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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG 

 THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2020 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG 

THÁI BÌNH DƯƠNG. 

 Tên tiếng Anh: PACIFIC INFRASTRUCTURE PROPERTY DEVELOPMENT 

AND INVESTMENT CORPORATION. 

- Tên giao dịch viết tắt: PPI CORP 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303614496 

- Vốn điều lệ đăng ký : 482.906.290.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 482.906.290.000 đồng 

- Địa chỉ: 31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: (84.8) 3 7269 701 

- Số fax: (84.8) 3 7269 872 

- Website: www.ppigroup.com.vn 

- Mã cổ phiếu: PPI 

  Quá trình hình thành và phát triển 

  Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI) tiền 

thân là Chi nhánh Công ty xây dựng công trình 120 thuộc Công ty xây dựng công 

trình 120 (Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) - Bộ Giao thông 

Vận tải), được thành lập theo quyết định số 111/QĐ/TCCB-LĐ ngày 23/4/1994 của 

Bộ Giao thông Vận tải. Mục tiêu chính của Chi nhánh Công ty xây dựng công trình 

120 là thực hiện xây dựng, sửa chữa nâng cấp hệ thống đường sắt tại khu vực phía 

Nam, từ Nha Trang trở vào TP.HCM và xây dựng hệ thống giao thông tại Đồng Tháp 

Mười. Sau 02 năm hoạt động cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chi 

nhánh đã được đầu tư thiết bị thi công đường bộ đáp ứng với nhu cầu phát triển hệ 

thống giao thông tại miền Nam.  

- Ngày 08/01/2003, Chi nhánh Công ty Xây dựng Công trình 120 được đổi thành 

Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 135 theo QĐ 054/QĐ ngày 08/01/2003 của Bộ 
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Giao thông Vận tải. Cùng với chuyển đổi về tổ chức, Công ty mở rộng ngành nghề kinh 

doanh, đa dạng hóa sản phẩm, chuyển sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. 

- Năm 2004 Bộ Giao thông Vận tải có quyết định số 3204/QĐ-BGTVT ngày 

27/10/2004 chuyển Công ty Xây dựng Công trình giao thông 135 thuộc Tổng Công ty Xây 

dựng Công trình Giao thông I thành công ty cổ phần.  

- Năm 2005, Công ty đã chuyển đổi hệ thống tổ chức theo Nghị quyết của Đại hội cổ 

đông. Các đội sản xuất được chuyển thành Xí nghiệp và Công ty cổ phần thành viên (hoạt 

động theo luật doanh nghiệp) đã tạo điều kiện chủ động và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh 

doanh. 

- Xuất phát từ việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh nhằm phù hợp với định hướng 

phát triển mới theo quyết nghị Đại hội đồng cổ đông về định hướng chiến lược phát triển bền 

vững trong thời kỳ hội nhập, bảo đảm khai thác tối ưu các nguồn lực của Công ty và các 

doanh nghiệp thành viên, phù hợp với cơ cấu tổ chức và quy mô ngành nghề trong hoạt động 

thực tiễn, đồng thời đem lại những lợi ích hài hòa thiết thực cho tất cả cổ đông, khách hàng, 

đối tác và tập thể cán bộ nhân viên Công ty.  

-Từ ngày 01/01/2010 Công ty đã đổi tên doanh nghiệp từ “Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng Công trình 135” thành: “Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái 

Bình Dương” theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 

0303614496 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 25/12/2009, 

việc đổi tên doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế của Công ty và phù hợp với định hướng phát 

triển mới.  

- Ngày 02/4/2010 cổ phiếu của công ty được Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ 

Chí Minh chấp thuận niêm yết theo quyết định số 61/QĐ-SGDHCM. 

- Từ ngày 12/3/2015 Công ty đã đổi tên doanh nghiệp từ “Công ty Cổ phần Phát triển 

Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương” thành: “Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương” theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 22/12/2014 

và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0303614496 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 31/12/2014, thay đổi lần thứ 20 ngày 

29/9/2016. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
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Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của 

Công ty tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực. 

- Xây dựng các công trình giao thông; 

- Đầu tư, kinh doanh bất động sản. 

Địa bàn kinh doanh chủ yếu tại: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Bình 

Dương,…. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

- Mô hình quản trị công ty. 

Hiện tại, công ty đang thực hiện mô hình quản trị theo luật doanh nghiệp 2014 và các 

quy định hướng dẫn hiện hành đối với công ty niêm yết như sau: 

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và tất cả các 

cổ đông có quyền bỏ phiếu đều được tham dự. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ 

chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn không quá 

sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

- Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý của Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty 

để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Số lượng thành viên 

của Hội đồng quản trị không ít hơn 05 người và không nhiều hơn 11 người. Hiện Hội đồng 

quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương bao gồm 

02 thành viên (một thành viên từ nhiệm trong năm 2021), sẽ bầu bổ sung 01 thành viên trong 

đại hội cổ đông thường niên năm 2021 

- Ban kiểm soát là tổ chức trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông 

bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực 

mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương bao gồm 03 thành viên. 
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Cơ cấu bộ máy quản lý 

Sơ đồ bộ máy quản lý điều hành: 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

KHỐI  
PHÁT TRIỂN 

HẠ TẦNG 

KHỐI  
NỘI 

CHÍNH 

KHỐI 
 ĐẦU TƯ KINH 

DOANH BẤT 
ĐỘNG SẢN 

KHỐI  
TÀI 

CHÍNH 

Phòng  
Kế hoạch -TT 

Các Chi 

nhánh  

Phòng 

Tổng 

hợp 

Các công ty 

Trực thuộc 

Phòng 

Phát 

triển 

dự án 

– kinh 

doanh 

Phòng 
Tài 

chính 
Kế toán 

Các công ty 

thành viên 

Các công ty 

liên kết 
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Các phòng ban nghiệp vụ: 

• Phòng Kế hoạch thị trường: 

- Chức năng 

· Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về công tác khai thác và phát triển thị trường. 

· Chủ trì công tác đấu thầu các công trình. 

· Đề xuất kế hoạch đầu tư, phương án vốn, đánh giá hiệu quả đầu tư. 

- Nhiệm vụ.  

· Xây dựng quan hệ với các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án để quảng bá thương hiệu, hình 

ảnh nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. 

· Tìm kiếm thị trường và đánh giá các công trình tiềm năng và xây dựng kế hoạch thực 

hiện. 

· Tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ mời thầu. 

· Tham dự các hội nghị tiền đấu thầu hoặc liên hệ với bên mời thầu để làm rõ yêu cầu 

(nếu cần). 

· Đánh giá điều kiện năng lực, sự phù hợp của Công ty để đề xuất tham dự thầu với lãnh 

đạo. 

· Chủ trì công tác lập hồ sơ thầu, đảm bảo tính cạnh tranh và bảo mật của các hồ sơ thầu. 

· Tham gia thương thảo các điều kiện hợp đồng với sự trợ giúp của luật sư (nếu cần) để 

ký kết hợp đồng khi trúng thầu. 

· Thực hiện đánh giá sau mỗi lần dự thầu để rút kinh nghiệm. 

· Tiến hành đấu thầu thầu phụ (nếu cần). 

· Trao đổi với chủ đầu tư về các nội dung thay đổi, điều chỉnh hợp đồng. 

· Lập kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận hàng quý, năm, Báo cáo thống kê về 

tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty định kỳ hoặc bất thường. 

· Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành 

đưa vào khai thác, sử dụng. 

· Lập hồ sơ mời thầu đối với các công trình do Công ty là chủ đầu tư.  

· Kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ thanh quyết toán 

công trình với chủ đầu tư do PPI làm tổng B. 

· Kết hợp với đơn vị thi công lập hồ sơ thanh toán các khối lượng do Công ty làm chủ 

đầu tư và nhà thầu phụ đối với các công trình PPI làm tổng B.  
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· Thương thảo hợp đồng với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công, nhà thầu 

phụ, các đối tác cung ứng vật tư. 

· Lập hồ sơ thanh toán với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công, nhà thầu 

phụ, các đối tác cung ứng vật tư. 

· Phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án BT, BOT … 

· Lựa chọn, xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác kinh doanh để thực hiện chiến 

lược đầu tư.  

· Lập hồ sơ dự toán thi công đối với các công trình hạ tầng. 

· Ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với chủ đầu tư và nhà thầu phụ. 

· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc. 

• Phòng Kỹ thuật thi công: 

- Chức năng 

· Tham mưu cho Ban tổng giám đốc về công tác thi công và quản lý chất lượng các công 

trình do PPI là chủ đầu tư hoặc là nhà thầu chính. 

· Thực hiện vai trò của nhà thầu chính hoặc tổng thầu đối với chủ đầu tư và thầu phụ. 

· Đề xuất kế hoạch phương án thi công, đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án. 

- Nhiệm vụ 

· Tổ chức thực hiện giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được công ty giao 

thầu hoặc trúng thầu thi công, giám sát các dự án khu dân cư PPI làm chủ đầu tư. 

· Xây dựng các văn bản quy định về quản lý chất lượng và an toàn thi công công trình 

Tổng giám đốc phê duyệt. 

· Nghiên cứu hồ sơ thiết kế thi công và thực tế hiện trường để triển khai thi công hợp lý 

nhất. 

· Kiểm tra năng lực của các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng công trình. 

· Hoàn thiện hồ sơ KCS, hồ sơ hoàn công đúng theo quy định để làm hồ sơ thanh quyết 

toán với chủ đầu tư. 

· Kết hợp với đơn vị thi công thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ nghiệm thu khối 

lượng công trình với chủ đầu tư do PPI làm tổng B. 

· Quản lý tiến độ dự án đầu tư và thi công các công trình. 

· Phối hợp với phòng Kế hoạch – Thị trường lập hồ sơ dự thầu các vấn đề liên quan đến 

kỹ thuật thi công, phương án tổ chức thi công, tiến độ thực hiện. 
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· Phối hợp thực hiện thủ tục đầu tư các dự án BT, BOT … 

· Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc. 

• Phòng Phát triển dự án 

- Chức năng 

· Xây dựng và phát triển chiến lược đầu tư bất động sản phù hợp với tầm nhìn và chiến 

lược phát triển của Công ty. 

· Thực hiện quản lý các dự án đầu tư bất động sản được phê duyệt. 

· Đề xuất cải cách tổ chức quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Nhiệm vụ 

· Xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn về bất động sản phù hợp với chiến lược phát triển 

của Công ty. 

· Tìm kiếm nghiên cứu đề xuất về đầu tư các dự án bất động sản, đánh giá các cơ hội đầu 

tư. 

· Thực hiện các thủ tục trình tự đầu tư dự án theo quy định: phê duyệt quy hoạch chi tiết, 

xin cấp giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, các thủ tục về đất đai, bồi thường giải phóng 

mặt bằng. 

