin hành. 

Chi phi thug thu nhp doanh nghip hoãn lai là s thug thu nhp doanh nghip s phãi np trong tuoig lai phát 

R
sinh tr vic ghi nhn thus thu nhp hoAn l?i  phái trá trong näm và hoàn nhp tài san thu thu nhp hoãn 'a dã 
dugc ghi nhn tr các nàrn tru'c. Cong  ty không phán ánh vào tài khoãn nay tài san thue thu nhp hoän lii hoc 
thu thu nhp hoan lai phái trâ phát sinh tr các giao djch du'gc ghi nhn trrc tiêp vào vn chü so hQ'u. 

U
Thu nhp thus thu nhp doanh nghip hoän li là khoãn ghi giãm chi phi thu thu nhp doanh nghip hoan li phát 
sinh tü' vic ghi nhn tài san thug thu nhp hoãn 1i trong näm và hoàn nhp thug thu nhp hoän li phái trâ dä 
du'çc ghi nhn tr cac näm tru'ó'c. 

U
Cong ty chi bU tr1r cac tài san thus thu nhp hoän lai và thus thu nhp hoän lai phãi trã khi Cong ty có quyn hç'p 
phap du'çc bü tn.'x gitta tài san thu thu nhp hin hành vói thus thu nhp hin hành phãi np và càc tài san thug thu 

• 
nhp hoan li và thus thu nhp hoan lai phãi trã lien quan tó'i thus thu nhp doanh nghip du'gc quán l bO'i cing 

mOt co quan thus dM vO'i cüng mOt doTi vj chju thug và doanh nghip dir dnh thanh toán thu thu nhp hiên hành 

• phái trã Va tài san thu thu nh.p hin hành trên Co.  SO' thun. 

• 
Cac khoãn thud phãi np ngân sach nhà nu'ó'c së duc quy&t toán ci th Vó'i Co.  quan thus. Chenh lch giira s thu 
phãi np theo s sach và s6 lieu kim tra quyt toan së du9c diu chinh khi có quyt toan chinh thrc vó'i co quan 

• thu. 

• 
Thus suit u'u däi 10% d& vó'i phn thu nhp cüa Cong ty tr thrc hin dci an du tu - kinh doanh nhà 0' xã hOi,  theo 
quy dnh tai  dim d Khoàn 3 Diu 19 Thông tu s 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/20 14 cOa B Tài chinh hu'O'ng dn 

• thi hành Nghj djnh s 218/201 3/ND-CP ngày 26 tháng 12 näm 2013 cüa Chinh phü quy djnh và hu'ó'ng dn thi 
hành Lust Thuê thu nhp doanh nghip, quy djnh v áp ding thus suit u'u däi 10% trong sut thai gian hoat dng: 

• "d) Phn thu nhp cüa doanh nghip tr thirc hin dij an du tu' - kinh doanh nhà 0' xä hi d bàn, cho thuC, cho 
thue mua di vó cac di tu'Q'ng quy djnh tai  Diu 53 Lust  nhà 0". 

Thug sut thus thu np doanh nghip hin hành cüa Nhórn COng ty là 20%. 

22. Nguyen tc ghi nhin lãi trên ci phiu 

• Lai co bàn tren c phiu du'çic tInh bang each ly li nhun hoc l phàn b cho c dOng sO' hu c phiu pM 

• 
thông cüa Cong ty sau khi tri'.r di phan Qu5 khen thu'Ong và phiic lci du'çc trich 1p trong nàrn chia cho so lu'9'ng 
bInh quân gia quyn cüa s c phiu pM thông dang lu'u hành trong näm. 

n 
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U 
22. Nguyen tc ghi nhn lãi trên c phiu (tip theo) 

Lài suy giãrn trên c phiu du'çic tInh b&ng cách chia 1çi nhun hoc 1 sau thu phân b cho c dông s& hcru c 

• phiu ph thông cüa Cong ty (sau khi dA diu chinh cho c t1rc cüa c phiu ixu dãi có quyn chuyn di) cho s 
hrçrng bInh quân gia quyn cUa s c phiu ph thông dang li.ru hành trong näm và s Iuqng bInh quân gia quyn 

• cüa c phiu pM thông së thrçc phát hành trong trumg h9'p tht ca các c phiu pM thông tim näng có tác dng 

• 
suy giãm du dixçc chuyn thành c phiu pM thông. 

23. Cong ciii tài chInh 

Ghi nhân ban du 
U 

Tài san tãi chInh 

Theo thông tu' s 210/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 näm 2009 cüa B Tài chInh ('Thông tu' 210"), tài san tài 

• 
chinh du'çc phân loai rnt each phfi hçrp, cho imic dich thuyt minh trong các báo cáo tài chInh, thành tài san tài 
chInh du9'c ghi nhn theo giá trj h9'p 1 thông qua Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, các khoán cho vay và 

• phãi thu, các khoãn du tu' giC dn ngày dáo han  vâ tâi san tài chInh sn sang d ban. Cong ty quyt djnh phân loai 
các tài san tài chinh nay tai  th&i dim ghi nhn 1n du. 

Tai thô'i dim ghi nhn lAn dAu, tài san tài chinh dirçc xác djnh theo nguyen giá cong vó'i chi phi giao djch tr1rc tip 

• có lien quan. 

• 
Các tài san tài chInh cüa Cong ty bao gm tin và các khoân tin g1ri, các khoãn phãi thu khách hang và phái thu 
khác, các khoãn cho vay và các khoãn dAu tu n.rn gir dn ngày dáo han. 

U Ncr phãi trã tài chinh 

U Nç phãi trá tài chinh theo pham vi cUa Thông tu' 210, cho miic dich thuyt minh trong các báo cáo tài chInh, thrçc 

U
phân loai mt cách phü hçp thãnh các khoãn nçi phai trã tãi chInh du'çxc ghi nhn thông qua Báo cáo kt qua hoat 
dng kinh doanh, các khoãn nç' phãi trã tài chInh dixqc xác djnh theo giá trj phân b& Cong ty xác djnh vic phân 

• loai các-khoãn nç phãi trã tãi chinh tai thô'i dim ghi nhn lAn dAu. 

U
Tt cã nçi phai tra tài chInh duçc ghi nhn ban dAu theo nguyen giá cong  vó'i các chi phi giao djchtrijc tip có lien 
quan. 

U Nç phai tra tài chinh cCta Cong ty bao gm các khoán phai tra nguô'i ban, chi phi phai tra, các khoan phái trá khác, 
nçYvàvay. 

Giä tr sau ghi nhn iAn dAn 
U .. 

U Các tài san tài chInh và n phai tra tài chInh dls9'c bü tth và giá trj thuAn sê duc trInh bay tren các báo cáo tài 

U
chinh nu, và chi nu, do'n vj có quyn h9p pháp thi hành vic bü trir các giá trj dä du'?c ghi nhn nay và có djnh 
bü trir trên co' sO' thuAn, hoc thu dix9'c các tài san và thanh toán nç phai trá dng thO'i. 

U 

U 

U 

U 
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24. Các ben lien quan 

Các ben lien quan là các doanh nghip, các cá nhân, trirc tip hay gián tip qua rnt hay nhiu trung gian, có quyn 
kirn soát hoc chju sir kirn soát cUa Cong ty. Các ben lien kit, các cá nhân nào tnrc tiêp hoac gián tiêp nrn gir 
quyn biu quyt và có ành hu'ó'ng dáng k Mi vó'i Cong ty, nhting chirc trách quàn l' chü chôt nhis Ban Tong 
Giárn Mc, Hi Mng Quán trj, nhtrng thành viên than can  trong gia dInh cüa nhng cá nhàn hoc các ben lien kt 
hoac nhtng cong ty lien kt vó Ca nhân nay cOng duc coi là các ben lien quan. Trong vic xem xét trng rni 
quan h giCra các ben lien quan, bàn chit cOa rni quan h duçrc chü chir không phái là hInh thirc pháp 1. 

24. Nguyen tc trInh bay tài san, doanh thu, kt qua kinh doanh hqp nhât theo bi phn 

B phn kinh doanh bao grn b phn theo linh vic kinh doanh và b phn theo khu virc dja l. 

B phn theo linh virc  kinh doanh là rnt b phn có th phân bit du'gc cOa Cong ty tham gia vào qua trinh san 
xut hoc cung cp san phm, djch vii riêng lé, mt nhóm các san pMm hoc các djch vi  có lien quan ma b phn 
nay có rOi ro và lçri Ich kinh t khác vói cac b phn kinh doanh khác. 

B phn theo khu virc dja l là mt b phn có th phân bit dugc cOa Cong ty tham gia vào qua trinh san xut 
hoac cung cp san phm, djch vii trong phrn vi mt rnôi truà'ng kinh t cii th ma b phn nay có rOi ro và lgi Ich 
kinh t khác vói các b phn kinh doanh trong các môi tru'àng kinh th khác. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR1NH BAY TRONG BANG CAN DOI K TOAN 
HPNHAT ?/ 

1. Tin Va các khoãn ttro'ng clirong tin 31/12/2021 01/0l/2 

Tin 20.913.021.308 35.833.257.1 

Tinmät 4.373.584.032 1.370.902.498 

Tin g1ri ngân hàng không kih n 16.539.437.276 34.462.354.631 

Các khoãn ttrong dixong tin 51.882.267.920 8.500.000.000 

Tin gCri cO k han không qua 3 tháng 51.882.267.920 8.500.000.000 

Cong 72.795.289.228 44.333.257.129 

2. Các khoãn dãu tir tài chInh: Xem thuyt rninh trang 52-53. 

3. Phãi thu cüa khách hang 

Ngn hn 

Phãi thu các khach hang 
mua can h 

31/12/2021 01/01/2021 

Giátr DçrphOng Giátrj DtrphOng 

116.562.764.897 - 121.239.373.104 

Phài thu khach hang là cac 
ben lien quan (xem thuyt 
minh X.3) 

Khach hang khac 

CEing 

2.498.151.368 

7.262.976.531 

126.323.892.796 

3.104.714.976 

(64.747.023) 9.273.394.748 

(64.747.023) 133.617.482.828 - 

Các thuylt in/nh nay là b5 ph2n hp thành các Báo cáo tài chinh hQp nhá't Trang 27 



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

vA CAC CONG TY CON Mâu so B 09 - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH WYP NHAT 

Cho nám tài chinh kt thuc ngày 31 tháng 12 náni 2021 Don vf tInh: Do2ng Vit Narn 

4. Trã tru&c cho ngtthi ban 31/12/2021 

Giátr DiphOng 

01/01/2021 

Giátrj DirphOng 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
I 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a. Ngn htn 322.882.173.180 - 461.028.255.980 

Các c dông cüa Cong ty 
C phn Xây dirng Sài GOn 
Kim Hào(1) 222.882.934.000 

Ong Nguyn Di Nguyen 
(2) 35.350.000.000 - 39.000.000.000 

Trà truó'c cho ngu'ôi ban là 
các ben lien quan (xem 
thuyt minh X.3) 2.000.000.000 

Các dM tu'çmg khác 62.649.239.180 

b. Dài htn 47.300.000.000 

Cong ty C phAn Du tu 
Xây dimg Trn Vit (3) 15.000.000.000 

Ba Nguyn Thj Van (4) 20.000.000.000 

Ong Lê Thành Nhân vâ Ba 
Ngiiy Ng9c Phucng (5) 2.300.000.000 

Ong Lê Tn Phát (6) 10.000.000.000 

Cong 370.182.173.180 - 508.328.255.980 

(1) Tin trá tru'óc theo tin dO thanh toán trong hp d6ng dt ccc s 18/2019/HDDC-KH ngày 08/10/20 19, phi 
Ic diu chinh ngày 02/12/2019 và các hp dng chuyn nhuvng c phn dä k kt ngày 01 /1 1/20 19 giQa các 
c dOng cüa COng ty C phn Xây dçmg Sài GOn Kim Hão và COng ty C phn Ttng COng ty C6 phn Dja c 
Sài GOn. Theo phan quyt cüa tOa an, cac c dOng cüa Cong ty C phn Xây drng Sài GOn Kim Háo CO trach 
nhirn hoàn trã khoãn tin dä nhn cho COng ty. Dn thôi dim 1p báo cáo nay, bàn an dà dLrcYc co quan thi 
hành an th 1 theo Quyt djnh thi hành an s 2512/QD-CTHADS ngày 27/5/202 1, Ban TOng Giám d6c COng 
ty dánh giá khOng có sr suy giãm hay bt k tn tht nu có déi vói khoãn ii'mg tru'ó'c nay (chi tit khoán thu 
hi theo thuyt minh X.1). 

(2) Khoàn trà tru'óc cho Ong Nguyn Dai  Nguyen d thrc hin dn bü, nhn chuyn nhung quyn s& dung dt 
và các thO tiic cn thit chun bi du tu dr an cho các dir an cüa COng ty. 

(3) Khoàn tin trã trixó'c cho COng ty C phn Du tu Xây dçmg Trn Vit theo hçp dng nhn chuyn nhu'çmg 
c phn s 07/2017/HDCN ngày 27/4/20 17 và ph hic hp dng s 08/PLHDD ngày 12/11/2018. Dn thOi 
dirn 1p  báo cáo tài chInh nay, các ben dang tin hành các thu tVc  cAn thit d thanh 1$' hp dng. Theo do, các 
c dOng COng ty C phAn DAu tix Xây dimg TrAn ViOt së hoàn trã 1i s6 tin dä nhn và läi pht (nu cO) cho 
COng ty. 

Các thuyé't ininh nay là hO phOn hcip thành các Báo cáo tài chlnh h'p nhá't Trang 28 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN B!A OC SAl GON 
VA CAC CONG TY CON Mãu so B 09- DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HqP NHAT 

Cho nàm tài chinh k&'t thzc ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Dun vj tInh: Dng Vit Nam 

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

(4) Khoãn i'mg tru'&c cho bà Nguyn Thj Van theo h9p dng dt c9c, hira mua và hira ban s 1 5/HDDC ngày 
15/9/20 17 và PLHD s 01 ngày 30/3/20 18. Cong ty C phn Dja Oc Sài Gôn 1rng tru'ó'c cho bà Nguyn Thj 
Van d nhn chuyn nhuçrng lô dAt t9a 1c ti Phu'ông An Phii Dông, Qun 12, Thành pM H ChI Minh. Dn 
thô'i dim 1p báo cáo tài chInh nay, Ban Tng Giárn dc Cong ty dánh giá không có sir suy giárn hay Mt kS' 
tn thAt Mu có di vói khoán 1rng trixó'c nay vi theo ban an phiic thAm s 11/2021/DSPT ngày 07 tháng 01 närn 
2021 cüa Tôa an Nhân dan thành pM H ChI Minh thI bà Nguyn Thj Van có nghia vii phái thanh toán khoãn 
tin dã nhn cho Cong ty. 

(5) Khoán irng truóc cho Ong Lê Thành Nhân và Ba Ngiiy Ng9c Phugng theo hçp dng hi.a mua, hira ban nhà 
ngày 20/11/20 14. Dn thai dirn 1p báo cáo tài chinh nay, Ong Lê Thành Nhân và Ba Ngtiy Ng9c Phu9ng 
dang chô phán Mi cüa ca quan có thAm quyn phê duyt các thU ti1c cn thit tru'óc khi chuyn nhu'Q'ng tài san 
cho Cong ty. 

(6) Khoán irng truó'c dn ông Lê TAn Phát theo Biên ban thôa thun v vic nhn chuyn nhu'çmg quyn sr 
dçing dAt, quyn so hru nhà ô' và tài san gn li&n vó'i dAt tai ngày 28/8/2018. Dn thô'i dim Ip báo cáo tài 
chinh nay, ông Lê TAn Phát dang hoàn tAt các thU tijc thi'ra k, d hoàn tAt thU tic chuyn nhu'crng. 

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

  

Giátrj DrphOng  Giátr! DipIiOng 

NgAn hn 

Cong ty C6 pMn Du tu 
Phát trin H9p Nghia 

Cong ty TNHH Du ljch 
TinPhU(1) 

COng ty C phn Xây d1rng 
Sài GOn PM (2) 

Phái thu v cho vay là các 
ben lien quan (xem thuyt 
minh X.3) 

Các t chirc, cá nhân khác 

Cong 

65.728.521.316 

30.000.000.000 

22.200.000.000 

74.666.318.700 

10.500.000.000 

30.000.000.000 

22.200.000.000 

4.965.700.000 - 3.639.400.000 

8.562.821.316 - 8.326.918.700 

65.728.521.316 - 74.666.318.700 

(1) Phái thu tr COng ty TNHH Du ljch Tin PhU theo h9p dng vay s 02/2019/HDVT ngày 30/01/2019 vó'i s 
tin 30.000.000.000 VND, läi suAt 12%/näm thai han  vay 3 tháng, ngày trà nç vay: 30/4/2019. Tài san darn 
báo là quyn sir diing dAt có din tIch 20.900m2 tai  khu du ljch Tin PhU, xä Tin Thành, Thành pM Phan 
Thi&, tinh Binh Thun. Trong do, din tIch dã duc cAp GiAy chrng nhan Quyn str dung dAt là 12.9 15rn2 có 
s T03674 do So' Tài nguyen và Môi tru'aTlg tinh Blnh Thun cAp ngày 23/5/2007. Khoân cho vay nay dã có 
kt lun theo Quyt djnh thi hành an s 261/QD-CCTHADS ngày 05 tháng 11 nãrn 2020 cUa Chi cçc thi hành 
an dan sr tinh Blnh Thun. Ban Tng Giám dc COng ty dánh giá r&ng khà näng thu Mi di vO'i khoàn phãi 
thu nay khOng bj suy giàm do giá trj tài san darn bão thu Mi duc ln hoT! khoân cho vay nay. 

Các thwvlt minh nay là b5 phn hp thành các Báo cáo tài chmnh hcrp nhdt Trang 29 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY co PHAN D!A  Oc SAl GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAT CH!NH HqP NHAT 

Cho ncini tài chinh kIt thzc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 Dun v/ tinh: Dóng Viçt Nam 

5. Phãi thu v cho vay (tip theo) 

(2) Khoãn cho Cong ty C phn Xây dirng Sài Gàn PM vay theo hgp dông s' 07/201 9/HDVV ngày 
01/10/2019, s 08/2019/HDVV ngày 01/10/2019 và các phii hc, biên bàn lam vic kern theo. LAi sut cho vay: 
1%/tháng. Khoãn cho vay nay dugc darn bão bang 03 Giy chirng nhn quyn sCr d1ing dat và tài san gn lin 
v&i dt thuc quyn sâ hcru cüa Cong ty C phn Xây drng Sài Gàn PM; 01 Giy chirng nhn quyn scr dung 
dt và tài san gn 1in vói dt thuc quyn sâ hcru cCia ben thir 3 là Ba Trn Thj L Hang. 

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

  

Dir phông 

a. Ngn han 
K crgc, k qu5 (1) 

Tarn üng nhân viên (2) 

Phài thu v hp tác du tu' 

Ong Dçing Khc Nain 

Ong Dinh NgQC Thuyê't 

OngLárn Thành Gia (3.1) 

Nguyen Vit Hung (3.2) 

Các khoánphái thu hcxp 
tác ddu tzi khác 

Trung tam Phát trin qu5 
dt huyn Nho'n Trach 

Phãi thu khác là các ben 
lien quan (xem thuyt rninh 
X.3) 

Phãi thu khác 

b. DAi han 

Chüa An Giáo (4) 

Ong Nguyn Manh Hung (5) 

DA Mc Bài - Tây Ninh (6) 

K cu'çc, k qu5 
Cong 

Giá trj 

110.535.703.045 

26.338.770.014 

25.476.763.140 

39.779.203.854 

25.045.872.000 

6.023.200.000 

8.710.131.854 

8.160.999.000 

2.181.402.239 

8.598.564.798 

69.785.000.000 

33.700.000.000 

24.700.000.000 

11.100.000.000 

285.000.000  

Giátrj DçrphOng 

137.041.311.337 

28.766.484.918 

22.274.018.763 

68.345.881.370 

20.000.000.000 

5.468.881.370 

25.767.000.000 

5.950.000.000 

11.160.000.000 

6.814.266.476 

10.840.659.8 10 

67.940.000.000 

33.600.000.000 

23.000.000.000 

11.100.000.000 

240.000.000 

180.320.703.045 - 204.981.311.337 

(1) Chü yu là khoàn k qu5 dt CQC theo hp dng hira rnua, hira ban s 15/HDDC ngày 15 tháng 9 narn 2017 
(xem thuy& rninh V.4.4). 

(2) ChO yu là các khoàn tam  ng d thrc hin các dr an Hip Binh Chánh; dçr an An Pht River View; dçr an 
An Ph Residences; dr an xA Nho'n Phü Hü'u, huyn Nho'n Trach, Dng Nai và dr an Lang sinh thai Vit 
Xanh tai Hôa BInh. 

Các thuylt ininh nay là bphç n hcip thành các Báo cáo tài chInh hQp nhá't Trang 30 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY cO PHAN D!A  OC SAl GON 
VA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DN/HN 

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

Cho nàm tài chmnh kê't thic ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vj tInh: Dóng Viç7 Narn 

6. Phãi thu khác (tip theo) 

(3.1) Phãi thu ông Lam Thành Gia v khoàn hçp tác du tu vâi mt ben thir ba (cá nhân) theo hp dng gop 
vn s 19/HDKT-2017 ngày 08/12/2017. Theo do, Cong ty dâ gop 50 t VND cho ông Lam Thành Gia d ben 
thir ba tr khai thác kinh doanh tai khu dt cO tng din tIch là 1.234,4 m2 t9a Ic tai  Phuông Bn Nghé, Qun 
1, Thành pM H ChI Minh. Bin pháp dam bâo thôa thun bao gm s c phn sO' h1ru cüa Ong Lam Thành 
Gia ti mt s doanh nghip và quyn sir diing dt cüa mt Ca nhân là ben lien quan cüa ông Lam Thành Gia. 
Dn thO'i dirn 1p báo cáo tài chInh nay, Ban Tng Giárn dc Cong ty dánh giá không CO sr suy giãm hay bt 
kS' thn tht nu cO di vói khoãn hçp tác nêu trên do vic thu Mi cong ng nay dang duc co quan CO thm 
quyn tin hành theo Quyt djnh thi hành an s 165/QD-CCTHADS ngày 21 tháng 10 näm 2019 cCia Chi CiIC 

thi hành an dan sir qun 3. 

(3.2) Cong ty k h9p dng gop vn du tu s 04/HDGV-2020 ngày 0 1/12/2020 vó'i Ong Nguyn Vit Huiig d 
thirc hin du tu' kinh doanh t?i  khu dt a tinh Long An. Giá trj gop vn là 13 t VND. ThO'i gian hoàn trá vn 
gop khOng qua 12 tháng k tü' khi k h9p dng. Phân chia lçi nhun: Ong Nguyn Vit H.mg së mang Içi 
nhun v cho Cong ty TNHH MTV Dja c Sài GOn Nam Do tM thiu là 20% giá trj vn gOp. Không có tài san 
dam bão. 

(4) Thôa thun hqp tác du tu' s 09/HTDT/2019 ngày 05/10/2019 du'9'c k gi1ra Cong ty và Chüa An Giáo. 
Dn thOi dim Ip  báo cáo nay, Cong ty và Chiia An Giáo dang pMi hqp thrc hin các thu tijc pháp 1 theo 
quy djnh d thirc hin du tu dir an. 

(5) Khoãn gOp vn theo hçp dng lien doanh s 02/2020/HDLD ngày 17/3/2020 vó'i Ong Nguyn Manh  HCtng 
d thuc hin dci an khu dan cu dO thj trên khu dt cO din tIch khoãng 6 hecta ti khu pM 4, thj tr.n An Thó'i, 
huyn Phü Quc, tinh Kien Giang. Dn thai dim 1p báo cáo tài chinh nay, cac ben dang tin hành các thu t1tc 
pháp l d thành 1p cOng ty lien doanh theo quy djnh. 

(6) COng ty nhn chuyn nhung toàn b phn vn gOp cua COng ty C phn Dja c 9 dä tham gia gOp vn d 
cüng hgp tác, du tu' vào dir an Khu nhà 0' phIa Nam thrOng Xuyen A tai  khu kinh th cra khu Mc Bài, huyn 
Bn Cu, tinh Tay Ninh, do COng ty Xây drng và Kinh doanh nhà Chç Ló'n (nay là COng ty C phn D.0 tu' Va 
Dja & Sài GOn Chç Lan) thmg ten chU du tu', vó'i t l vn gOp thOa thuan là 20% vó'i giá phi nhn chuyn 
nhucrng là 11,1 t dng. Chü du ti.r dang thirc hin thu tic pháp l d thirrc hin d an và dci  an dang du'c 
trin khai theo dung tin d. Ban Tng Giám d& COng ty nhn djnh dci an trên là cO tim näng và thu du'cyc l?i 
nhun trong tuo'ng !ai. 