· Lập dự án đầu tư trình ban lãnh đạo phê duyệt, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư. 

· Quản lý tổng mức đầu tư. 

· Lập hồ sơ mời thầu đối với các công trình do Công ty là chủ đầu tư. 

· Kiểm tra năng lực của các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng công trình.  

· Kiểm tra và đánh giá hiệu quả đầu tư. 

· Lựa chọn, xây dựng và phát triển mối quan hệ đối tác kinh doanh để thực hiện chiến 

lược đầu tư. 

· Thực hiện các thủ tục hồ sơ về đất đai đối với khách hàng. 

· Tham gia vào các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc. 

- Phạm vi hoạt động 

· Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư bất động sản của Công ty. 

· Soạn thảo hợp đồng kinh tế liên quan đến đầu tư dự án. 

• Phòng Tổng hợp: 

- Chức năng 

· Tham mưu, xây dựng chiến lược nhân sự và văn hóa công ty. 
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· Tham mưu xây dựng các quy định về chế độ tiền lương và chính sách đối với người lao 

động trong công ty. 

· Quản trị công tác hành chính trong toàn công ty. Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong 

công ty thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của công ty. 

· Thiết kế, xây dựng chiến lược phát triển mô hình cấu trúc công ty. 

· Phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của công ty. 

· Quản lý sự tuân thủ luật pháp về lao động, sức khỏe và an toàn lao động. 

- Nhiệm vụ 

· Thu thập kế hoạch, xây dựng và tổ chức nguồn nhân sự cho từng bộ phận. 

· Thực hiện tuyển dụng theo yêu cầu của Công ty (trực tiếp hay thông qua các nhà tuyển 

dụng chuyên nghiệp). 

· Thực hiện nghiên cứu, nắm bắt xu hướng thị trường về nhân sự. Xây dựng thang, bảng 

lương phù hợp với quy định hiện hành và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công 

ty. 

· Thực hiện các việc liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp và chế độ chính sách khác cho người lao động trong công ty. 

· Soạn thảo các quyết định về tổ chức và nhân sự trong công ty. 

· Phổ biến các chính sách chung về nhân sự của toàn Công ty đến từng nhân viên. 

· Lập kế hoạch, tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng mềm. 

· Tổ chức đánh giá nhân sự; Quản lý thời gian và hiệu quả làm việc của nhân viên. 

· Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác thi đua, khen thưởng. 

· Tiến hành kiểm tra tuân thủ an toàn lao động và thực hiện tuân thủ các chế độ chính 

sách nhân sự theo yêu cầu pháp luật và quy định của Công ty. 

· Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ (tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao văn bản đến, phát 

hành văn bản đi, quản lý lưu trữ văn bản..) quản lý và sử dụng con dấu công ty. 

· Thực hiện việc cung cấp các nhu cầu phục vụ công tác văn phòng. 

· Thực hiện việc quản lý và điều phối xe con phục vụ lãnh đạo và cán bộ trong công ty. 

· Tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài trình cấp lãnh đạo phân công 

xử lý theo chức năng quyền hạn của các bộ phận liên quan. 
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· Tổ chức, sắp xếp các cuộc họp và tổng hợp nội dung cuộc họp của Công ty để thông báo 

kịp thời tới các đơn vị liên quan. Tổ chức các hội nghị và các sự kiện khánh tiết khác của 

công ty. 

· Tổ chức và thực hiện công tác bảo vệ tài sản và an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy 

trong địa phận của công ty. 

· Thực hiện các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của Ban Tổng giám đốc. 

• Phòng Kinh doanh: 

· Thực hiện chức năng bán hàng và xây dựng, mở rộng mạng lưới bán hàng nhằm giới 

thiệu, tìm kiếm và thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty. 

· Lập, đề xuất kế hoạch, phương án, chính sách bán hàng. Đề xuất, thực hiện chính sách 

hậu mãi với khách hàng. 

· Phối hợp với Sàn giao dịch Bất động sản tổ chức các hoạt động, chương trình bán hàng: 

hoạt động khuyến mãi, tiếp thị, quảng bá sản phẩm, thương hiệu. 

· Quản lý thông tin khách hàng: Thông tin giao dịch, thông tin cá nhân, số lượng sản 

phẩm bán ra. 

· Quản lý công nợ khách hàng. 

· Phối hợp với Phòng Kế toán tiến hành các thủ tục ghi nhận doanh thu dự án. 

· Cập nhật các thông tin có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. 

· Tổ chức nghiên cứu, khảo sát đánh giá thị trường hàng tháng, quý có báo cáo phục vụ 

công tác chung và chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc. 

· Phối hợp với Bộ phận Truyền thông cập nhật thông tin kinh doanh trên website Công ty 

và bên ngoài. 

· Phối hợp với Sàn giao dịch Bất động sản, phản hồi thông tin khách hàng (bằng văn bản). 

· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Tổng giám đốc. 

• Phòng Tài Chính Kế toán 

- Chức năng 

· Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

· Hướng dẫn, kiểm tra kế toán các đơn vị phụ thuộc và đơn vị thành viên. 

· Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty hay nhóm trong Công ty thực hiện các 

chức năng khác mà Ban tổng giám đốc phân công và uỷ quyền. 

- Nhiệm vụ 
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· Thu thập, ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ. 

· Kiểm tra, giám sát nguồn thu chi. 

· Lập báo cáo tài chính bao gồm cả việc tính toán giá thành tổng hợp và chi tiết. 

· Lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán. 

· Theo dõi, quản lý và đôn đốc công nợ. 

· Kiểm tra tuân thủ pháp luật kế toán, thuế. 

· Xây dựng, duy trì quan hệ với các phòng ban khác. 

· Tham gia vào các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng giám đốc. 

- Phạm vi hoạt động 

· Tổ chức kế toán tại Văn phòng Công ty, các đơn vị trực thuộc. 

· Giám sát, kiểm tra kế toán tại công ty con và công ty liên kết. 

Các công ty con, công ty liên kết 

• Danh sách các Công ty con PPI nắm giữ trên 50% vốn Điều lệ:  

· Chi nhánh công ty tại Long An 

Chi nhánh tại Long An được thành lập ngày 29/7/2005, là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực 

thuộc Công ty PPI thực hiện chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành 

nghề đăng ký kinh doanh của Công ty. 

· Văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội 

Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội được thành lập ngày 29/3/2005, là đơn vị thực 

hiện chức năng thay mặt Công ty giao dịch với khách hàng tại khu vực phía Bắc. 

• Danh sách các công ty liên kết PPI nắm giữ dưới 50% vốn Điều lệ: 

· Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Kinh Bắc: được thành lập ngày 

10/08/2007. 

 Địa chỉ trụ sở: Số 14, ngõ 161 đường Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội. 

 Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình hạng mục nhà ở cao tầng; Xây dựng 

công trình kỹ thuật, kết cấu công trình, công trình dân dụng; Dọn dẹp và tạo mặt bằng xây 

dựng; Vận tải hàng hóa, vận tải đường sông bằng phương tiện cơ giới; Buôn bán hàng hóa 

vật tư máy móc thiết bị phục vụ xây dựng giao thông; kinh doanh nhà nghỉ khách sạn; Kinh 

doanh du lịch lữ hành và các dịch vụ du lịch khác; Đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông theo hình thức BOT, BT; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, 
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khu đô thị; Khai thác đá và khai thác các loại mỏ khác. 

Vốn điều lệ đăng ký: 7 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 49% vốn điều lệ công ty này. 

Vốn PPI thực góp: 1.536.364.950 đồng, tỷ lệ sở hữu của PPI tại công ty này chiếm 49,7% 

vốn thực góp. 

· Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Cửu Long: được thành lập ngày 25/02/2012. 

Địa chỉ trụ sở: Lầu 4, 31/21 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM. 

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Xây dựng công 

trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp 

thoát nước. Khai thác đá, cát, sỏi đất sét. Nuôi trồng thủy hải sản…. 

Vốn điều lệ đăng ký: 15 tỷ đồng, tỷ lệ PPI đăng ký sở hữu 30% vốn điều lệ công ty này. 

Vốn PPI thực góp: 4.500.000.000 đồng. 

4. Định hướng phát triển: 

- Mục tiêu chủ yếu: Tận dụng tối đa nguồn nhân lực, lợi thế hiện có tạo ra sản phẩm, thu 

nhập và lợi ích cho cổ đông và người lao động.  Phát triển xây dựng hạ tầng giao thông là 

mũi nhọn, hoàn thiện kinh doanh các sản phẩm bất động sản. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

• Xây dựng cầu đường: Tập trung phát triển có chọn lựa các dự án có vốn đầu tư, đi đôi 

với đầu tư BOT hoặc BT hoàn vốn bằng nguồn trái phiếu Nhà nước trong kế hoạch năm 

2016 - 2020. 

• Bất động sản: PPI tiếp tục triển khai các dự án đang thực hiện có khả năng thu hồi vốn 

nhanh, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, hợp tác kinh doanh + chuyển nhượng một phần các dự án 

đô thị cao ốc, khu công nghiệp. 

• Các lĩnh vực kinh doanh khác: Nghiên cứu và triển khai các ngành nghề có lợi thế xuất 

khẩu như: xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm sản phẩn mà Việt Nam có lợi thế. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình 

chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Phát triển sản xuất kinh doanh gắn 

với bảo vệ môi trường, hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước. Tạo ra nhiều sản phẩm phù 

hợp với nhóm dân cư có thu nhập thấp và trung bình. 

5. Các rủi ro: 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020  

14 

- Mức độ tăng trưởng của nền kinh tế là một nhân tố quan trọng quyết định tốc độ tăng 

trưởng của các ngành kinh doanh xây dựng, địa ốc… Một nền kinh tế tăng trưởng mạnh và 

ổn định sẽ kéo theo nhu cầu đất ở, nhà ở, văn phòng, cao ốc gia tăng. Do vậy, tốc độ và việc 

duy trì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có tác động mạnh mẽ đến việc kinh doanh địa ốc, 

đầu tư xây dựng công trình. Rủi ro kinh tế là loại rủi ro hệ thống, nếu xảy ra rủi ro này các 

doanh nghiệp khó tránh khỏi việc chậm tiêu thụ hàng hóa và tồn kho tăng cao. Để hạn chế 

bớt tác động của rủi ro kinh tế, Công ty chú trọng cải tiến hệ thống quản trị, nâng cao chất 

lượng và chú trọng đến vấn đề quản lý chi phí. 

- Luật pháp Việt Nam hiện nay thường xuyên có sự thay đổi biến động, các văn bản luật 

về Đất đai và Bất động sản luôn được ban hành bổ sung ảnh hưởng không nhỏ đến ngành 

xây dựng nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. Tuy 

nhiên, Nhà nước đã và đang cố gắng tạo môi trường pháp lý có lợi cho nền kinh tế, cho 

ngành xây dựng và khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước, thúc đẩy các 

doanh nghiệp sản xuất và phát triển.  