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

 

Giãgc DiyphOng Giágc DtrphOng 

   

Nguyen 1iu, 4t lieu 

COng cci, dung cii 

Chi phi SX, KD d dang (*) 

Thành phm bt dQng san 

Hang hOa bt dng san 

Cong 

15.505.739.004 

25.660.110 

789.750.817.312 

4.636.794.790 

7.364.598.848 

817.283.610.064  

(2.784.243.636) 15.800.037.962 

- 25.660.110 

- 730.640.279.423 

- 4.636.794.790 

- 5.867.670.590 

(2.784.243.636) 756.970.442.875 

Các thuylt ininh nay là b(5phçn hQp thành các Báo cáo tài chInh hctp nhdt Trang 31 



31/12/2021 

283.955.708.109 

31.737.644.071 

29.839.135.201 

71.603.624.643 

73.649.410.701 

28.859.550.139 

63.855.684.403 

111.345.272.727 

57.604.843.287 

37.299.944.031 

01/01/2021 

283.757.935.383 

32.356.799.384 

11.443.984.944 

39.950.260.611 

70.600.471.261 

27.559.463.621 

16.589.377.273 

56.945.860.926 

109.000.000.000 

50.965.985.131 

31.470.140.889 

789.750.817.312 730.640.279.423 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY cO PHAN DJA OC SAI GON 
VA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HQ'P NHAT 

Cho nàm tài chInh ke't thz.c ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vj tInh: Dng Vit Narn 

7. Hang tn kho (tip theo) 

(*) Chi phi san xut, kinh doanh do' dang cüa các dir an chü yu: 

Dci an Hip BInh Chánh, qun Thu Dirc (1) 

Dci an An Phü Dông, qun 12 

Dci an An Phü River View, qun ThU Dirc 

Dci an An PhU Residence,qun Thu Dirc 

Dci an Nho'n Trach, tinh Dng Nai 

Dci an Van Lam, tinh Binh Thun 

Nhà 64, Tan Canh, phuèng 01, qun Tan Binh 

Dci an du'ôig PhU Djnh, phu'ông 16, qun 8, Tp. HCM 

Dci an tai  Phan Huy ChU, phuo'ng 02, TP. VUng Tàu (2) 

Dci an An PhU, Binh Duung 

Các cong trinh, dci an k}iác 

Cong 

(1) Dci  an Hip Binh Chanh, Qun ThU Dirc du'ç'c thçrc hin theo cac hp ding "V/v Bi hoàn chi phi dn bii và 
chuyn giao khu dt ti phuOng Hip BInh Chánh, qun ThU Dirc, Tp. HCM" ngày 07/6/20 17 và 22/01/2018 gi iia 
Cong ty và Cong ty TNHH Du tu' Sài G6n Riverside. Cong ty dang hoàn tht cac diu kin dã thOa thun giCa các 
ben cM bàn giao cho cMi tac. 

(2) Là gia trj dAt mua theo Thông bao trUng dAu giá tài san ngày 17/7/2020 và cac chi phi djch vci phap 1 cho khu 
dAt da mua cM thc hin dci  an. 

- Các d an trên cMu dang thcic hin theo tin d da du'c phê duyt bô'i co quan Nhà nu'óc CO tMm quyn. 

- Giá trj hang tn kho dUng cM th chp, cm c bâo dam cac khoãn n phãi trá tai  thai dim cui närn: khOng cO. 

8. Tai san do' dang däi hn 

Xãydyng co'ban d&dang 

Chi phi thi cOng Nhà trung bay Saigonres 

Chi phi thi cOng kho TruOT1g Th9-ThU DU'c 

Chi phi xây dng phn rnm 

CIng 

9. Tai san c dnh hiru hlnh (Xem thuyt minh trang 54) 

31/12/2021 01/01/2021 

3.190.437.043 8.811.200.205 

- 5.929.846.559 

- 1.697.439.224 

3.190.437.043 1.183.914.422 

3.190.437.043 8.811.200.205 

Các thuylt minh nay là b3 phçn hQp thành các Báo cáo tài chInh hQp nhá't Trang 32 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY co PHAN DIA Oc SAI GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DN/HN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CIIINH HP NHAT 

Cho nàrn tài chInh kê't thic ngày 31 tháng 12 nàrn 2021 Don vl tInh: Dóng Vit Narn 

10. Tài san cô djnh vô hInh 

Quyên sü' ding Phn mm 

Khoãn miic dt (*) kê toán Tng cong 

Nguyen giá 

S du' du näm 1.947.653.500 

S du cui närn 1.947.653.500 

Giá trl hao mon luy k 

S du du närn 

S dis cui näm 

36.970.000 1.984.623.500 

36.970.000 1.984.623.500 

36.970.000 36.970.000 

36.970.000 36.970.000 

Giá trj cOn 1i 

S du du näm 1.947.653.500 1.947.653.500 

Sdu'cuMnäm 1.947.653.500 1.947.653.500 

(*) Nguyen giá tài san c djnh vô hinh cu&i nàm dã khu hao ht nhung vn cOn si:r drng: 36.970.000 \TND. 

(*) Quyn si~ ditng dt lâu dài ti dja chi s 63-65 Din Biên Phi. phtthng 15, qun Binh Thnh, Tp. H ChI 
Minh. Quyn si:r dung dt nay dang du'çc th chip dam bão cho khoãn vay tai  Ngân hang Nông nghip và Phát 
trin Nông thôn - CN Dông Sài GOn (Chi tit xem Thuyt rninh s6 18 - Vay và nc thuê tài chInh). 

11. Tang, .giãm bt dng san dâu ttr 

Bt ding san cIu tir cho thuê 
Nhä cfra, vt kiên 

Khoãnmi?c trüc (*) Tong cong 

Nguyen giá 

Sdu'dunäm 133 .78 1.490. 188 133.781.490.188 

S6 du' cu6i näm 133.781.490.188 133.781.490.188 

GiätrjhaomOn1uyk 

s6 du du nãm 10.2 19.499.392 10.219.499.392 

Khd'u hao trong nám 2.787.114.380 2.787.114.380 

S du cuSi näm 13.006.613.772 13.006.613.772 

Giá tn cOn 1i 

S6 du du näm 123.561.990.796 123.561.990.796 

S du cu6i näm 120.774.876.416 120.774.876.416 

(*) Giá trj các tAng trung tam thuung mai ctia tOa nhà s 79-8 1 Nguyn Xi duc tarn  tInh theo dçr.toán ban d.0 cüa 
dr an. Giá trj nay së du?c Cong ty quyt toán khi dr an hoàn thành. 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  Oc SAl GON 
VA CAC CONG TY CON Mu so B 09- DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT 

Cho nàrn tài chInh kê't thzc ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Don vl tInh: Dng Viii  Narn 

12. Chi phi trã trtróc 

a. Ngn htn 

Cong ciii, dung c 

Chi phi trã truâc khác 

b. Dài hn 

Cong cci, ding cii 

Chi phi djch v tip thj và phân phi can h (*) 

Chi phi trã truó'c khác 

CIng 

31/12/2021 

268.855.527 

218.748.951 

50.106.576 

11.108.774.736 

646.637.574 

10.166.829.541 

295.307.621 

11.377.630.263  

0 1/01/202 1 

751.958.538 

201.647.694 

550.310.844 

12.641.560.770 

1. 176.643 .016 

10.815.575.949 

649.341.805 

13.393.519.308 

R 

U 

U 

S 

S 

U 

I 

S 

I 

U 

S 

U 

S 

S 

S 

S 

S 

(*) Các khoãn chi phI trã tru'óc nay s du'gc Cong ty kt chuyn vào chi phi tuang irng vói vic ghi nhn doanh thu 
cüa các can h tuong rng. 

13. Phái trã ngirôi ban 
SO cO khã nang 

trã nq 

11.899.540.282 11.899.540.282 35.720.450.726 35.720.450.726 

4.661.377.126 4.661.377.126 29.320.067.311 29.320.067.311 

477.750.000 477.750.000 

6.760.413.156 6.760.413.156 6.400.383.415 6.400.383.415 

11.899.540.282 11.899.540.282 35.720.450.726 35.720.450.726 

31/12/2021 01/01/2021 

  

Giá trj 
So có khã nang 

trã ncr 
Giá tr 

Ngn hn 

Các khách hang lien quan 
di xây dirng s 11 - Dinh 
Ng9c Htrng 

Các ben lien quan (thuyt 
minh X.3) 

Các d6i tucYng khác 

CIng 

b. Chi tit các cong ncr lien quan dn dii xây ding s 11 - Dinh Ngc Htrng 

Cong ty TNHH Thuong 

mai Djch vii và Xây d1rng 
QuangHãi 530.871.414 530.871.414 

Cong ty C phn Nhiên 
lieu Dng Tháp 1.003.941.770 1.003.941.770 

Cong ty TNHH Thuong 
rnii Vt tu Vn tãi Hoâng 
Phát 795.910.500 795.910.500 795.910.500 

Cong ty TNHH San xut 
Thuong rnai Thép Tan 

Cong 4.661.377.126 4.661.377.126 29.320.067.311 

530.87 1.414 

1.003.941.770 

Thuân Lai 953.083.890 

Các nhà cung cp khác 26.036.259.737 

953.083.890 

1.377.569.552 

953.083.890 

1.377.569.552 

530.871.414 

1.003.941.770 

795.910.500 

953.083.890 

26.036.259.737 

29.320.067.311 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY cO PHAN DJA Oc sAi GON 
VA CAC CONG TY CON Mu s B 09 - DN/HN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HqP NHT 

Cho nám tài chInh kit thik ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vj tinh: Dcng Vit Nam 

14. Ngtrôi mua trã tiên trurc 

Ngn hn 

Cong ty TNHH Du tu Sài Gôn Riverside (*) 

Các khách hang khác 

Cong 

31/12/2021 01/01/202 1 

388.557.152.273 385.007.681.428 

364.181.179.444 364.18 1.179.444 

24.375.972.829 20.826.501.984 

388.557.152.273 385.007.681.428  

(*) Cong ty TNHH Du tu' Sài Gôn Riverside trã ti&n trurc theo các hçp dng 'V/v BM hoàn chi phi d&n bO và 
chuyn giao khu dt ti phuài-ig Hip BInh Chánh, qun ThU DUc, Tp. HCM" ngày 07/6/20 17 và 22/01/2018 duçc 
k giUa Cong ty và Cong ty TNHH Du tu Sài GOn Riverside. 

15. Thu và các khoän phâi np So phãi np S da thiyc iiip 
Nhà nu'&c 01/01/2021 trong näm trong nàm 31/12/2021 

a. Phãi np 

Thu giátrj giatäng 864.229.363 745.384.028 

Thu thu nhp doanh 
nghip 18.209.638.595 20.105.908.893 

Thu thu nhp Ca nhân 2.306.903.44 1 5.103.676.992 

Thu nhà dt, tiên thuê dat - 996.928.258 

Các loai thug khác 290.652.710 46.093.825 

1.292.820.788 

18.973.721.365 

3.641.250.547 

996.928.258 

336.746.535 

316.792.603 

19.341.826.123 

3.769.329.886 

Cong 

b. Phãi thu 

Thu TNDN tam  np 

Thu TNCN tam  np 

Các lthoãn phi, 1 phi và 
các khoãn phãi np khác  

21.671.424.109 26.997.991.996 

14.461.653 17.047.500 

74.614.294 112.663.062 

82.000.000 3.089.766  

25.241.467.493 

945.676.487 

132.310.087 

3.089.766  

23.427.948.612 

943.090.640 

94.26 1.3 19 

82.000.000 

Cong 171.075.947 132.800.328 1.081.076.340 1.119.351.959 

16. Chi phi phãi trã ngn hn 

Chi phi dir an Chung cu Saigonres Tower, Ip. VUng Tàu 

Chi phi dr an Khu dan cu phuOng 13, qun BInh Thanh 

Chi phi dir an Cao 6c An BInh, qun Tan PhU 

Chi phi dir an Khu dan cu PhU Hi 

Chi phi Khu dan Cu phuông 7, qun 8 

Chi phi dir  an Saigonres Plaza 

Chi phi dir  an Hip BInh Chánh, qun ThU Dirc 

Các khoãn trIch truó'c khác 

CIng  

31/12/2021 

5.8 13.023.872 

37.559.563.119 

19.533.000.000 

1.998.720.498 

161.225.086.549 

27.018.623.925 

5 .676.843.554 

258.824.861.517  

01/01/2021 

2.769.975.000 

5.986.723.872 

37.559.563.119 

1.998.720.498 

164.114.503.330 

27.018.623.925 

3.988.233.999 

243.436.343.743 
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31/12/2021 

15.909.224.436 

9.824.442.106 

3.142.992.304 

1.000.000.000 

9.615.360.057 

232.544.825 

883.587.892 

3.744.862.882 

10.505.031.334 

0 1/0 1/202 1 

16.068.046.299 

15.119.378.697 

3.142.992.304 

1.000.000.000 

8.459.320.839 

232.544.825 

442.858.441 

1.229.123.288 

10.548.601.970 

54.858.045.836 56.242.866.663 

241.807.080 245.300.790 

19.037.706.360 

19.279.513.440 245.300.790 

1 01/01/2021 02 

a 
N 

N 

a 

a 

a 

I 
a 

a 

1 

a 

a 

N 

a 

N 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY co PHAN BJA Oc SAI GON 
vA CAC CONG TY CON Mu s B 09 - DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HqP NHÁT 

Cho nárn tài chinh kê't thic ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Don v/ tInh: Döng Vit Narn 

17. Phãi trã khác 

a. Ngn han 

Nhn k' qu5, k cugc ngn han 

Phãi trâ phi bão trI dir an chung cii 

Cong ty Ct phn Kinh doanh và Xây drng Nhà gop vn lien doanh 

Phãi trà v cong trinh chçr Ba Chiu 

Phài trà c tirc cho c dOng 

Phãi trã v gop vn lien doanh dir an phu'ô'ng 13, Cong an Q.  Binh 
Thnh 

Bão him xã hi, bão him y th, bão hirn that nghip 

Phäi trá khác là các ben lien quan (thuyt minh X.3) 

Các khoãn phãi trã, phài np khác 

Cing 

b. Dài hin 

Nhn k qu dài han 

COng ty TNHH Bt dng san REE (*) 

Cong 

(*) Khoãn phài trà khác theo hçrp dng h9p tác kinh doanh nh&m mvc  dIch hcrp tác dâu tii, phát trin dir an Khu 
dan cii Phü Hi, huyn NhoT1 Trach, tinh Dng Nai. 

18. Vay Va nç thuê tài chInh 3 1/12/2 

S-cOkhã näng 
trã ncr 

a. Vay ngn han 290.625.916.057 290.625.916.057 235.352.391.000 235.352.391.000 

Tai Cong ty Co phn Dja c 
SäiGôn 258.625.916.057 258.625.916.057 198.603.056.000 198.603.056.000 

Các cá nhân (1) 177.967.666.000 177.967.666.000 145.603.056.000 145.603.056.000 
COng ty TNHH Dja c 
Tun Minh (2) 23.478.662.137 23.478.662.137 29.000.000.000 29.000.000.000 
Ngân hang TMCP Phat 
trin TP.HCM - CN 
Nguyn DInh Chiu (3) 37.179.587.920 37.179.587.920 

Vay dài han  dn han  trã 20.000.000.000 20.000.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 
Ngdn hang Agribank-CN 
Dóng Sal Gôn 20.000.000.000 20.000.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 
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18. Vay vã ncr thuê tài chInh 
(tip theo) 

Giá trj 

31/12/2021 01/01/2021 

So có khã näng 
trã ncr 

Giá trj 
So có khã näng 

trã no 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY cO PHAN BIA  Oc SAI GON 
VA CAC CONGTY CON MâusB09-DN/HN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH ffiYP NHT 

Cho näm tài chmnh kê't thz2c ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Don vj tmnh: Dcng Viçt Nam 

Ti Cong ty TNHH Kinh or 
doanh BBS Sài Gôn 30.000.000.000 30.000.000.000 36.749.335.000 36.749.335.000 

VOThyAnh - 6.749.335.000 6.749.335.000 

Ngâri hang TMPCP DAu ttr 
và Phát trin Viêt Nam (4) 30.000.000.000 3 0.000.000.000 30.000.000.000 3 0.000.000.000 

Tti Cong ty TNHH MTV 
Dia c Sài GOn Nam Do 

Pharn DInh Thành 

b. Vay dài hn 

Ngân hang Agribank-CN 
Dông Sài Gôn (5) 

2.000.000.000 2.000.000.000 

2.000.000.000 2.000.000.000 

60.000.000.000 60.000.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 

60.000.000.000 60.000.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 

    

Cong 350.625.916.057  350.625.916.057 259.352.391.000 259.352.391.000 

(1) Khoãn vay tr các cá nhân nhrn b sung vn hru dng vó'i läi sut dao dng tr 9% dn 11 %/näm. Các kho 
vay nay không Co tài san dam bão (*). 

(*) Trong dO, các khoãn vay Ca nhãn các ben lien quan bao gôm 3 1/12/202 1 

Ong Pham Thu 85.736.800.000 39.336.800.000 

Ong Pharn DInh Thành 16.000.000.000 9.000.000.000 

Ba Trn Thj Tuyt Mai 7.207.437.000 6.23 7.43 7.000 

Ba Trn Thj Ga 25.000.000.000 25.000.000.000 

Ba Nguyn Thj Nguyn 2.641.379.000 5.646.769.000 

Ong Thai Quc Du'ong 400.000.000 400.000.000 

Ong Phrn Tun 12.500.000.000 12.500.000.000 

Cong 149.485.616.000 98.121.006.000 

(2) Khoãn vay tir COng ty TNHH DIa  c Tun Minh theo hçp dng tin dicing s 03/HDVT ngày 02/1 0/2019 và các 
phi hic dInh kèm. Sé tin vay là 29.000.000.000 VND. Lãi suit là 8,5%/näm. Mic dIch vay d sCr dung cho 
hoat dng san xut kinh doanh. Tài san dam báo là tin chip. S du cui näm là 23 .478.662.137 VND. 

(3) Khoân vay tir Ngân hang TMCP Phãt trin Tp. HCM - CN Nguyn DInh Chiu theo hcp dng si.r diing han 
rnrc ti u'u thanh khoãn s 366/2021/TU'TK-NDC ngày 14/10/2021. Han  mirc t6i uu thanh khoãn: 
38.000.000.000 VND. Thôi han  sir diing han  mirc ti uu thanh khoãn: 3 tháng. Läi sut: 8,7%/näm. Mc dich 
vay: b sung vn luu dng cho hoat dng kinh doanh cCia Cong ty. Tài san dam bào cho khoãn vay là: tin gri 
cO k hn 6 tháng vdi giá trj là 40.000.000.000 VND. S du cui näm là: 37.179.587.920 VND. 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN BTA  OC SAl GON 
VACAC CONGTY CON MãusôBO9-DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT 

Cho nàrn tài chinh kê't thik ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vj tmnh: Dó'ng Viçt Nam 

(4) Khoãn vay cüa Ngân hang TMCP Du tu và Phát trin Vit Nam theo hçp dng s 
5401/2021/13008181/HDTD ngày 09/6/2021; thôi hin: 8 tháng; ngày giãi ngân: 09/6/2021; ngày trà nçi cui 
ciing: 09/02/2022; lãi suit: 7%/näm; tài san dam bão: 4 quyn scr diing dAt, quyn s hUu nhà & và các tài san 
khác gn 1in vâi dAt cüa Trn Van Chumg, Nguyn Hng Phát và Trn Thj Dông, I quyn sCr dung dAt, 
quy&n so hQu nhà và các tài san khác gn lin vó'i dAt cüa COng ty Ct phn Tng Cong ty C phn Dja c 
Sài GOn. S dLr cuM närn là 30.000.000.000 VND. 

(5) Khoãn vay tr Ngân hang NOng nghip và Phát trin Nông thôn - CN DOng Sal GOn bao gm: 

Khoàn vay theo hçip dng tin dçing s 6280LA201701414 ngày 29/9/20 17. S tin vay 120.000.000.000 VND. 
Thai liin vay: 60 tháng. Läi suit: 8,55%/nam. Mc dIch vay: b sung vii dAu tu' dài han.  Tài san dam bâo cho 
khoàn vay là: Quyn sir ding dAt và tài san gn lin vói dAt t9a ltc. tai 63-65 Din Biên Phü, Phumg 15, Qun 
Binh Thanh, Tp.HCM vó'i giá trj tài san dam báo là: 65.443.460.140 VND. S du cui näm là: 13.000.000.000 
VND. 

Khoãn vay theo hçp dng tin dçing s 6280LAV202101313 ngày 13/12/2021. S tin vay 67.000.000.000 
VND. Thô'i hin vay: 60 tháng. Läi suAt: 8,1%/näm. Miic dIch vay: b sung vn dAu tu dài han.  Tài san dam 
bâo cho khoàn vay là: Quyn s& ding dAt và tài san gn lin vó'i dAt ta lac tai 63-65 Din Biên PhU, Phu'Ong 
15, Qun BInh Thanh, Tp.HCM vol giá trj tài san dam bão là: 131.843.000.000 VND. S du cui näm là 
67.000.000.000 VND. 

19. Doanh thu chura thtyc hin 31/12/2021 01/01/2021 

a. Ngn hun 34.315.278 - 

Doanh thu chua thurc hiên khác 34.315.278 - 

b. Dài hn 180.109.700.247 198.116.869.535 

Doanh thu nhn tru'óc tu'.rvic cho thuê mt bang dn các cOngty: 140.630.764.843 145.6 18.619.844 

Cong ty TNHH Vincom Retail Miê'n Nam 103.255.377.794 105.637.816.090 

COng ty  TNHJTCJCGV Viçt Nam 37.375.387.049 39.980.803.754 

Doanh thu chu'a thrc hin tiir các h9p dng cho thuê 
muatai chungcu'An PhüDông 39.478.935.404 52.498.249.691 

Cing 180.109.700.247 198.116.869.535 

20. Vn chü sr hfru 

a. Bang di chiu bin dng cüa Vn chü sO' hfru (Xem thuyt rninh trang 55). 

b. Ci phiu 31/12/2021 01/01/2021 

S6 lu'p'ng c phiu du'çc phép phát hành 60.000.000 60.000.000 

S lu'cng c phiu dä ban ra cong chüng 60.000.000 60.000.000 

Cáphiê'uphá thông 60.000.000 60.000.000 

S lu'çng c phiu duçc rnua ii 11 

Côphiê'u phO' thông 11 11 

S lu'çmg c phiu dang luu hành 59.999.989 59.999.989 

Ca phiê'u pM thông 59.999.989 59.999.989 

Mçnh giO cphi1u dang lz.cu hành: dang  Vit Nan7/c phiau. 10.000 10.000 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY co PHAN D!A  Oc SAI GON 
VA CAC CONG TY CON Mãu so B 09- DN/HN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HVP NHÁT 

Cho nám tài chInh ke't thic ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Dan vj tinh: Dng Viçt Narn 

21. Các khoãn mLic ngoài Bang can Iôi kê toán 

31/12/2021 01/01/2021 

Khoân miic Giá trj Giá trj 

Nc'khódôi dãxr1 5.891.826.107 5.891.826.107 

Cing 5.891.826.107 5.891.826.107 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO K1T QUA HOT 
DQNG KINH DOANH HP NHAT 

1. Doanh thu ban hang và cung cap djch vu Näm 2021 Närn 2020 

Doanh thu cungcp djch vii 6.206.097.191 26.392.143.861 

Doanh thu tr hp tác kinh doanh 133.384.150.000 12.180.332.206 

Doanh thu kinh doanh bt dng san, thi cong 33.216.984.370 41.971.823.968  

CIng 172.807.231.561 80.544.300.035 

2. Các khoãn giãm trfr doanh thu Nam 2021 Nàm 2020 

Hàngbánbjtrã1i - 3.897.303.592  

CIng - 3.897.303.592 

3. Doanh thu thun ye ban hang và cung cap djch vli Näm 2021 Näm 2020 

Doanh thu thun cung cp djch vti 6.206.097.191 26.392.143.861 

Doanhthutühçp the kinh doanh 133.384.150.000 12.180.332.206 

Doanh thu thun kinh doanh Mt dng san, thi cOng 33.2 16.984.370 3 8.074.520.376 

Cong 172.807.231.561 76.646.996.443 

4. Giá vn hang ban Näm 2021 Näm 2020 

GiávndjchvdacungMp 4.685.004.861 20.150.437.737 

Giá vn kinh doanh Mt dng san, thi cOng 12.889.063.508 22.885.443.798 

Giá v6n cUa hoat dng hcp tác kinh doanh 36.683.670.137 

Hoàn nhp chi phi trIch truóc (4.364.716.589) 

Dr phOng hang tn kho 2.784.243.636 - 

Cong 52.677.265.553 43.035.881.535 

T1 
IT 

rp 
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5. Doanh thu hot ding tài chInh 