- Trong xây dựng cơ bản, các thủ tục nghiệm thu thanh toán thường phức tạp, việc 

nghiệm thu được thực hiện từng phần và việc giải ngân của Chủ đầu tư đôi khi không đúng 

thời gian dẫn đến quá trình hoàn tất hồ sơ hoàn công và phê duyệt quyết toán giữa Chủ đầu 

tư và Nhà thầu thường mất nhiều thời gian. Điều này ảnh hưởng đến tình hình tài chính của 

Công ty, đặc biệt là các khoản về công nợ phải thu, phải trả dẫn đến thời gian quay vòng vốn 

lâu. 

- Ngoài ra, giá cả nguyên nhiên vật liệu ngành xây dựng như cát, đá, sắt, thép, xi măng, 

xăng, dầu… hiện đã tăng và có xu hướng tăng mạnh làm ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận 

của Công ty. 

- Bên cạnh đó, do đặc trưng của ngành bất động sản thường sử dụng một phần vốn đầu 

tư của các dự án bằng nguồn vốn vay. Do đó, khi lãi suất thị trường tăng cao sẽ làm chi phí 

lãi vay của Công ty tăng tương ứng, cũng làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

- Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh … đều gây 

ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh 

hưởng đến các công trình xây dựng như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại (phá hủy một 

phần hoặc hoàn toàn) … Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty dự kiến sẽ 
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tham gia mua bảo hiểm cho tài sản và các công trình xây dựng mà Công ty tiến hành thực 

hiện theo quy định về hồ sơ xây dựng của từng dự án. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM. 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐQT) 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2020 nền kinh tế đã phục hồi tuy vẫn còn chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 

19, trong bối cảnh đó, PPI đã thực hiện các chỉ tiêu đề ra cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Kế 

hoạch 
Đã thực 

hiện 

Hoàn thành/không 
hoàn thành   

kế hoạch 

Tổng doanh thu thuần:  68.182 -5.956 Không hoàn thành 

Lợi nhuận trước thuế:  227  -180.274 Không hoàn thành 

 

Do khó khăn về đơn hàng xây lắp công trình nên năm 2020, Công ty chỉ tập trung đầu 

tư vào một số dự án kinh doanh dở dang hoàn thiện cơ sở hạ tầng để bàn giao nền đất cho 

khách hàng. Doanh thu thuần có giá trị âm do lượng hàng bán bị trả lại có giá trị lớn. Trong 

năm Công ty kinh doanh không có lãi và đã thực hiện được kết quả kinh doanh như sau: 

Tổng doanh thu và cơ cấu doanh thu: 

Đơn vị tính: triệu đồng 

CHỈ TIÊU Năm 2020 Năm 2019 

Tăng (+) giảm (-) so với 

năm 2019 

Giá trị Tỷ lệ 

I. Doanh thu thuần bán 
hàng và cung cấp dịch vụ 

-5.957 7.022 -12.979 -184% 

Doanh thu hoạt động xây lắp  6.066 -6.066 -100% 

Doanh thu hoạt động kinh 
doanh bất động sản 

32.690 702 31.908 4.545% 

Doanh thu thương mại và 
cung cấp dịch vụ 

393 254 139 54,7% 

Các khoản giảm trừ doanh 
thu 

39.040  39.040  
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II. Doanh thu hoạt động tài 
chính 

0,3 0,6 -0,3 -50% 

III. Thu nhập khác 1.080 1.615 -535 33% 

TỔNG DOANH THU: -4.876,7 8.637,6 -13.514,3 -82% 

 

Doanh thu thuần năm 2020 của Công ty giảm 184% so với năm 2019, do có khoản 

hàng bán bị trả lại lớn, doanh thu từ hoạt động xây lắp giảm 100%, doanh thu từ thương mại 

và cung cấp dịch vụ có tăng nhưng không đáng kể 

 Tổng chi phí và cơ cấu chi phí năm 2020.  

 Đơn vị tính: triệu đồng 

CHỈ TIÊU Năm 2020 Năm 2019 

I. Giá vốn hàng bán   

Giá vốn hoạt động xây lắp 0 6.066 

Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sản 60.456 703 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 130.776 41.876 

Hoàn nhập giá vốn hàng bán bị trả lại -39.041  

Giá vốn hoạt động thương mại, dich vụ 0 258 

II. Chi phí hoạt động tài chính 13.562 8.855 

III. Chi phí bán hàng   

IV. Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.270 146.761 

V. Chi phí khác: 375 1.625 

TỔNG CHI PHÍ:   

 

 

- Giá vốn hàng bán: 

 Do đặc thù kinh doanh của Công ty là xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng và bất động 

sản nên giá vốn hàng bán thường chiếm tỷ trọng lớn, trong đó chi phí nguyên vật liệu là chủ 

yếu. Vì vậy, Công ty đã xây dựng mối liên hệ với các đối tác cung cấp tin cậy nhằm có dự 

đoán hợp lý về sự biến động của giá cả.  

Đối với các công trình mà Công ty là nhà thầu, Công ty áp dụng việc sử dụng phần ứng vốn 

để dự trữ nguyên vật liệu từ đó tránh biến động giá. 
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 Để kiểm soát chi phí sản xuất, Công ty đã áp dụng qui trình quản lý chi phí cho từng 

lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Tại tất cả các cấp đơn vị đều có 01 bộ phận kiểm soát chi phí và 

việc chi tiêu vượt hạn mức phải được phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo chế độ phân cấp 

ủy quyền của Công ty. Cụ thể: 

- Lĩnh vực xây dựng cầu đường: sau khi có dự toán trúng thầu, Công ty căn cứ vào giá 

nguyên vật liệu và biện pháp thi công để lập dự toán thi công với mức khoán chi phí hợp lý 

cho các Công ty thành viên hoặc Công ty con thông qua hợp đồng kinh tế. Đối với các đội 

thi công thuộc Công ty, các vật liệu chủ yếu sẽ do Công ty mua cấp (gồm sắt, thép xây dựng, 

bê tông nhựa nóng, bê tông tươi, đá ...) dựa trên chào hàng cạnh tranh của các đối tác. Công 

ty chỉ khoán gọn phần nhân công sau khi đã duyệt kinh phí dựa trên số lượng nhân sự cần 

thiết. 

Lĩnh vực đầu tư bất động sản: các chi phí chủ yếu bao gồm chi phí đền bù và xây 

dựng hạ tầng. Chi phí đền bù được tính toán dựa trên quy định của địa phương nơi có dự án; 

chi phí xây dựng hạ tầng sẽ được đấu thầu cạnh tranh nhằm giảm tối đa chi phí. 

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp: 

 Chi phí bán hàng của Công ty rất thấp. Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của 

Công ty được chuyển đến khách hàng thông qua việc truyền bá giữa khách hàng với nhau, 

thông qua việc các dự án có quy mô lớn là chính, nên giảm được các chi phí quảng bá thông 

tin. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty năm 2020 tăng so với 2019 với giá trị là do 

giảm các khoản trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi,  

Công ty vẫn xác định giữ vững bộ máy quản lý, đội ngũ nhân sự đặc biệt là các kỹ sư 

để đảm bảo cho định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới. 

- Chi phí hoạt động tài chính: 

Chi phí hoạt động tài chính của Công ty tăng so với năm 2019 do năm 2020. Đây là 

vấn đề mà Công ty đang mạnh mẽ khắc phục thông qua hàng loạt các giải pháp tái cấu trúc 

lại nguồn vốn như tìm kiếm cổ đông chiến lược để tăng vốn; đẩy mạnh công tác thu hồi công 

nợ và bán hàng tồn kho tại các dự án. 

Có thể nhận thấy trong năm 2020 tỷ lệ chi phí trên Doanh thu tăng ở phần lớn các chỉ 

tiêu chi phí. Nguyên nhân chủ yếu là giá vốn bán hàng tăng cao và công ty vẫn phải duy trì 

bộ máy để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 

2. Tổ chức và nhân sự 
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Danh sách Ban điều hành tại thời điểm 31/12/2020: 
1. Ông: Phạm Đức Tấn  Chủ tịch Hội đồng quản trị  
2. Ông: Trần Thanh Tâm Phó Tổng giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 12/03/2021) 

 3. Bà: Tô Thị Thúy Hà  Kế toán trưởng (miễn nhiệm ngày 31/5/2021) 

 Tóm tắt lý lịch các cá nhân Ban điều hành: 

1) Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Họ và tên: Phạm Đức Tấn 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 01/07/1945 

Nơi sinh: Hà Nội 

CMND: Số: 023451654 Ngày cấp: 30/08/2007 Nơi cấp: CA 

Tp.HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 20/3 Đinh Bộ Lĩnh, P. 24, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng 

Quá trình công tác: 

+ 1980 – 1987 

 

Phó Giám đốc Công ty Xây dựng công trình 120 – 
Cienco 1 

+ 1987 – 2004 Giám đốc Chi nhánh Công ty Xây dựng công trình 

120, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình 135 – 

Cienco 1 

+ 2004 đến nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 135 (nay là: 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng 

Thái Bình Dương) 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 

PPI:  

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI). 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 

chức khác: 

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 

31/12/2018): 

2.559.398 cổ phần chiếm 5,3% số lượng cổ phần lưu 

hành 

+ Đại diện sở hữu: Không 
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+ Cá nhân sở hữu:    2.559.398 cổ phần chiếm 5,3 % số lượng cổ phần lưu 
hành 

Những người liên quan có nắm giữ 
cổ phiếu của tổ chức phát hành: 

Con: Phạm Thị Lan Hương, nắm giữ 19 cổ phần, 
chiếm 0,000039% số lượng cổ phần lưu hành. 

Em: Phạm Thị Thủy, nắm giữ 591.816 cổ phần, chiếm 
1,226% số lượng cổ phần lưu hành. 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Có quyền lợi như cổ đông của Công ty 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

2) Phó Tổng giám đốc 

Họ và tên: Trần Thanh Tâm 

Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 01/02/1986 

Nơi sinh: Long An 

CMND: Số 025903877 Ngày cấp: 29/12/2014 Nơi cấp: CA Tp. 

Hồ Chí Minh 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 182/7A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 

Nhuận, TPHCM 

Số điện thoại liên lạc: 028 3726 3117 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác: 

+ 2009 – 2017 

 

Cán bộ kỹ thuật – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 

+ 2017 – 4/2019 Trưởng phòng Kinh doanh Dự án  -  Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 

+ 5/2019 đến nay Phó Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 

  

Các chức vụ công tác hiện nay tại 

PPI:  

Phó Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 
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tổ chức khác: 

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 

31/12/2019): 

Không 

+ Đại diện sở hữu: Không 

+ Cá nhân sở hữu:    Không 

Những người liên quan có nắm giữ 

cổ phiếu của tổ chức phát hành: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

3) Kế toán trưởng  

Họ và tên: Tô Thị Thúy Hà 

Giới tính: Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 22/09/1967 

Nơi sinh: Thanh Hóa 

CMND: Số 021582594 Ngày cấp: 18/12/2014 Nơi cấp: CA. Tp. 