Lãi tin gCri 

Läi cho vay và lãi chm thanh toán 

Li chênh 1ch t giá 

C trc, 1çi nhuân duçic chia 

Läi t1r chuyn nhucmg các khoân du tu 

Cong 

Näm 2021 Näm 2020 

4.582.958.159 3.664.685.448 

1.773.680.017 3.537.480.059 

3.493.710 1.164.570 

1.170.000.000 1.497.600.000 

- 144.439.346.454 

7.530.131.886 153.140.276.531 

jo 

Gi 
HH 
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to 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC SAI GON 
vA CAC CONG TY CON Mãu so B 09- DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT 

Cho näm tài chInh kt thic ngày 31 tháng 12 närn 2021 Don vj tinh: Dóng Vit Nam 

6. Clii phi tãi chInh Nàm 2021 Näm 2020 

Li tin vay 23.273.710.5 18 18.949.044.587 

Chiphitàichinhkhác - 50.635.220  

CIng 23.273.710.518 18.999.679.807 

7. Chi phi ban hang và chi phi quãn 1 doanh nghip Nàm 2021 Näm 2020 

a. Chi phi ban hang 

ChiphIbngtinkhác - 659.574.141  

Cçng - 659.574.141  
C 

b. Chi phi quãn 1 doanh nghip c 
E 

Chi phi nhânviên 22.568.494.579 26.787.189.942 

Chi phi 4t lieu,  bao bI 849.603.682 37.744.178 

Chi phi do dung van phOng 36.217.356 81.860.075 

Chi phi khu hao TSCD 722.503.196 1.003.105.163 

Thug, phi và l phi 67.056.492 196.775.297 

Chi phi dir phOng các khoãn phãi thu khó dOi 64.747.023 

Chi phi djchviimuangoài vàchi phi bngtin khác 12.695.994.754 11.718.611.933  

CIng 37.004.617.082 39.825.286.588 

8. Thu nhp khác Näm 2021 Näm 2020 

Thu nhp tr thanh l tài san c djnh 72.294.372 3 85.790.244 

Giá trj 4t tr nhn li sau khi quyt toán cong 
trinh dij an Lê Gia Plaza - 4.003.870.743 

Các khoãn khác 660.398.848 912.455.157  

Cong 732.693.220 5.302.116.144 
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Cho nárn tài chInh kit thic ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vf tInh: Dông Vit Narn 

9. Chi phi khác Nãm 2021 Nm 2020 

Chi phi tr thanh l tài san c dinh 370.765.770 180.254.944 

Cáckhoãnpht 17.091.882 

Chi phi lien quan giá trj quyt toán dir an Lê Gia Plaza - 3.853.236.568 

Các khoán khác 846.400.548 844.261.459  

Cong 1.234.258.200 4.877.752.971  

10. Chi phI .thu thu nhp doanh nghip hin hành Nàm 2021 Näm 2020 

Cong ty C phn Dja c Sài Gôn - 16.65 5.296.063 

Cong ty TNHH MTV Da c Sài GOnNam Do 835.796.217 3.799.490.190 

Cong ty TNHH Sài GOn Vinh Khang 17.047.500 - 

Cong ty C phn Du tu - Xây dimg và Kinh doanh nhà Gia Djnh 37.223.496 88.8 10.037 

Cong ty TNHH Kinh doanh Bt dng san Sài Gôn 791.438.242 2.900.695.915 

Cong ty C phn Du tu và Phát trin Nhcm Trach 18.441.450.938 

Cong ty C phn Du tu Bt dng san Hung Vuung - 97.466.387 

Cong 20.122.956.393 23.541.758.592 

11. Läi ccr ban trên ci phiu Näm 2021 Nm 2020 

Lçri nhiin k toán sau thu thu nhp doanh nghip 34.815.698.574 101.864.501.071 

Các khoãn diêu chinh tang hoc giãm - (4.846.612.526) 

- Trich qu9 khen thu'&ng, phic lcii - (4.846.612.526) 

Lç'i nhun hoic 1 phân b cho c dông sO' hfru c phiu ph thông 34.815.698.574 97.017.888.545 

C phiu ph thông clang hrü hành bInh quân trong näm 59.999.989 59.999.989 

Lãi co' ban trên c phiu 580 1.617 

12. Läi suy giãm trên c phiu Näm 2021 Näm 2020 

Lçi nhi4n hoc 1 phân b cho c dông sô'httu c phiu ph thông 34.815.698.574 97.017.888.545 

Lçri nhun hoc I phân b cho c dông sO' hfru c phiu ph thông 
sau khi cia cliu chInh các yu t suy giãm (*) 34.815.698.574 97.017.888.545 

C phiu ph thông clang luu hành binh quân trong näm 59.999.989 59.999.989 

C phiu ph thông clang hru hãnh bInh quân trong näm sau khi cia 
diu chinh các yu t suy giãm 59.999.989 59.999.989 

Läi suy giãm trên cO phiu 580 1.617 

(*,) Không Co tOc dç5ng nào lam suy giám cOc cd phiê'uph thông vào ngày 31/12/2021. 

Các thuyê't ,ninh nay là b5 phn hQp thành các Báo cáo tài chInh hcip nhdt Trang 41 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY cO PHAN D!A  Oc sAi GON 

VA CAC CONG TY CON Mãu so B 09- DN/HN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HOP NHAT 

Cho náin tài chInh ké't thzc ngày 31 tháng 12 narn 2021 Dun vl tInh: Dó'ng Vit Nam 

VII. M1JC TIEU vA CHINH SACH QUAN LY RUI RO TAI CHINH 

Các rüi ro chinh tr cong ciii tài chinh bao grn rüi ro thj tru'ông, rüi ro tin diing và rüi ro thanh khoãn 

Ban Tng Giárn dc xern xét và áp diing các chinh sách quãn 1 cho nhtrng rüi ro nOi trén nhu sau: 

I. Rüi ro thi trirOng 

Rüi ro thj truôi-ig là rüi ro ma giá trj h9p l cüa các lung ti&n trong tuang lai cüa rnt cOng cv tài chinh së bin 
dng theo nhcrng thay di cüa giá thj truông. Rüi ro thj truô'ng có ba loai rüi ro: rüi ro li sut, rüi ro tin t và rüi 
ro v giá khác, chng hn nhu' rüi ro v giá c phn. Cong cii tài chinh bj ãnh luthng bô'i rUi ro thj truô'ng bao gni 
các khoán Tin, phài thu khách hang, phãi thu v cho vay, phái thu khác, phâi trã khách hang, các khoán vay và n 
phãi trá khác. 

Các phân tich d nhy nhu' duçc trinh bay du'ói dày lien quan dn tinh hinh tài chinh cüa Nhóm Cong ty tai  ngày 
31 tháng 12 näm 2021 vàngày 31 tháng 12 näm 2020. 

Các phán tIch d nhy nay dä duçic 1p trên ca si giá trj các khoãn nç thun, t) l gi1ra các khoãn i  có lãi Suât Co 
djnh và các khoãn nci có läi suit thá n& và t l tu'ang quan gira các cOng cv tài chinh có gc ngoi t là khOng 
thay dM. 

Khi tinh toán các phân tich d nhy, Ban Tng Giám dc giã djnh ring d nhy cüa các cOng cv ng sn sang d 
ban trên bang can di k toán và các khoán rntic có lien quan trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh bj ánh 
hu'ô'ng bôi các thay di trong giá djnh v rüi ro thj truô'ng tuang üng. Phép phân tich nay du'çic dira trên các tài san 
và nçi phãi trã tài chinh ma Nhóm COng ty nm gitr tai ngày 31 tháng 12 näm 2021 và ngày 31 tháng 12 näm 2020. 

Rüi ro Mi suit 

Rüi ro lãi suit là rüi ro ma giá trj hgp 1 ho.c các lung tin trong tuong lai cüa mt cOng ci tài chinh së bin 
dng theo nhcrng thay dM cüa läi sut thj tnthng. RUi ro thj truOng do thay dM li suit cUa Nhóm COng ty chü yu 
lien quan dn khoãn vay và nç, tin, các khoãn cho vay và các khoàn tin g1ri ngn han  cüa Nhóm COng ty. 

Nhóm COng ty quán l rüi ro lài suit bang cách phân tich tInh hInh canh  tranh trên thj tr'LrOng d cO du9c các läi 
suât cO lçi cho mvc  dIch cüa Nhóm COng ty và vn nm trong gió'i han  quãn 1 rUi ro cüa minh. 

Dç5 nhcey dó'i thi Mi sucft 

D nhy cüa các (khoãn vay và nç, tin và các khoãn tin gCri ngn han)  cCia NhOm COng ty di vói sir thay di CO 

th xày ra 6 mirc d hçp l trong läi suit di.rçc th hin nhu sau. 

Vói giá djnh là các bin s khác khOng thay d&. các bin dng trong läi suit cUa các (khoán vay) vol iäi suit thã 
ni CO ãnh huOng dn lçi nhun truO'c thud cüa Nhórn COng ty nhu sau: 

Tàng/giám Anh htcOng ct&'n lcxi 
ctiein cci bàn nhun trzthc thué' 

Cho näm tài chinh két thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

ND +100 (840.813.970) 

VND -100 840.813.970 

Cho näm tãi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

VND +200 (2.645.996.303) 

VND -200 2.645.996.303 
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CONG TV CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAl GON 
VA CAC CONG TY CON Mu s B 09-  DN/HN 

R BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HqP NHAT 

R Cho nàm tài chInh kIt thic ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Don vj tInh: Ddng Viçt Nam 

a 
1. Rüi ro thj trirô'ng (tip theo) 

Mirc tãnglgiãrn dirn ca bàn sir diing d phân tich d nhy di vii lãi suit ducc giã djnh dira trên các diu kin có 
th quan sat duçc cüa thj trithng hin tti. Các diu kin nay cho thy mi'rc bin dng cao hoi không dáng k so vó'i 
các k5' tru'óc. 

:
Rüirongoqit 

Rüi ro ngoi t là rCii ro ma giá trj h9p 1' cüa các 1ung ti&n trong tuo'ng lai cüa mt cong cii tài chInh sê bin dng 
a theo nhtng thay di cüa t' giá ngoi t. Nhóm Cong ty chju rüi ro do s1r thay di ccia t' giá hi doái lien quan trirc 

a tip dn các hot dng kinh doanh cüa cOng ty bang các don vj tin t khác Dng Vit Narn. 

Nhórn COng ty quán 1' rüi ro ngoai t b.ng each xem xét finh hInh thj truô'ng hin hành và dr kin khi NhOrn 
a Cong ty 1p kê hoach cho các nghip vti trong tucrng lai bang ngoai t. Nhóm Cong ty không scr diing bt k' cOng 

a ci tài chInh phái sinh d phông ngfra rüi ro ngoai t cüa mInh. 

D5 nhQy clôi vó'i ngoqi t 

Nhóm Cong ty không tic hin phân tich d nhy di vol ngoai t vi rUi ro do thay di ngoi t ti ngày 1p báo 

a cáo tài chInh là khOng dáng k 

a Rüi ro v kinh doaiih bt dng 

Nhóm Cong ty dã xác djnh du'gc các rüi ro sau lien quan dn danh miic du tu bt dng san: (1) vic chi phi các dij a an phát trin có th tang nu cO sr chm tr trong qua trInh 1p  k hoch. Nhóm Cong ty thuê các chuyên gia c 

a vn chuyên v các yeu cu 1p k hoach cv th trong pham vi d an nh&m giãm các rüi ro có th phát sinh 
qua trInh 1p  k hooch; (ii) rüi ro giá trj hqp 1' cüa danh mvc  du tu bt dng san do các yu t co bàn cüa thj 

a tru'ô'ng Va nguYi 

a 2. Rüi ro tin ditng 

a RUi ro tin dvng là rüi ro ma mt ben tham gia trong mQt cOng cv tài chinh hoc hçip dng khách hang khOng thrc 
hin các nghia vv cüa mInh, dk dn tn that v tài chinh. Nhóm COng ty cO rUi ro tin dung tix các hoat dng san 

a xut kinh doanh cüa minh (chü yu di vOi các khoãn phãi thu khách hang) và ti~ hoat dng tài chinh ccta mlnh, 
bao gm tin gi.'ri ngân hang, nghip vil ngoi h& và các cOng cv tài chinh khác. 

a Phái thu khách hang 

a NhOrn COng ty giám thiu rüi ro tin dung bang each chi giao djch vO'i các don vj cO khá näng tài chInh t6t cOng ty 

a thu'ô'ng xuyên theo dOi chat chê n phài thu d dOn dc thu hi. Trên co so' nay và khoàn phài thu cüa Nhórn COng 
ty lien quan dn nhiu khách hang khác nhau nên rüi ro tin dung khOng tp trung vào mt khách hang nht djnh. 

a Phái thu vl cho 

a NhOm COng ty giàm thiu rüi ro tin dung bang cách chi cho các can b cOng nhân viên vay tin vOi han  m1rc, thô'i 
gian cho vay và mvc  dich vay duQc quy djnh trong Quy ch tài chinh và trong tirng kh iiO'c cv th. Nhóm COng ty 

a nhn thy rüi ro tin dung d& vài các khoàn phài thu v cho vay là thp. 

a Phái thu tIc hcip ddng htip tác ddu tu' 

a NhOm COng ty giàm thiu rüi ro tin dung bang cách chi giao djch vO'i các dun vj, cá nhân cO kha näng tài chinh t6t 
ma cOng ty thung xuyên theo dOi chat the nç phài thu d dOn dc thu hi. Va các khoàn phài thu tfi h9p dng 

a h9p tác dâu tu ciia Nhóm COng ty bao gm vic kim soát mt phan hoat dng cüa dij an hçip tác du tu nên rüi ro 
là có th kim soát. a 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY cO PHAN D!A  Oc sAi GON 

VA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DN/HN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HqP NHAT 

Cho nárn tài chmnh ke't thzc ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Don vj tInh: Do'ng Viçt Narn 

2. Rüi ro tin diing (tip theo) 

Tien gt'ci ngân hang 

Nhórn Cong ty chU yu duy trI sé, tin gCri t?i  các ngân hang ion cO uy tin ô' Vit Nam. Nhóm Cong ty nhn thây 
mirc d tp trung rüi ro tin diing dM vài tin g1ri ngân hang là thp. 

Ban Tng Giárn dc cUa Nhórn Cong ty dánh giá rang hu ht các tài san tài chinh du không bj suy giãrn vi cac 
tài san tài chInh nay du lien quan dn các khách hang có uy tin và cO khà näng thanh toán tht. 

3. Rüi ro thanh khoãn 

Rüi ro thanh khoãn là rüi ro NhOm COng ty gp khó khàn khi thirc hin các nghia vii tài chinh do thiu vtn. Rüi ro 
thanh khoán cüa Nhórn Cong ty chü yu phát sinh tfi vic các tài san tài chInh và n phãi trã tài chInh CO các thai 
dirn dáo han  lêch nhau. 

NhOrn Cong ty giárn sat rUi ro thanh khoán thông qua vic duy tn mt lu'911g tin mt và các khoãn tuong duong 
tin và các khoàn vay ngân hang i rnirc ma Ban Tng Giám dc cho là dü d dáp üng cho các hoat dng cüa 
NhOrn Cong ty và d giárn thiu ãnh huông cüa nhtrng bin dng v iung tin. 

Bang duó'i day tng hçip thôi han  thanh toán cüa các khoãn nçv phài trà tài chinh cüa Nhóm Cong ty dçra trên các 
khoãn thanh toán dir kin theo hçp dng theo ca sO' chu'a disçc chit khu: 

Ngày 31 tháng 12 nàm 2021 Diiâi 1 nám Ti'c 1-5 nárn Trên 5 näm Tang cng 

Các khoan vay và nç 290.625.916.057 60.000000.000 350.625.916.057 

Phãi trã nguôi ban 11.899.540.282 - 11.899.540.282 

Các khoàn phãi tra, phãi np 
khác và chi phi phãi trã 303.183.959.404 19.279.513.440 322.463.472.844 

Cong 605.709.415.743 79.279.513.440 - 684.988.929.183 

Ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

Các khoan vay và nç 235.352.391.000 24.000.000.000 259.352.391 .000 

Phái trã ngui ban 35.720.450.726 35.720.450.726 

Các khoãn phái trá, phai np 
khác và chi phi phãi tra 290.777.031.126 245.300.790 291.022.331.916 

Cong 561.849.872.852 24.245.300.790 - 586.095.173.642 

NhOm COng ty cO dü kha nang tip cn các ngun vn và cac khoãn vay dn han  thanh toán tnong vOng 12 thang 
cO th thrçc tái tiic  vO'i các ben cho vay hin tai. 

Tài san dam bão 

NhOm Cong ty dã scr dung quyn sü' diing dt và tài san tren dt d lam tài san th chp cho các khoãn vay ngn 
han và vay dài han  tr các ngân hang (Thuy& minh s 18 - Vay và n thue tài chinh). 

NhOm Cong ty dang nm gir Quyn sr dung dt cüa ben thr ba và phn vén gop tai mt s cong ty ma ben thir ba 
dang so' hUn tai  vào ngày 31 tháng 12 näm 2021 (Thuyt minh s 5 - Phãi thu v cho vay). 

COng ty C pMn Tng COng ty C phAn Dja Oc Sài GOn dang th chip 1.800.000 c phn (tu'o'ng du'o'ng 36% vn 
diu l) cüa COng ty C phn Du tu' và Phat tnin Nho'n Trach cho COng ty TNHH Bt dng san Ree d dam bao 
vic COng ty C phn Du tu' và Phat trin Nhon Trach thiic hin cac nghia vii  và trach nhim theo hçp dng hp 
tac kinh doanh ngày 22/6/2021. 
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VIII. TA! SAN TA! CHINH vA N PHA! TRA TA! CH!NH (Xern thuyt minh trang 56). 

Giá trj hcip 1" cUa các tài san tài chInh và n phãi trã tài chInE duçc phãn ánh theo giá trj ma cong cv tài chinh có 
th chuyn di trong rnt giao djch hin ti gicra các ben tham gia, ngoi tth trithng hp bt buc phãi ban hoc 
thanh I y 

Giá trj h9p 1 cüa tin mt và tin gui ngn han, các khoãn phãi thu khách hang, các khoãn phãi thu v cho vay, 
phäi thu khác, các khoán phái trã ngithi ban, khoãn và ng phâi trã ngn h?n  khác tuong duang vó'i giá trj ghi s 
cüa các khoãn miic nay do nhitng cong cii nay có k hn ngn. 

Ngoi trir các khoán d cp 0' trên, giá trj h9p 1 cüa tài san tài chInh và nç phãi trã tài chInh dài hn khác chu'a 
du'gc dánh giá và xác djnh mt cách chInh thirc vào ngày 31 tháng 12 näm 2021 và ngây 31 tháng 12 näm 2020. 
Tuy nhiên, Ban Tng Giám dc Nhóm Cong ty dánh giá giá trj hgp 1 cOa các tài san tài chinh và nç phài trã tài 
chinh nay khOng có khác bit tr9ng yu so vó'i giá trj ghi s vào ngày näm tài chinh. 

IX. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR1NH BAY TRONG BAO CÁO LIIU CHUYEN 
TIEN T1 HP NHAT 

1. So tiên di vay thtic thu trong nám 

Ti&n thu tui di vay theo kh u'ó'c thông thu'ông 

2. s6 tin dä thtrc trã gOc vay trong näm 

Tin trà ng gc vay theo kh u'ó'c thông thu'ông 

X. NHONG THONG TIN KHAC 

Näm 2021 Nàm 2020 

274.174.115.865 378.773.250.149 

Näm2021 Näm20 

182.900.590.808 433.526.168.04 

1. Nhfrng khoãn ncr tiêm tang, khoãn cam kt và nhfrng thông tin täi chinh khác 

- Tti Cong ty C phn Tong Cong ty C phn Da ôc Sài GOn: 

Nhix dã trinh bay ti các thuy& minh ln luç't s V.3, V.4, V.5, COng ty dä có quyt djnh thi hanh an di vói các 
khoàn trã tru'ó'c cho ngu'ô'i ban là các c dOng cUa COng ty Co phn Xây dirng Sài Gôn Kim Hao vó'i s tin là 
380.000.000.000 VND, khoan trà tru'ó'c cho nguô'i ban và k qu5 dt c9c di vO'i bà Nguyn Thj Van vó'i tong so 
tin là 45.000.000.000 VND và khoàn phãi thu v cho vay di vó'i Cong ty TNHH Du ljch Tin Phü vó'i sO tin là 
30.000.000.000 VND. Dn thôi dim báo cáo tài chinh, Cong ty dà thu li du'çc 157.117.066.000 VND dM vo'i 
khoàn trá tru'ó'c cüa Kim Hâo. 

Co quan có tMm quyn dang tin hành thu hi cOng nç phài thu cüa COng ty di vó'i Ong Lam Thành Gia vó.i s 
tin là 25.045.872.000 VND nhu thuyt minh V.6. 

Ban Tng Giám dc dánh giá ring Cong ty sê khOng chju tn tht vi tt cá các khoán nay Cong ty d&u thirc hin 
dung cam kt trong hp dng và nm gi các tài san dam bão. Tuy nhiên, kt qua cui cUng ph thuc vào sir chip 
hành pháp lust  cüa các t chirc và cá nhân nêu trên. 
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BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HYP NHAT 

Cho nám tài chInh kê't thzc ngày 31 tháng 12 nárn 2021 Don vl tInh: Dng Viç7 Nam 

1. Nhüng khoãn nq tim tang, khoãn cam kt và nhU'ng thông tin tài chinh khác (tiêp theo) 

- Tii Cong ty TNHH MTV TJja c Sài Gôn Nam Do: 

Cong ty tarn  trIch tru'ó'c tin sü' diing dAt t?i  dir an Saigonres Plaza s 79/8 1 Nguyn Xi, phuô'ng 26, qun Binh 

Thnh, TP. HCM theo Chimg thu ThArn djnh giá ngày 13/6/20 16 Cüa Cong ty C phn ThArn djnh giá và Djch vçi 
Tài chInh Sài GOn là 203.56 1.017.946 VND. 

Can cir biên bàn kirn tra ngày 15/9/2017 gicra doàn KiAm toán NSNN Tp. H ChI Minh (t kirn toán s 2), Dai 
din Chi ciic thuA Qun Binh Thnh và Cong ty. T kim toán thuc doàn KiArn toán NSNN Tp. H ChI Minh 
kin nghj Chi Cic thus Qun BInh Thanh t?rn  thai thông báo s tin sir ding dAt rnà Cong ty phái np là 

203.561.017.946 VND. Theo do, Chi ciic thu dã ban hành cong van s 15946/CCT-LPTB ngày 3 1/10/2017 và , 
cong van 8688/CCT-LPTB ngày 20/7/20 18 d nghj COng ty thirc hin nghia vçi tài chInh ye tiên scr dçing dat di 
vó'i s tiAn nêu trên. Tng s tin scr diing dAt ma Cong ty dä tam  np cho Chi cçic thus Qun Binh Thanh là 
75.000.000.000 \TND. 

Tinh den thôi diem 1p báo cáo nay, COng ty van chua duc Uy ban Nhân dan Tp. HO ChI Minh phê duyt tiên scr 
ditng dAt nêu trên. 

2. Các si,r kin phát sinh sau ngay kt thüc nám tài chInh 

U KhOng có sr kin quan tr9ng nào xáy ra k tr ngây kt thüc nam tài chInh yêu cAu phài có các di&u chinh hoc 
thuyt minh trong báo cáo tài chInh hçp nhAt. 