HCM 

Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 51C Huỳnh Khương Ninh, P. Đakao, Q.1, Tp. HCM 

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

+ 1989 – 10/2004 

 

Kế toán – Công ty Xuất nhập khẩu Lâm nông sản Sài 

Gòn 

+ 11/2004 – 06/2005 Kế toán trưởng – Công ty TNHH Long Toàn 

+ 07/2005 – 09/2007 Kế toán – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công 
trình 135 

+ 10/2007 đến nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 
Công trình 135 (nay là: Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương) 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 

PPI:  

Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

dự án hạ tầng Thái Bình Dương 
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Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ 
chức khác: 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần BT Thủ Thừa – 
Bình Thành 

Số cổ phần nắm giữ (tại thời điểm 
31/12/2018): 

73.872 cổ phần chiếm 0,15 % số cổ phần lưu hành 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu:    73.872 cổ phần chiếm 0,15 % số cổ phần lưu hành 

Những người liên quan có nắm giữ 
cổ phiếu của tổ chức phát hành: 

Không 

Những khoản nợ đối với Công ty: Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Có quyền lợi như cổ đông của Công ty 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:  Không 

Những thay đổi trong ban điều hành:  

-   Ông Trần Thanh Tâm là không còn là thành viên Ban điều hành kể từ ngày 

12/03/2021;  

- Bà Tô Thị Thúy Hà không còn là Kế toán trưởng kể từ ngày 31/5/2021. 

Số lượng cán bộ, nhân viên, chính sách đối với người lao động.  

Cơ cấu lao động tính đến thời điểm 31/12/2019 

Thống kê trình độ Số lượng Tỷ lệ 

Đại học 7 50% 

Cao đẳng trung cấp 4 28% 

Công nhân khác 3 22% 

Tổng cộng 14 100,00% 

 
Chính sách đối với người lao động: 
Chế độ làm việc : 

 Công ty thực hiện chế độ làm việc 5 ngày/tuần và 8 giờ/ngày. Ở các đội thi công hoặc 

những nhân viên có chức năng nhiệm vụ đặc biệt thì có thể thay đổi thời gian làm việc hoặc 

tăng ca thêm giờ tùy điều kiện cụ thể. 

Chính sách tuyển dụng, đào tạo : 

Ngoài công tác tuyển dụng những nhân viên đã có kinh nghiệm, năng lực chuyên 

môn Công ty đã thực hiện việc liên kết với các Trường Đại học chuyên ngành (trường Đại 
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học Giao thông Vận tải, Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh…) để tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp có năng lực để bổ sung nguồn nhân 

lực của mình. 

 Công ty luôn xem trọng việc đào tạo nhân viên là cốt lõi của sự phát triển, cạnh tranh 

và bền vững của mình trong nền kinh tế thị trường. 

Công ty luôn đảm bảo mọi nhân viên đều được đào tạo bổ sung kiến thức theo yêu 

cầu công việc để có đủ khả năng chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo thực hiện tốt các công việc 

được giao. Trong quá trình đào tạo Công ty và người lao động luôn có những cam kết về 

quyền và nghĩa vụ của hai bên cũng như về vị trí và thời gian làm việc tại Công ty sau thời 

gian học tập. 

   

 Chế độ phúc lợi, khen thưởng, bảo hiểm xã hội  

Thu nhập bình quân của một lao động năm 2020 là 10 triệu đồng/người/tháng. 

 Công ty thường xuyên có chế độ khen thưởng vào các dịp lễ, tết và đặc biệt đối với 

những cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến xuất sắc trong công việc sẽ được công ty 

khen thưởng và tạo mọi điều kiện để phát huy. 

Mọi nhân viên trong Công ty đều được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy 

định của luật Lao động như BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp công tác phí…. 

3.  Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

3.1 Các khoản đầu tư lớn 
Dự án khu dân cư Vĩnh Phú 2:  

- Quy mô diện tích: 47,41ha.  

- Diện tích đất thương phẩm: 232.000m2  

- Tổng mức đầu tư: 403 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 380 tỷ đồng 

- Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã xây dựng cơ sở hạ tầng đạt 95% khối 

lượng toàn dự án: san lấp mặt bằng, thi công đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp nước, 

cấp điện, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh… đã giao nền cho các hộ dân xây nhà ở và bàn 

giao giấy CNQSDĐ cho khách hàng.  

Dự án khu dân cư Bến Lức (giai đoạn 1):  
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- Quy mô diện tích: 27,82ha  

- Diện tích đất thương phẩm: 136.076m2  

- Tổng mức đầu tư: 288 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 255 tỷ đồng  

- Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã thi công hoàn thành 98% khối lượng của 

dự án với các hạng như: san lấp mặt bằng, thi công đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cấp 

nước, cấp điện, cây xanh, chợ tạm… đã giao nền và cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân xây 

dựng nhà ở.  

Dự án khu dân cư Bến Lức - giai đoạn 2 (Long Hội City): 

- Quy mô diện tích: 20,35ha (gồm 2 khu: khu 15,25ha và khu 5,1ha).  

- Diện tích đất thương phẩm: 90.000m2  

- Tổng mức đầu tư: 220 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 169 tỷ đồng  

- Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự 

án, đến nay đã đền bù đạt 95% diện tích toàn dự án và cơ bản hoàn thành hệ thống đường 

giao thông, hệ thống cấp nước - thoát nước, hệ thống cấp điện khu 15,25ha, bàn giao nền đất 

và cấp giấy CNQSDĐ cho khách hàng xây dựng nhà ở. Đang triển khai đầu tư khu 5,1ha.  

Dự án chung cư Newtown Apartment:  

- Quy mô: cao 18 tầng, có 124 căn hộ trên diện tích khu đất 1.909m2.   

- Diện tích sàn thương phẩm: 10.000m2  

- Tổng mức đầu tư: 157 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 157 tỷ đồng  

- Khối lượng công việc đã thực hiện: Đã hoàn thành bàn giao căn hộ và cấp giấy 

CNQSDĐ Ở & QSHN Ở cho khách hàng. 

 Dự án đường BT Thủ Thừa - Bình Thành - Hòa Khánh: 

- Quy mô: 16,2 Km 

- Tổng mức đầu tư: 407,9 tỷ đồng  

- Tổng vốn đã đầu tư: 212 tỷ đồng  

Khối lượng công việc đã thực hiện: cơ bản đã hoàn thành.  

            3.2 Tình hình tài chính các công ty con, công ty liên kết. 

3.2.1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Kinh Bắc 
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Doanh Thu: 0. 

Lợi nhuận sau thuế TNDN: 0. 

3.2.2.Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Cửu Long 

Doanh Thu:     0 đồng. 

Lợi nhuận: 0  

 
 4.Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính 

Đơn vị tính: triệu đồng. 

 

CHỈ TIÊU Năm 2020 Năm 2019 

Tăng (+) giảm (-) so với 

năm 2019 

Giá trị Tỷ lệ 

Tổng giá trị tài sản 216.234 411.564 -195.330 -47% 

Doanh thu thuần -5.957 7.022 -12.979 -185% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 

-180.980 -197.680 16.700 8% 

Lợi nhuận khác 706 -10 716 7.160% 

Lợi nhuận trước thuế -180.274 -197.691 17.417 9% 

Lợi nhuận sau thuế -180.275 -197.691 17.416 9% 

 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2019  

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần):      

Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn 0,24 lần 0,22 lần  

Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn 
hạn 

0,16 lần 0,14 lần  

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%):      

Tỷ số Nợ/Tổng tài sản 153,7% 84,38%  

Tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  540,19%  

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần):      

Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản  lần 0,02 lần  

Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 9,89 lần  3,18 lần   
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bình quân 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):      

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - -2815,29%  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu - -307,51%  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - -48,03%  

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 
thuần 

- -2815,15%  

Thu nhập trên cổ phần (EPS) 
-3.733 
đồng 

-4.094 
đồng  

Nguồn: BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019, 2020 

- Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty là chấp nhận được, cả hai năm dưới 1 lần. Hệ 

số thanh toán nhanh của Công ty năm 2020 cao hơn năm 2019 và ở mức chấp nhận 

được. 

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty ở mức thấp, do đặc thù của ngành xây 

dựng và kinh doanh bất động sản, các chỉ số này thường thấp hơn các ngành khác. 

Ngoài ra trong những năm qua bị ảnh hưởng của tình hình kinh tế làm cho hoạt động 

của Công ty bị ảnh hưởng nên chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty không 

được cao. 

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty ở mức thấp (lỗ) do bị ảnh hưởng từ việc bị 

trích dự phòng các khoản phải thu khó đòi gây ra lỗ trong năm 2020 nên chỉ tiêu về 

khả năng sinh lời của Công ty bị thấp. 

-   Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 lỗ nên Lãi cơ bản trên mỗi cổ 

phiếu giảm từ -3.319cp năm 2018 xuống -4.094 đồng/cp năm 2019.  

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 a/ Cổ phần, cổ phiếu: 

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương. 

- Mã cổ phiếu: PPI 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 48.290.629 cổ phiếu  

- Mệnh giá: 10.000 đồng 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:  

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng:  

- Điều lệ công ty, cam kết của người sở hữu: 
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      b/ Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/12/2020:  
Bảng cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu: 
 

Tiêu chí 
Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phần nắm giữ Tỷ trọng (%) 

Cổ đông sở hữu bằng hoặc lớn hơn 
5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành 

1 2.559.398 5.3% 

Cổ đông sở hữu lớn hơn 1%và nhỏ 
hơn 5% số lượng cổ phiếu đang lưu 
hành 

14 11.319.333 23.44% 

Cổ đông sở hữu nhỏ hơn 1% số 
lượng cổ phiếu đang lưu hành 

2240 34.411.898 71.26% 

Tổng cộng  2.255 48.290.629 100,0% 
 

Cơ cấu theo thành phần: 

STT Đối tượng 
Số lượng cổ 

phiếu  
Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Số lượng 
cổ đông 

Cơ cấu cổ đông 
Tổ chức Cá nhân 

1 Cổ đông Nhà nước  0 0 0 0   

2 

Cổ đông lớn (sở hữu 
từ 5% vốn CP trở lên) 

2.559.398 5.3% 1 0 1 

-  Trong nước 2.559.398 5.3% 1 0 1 

-  Nước ngoài 0 0,0% 0 0 0 

3 
Cổ đông khác 45.731.231 94.7% 2.254 35 2.219 

-  Trong nước 45.363.138 93.94% 2.231 29 2.202 

-  Nước ngoài 368.093 0.76% 23 6 17 

TỔNG CỘNG 48.290.629 100,00% 2.255 35 1.870 

Trong đó: -  Trong nước 47.922.536 99,24 2.232 29 2.202 

             - Nước ngoài 368.093 0.76% 23 6 17 

 

c/ Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Không có thay đổi. 

d/ Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e/ Các chứng khoán khác: Không có 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 
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Chỉ tiêu 
Kế 

hoạch 
2020 

Đã thực 
hiện 
2020 

Tỷ lệ hoàn thành so 
với kế hoạch 2020 

Đã thực hiện 
2019 

Tổng doanh thu thuần:  68.182 -5.956 Không hoàn thành 7.022 

Lợi nhuận trước thuế:  227  -180.274 Không hoàn thành -197.690 

Năm 2020 Doanh thu và lợi nhuận không đạt được như kế hoạch là do Công ty thiếu các 

đơn hàng xây lắp, một số dự án đầu tư hạ tầng giao thông chưa thể triển khai do vướng mắc 

thủ tục liên quan do đó kéo theo doanh thu năm 2020 giảm so với năm 2019. 