3. Giao djch vO'i các ben lien quan 

Danh sách và mi quan h gitra các ben lien quan và COng ty nhis sau: 

Ben lien quan Mi quan h 

COng ty C phn Tu vAn - Thit k - Xây dijng DO Thj COng ty lien kt 

U COng ty C6 phn Nhà hang Kn KAu COng ty lien kt 

U COng ty TNHH Hài Sinh Nguyen COng ty lien kt 

U COng ty TNHH Dja c Sài GOn Phü Quc COng ty lien doanh 

U
COng ty TNHH Dja c TuAn Minh COng ty lien doanh 

COng ty C phAn Smart Express COng ty lien doanh 

Ong Pharn Thu Chi tjch HDQT 

Ba Nguyn Thj Mai Thanh PhO Chü tjch HDQT (min nhirn ngày 
27/4/2021) 

U Ong Pham DInh Thành Thành vien HDQT - PhO TGD 

Ong Pham TuAn Thành viên HDQT (b nhim ngày 
U 27/4/202 1) 
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U Ong Hunh Thanh Hãi PhO Chü tjch HDQT (b nhirn ngày 

U 27/4/2021) 

Ong Dng Van Phic Thành viên HDQT - PhO TGD thu'ông 
U trijc 

U Ba TrAn Thj Ga Thành viên HDQT - PhO TGD 



Näm 2021 

136.363.636 

4.686.307 

35.660.800 

176.710.743 

Nàm 2020 

34.371.231 

1.000.309 

1.213.346.342 

1.248.717.882 

Näm 2021 Näm 2020 

(1.154.545.455) 

(544.529.100) (2.179.894.455) 

(544.529.100) (3.334.439.910) 

Näm 2021 

(2.341.239.594) 

(43 0. 7 82.209) 

(1.169.997.259) 

(1.155.493.154) 

(5.892.506.327) 

(35.704.108) 

(2.623.972.604) 

(619.403.316) 

Näm 2020 

(1.229.123.288) 

(342.353.424) 

(609.303.611) 

(873.392.237) 

(462.301.369) 

(2.718.541.154) 

(44.230.135) 

(785.653.952) 

(627.182.98 1) 

(11.927.858.977) (7.692.082.151) 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA  OC SAl GON 
vA CAC CONG TY CON MusBO9-DNIHN 

BAN TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT 

Cho nám tài chinh kIt thzc ngày 31 tháng 12 nám 2021 Dun vj tinh: Dng Vit Nam 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

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

Ben lien quan 

Ong Kiu Minh Long 

Ong Nguyn Van Khoa 

Ba Nguyn Thj Nguyn 

Ba Trn Thj Tuyt Mai 

Ong Thai Quc Duting 

Trong näm, các giao djch phát sinh vó'i các ben lien quan nhr sau: 

Doanh thu cung cp dich  vt 

Cong ty C phn Tu vn và Thit k Xây dimg Do Thj 

Cong ty TNHH Hâi Sinh Nguyen 

Cong ty C phn Nhà hang Kn Ku 

Cong ty C phn Smart Express 

Cing 

Nhn cung cp djch vi,i 

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

COng ty C phn Nhà hang Kn Ku 

Cong 

Chi phi tãi chInh 

COng ty TNHH Dja & Tun Minh 

Ong Dng Van Phüc 

Ba Nguyn Thj Nguyn 

Ong Pham DInh Thành 

Ong Pham Tun 

Ong Pham Thu 

Ong Thai Quc Duo'ng 

Ba Trn Thj Ga 

Ba Trn Thj Tuy& Mai 

Cong 

Miquanh 

Thành viên HDQT 

Thành viên HDQT 

Ben lien quan 

Ben lien quan 

Ben lien quan 
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CONG TY cO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  OC sAi GON 
VA CAC CONG TY CON MusB09-DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HqP NHAT 

Cho na/n tài chInh ke't thzc ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vl tinh: Dng Vit Nam 

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

T*i ngày 31 tháng 12 nàm 2021, Nhóm Cong ty có s dir vOi các ben lien quan nhtr sau: 

Phãi thu khách hang 31/12/2021 01/01/2021 

Cong ty C phn Tu vn Thit k Xây dirng  Do Thj 722.034.000 722.034.000 

COngtyCphnNhàhàngKnKAu 888.890.488 1.534.680.976 

BàNguyn Thj Nguyn 848.000.000 848.000.000 

Cong ty C phn Smart Express 3 9.226.880 

Cing 2.498.151.368 3.104.714.976 NI 

Phãi thu v cho vay 31/12/2021 01/01/2021 
Jr 

COng ty C phn Tu vn Thit k Xây dimg DO Thj 1.720.700.000 870.700.000 Hj 

Cong ty C phn Nhà hang Kn Ku 645.000.000 1.168.700.000 

COngtyTNHH Hãi SinhNguyên 2.600.000.000 1.600.000.000 

Cong 4.965.700.000 3.639.400.000 

Trã trtróc cho ngtrOi ban 31/12/202 1 01/01/202 1 

COng ty C phn Tu' vn Thit k Xây drng DO Thj - 379.000.000 

PhmThao 2.000.000.000 - 

Cing 2.000.000.000 379.000.000  

Phãi thu khác 31/12/2021 01/01/2021 

Côngty C phn Tu vn Thit k Xây dirngDO Thj 754.296.685 717.146.000 

Côngty C phnNhàhàngKnKu 1.116.152.127 1.000.660.200 G 

COngtyTNHH Hãi SinhNguyên 310.953.427 96.460.276 

PharnThao - 5.000.000.000  

Cong 2.181.402.239 6.8 14.266.476 

Phãi trã ngirO'i ban 

Cong ty C phAn Tu' vn Thi& k Xây di.mg DO Thj 

Cong 

31/12/2021 01/01/2021 

(477. 750. 000) 

  

(477.750.000) - 

    

    

Phãi trã khác 3 1/12/2021 01/01/202 1 

CôngtyTNHH Dja c TunMinh (3.570.362.882) (1.229.123.288) 

Ong Pham DInh Thành (29.000.000) 

OngPhrnTun (145.500.000) - 

Cing (3.744.862.882) (1.229.123.288) 
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CONG TY cO PHAN TONG CONG TY co PHAN DA Oc sAi GON 
VA CAC CONG TY CON MusB09-DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CIII NH IIqP NHAT 

Cho nám tài chInh kê't thic ngày 31 tháng 12 nàin 2021 Don vj tInh: Dcng Vit Nam 

Ti ngày 31 tháng 12 nàm 2020, Nhóm Cong ty Co s dir vO'i các ben lien quan nhu' sau: (tiêp theo) 

31/12/2021 

(23.478.662.137) 

(2.641.379.000) 

(85.736.800.000) 

(12.500.000.000) 

(16.000.000.000) 

(400.000.000) 

(25.000.000.000) 

(7.207.437.000) 

(172.964.278.137)  

Các khoãnvayvà nç 

COng ty TNHH Dja c Tun Minh 

Ba Nguyn Thj Nguyn 

Ong Phrn Thu 

Ong Phrn Tun 

Ong Phm DInh Thành 

Ong Thai Quc Duung 

Ba Trn Thj Ga 

Ba Trn Thj Tuyt Mai 

Cing 

Thu nhp cüa các thãnh viên Hii dông quãn trj, Ban Kim soát Va 

Ban Tng Giám dôc trong nàm 

HuidngQuántr 

Pharn Thu 

Nguyn Thj Mai Thanh 

HuSinh Thanh Hãi 

Dng Van Phüc 

Trn Thj Ga 

Phrn DInh Thành 

Kiu Minh Long 

Nguyn Van Khoa 

Pharn Tun 

Nguyn VO Thang Long 

Ban kim soät 

Thai Quc Duong 

Nguyn Hng Phát 

Pham Thj Bich Dào 

Nguyn Thi Ng9c Oanh 

Ban Tng Giám dc 

Ding Van Phüc 

Trn Thj Ga 

Pham DInh Thành 

Cing 

01/01/2021 

(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)
I1 

(6.237.437.000) 
.1 

(127.121.006.000) H 

Näm 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 

156.000.000 

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 

Chü tjch HDQT 

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

Phó Chü tjch (b nhim ngày 27/4/2021) (*) 

Thành viên HDQT 

Thành viên HDQT 

Thành viên HDQT 

Thành viên HDQT 

Thành viên HDQT (*) 

Thành viên (b nhim ngày 27/4/202 1) 

Quãn trj COng ty 

Tru'O'ng Ban (b nhim ngày 27/4/202 1) 

Truâng Ban (min nhirn ngày 27/4/202 1) 

Thành viên (b nhim ngày 27/4/202 1) 

Thành viên (*) 

Phó Tng Giám dc thu'äng trirc 

Phó Tng Giám dc 

Phó Tng Giám dc 

(*) Thii lao duçc Nhóm Cong ty chuyn v dan vj chü s hCtu ia COng ty TNHH B.t d)ng san Ree. 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC SAl GON 

VA CAC CONG TY CON Mãu s B 09- DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT 

Cho nárn tài chInh kê't thik ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vj tInh: Dng Viçt Narn 

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

Ban Tang Giárn dc cüa Nhórn Cong ty xác djnh r.ng, vic ra các quyt djnh quán l cüa Nhórn Cong ty chü yu 

dira trên các loi san pMrn, djch vi ma Nhórn COng ty cung cp chir không dira trên khu vrc dja l ma cOng ty 

cung cp san phm, djch vi. Do 4y báo cáo chInh yu cüa Nhórn Cong ty là theo linh virc kinh doanh. 

4.1 Báo cáo b phn chInh yu: theo linh vic kinh doanh 

a. Báo cáo kt qua kinh doanh b phn theo linh viyc kinh doanh niên d 2021 

Trong nãm 2021, Nhórn Cong ty báo cáo ho?t dng theo các b phn kinh doanh: kinh doanh bt dng san, thi 
cOng cOng trInh bt dng san, ho?t dng h9p tác kinh doanh và cung cp các djch khác. Nhóm Cong ty phân tIch 

doanh thu và giá vn theo b phn nhu sau: 

B1 phn Doanh thu thun Giá von Läi gp 

Kinh doanh bt dng san, thi cOng 33.216.984.370 15.673.307.144 17.543.677.226 

Hop tác du tu 133.384.150.000 36.683.670.137 96.700.479.863 

Cung cp djch viii 6.206.097.191 4.685.004.861 1.521.092.330 

Cing 172.807.231.561 57.041.982.142 115.765.249.419 

b. Báo cáo kt qua kinh doanh bi phn theo linh viyc kinh doanh niên d 2020 

Näm 2020, COng ty báo cáo hoat dng theo các b phn kinh doanh: kinh doanh bt dQng san, thi cOng cOng trInh 
bt dng san, hoat dng hçp tác kinh doanh và cung cp các djch khác. COng ty phân tich doanh thu và giá vn 
theo b phn nhu sau: 

VA 
9' 

B phn 

Kinh doanh bt dng san, thi cOng 

Hçp tác cthu tu 

Cung cp djch vi 

Cong 

Doanh thu thuân 

38.074.520376 

12.180.332.206 

26.392. 143 .86 1 

76.646.996.443 43.035.881.535 33.611.114.908 

Giá vn Läi gip 

22.885.443.798 15.1 89.076.578 

12.180.332.206 

20.150.437.737 6.241.706.124 4 

5. Thông tin so sánh 

Mt s chi tiêu du nàm trên Báo cáo tài chinh h9p nht cho näm tài chInh k& thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 
du'çc trinh bay 1i cho phü hçrp vói quy djnh hin hành nhu' sau: 

Nàm 2020 Näm 2020 

Chi tiêu S da trInh bay S trInh bay hi Chênh Ich 

Trên Báo cáo Kt qua kinh doanh hçrp nht 

Khoan rrnic "Läi co ban 
trén c& phiu' Ma s 70 

Khoán miic 'Läi suy giam 
trên c phiu' Ma s 71 

1.698 1.617 (81) 

1.698 1.617 (81) 
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CO P A 
DIAS 

SAIGON 

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

fl BAN TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CII! NH HOP NHÁT 

Cho nám tài chInh ket thu'c ngày 31 tháng 12 nám 2021 Don vj tInh: Dng Vit Nam 

6. Thông tin v hott dng lien tc 

Nhórn Cong ty vn tip tiic hoat dng trong tu'og lai. 

Tp. HCM, ngày 22 tháng 3 nãrn 2022 

r 
KE TOAN TRIXO4G 

 

 

IMNH TH! NGUYIT NGUYEN THJ QU 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAt CON vA CAC CONG TV CON Mãtt s B 09 - DN/IIN 

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

Cho nám tài chInh ke't thic ngày 31 iháng 12 nàrn 2021 Don vj tInh: Dng Vit Nani 

V.2. Các khoãn du tu tài chmnh 

a. Dâu tu' nm giO' dn ngãy dáo hin 31/12/2021 01/01/2021 

Giá gc Cia trj ghi s Giágc Giã trl ghi si 

Tin gi:ri có kS'  htn trên 3 thang dn 12 tháng 

Tin gi:ri có kST hin 13 thang (*) 

Trái phiu 

CçIng  

116.053.000.000 

8.967.708.493 

3.000.000.000 

128.020.708.493  

116.053.000.000 

8.967.708.493 

3.000.000.000 

128.020.708.493 8.053.000.000 8.000.000.000 

53.000.000 

8.000.000.000 8.000.000.000 

(*) Khoán tin gUi có k hin 13 tháng cUa Cong ty Iai  Ngân hang TMCP Phát trin Thành ph H ChI Minh nhtm bão lãnh thirc hin Hqp dng theo Hcp dng so 

02/2020/HD-DTDA ngày 24/3/2020 du'ic k3 kt gi€ta Sâ xay drng tinh Hàa BInh vâi Cong ty C phn Dja c Sài Gôn ye vic thirc hin du tu dr an Lang sinh thai 
Vit Xanh xã Tan Vinh, huyn Lumîg Son, tinh HOa BInh. 

b. Cãc khoãn du tu' tãi chinh dãi han 31/12/202 1 01/01/202 1 

  

Cia g6c 

  

Di'phOng 

  

Giá tn h9p 1 (*) 

80.979.761.341 

186.537.097 

30.238.122.773 

1.000.000.000 

1.213.546.374 

27.100.000.000 

1.741.555.097 

 

Giá gc 

 

DiyphOng 

 

Cia trl hç'p l3 (*) 

61.488.742.152 

30.000.000.000 

1.000.000.000 

1.427.462.567 

27.100.000.000 

1.961.279.585 

bi. Dãu tn vão cong ty lien doanh, lien kt 

COng ty C phn Smart Express (1) 

Cong ty TNHH Dja c Tutn Minh (2) 

COng ty TNHH Dja c Sãi GOn PhU Quc (3) 

COng ty C phn Tu' vn và Thi& k Xây 
dtmg Do Thj (4) 

COng ty TNHH Hãi Sinh Nguyen (5) 

Côiig ty C phn Nhà hang Kn Ku (6) 

COng ty C pMn Du tu Bt dng san 
Hu'ó'ng Du'o'ng (7) 

b2. Dãu tir vão don vi khäc 

COng ty C phn Vicosimex 

COng ty TNHH DV TM Mirth Thành 

Cong 

 

84.294.000.000 

800.000.000 

30.000.000.000 

1.000.000.000 

994.000.000 

27.100.000.000 

4.900.000.000 

      

63.994.000.000 

30.000.000.000 

1.000.000.000 

994.000.000 

27.100.000.000 

4.900.000.000 

   

 

19.500.000.000 

3.224.793.200 

2.730.000.000 

494.793.200 

     

19.500.000.000 

3.224.793.200 

2.730.000.000 

494.793.200 

 

3.224.793.200 

2.730.000.000 

494.793.200 

   

3.224.793.200 

2.730.000.000 

494.793.200 

 

87.518.793.200 

     

84.204.554.541 

 

67.218.793.200 

   

64.713.535.352 
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CONG TY cO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC sAi GON vA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DN/HN 

BAN THUYET M!NH BAO CÁO TA! CHINH HP NHAT 
Cho náin (ài chmnh kit thüc ngày 31 tháng 12 nãin 2021 Do7'z vf tInh: Ddng Vit Narn 

V.2. Cäc khoãn diu tu' tài chInh (tip theo) 

(1) Theo Giy chUng nhn däng k doanh nghip sS 0316665748 ngày 04 thang 01 näm 2021 do SO' K hoch và Du tu' thành ph H Chi Minh cp, vOn diëu 1 cüa 
COng ty C phn Smart Express là 2.000.000.000 VND. Trong do t l gop vn cOa Cong ty là 50%. Dn thai dim ngày 31 tháng 12 närn 2021, Cong ty dã gop 
800.000.000 VND. Trong nam, cOng ty nay dang trong giai dotn mài di vào hott dng. 

(2) Theo Giy chüiig nhn däng k doanh nghip s 4300825150 ngày 02 tháng 10 näm 2018 do Si K hoch và Du tu' tinh Quáng Ngài cp, vn diu 1 cüa Cong ty 
TNHH Dja c Tun Minh là 120.000.000.000 VND. Trong dO t l gop vn cüa Cong ty là 50%. Dn thai dim ngày 31 tháng 12 näm 2021, COng ty dä gop 
30.000.000.000 VND. Trong näm, Cong ty nay dang trong giai dotn du tu'. 

(3) Theo Giy chUng nhn dang k doanh nghip s 1702198923 ngày 29 tháng 6 näm 2020 do Sâ K hotch và Du tu' tinh Kiên Giang cp, vn diu 1 cUa TNHH Dja 
c Sài GOn PhU Quc là 160.000.000.000 \TND. Trong do t' 1 gop vn cUa Cong ty là 50%. Dn thai dirn ngày 31 tháng 12 nãm 2021, Cong ty dã gop 1.000.000.000 

VND. Trong nãm, cOng ty nay dang trong giai do?n diu tu'. 

(4) Theo Giy chirng nhn dang k doanh nghip s 0304321943 ngày 03 tháng 4 näm 2006 do Sâ K hotch và Du tu' Thành ph H Chi Minh ctp (thay dOi ln thCr 3, 

COng ty d gOp 994.000.000 \ND chim t l là 49,7%. Trong nãin, cOng ty nay hot dng san xut kinh doanh bInh thu'?ng và 1 trong näm. Tuy nhiên thông lam suy 
giàm giá trj khoán du tu'. 

17/6/2020), vn diu l cüa COng ty TNHH Hãi Sinh Nguyen là 200.000.000.000 VND. Trong do t l gOp vn cUa COng ty là 27,7%. Dn ngày 31 tháng 12 nm 2021, 
COng ty dã gOp 27.100.000.000 VND. Trong nãm, cOng ty nay dang trong giai don du tu'. 

(6) Theo Giy chOng nhn däng k doanh nghip s 0315882242 .ngày 04 tháng 9 nãrn 2019 do Sâ K hoach và Du tu' Thành ph H Chi Mmli cp (thay dOi thn thCr 
nht ngày 07/3/2020), vn diu l cUa COng ty C phAn Nhà hang Kn Ku là 10.000.000.000 VND. Trong do t 1 gOp vn cOa COng ty là 49%. Dn ngày 31 tháng 12 
näm 2021 COng ty d gOp 4.900.000.000 \TND.  Trong näm, khoãn du tu' nay dä dtiçic trich dij phOng theo quy djnh. 

diu l cOa COng ty C Phn Du tix Bt dng san Hu'Oiig Duung là 65.000.000.000 VND. Trong do t l gOp vn cOa COng ty là 30%. Dn thO'i dim ngày 31 tháng 12 
näm 2021, COng ty dä gOp du s tin 19.500.000.000 VND. Trong näm, cOng ty nay dang trong giai don dâu tu'. 

(*) Giá trj h9p l tti thai dirn ngày 31 tháng 12 näm 2021 cOa các khoán du in' vao các dan vj chu'a dui ch(ing dn thai dim hin tai  vain chu'a cO hu'O'ng dn cii the và 

các khoán du tu' vao don vi khác can ccr vao báo cáo tài chInh cüa cOng ty duoc du tu' ln lu'çit theo phu'ong pháp v6n chU và phu'ong pháp giá gc trfx dir phOng suy 
giám. 

Các thuyet minh nay là b phn hQp thành các Báo cáo tài chInh hQp nhdt. Trang 53 
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CONG TY cO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DA OC sAt GON VA CAC CONG TY CON Mu s B 09- DN/HN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HYP NHÁT 
Cho nàm tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 na/n 2021 Do'ii vi tinh: D3ng Vit Nain 

V.9. Tài san c dinh hü'u hlnh 

Khoán mljc 
Thit bj dijug cti Nhà cü'a, vIt

May móc thit bi  Phu'o'ng tin 4n tãi
quãfl iy trüc 

Tong cIng 

Nguyen giá 

Sdu'du näm 5.163.701.918 15.957.851.454 8.441.801.716 1.516.293.560 31.079.648.648 

Mua trong nàin - 136.000.000 2.398.621.545 - 2.534.621.545 

Du IWXDCB hoàn thành 1.379.279.224 - - - 1.379.279.224 

Tàng/ (Giáin) khác - (192.808.597) - 192.808.597 - 

Thanh lj, nhu'çaig ban - (80.000.000) - (854.352.727) (934.352.727) 

S ducui näm 6.542.981.142 15.821.042.857 10.840.423.261 854.749.430 34.059.196.690 

Giá tn hao mon lily kê 

S dir du nãm 3.700.737.375 13.429.227.768 6.539.758.195 943.875.652 24.613.598.990 

KhAu hao trong nàin 352.685.979 502.864.217 411.336.958 57.8 74.550 1.324.761.704 

Thanh lj, nhuqng ban - (70.476.190) - (174.085.846) (244.562.036) 

S du'cui nãm 4.053.423.354 13.861.615.795 6.95 1.095.153 827.664.356 25.693.798.658 

Giá tn cOn hii 

5 dir dftu näm 1.462.964.543 2.528.623.686 1.902.043.521 572.417.908 6.466.049.658 

5 du'cuIi näm 2.489.557.788 1.959.427.062 3.889.328.108 27.085.074 8.365.398.032 

* Giá trj con 1?i  cOa tâi san c d4nh  hüu hinh dä dOng  d th chtp, cni cé darn bão các khoán vay: Không  Co. 

* Nguyen giá tâi san c djnh hu hinh cui närn da khu hao ht nhung  vn cOn sir ding: 16.34 1.545.867 VND. 

Các thuyi ,ninh nay là b3 phn hQp thành các Báo cáo ài chInh hQp chat. Thong 54 
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Trang 55 

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

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HP NHAT 

Cho nàrn tài chinh ket thác ngày 31 tháng 12 nárn 2021 

Mãu so B 09 - DN 

17/08/2021 

Doii vj tInh: Dng Vit Nain 

V.20. Von chü sô hüu 

a. Bang a6I chiu bin dng cüa Vn chti sO hUn 

Khoan mic 
VEn gOp ella chll Thng du' vn 

sôhUu cphun 
Co phiu qu 

Qu5 Bilu tu' 
phát trin 

Lç'i nhun sau 
thuê chu'a phãn 

ph6i 

Lqi ich cô dOng 
không kiêm soát 

Cçing 

S dii tii ngãy 01/01/2020 455.399.180.000 1.940.000 (110.000) 2.10 1.474.907 214.626.867.158 20.773.095.604 692.902.447.669 

LGi nhun - 101.864.501.071 (83.568.676) 101.780.932.395 

Chia c ti'rc 144.600.820.000 (191.267.612.013) 250.000.000 (46.416.792.013) 

Trich qu khen thuông phüc lçii - (2.281.018.160) - (2.281.018.160) 

Thay dôi phn s& h0u cña cong 
ty mc trong tài san thun cOa 
cong ty con (421.756.881) - (421.756.881) 

S6 dir tii ngãy 3 1/12/2020 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 2.101.474.907 122.520.981.175 20.939.526.928 745.563.813.010 

(110.000) 2.101.474.907 122.520.981.175 

34.815.698.574 

(4.846.612.526) 

(89.999.983.500) 

(3.136.000.000) 

20.939.526.928 

11.892.287.094 

745.563.813.010 

46.707.985.668 

(4.846.612.526) 
(89.999.983.500) 

S dii' tii ngãy 01/01/202 1 

Lcii nhuân 

TrIch qu5' khen thu'ng phüc !cii 
Chia c tirc 

Tang/giãm khác 

Thay di phn sâ hftu cUa cOng 
ty mc trong tài san thun cOa 
cOng ty con 

S dii tii ngãy 31/12/202 1  

600.000.000.000 

600.000.000.000  

1.940.000 

1.940.000 

3.136.000.000 

112.855.719 (112.855.719) 

(110.000) 2.101.474.907 59.466.939.442 35.854.958.303 697.425.202.652 

Các thuyet niinh nay là b5 phan  liQp thành các Báo cáo 



Trang 56 Các thuyé't ni/nh nay là bç5 phdn hQp ihành càc Báo Ca 

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

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH HP NHAT 

Cho náin tài chinh ke'i thzc ngày 31 tháng 12 náni 2021 

Mâu s B 09 - DN/HN 

Don vj tInh. Dcng Vit Nani 

VIII. Tãi san tài chinh và flQ phi trã tãi chInh 

Bang du6i day trInh bay giá trj ghi s và giá trj hçip 1" ci:ia các cOng ci tãi chInh du'qc trInh bay trong báo cáo tài chinh hçrp nhât cOa Cong ty. 

Giã tr!  ghi s Giá tn Ii9'p  1 

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

Gia trj Dt,r phông  Giá trj Du phOng 

Tãi san tài chinh 

- Các khoán du tu' nm gi dn ngày 
dáo han 

- Phái thu khách hang 

- Phái thu v cho vay 

- Phãi thu khác 

- Tin và các khoán tu'ung duung tin 

TONG CQNG 

NçrphãitrãtãichInh  

8.053.000.000 128.020.708.493 8.053.000.000 

133.617.482.828 126.259.145.773 133.617.482.828 

74.666.318.700 65.728.521.3 16 74.666.318.700 

182.707.292.574 154.843.939.905 182.707.292.574 

44.333.257.129 72.795.289.228 44.333.257.129 

547.712.351.738 (64.747.023) 443.377.351.231 - 547.647.604.715 443.377.351.231 

128.020.708.493 

126.323.892.796 

65.728.521.316 

154.843.939.905 

72.795.289.228 

(64.747.023) 

- Vay vá 1W 

- Phái trá nguM ban 

- Các khoán phái trá, phái np khác và 
chi phi phái trá 

TONG CQNG  

350.625.916.057 

11.899.540.282 

322.463.472.844 

684.988.929.183  

259.352.391.000 - 350.625.916.057 259.352.391.000 

35.720.450.726 - 11.899.540.282 35.720.450.726 

291.022.331.916 - 322.463.472.844 291.022.331.916 

- 586.095.173.642 - 684.988.929.183 586.095.173.642 
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