Trong năm Ban Tổng giám đốc đã hoạt động rất tích cực để thực hiện kế hoạch sản xuất 

kinh doanh đã đề ra. Nhưng do khó khăn chung của cả nền kinh tế nên các chỉ tiêu về doanh 

thu, lợi nhuận chưa đạt được theo kế hoạch. 

Ban điều hành không mắc sai lầm trong cấu trúc cũng như vận hành doanh nghiệp, 

nhưng có một số hạn chế: 

o Hiệu quả tiếp thị các dự án giao thông không cao dẫn đến không có đơn hàng. 

o Thủ tục pháp lý và phê duyệt dư án kéo dài, lỡ thời cơ dẫn đến hao tổn tài chính lớn. 

o Trong năm, thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện 

công tác tái cấu trúc công ty trên tất cả các phương diện và đã đạt những kết quả nhất định 

về tổ chức – nhân sự và tài chính . 

2. Tình hình tài chính 

a/ Tình hình tài sản: 

- Về Tổng tài sản: của Công ty đến ngày 31/12/2020 đạt 216.234 triệu đồng, giảm 

47,46% so với tổng tài sản tại thời điểm đầu năm (01/01/2020). Trong đó tài sản ngắn hạn 

giảm 1.472 triệu đồng, tỷ lệ giảm 3,16% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn cuối năm 2020 

đạt 48.017 triệu đồng chiếm tỷ trọng 22,2% tổng tài sản.  

- Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 11.375 triệu 

đồng, tỷ lệ giảm 65,12% so với đầu năm. 

Tài sản dài hạn giảm 196.802 triệu đồng, tỷ lệ giảm 53,92% so với đầu năm. Tài sản 
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dài hạn cuối năm đạt 168.217 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 77,8% so với tổng tài sản. 

CHỈ TIÊU 31/12/2020 31/12/2019 

Tăng (+) giảm (-)  

so với năm 2019 

Giá trị Tỷ lệ 

A. TÀI SẢN         

I. TÀI SẢN NGẮN HẠN 48.017 46.545 1.472 3,16% 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền  244 681 -437 -64,17% 

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn         

3. Các khoản phải thu ngắn hạn 6.093 17.468 -11.375 -65,12% 

4. Hàng tồn kho 15.384 15.384 0 0,00% 

5. Tài sản ngắn hạn khác 26.295 13.012 13.283 102,08% 

II. TÀI SẢN DÀI HẠN 168.217 365.019 -196.802 -53,92% 

1. Các khoản phải thu dài hạn 31.267 100.074 -68.807 -68,76% 

2. Tài sản cố định 4.875 6.692 -1.817 -27,15% 

3. Bất động sản đầu tư 0 0 0   

4.Tài sản dở dang dài hạn 132.075 253.753 -121.678 -47,95% 

5.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn   4.500 -4.500 -100,00% 

6.Tài sản dài hạn khác     0   

TỔNG  CỘNG TÀI SẢN  216.234 411.564 -195.330 -47,46% 

b/ Tình hình nợ phải trả 

CHỈ TIÊU 31/12/2020 31/12/2019 

Tăng (+) giảm (-)  

so với năm 2019 

Giá trị Tỷ lệ 

B. NGUỒN VỐN     

I. NỢ PHẢI TRẢ  332.221 347.277 -15.056 -4% 

1. Nợ ngắn hạn 199.257 215.870 -16.613 -7,70% 

2. Nợ dài hạn 132.964 131.407 1.557 1% 

II. VỐN CHỦ SỞ HỮU  -115.987 64.287 -180.274 -280% 

1. Vốn chủ sở hữu -115.987 64.287 -180.274 -280% 

2. Nguồn kinh phí và Quỹ khác 0 0 0   

III. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐỘNG THIỂU SỐ  
                           

-   

                           

-   
    

TỔNG  CỘNG NGUỒN VỐN 216.234 411.564 -195.330 -47% 

Xét một cách tổng quát thì đến ngày 31/12/2020 đã có những biến động cả về quy mô 

và cơ cấu nguồn vốn. Về quy mô tổng nguồn vốn giảm 195.330 triệu đồng. Trong khi đó cơ 

cấu nguồn vốn cũng có một số thay đổi đáng kể ở một số khoản mục cụ thể như sau: 

Nợ phải trả đến ngày 31/12/2020 là 332.221 triệu đồng. Nợ phải trả giảm chủ yếu do 
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một số nguyên nhân: 

+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đến 31/12/2020 là 98.506 triệu đồng, giảm 25.210 
triệu đồng, tỷ lệ giảm 20,3% so với cuối năm 2019. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý 

Trong năm Công ty đã tiếp tục thực hiện tái cấu trúc về cơ cấu nhân sự và tổ chức 

theo hướng chuyên nghiệp.  

 Thực hiện phân công chỉ đạo: Mô hình, các Phó Tổng Giám đốc được phân công phụ 

trách từng lĩnh vực: 

� Khối Phát triển Hạ tầng 

� Khối Phát triển dự án 

� Khối Nội chính 

� Khối đầu tư kinh doanh. 

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Hạng mục chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 

1 Doanh Thu 35.000 

2 Lợi nhuận trước thuế 500 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Năm 2020, nền kinh tế thế giới và Việt nam còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của 

đại dịch Covid 19. Các thách thức mà cả nền kinh tế và các doanh nghiệp vẫn phải đối 

mặt là hạn chế tín dụng rủi ro xuất hiện ngày càng nhiều, vốn triển khai các dự án hạn 

hẹp. Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị PPI đã bám sát chỉ đạo quyết liệt các giải pháp 

đã được đặt ra để đảm bảo duy trì hoạt động của công ty, đặc biệt là công tác tái cấu trúc 

doanh nghiệp trong đó đẩy mạnh về cấu trúc tài chính và cấu trúc nhân sự. Cơ cấu tổ 

chức của công ty đã gọn nhẹ và chuyên nghiệp hơn, hoạt động sản xuất bình ổn. Tuy 

nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh vẫn chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra. 
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội 

đồng quản trị đã đưa ra nhưng do điều kiện khách quan của nền kinh tế nên các chỉ tiêu 

kinh tế chủ yếu vẫn chưa đạt được như mong muốn. Hiệu quả trong việc tiếp thị các dự 

án giao thông chưa có.  

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Nâng cao năng lực thực hiện đầu tư và thi công các công trình phát triển hạ tầng giao 

thông. 

Tập trung đầu tư hoàn thiện các dự án đang còn dở dang, đầu tư cuốn chiếu, dứt điểm 

từng dự án, chuyển công năng dự án theo hướng phù hợp với thu nhập của khách hàng. 

Nâng cao năng lực quản trị điều hành. 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

1. Hội đồng quản trị: 

 a/ Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị. 

TT Họ tên 

Số cổ phần 
sở hữu và 
đại diên 

(thời điểm 
31/12/2019) 

Tỷ lệ sở 
hữu trên 
SL lưu 
hành 

Chức vụ Ghi chú 

1 Phạm Đức Tấn  2.559.398 5.3 % 
Chủ tịch 
HĐQT 

Tham gia điều hành 

2 Đặng Thế Phát 0 0,0% 
Thành viên 
HĐQT 

Không tham gia điều 
hành,  miễn nhiệm từ 
ngày 28/5/2020 

3 
Nguyễn Vũ Bảo 
Hoàng 

Sở hữu: 
64.860 

Đại diện: 
2.400.000 

0,13% 
 

4,97% 

Thành viên 
HĐQT 

Độc lập không điều 
hành, miễn nhiệm từ 
ngày 31/03/2020 

4 Bùi Thanh Trúc 0 0% 
Thành viên 
HĐQT 

Độc lập không điều 
hành, bổ nhiệm ngày 
28/8/2020 

5 Trần Thanh Tâm 0 0% 
Thành viên 
HĐQT 

Tham gia điều hành, bổ 
nhiệm 28/8/2020, miễn 
nhiệm từ ngày 
12/3/2021 

 b/ Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.  
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 c/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện tổng cộng 08 phiên họp. Trong các 

phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự gần như đầy đủ. Các quyết định 

thông qua tại các phiên họp Hội đồng quản trị đều được tất cả các thành viên nhất trí cao. 

Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 07 nghị quyết để chỉ đạo thực hiện các vấn đề sau: 

Công tác tổ chức 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo “Tái cơ cấu tổ chức công ty” hoàn thiện cơ cấu nhân sự 

cấp cao của Công ty. 

Quản trị đầu tư 

Luôn luôn nghiên cứu nắm bắt tình hình thị trường để ra các quyết định, chủ trương, 

chiến lược kinh doanh phù hợp với biến động của nền kinh tế và tình hình hoạt động của 

Công ty.  

Xem xét phê duyệt các dự án đầu tư và nguồn vốn, nhằm đảm bảo các dự án có tính 

khả thi và hiệu quả cao nhất. 

Theo dõi và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc huy động và cân đối nguồn vốn để 

thực hiện các dự án, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. 

Thoái vốn tại các dự án không hiệu quả. 

Công tác giám sát quản lý điều hành 

Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý; 

thường xuyên rà soát, phân tích các báo cáo tình hình hoạt động của Công ty nhằm kiểm 
soát chặt chẽ chi phí, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, ngăn chặn và hạn chế rủi ro cho 

hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 Hội đồng quản trị đã tham dự tất cả các buổi họp giao ban của Ban điều hành để chỉ 

đạo thực hiện và khắc phục kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các 
nghị quyết của Hội đồng quản trị đã đề ra. 

 d/ Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. 

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đều là những thanh viên có 

năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản trị kinh doanh. Các thành viên này đã tham dự 
đầy đủ các cuộc họp quản trị.  

 Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có. 

 e/ Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 

1. Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA) 

2. Ban Kiểm soát 
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 a/ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

TT Họ tên 

Số cổ phần sở 
hữu và đại diên 

(thời điểm 
31/12/2020) 

Tỷ lệ sở 
hữu trên 
SL lưu 
hành 

Chức 
vụ 

Ghi chú 

1 Nguyễn Trần Nhân 0 0 % 
Thành 
viên 

 

2 Nguyễn Ngọc Sơn 0 0% 
Thành 
viên 

 

3 Lưu Chiến Thắng 0 0% 
Thành 
viên 

 

 b/ Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong năm 2020, Ban kiểm soát tổ chức 01 phiên họp. Trong các phiên họp, các thành 

viên ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ. Các biên bản họp đều được tất cả các thành viên nhất 

trí cao. Nội dung các cuộc họp nhằm thực hiện các vấn đề sau: 

- Xem xét, góp ý về các vấn đề hoạt động thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông 

và Hội đồng quản trị đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành của công ty. 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát: 

      Đvt: triệu đồng 

TT Đối tượng Lương Thưởng Thù lao Cộng Ghi chú 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ       

1 Phạm Đức Tấn       

3 Nguyễn Vũ Bảo Hoàng     
 

4 Trần Thanh Tâm     

5 Đặng Thế Phát      

6 Bùi Thanh Trúc      

II BAN KIỂM SOÁT       

1 Nguyễn Văn Linh      

2 Nguyễn Trần Nhân      

3 Nguyễn Ngọc Sơn      



BAo cAo rnUoNc Nrnx 2o2o

Luu Chi6n th6ns

BAN ToNG crAvr ooc

Pham Eri'c T6n

Trdn Thanh TAm

TONG CQNG

b/ Giao dfch c6 phit5u cua c6 d6ng n6i bQ vd c6 d6ng l6n:

Giao dich cd phi6u cria cd ddng nQi bQ vd ngucri liOn quan:

c/ Hqp ddng ho4c giao dich voi c6 d6ng nQi bQ: Kh6ng c6.

d/ viQc thuc hiQn c6c quy cllnh v6 qu6n tri c6ng ty: Trong ndm 2020,
| ^ .Xphtin deu thuc hiOn t6t c6ng t6c quin tri theo nghi dinh 1-I120ITlND-Cp. Di6u

qudn tri cua c6ng ty.

vr. BAo cAo rAl CniNs
86o c6o tii chinh hqp nh6t cl6 duqc ki6m to6n dfnh kim.
l. .i t<icn ki6m to6n;

2. B6o c6o tdi chinh d6 dusc ki6m to6n.

tdt ch cdc bQ

f ^ 1 A
re va quy cne

Ngucri thgc hiQn
giao dlch

S5 c0 phi6u s& hiru tliu kj 56 c6 phi0u s& hiru cutii tcy Ly do ting
giim

5I
S0 cd phi6u ri t9 S5 cd phi6u ri t9

I Pham Dri'c T6n 2.559.398 s.3% 2.559.398 s.3%

2
3619 ty CP Ph6t
:ri6n nhd Tht Df'c 2.400.000 4,97yo 2.400.000 4,97yo

3
Nguy6n Vfr 86o
Hodne 64.860 0,l34yo 64.860 0,l34yo

4 16 ThiThriy Hd 73.872 0,15/o 73.872 0,75yo

GTYCPDAUTU& T TRIEN DT' AN
DTIONG

FiiAM E{rC ferrt

kf^rr'iifii



Accompany with Business

nAo cAo rAr cHiNH DA Dr/gc rrnnn roAN

Cho ndm tdi chfnh kdt tnrtc ngdy 31 thdng 12 ndm 2020

cONG TY cO PHAN oAu rrtvA PHAr rRrfN
u{AN H4. TANG THAr niNn Drtol{c
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t. sAo cAo cua sOt ooNc QUAN rRI

BAO CAO rmrrl roal ooc r+p

BANG cax odt rP roAl

sAo cAo rEr Que Ho4.r o0. Nc
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BAN TT{tryEr MINH seo cAo rAI
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6ONG Ty co PHAN oAu nJ vL pnl(r rnrtx uU 4N n4 rAnc ruril siNH DUO1{G

nAo cAo c0e HQr DONG QUAN rRI
Cho ndm tdi chinh kdt thilc ngdy j I thdng 12 ndm 2020 .t

6ng ty Vd phdt Trilh Du in Hq Ting Thdi Binh Duong trinh bdy Bdo cdo ndy 
K

chtnh cho ndm tdi gh{nh k,!t thilc ngdy 31 thdng 12 ndm 2020. .)g

\
1. Th6ng tin chung vdi C6ng tY: {

Thhnh l{p:

hin DAu Tu Vd Ph 6i Binh Duong (gqi tit li "Cdng ty")

o Gi6y chrmg nhgn 03614496 do Sd KO ho4ch vi Ddu tu

dAu ngdy 27 thing thr120 ngiry 29 th6ng 09 ndm 2016.

Hinh thntc s0 hftu v5n: Cdng ty c6 phan.

Ho4t dQng kinh doanh chinh cfra Cdng ty:

DAu tu xdy dpg co sd hp ting khu ddn cu, khu cOng n$iQp, khu d6 thi, quan lf bAt dOne sin, mua b6n v{t liQu xdy

dwrg.

Ton ti5ng anh: pACTFIC INFRASTRUCTURE PROJE]CT DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATI

T6n vi6t tit: ppt coRP AYrO*o
Mi chrri'ng khoin UpCOM: PPI (HSX). ll;?'/ crf pr

Trgs0chfnh:3y2t1(haVanCdn,PhuongHiQpBinhCh6nh,QufnThriDric,TpHdChiMinh. 
[lEioiurulit\*\ Du.^ll

3Nttntsll
2. Tinh hinh tii chfnh vir k6t qun ho4t dQng:

Tinh hinh tai chinh vd ktit qu6 ho4t <lQng trong ndm cri4 C6ng ty duo. c trinh biy trong c6c b6o c6o tii chinh cl(nh kdm.

Ph6 T6ng Qi6m d6c

K6 to6n truEng

Mi6n nhiQm ngiry 1110312027

g6 nhiem ngity 1310412020

Mi6n nhiQm ngity 3010312020

MiSn nhiQm ngity 28105/2020

Mi6n nhiQm ngiy 1110312021

3. Thinh viGn HQi tl6ng Quin tr!, Ban Ki6m so6t, Ban T6ng Gi6m tliic:

Thenh vign Hqi ddng euan tri, Ban Ki6m so6t" nan T0pre Gi6m d5c trong nam vd di5n ngny $p b6o c6o oi chinh gdm

co:

IIQi tl6ng Quin tri
One Phsm Dfc T6n Chrt tlch

6ng TrAn Thanh Tdm Thanh viOn

Bi Biri Thanh Truc Thdnhvi6n

6ng Nguy6n Vfr Bio Hoang Thanh viOn

6ng Dang Thii Phet Thdnh vi€n

Ban Ki6m soft
Ong Luu Chii5n Theng Trucmg ban

Oog Nguy6n tran Nnan ThAnh vi6n

6ng Nguy6nNgqc Son Thanh vi6n

Ban T6ng Gi6m tliic vir k6 toin tru&ng

0og Tran Thanh Tem

Bd T0ThiThtyHd

D6n ngiy lflp ty vAn chua bi5 nhiQm c6p thanh vi€n moi trong Ban T6ng Gi6m tl6c. C6c hopt dQng cria

c6ng ty dang bei Chti tich HQi ddng quan tr!'

Ngudri it4i diQn theo phip luft cfra Cdng ty trong npm vi al6n ngiy lip b6o c6o tii chinh nhu sau:

f

Otrg Pham Drtc TAn Chri tich HQi dOng quin tr!

Trang I



gONG Ty c0 rHAN DAu rr/ vl, pnAr rmnN DUAN n+ rANc rnar nixn DU6NG

BAo cAo cuA HgI oOxc QUAN rRI
Cho ndm tdi chinh kiit thilc ngdy 31 thdng 12 ndm 2020

KiSm toin ttQc t{p

C6ng ty TNHH Ki,5m to6n vi Dich vg Tin hqc Tp.

ktit thric ngdy 31 thfungl2 ndm2020.

Cam k5t cfra Ban Tdng Gi6m tl6c

HqM (AISC) ctugc cht dinh ld ki6m toan vi6n cho n[m tdi chinh

ring C6ng ty s€

j
c

,fr
:H
Tt

H

9.'
E

Ban Tring Giarr dt5c chiu tr5ch nhiQm lfp c6c b6o c6o fai chinh th6 hien trung thgc vd ho.p li tinh hinh tdi chinh cria

C$ng ty t4i ngdy 31 th6ng 12 ndm 2020, k6t qui hopt EQng kintr doanh vi c6c ludng luu chuyiSn ti€n tQ cria nim tdi

chinh ki5t thric ctrng ngdy. Trong vi6c so4n lfp c6c b6o c6o tii chinh niy, Ban Tdng Girim d6c cta xem xdt vd tudn thu

c{cvilndA sau <l6y:

- Chgn lga c6c chinh s6ch kti to6n thich hgp vd {p dpng mQt c6ch nhSt quSn;

- ThUc hiQn c6c x6t clo6n vi u6c tinh mQt c6ch llgp lf vi thfln trqng;

- Brlo crio tai chinh dugc lfp tr0n co sd hoat dQpg li6n tpc, tiu trudrng hqp khOng thC gia dinh

tiSp tpc hopt dQng li6n tuc.

Ban Ti5ne Gi6m di5c chiu trSch nhiOm cl6in bAo ring c{c s6 s6ch ti5 toan thich hqp ct6 dugc ttri0t lAp vi duy tri

phd't hiQn c6c hdnh vi gian lfln vd c5c vi ph4m kh6c.

6. Xdc nh{n

Theo f kitin cria HQi d6ng Quin tri, chring t6i x6c nhfln rSng ciic Biio c5o tdi chinh bao giim Bing cdn ttdi ki5 toan tei
ngdy 31 thfng 12 ndm 2020, B6o c6o ktit qui ho4t clQ4rg kinh doanh, 86o c6o luu chuy6n tidn tQ vi ciic thuyl5t minh
ttinh kdm duo. c so4n thio dd thC hiQn quan di6m trung thgc vd hqp ly vC tinh hinh tei chinh cfing nhu k€t qui hopt

dQng kinh doanh vir c6c ludng luu chuy6n ti6n tQ cria Q6ng ty cho nim tii chinh ki5t thric ngdy 31 thang 12 ndm2020.

86o c6o tai chinh cria Cdng ty ctugc lfp phn hqp voi c$uAn mgc vi hQ th6ng k6 to6n ViQt Nam.

Tp. H6 Chi Minh, ngdy 24 thdng 05 ndm 202l

hie chinh cta chinh x6c oi di so?n

tei v6i chli ct n6u d Thu B6o T6ng

chi eOi voi vi ii san cta hiQn l)7 dO

'3/ cdPnnH
'foAu ru vA Pttlt*[' uu Ar Hn rAuc

Pham Dftc Tin
Chri tich HQi ddng Quan Tri

Trang 2



56: B0920349-WAISC-DN3

K[nh e&i:

Brcnch in Ho Noi:

Brcnch in Do Ndng:

Rep. Ollice in Cdn fho:

6th Floor, 36 Hoo Binh 4 Sh, Minh KhoiWord, Hoi Bo

350 Hoi Phong Str,, Ihonh Khe Dist., Do Nong City

CONG TY cO PHAN DAU FU VA PHAT TRIEN DU AN HA TANG THAI BINH DUONG

EAu Tu Vd Ph6t Trii5

l, bao gdm Bdng cdn

u chuyOn tidn tO cho

Trfch nhiQm cfra Ban T0ng Gi6m tt5c

trinh bdy trung thgc vd hqp lf b5o c6o tdi chinh cria

p ViQt Nam vd c6c quy dinh ph6p lf c6 li6n quan di5n

ki6m so6t nQi bQ md Ban Tdng Gi6m dt5c x6c dinh h
h khdng c6 sai s6t trgng yi5u do gian lSn ho[c nhAm ldn.

chgn dga tr€n x6t do6n cira kiilm to6n viOn, bao g6m

gian lfln ho{c nhAm 6n. Khi thuc hiQn tt6nh gi6 c6c riri
ty li6n quan diSn viQc lflp vd trinh biy b6o c6o tdi chinlr

v6i tinh hinh thgc t6, tuy nhi€n kh6ng nhim muc ctich

Cdng viQc ki6m to6n cflng bao gdm d6nh gi6 tfnh thich

cria c6c udc tinh ki5 to6n ctta Ban T6ng Gi6m d5c cfing

g t6i il6 thu thQp <lugc ld dAy ttir vd thich ho. p ldm co sd

Co s6'cfra f ki6n ki6m tofn ngo4i trt

Qn clugc thu x5c nhQn cOng ng cta khoan phdi tri kh6c

di sdn ( Thuy6t minh t4i mr,rc V.16). Ddng thdi, thu x6c

htr Drlc cho Cdng ty CO fhAn DAu Tu Vd PhAt Tri6n Dg
.284.850 VND chua dugc C0ng ty ch6p nhQn vd ghi vdo

flng kh0ng th0 x6c tlinh itugc tinh hiQn htu vd chinh x6c

Y t<i6n ki6m to6n ngo4i trt
Theo j kitin ctra chring tOi, ngo4i trir 6nh hudng

c6o tdi chinh d6 phin 6nh trung thgc vd hgp lf,
Odu Tu Vd Ph6t Tri6n D1r An Ha Tdng Th6i Binh

kinh doanh vd tinh hinh luu chuy0n tiOn tQ cho

tlQ kii to6n doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy <linh

v6n ed n€u tpi do4n "Co sd cira j ki6n ki€m toan ngo4i trir", b6o

c6c khia c4nh trgng yiiu tinh hinh tdi chlnh cira Cdng ty CO ptrdn

uong t4i ngdy 31 thhng 12 ndm 2020, cflng nhu ktit qui hopt ttQng

tdi chinh k6t thfc cirng ngdy, phtr hqp vdi chuAn mgc kti to6n, chti

ph6p lf c6 li€n quan dr5n viQc lflp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh'

Dist., Ho Noi City Tel: (M.24) 3782 0045 Fox: (84 24) 3782 0M8 Emoilr honoi@oisc.com vn

cONG TY TNHH KliM VA DICH VU IIN HOC TP. HCM

Auditing And Inform tic Services ComPonY Limited

Heod Office:3894 Dien Phu Str.. Word 4, Dist.3, Ho Chi Minh City

Tel: (84.28) 3832 9129 (10

Emoil: info@oisc.com.vn
) Fox: (84,28) 3834 2957

Website: www,.oisc.com,vn

nAo CAO KIf,M TOAN LAP

QUf CO DoNG, HQI DO G QUAN TRI VA BAN T6NG GIAM D6C

F90l9 - A 200 Nguyen Hien Str., Ninh Kieu Dist,, Con Tho

Iel.(M,236)3747 619 Foxr (84,236) 3747 620 Emoil: do

Tel: (84,28) 3832 9]29 Foxr (M.28) 3834 2957 Emoil: co



nAo cAo rcEnn roAx

v6n a6 cin nh6n n 4nh

Chring t6i muiSn luu f nguoi dqc ttiin *ruyiSt minh

Theo d6, C6ng ty tl6 c6 s6 15 tty ti5 ta Oos.gst

Nhtng di6u kiQn ndy cirng ntrtng v6n Ad kh6c n6u 1

ctric ctrin trqng ytiu cO ttr€ din di5n nghi ngd d6ng kd

Kii hoach ctta Ban Tdng Girim d5c li6n quan d6n v6

thuytit minh b6o c6o tai chfnh. Khd ndng ti6p tuc hoat

115.987.142.435 VND, vd khoin ng ng6n h4n cta

nhu cdu tai chinh cira C6ng ty tr€n co sd c6 ngu6n Oi

Ch{ Minh, ngdy 24 thdng 05 ndm 2021

cHlt o6c

m VIn Vinh
sd ccNornxxr : o I I 2-20 1 8-oo 5 - 1

BO Tdi ChInh ViQt Nam ciiP

LAP ( Ti6p theo)

c6o Gi chinh mpc VIII.5 vd ho4t tlQng li€n tpc cira c6ng ty.

.086 \rND, khoin l5 ndy da 16n hon V6n chri sd ht'u le

!1
ul
.*tl
oi
rTl
.rH

trl

Df
;ty vuqt qu6 tdi sin ngan h4n ld 151'240.896.236 \rND.

ttr,uytit minh mpc VIII.S, cho thAy sg tdn t4i ytiu t6 khdng

khd n[ng ho4t dQng li6n tgc cira Cdng ty.

OC tren dugc trinh bdy tai thuy6t minh si5 VIII.5 trong Ban

li€n tUo cira COng ty phU thuQc vdo khd n[ng tl6p img c6c

tir ho4t ttQng kinh doanh cira C6ng ty trong tuong lai'

KIEM TOAN VTf;,N

---_\a
\n\

-)r-
IIn Qu6 Nga

Sii giiiy CNDKHNKT : 2 I 0 I -20 I 9-00 5 - I
BO Tdi Chinh ViQt Nam ciip

m
.J TY

,HAN

nAr
rA TA

.,.I Dil

.1

,,\\.:

Trang 4



C$nc ry CO pnAt oAu nlvA pnAr rnrfx DttAlis+ rAxc rng niNu DtIoNG

nANc cAN o6r xn roAN
Tqi ngay 31 thdng 12 ndm 2020

3111212020

48.016.597.038

244.229.609

244.229.609

6.093.334.315

52.535.245.201

18.366.171.450

un.rrr.ro,
(64.877.798.283)_

15.383.923.227

15.383.923.227

26.295.109.887

10.815.981.212

t5.479.t28.675

nniu s5 B 01 - DN

Donvi t{nh: D6ngVi€t Nam

0110u2020

46.545.172.039

680.975.997

680.975.997

r^qr sAx

A. TAr SAN NGAN H4,N

L Ti6n vir cdc khoin tuong tluong tidn

l. Tidn

2. C6c khoan tuong eluong ti6n

il. C6c khoin tIAu tu tii chinh ngin hgn

1. Chrmgkhorin kinh doanh

2. DU phdng gram 916 chimg khorin kinh doanh

3. DAu tunim git d6n ngiy t16o h4n

III. Cic khofln phii thu ngin h4n

1. Phei thu ngin h4n cria kh6ch hang

2. Tri tru6c cho nguoi b5n ngdn han

3. Phei thu nQi bQ nginhan
4. Phei thu theo ti6n <10 k6 hoach hqp d6ng xdy

dtmg

5. Phei thu vA cho vay ngan nan

6. Pheithunginhankh6c
7. Du phdng phii thu ngin hpn kh6 ddi

8. Tdi san thii5u chd xri lf

IV. Hing tdn kho

1. Hangtdnkho

2. DU phdng gram 916 hang tOn kho

V. Tii sin ngin hgn khic
1. Chi phi tritru6c ngin han

2. Thu6 GTGT ttugc kfiSu trir

3. Thu6 vd c6c khoin kh6c phii thu Nhi nu6c

4. Giao dlch mua brln lai tr6i phiiiu Chinh phri

5. Tei sanng6nhpnkh6c

i
Y

I

N

rt
PI

ill
a
,0
tv.1

-xaso

t00

t10

t11

t12

Thuy6t
minh

120

tzl
r22

123

130

131 V.3

t32 V.4

133

134

135

136 V.5

137 V3,V.5a

t39

140 V.7

141

149

150

151

152

153 V.l4
r54
155

3.92r.712.384

(62.02s.32s.047)_

15.383.923,227

t5.383.923.227

13.012.183.484

7.486.340.408

5.525.843.076

Bdn thfit minh bdo ctio tdi chiah ld plain kh6ng the nchrdi cila \io aio ndy. Trang 5



cflxc ry cO psAx oAu rU vA pnAr rn6x oU l$ sA rANc rsAr nhur DII6NG

nAxc cAN o6r ro roAN

wt6u s6 B ot - DN

Donvi ttnh: D6ngViQt Nam
Tqi ngay 31 thdng 12 ndm 2020

rar sAN

B. rAr sAN DAr HAN

I. C6c khoin phii thu dii h4n

1. Phai thu ddi h4n criakh6chhang

2. Tr|trudc cho ngudi brin ddi han

3. VOnkinh doanh d don vi tryc thuQc

4. Phei thu nOi b0 ddi hen

5. Phai thu vd cho vay dni han

6. Pheithuddih4nkh6c

7. DU phdng phii thu ddi hP kh6 ddi

II. Tni sin c6 dlnh
1. Tei san c5 dinh htu hinh

- NguyAn gid

- Gid tri hao mdn hd Iild

2. Tilisan ciS dinhthu6 tai chinh

- Ng,ry€n gid

- Gid tri hao mdn luf kd

3. Tdi san c5 dinh vd hinh

- Nguy1n gid

- Gi(t tr! hao mdn lrrY loi

III. Bit dQng sin tliu tu

ry. Tdri sin dO dang diri h4n

1. Chi phi san xu6t, tintr doanh d0 dang dni han

2. Ctrr phf xdy dpg co ban dd dang

V. Cdc khoin ttiu tu tiri chinh diri hgn

l. Diu tu vdo c6ng ty con

2. DAu tu vdo c6ng ty li6n doanh, li€n k6t

3. DAutu g6p vi5n vio tlonvi kh6c

4. Du phdng dAu tu tai chinh ddi han

5. DAu tu nim git d6n ngdY d6o h4n

VI. Tni sin diri h4n khfc

1. Chi phi tritrudc ddi hPn

2. TiLl san thu6 thu nhflP hodn lai

3. Thi6t bi, vflt tu, phu tirng thay ttrii aai nan

4. Tai san ddi han kh5c

TONG cQNG ra.l sAw

. Thuy6t
vla so

mtnn

200

2t0
ztr v.3
2r2 V.4

2r3
214

2t5
216 V.5

, r q v3'v4'
v5b

220

221 V.9

222

223

224

225

226

227 V.10

228

229

230

240 V.8

241

242

250 V.2

251

252

253

254

255

260

26r
262

263

268

270

3u1212020

168.217.647.927

31.267.082.744

74.608.535.616

20r.560.038.244__

9.490.789.543

(2s4.392.280.6s9)

4.875.165.260

3.205.365.260

11.402.053.95s

(8.1e6.688.6e3) 

_

1.669.800.000

1.669.800.000

132.075.399.923

132.075.399.923

6.036.364.95;

800.000.000

(6.836.364.9s0)

0u0u2020

365.018.847.530

100.073.828.571

t50.439.947.970

t98.377.709.304_-

4.247.148.283

(2s2.990.976.986)

6.692.073.171

5.022.273.r71

1.669.800.000

253.752.945.788

253.t52.945.788_

4.500.000.000

6.036.364.950

800.000.000

(2.336.364.9s0)_

.\
c

vi
lll
,d
.{l
./
4

R

216.234.244.965 411.564.019.569

Bdn thuydt minh bdo crio tdi chinh Id pMn kh1ng thd tdch rdi cia $do aio ndy' Trang 6



c$xc ry CO rnAx oAU tttV.4 pnir rnrfx D\1AN u4' rAnc rn'lr nins DIIONG

BANG cAN o6r rf toAN

Ivtiu s6 B 01 - DN

Donvi tinh: D6ng Vi€t Nam
Tqi ngdy jI thdng 12 ndm 2020

NGUON V6N

c. NqPHATTRA

L Ng ngin hgn

1. Phei tri cho nguoi b6n nganh4n

2. Nguoi mua tri tidn tru6c ngin tran

3. Thu6 vi c6c khoan phni nQpNhdnu6c

4. Phei tr6 nguoi lao tlQng

5. Chi phi phii tringenh4n

6. Phei tri nQi bO ngin han

7. Phei tri theo ti6n d0 ki5 hoach hqp ddng xdy dpg

8. Doanh thu chua thUc hiQn ngan h4n

9. Pheitringinhankh6c
10. Vay vd ng thu6 tdi chinh ngen hqn

I 1. DU phdng phii tri ngen h4n

12. Qu! khen thu&ng, Phric lgi

13. Quf binh 6n gi6

14. Giao dich mua b6n l4i tr6i phiiiu Chinh phri

II. Ng dii h4n

1. Phai tri nguoi b6n ddi hen

2. Nguoi mua tri tiAn trudc dni han

3. Chi phi phii tri ddi han

4. Phai tri nQi b0 v0 v6n kinh doanh

5. PheitrinOibOdeihan

6. Doanh thu chua thlrc hiQn ddi han

7. Phei tre dei han kfi6c

8. Vay vd ng thuO tai chinh ddi hP
9. Tr6iphi6uchuy6nd6i

10. C6 phi6u uu ttdi

1 1. Thu6 thu nhflp hodn lai Phii trA

12. Dg phdng phai tri ddi han

13. Qu! ph6t tri€n khoa hqc vi c6ng nghQ

Me s5 Thuv6t
mlnn

300

311t212020

332.221.387.400

t99.257.493.274

47.492.792.623

2,293.958.779

10.358.505.715

2.729.232.000

22.979.163.106

7.r42.20s.40;
7.184.305.361

98.506.306.690

s7r.023.599

132.963.894.126

1.069.648.556

47.496.387.3r9

79.059.757.$;

5.338.100.419

0110u2020

\
\
\
r(

310

311

3t2
313

3r4

315

3r6
3t7

318

319

320

32r

322

323

324

330

331

5tz

JJJ

334

33s

336

337

338

339

340

341

342

343

v.l1
v.t2
v.13

v.14

v.15
v.16

v.17

347.276.530.3s7
,/,

21s.86e.s38.6Es t
47.259.473.s24

2.5t6.667.779

11.251.186.015

1.841.502.215

7.142.205.401

2r.568.433.465

r23.716.546.69

573.523.599PH4N
i PHRI tr

.''l xn tA-t'tl

rltllt 0u0ll

131.406.991.66

1.069.648.556

33.772.269.3r9

14.801.937.458

73.79s.508.03;

7.967.628.30s

v.l1
v.l2
v.14

v.16

v.17

Bdn rhuydt ninh bdo cao tdi chinh ldt phdn lh6ng thi tdch rei cin bdo cdo ndy. TrangT



cdNc rv c6 pnAN oAu rr/vi, psAr rnrEN DuAN u4. rAnc rnAr siNH Dr.roNG uiu sii B 01- DN

nANc cAN o6r rf roAN
Tqi ngdy 31 thdng t2 ndm 2020 Donvi tfnh: DdngViQt Nam

NGUON V6N

D. v6N cnu so rr[|u

l.
Viin chri sO hifu
V5n g6p cria chri sd hiiu
- Cd phii5u pht5 th6ng c6 quydn bi6u quy6t
- CO phitiu uu dii
Th?ng du vtin c6,phan

QuyAn chgn chuyi5n aOi trai pni6u
V6n kh6c cria chri sd htru

Cd phii5u quy

ChCnh lQch d6nh gi6 lai tai sin
ChCnh lQch fj gi6 h6i do6i

Qu! dAu tu ph6t tri6n

Qu! h5 trs sfp x6p doanh nghiQp

Qu! kh6c thuQc v6n chri so htu
Lqi nhuan sau thu6 chua phAn ph6i
- LNST chua phAn ptr6i tty k6 e6n cui5i kj,tru6c
- LNST chua phdn ptr6i t<y nay
Ngu6n vtin <tAu tu XDCB

Ngudn kinh phf, qui khric
Ngu6n kinh phf

Ngu6n kinh phf da hinh thdnh TSCD

TONG CQNG NGUdN V6N

410

4tr
4lta
41rb
412

413

414

415

4t6
417

418

419

420

421

421a

42tb
ia^+zz

430

431

432

440 216.234.244.965 4l s64.019.s69

Tp. Hd Cht Minh, ngdy 24 thdng ndm 2021

KE TOAN TRIIdT{G cHU rICH HQr nqNG ru\ llv

m Dftc T6n

3t/12/2020

(1rs.987.r42.43s)

(115.987;142.435)

482.906.290.000

482.906.290.000

7.058.473.651

(60s.9s 1.906.086)

(42s.677.274.439)

(r80.274.63r.647)_

0t/01t2020

64.287.489.212

64.287.489.212

482.906.290.000

482.906.290.000

7.058.473.6s1

\,

v.18

(227.986.73 )
(197.690.53 )12.

II.
l.
2.

NGrtOr LAP BrEu

Nguy6n Trgng Quang

6ry{Q\
CoNG 

T.Y

cd Pttln

:[llnliln

Bdn thuyil minh bdo cdo tdi chinh rd phdn kh6ng thi uch rdi cila btio cdo ndv.
Trang 8



cdNc rY co pnAN oAu rUvA psAr rRrEN DttAN n4 rANc rnAr sixH Dr.roNG rrliu sii B 02 - DN

BAo cAo xfr euA rroAT D9NG KINH DoANH
Cho nbn tdi chtnh kdt thilc ngay 31 thdng 12 ndm 2020 Donvi t{nh: Ding ViQt Nam

cni rrtu

1. Doanh thu b6n hang vd cung c6p dich vU
2. Cdc khoan giam tru doanh thu
3. Doanh thu thuAn vd b6n hang vd cung c6p dich vp
4. Gi6vi5n hang bdn

5. Lql nhugn gQp vd bfn hing vA cung cdp dich vB
(20 = 10 -11)

6. Doanh thu hoat dQng tdi chinh
7. Chi phf tdi chinh

Trong d6: Chi phi ldi vay

8. Chi phi brin hdng

9. Chi phi quan lf doanh nghi€p

10. Lqi nhufn thuAn tt ho4t tlQng kinh doanh
(30 = 20 + Qr -22) - Qs+26))

I 1. Thu nhfp kh6c

12.Chi phi kh6c

13. Lgi nhu$n khic (40 = 3l - 32)

14. T6ng lgi nhufn k6 to6n trurfc thu6
(50=30+40)

15. Chi phi thu6 TNDN hipn hdnh

16. Chi phi thui5 TNDN hodn lpi

17. Lqi nhugn sau thu6 thu nhAp doanh nghigp
(60 = 50 - 51 -52)

18. LAi co bin tr6n c6 phi6u
19. Lei suy giim tr0n c6 phi6u

NGI'OI LAP BIEU

Tp. H6 Ch{ Minh, ngdy 24

KE TOAN TRr/ONc crr0 rlcu ugr

(r80.27 4.63r.647) (1 97.690.s3s.86s)

(3.733)
(3.733)

, ThuvSt
rvla so

mlnn

01 vl.l
02 YL2
10 vI.3
11 VI.4

20

31 Vr.7

32 VL8

40

50

51 VI.10

52

60

70 vl.ll
7t vl.ll

NIm 2020

33.083.878.969

39.040.611.387

(s.9s6.732.4r8)

t52.19L1^42.649

(rs8.147.87s.067)

32t.375
13.s62.285.9t8

9.062.28s.9 r8

9.270.603.06s

(180.980.442.67s)

t.080.584.622

374.773.594

70s.811.028

(r80.274.63r.647)

Nnm 2019

7.022.440.059

7.022.440.059

48.902.309.719

(41.87e.869.660)

663.329

8.855.252.461

2.376.021.194

185.000.000

146.761.021.907

(197.680.480.699)

1.61s.000.001

t.62s.055.t67

(10.0ss.166)

(197.690.s3s.86s)

\
I

rj

/

2l
22

23

25

26

30

u.5

(4.0e4)
(4.0e4)

Nguy6n Trgng Quang

e5,R
fft*,1t,-

Bdn thuytit ntnh bdo cdo rdi chinh rd pMn rh6ng thii ttich rdi cia bdo cdo niv. Trang 9



c0Nc rv cO puAx oAu rU vn pnAr rnri,N DU AN t4, rANc rnAr nimr DrtoNc rrl6u 
'6 

B 0s - DN

BAo cAo LuU cnwpx rmN rn
(Theo phuong ph6p gi6n ti.ip)

Cho ndm tdi chinh kdt thtic ngdy 3 I thdng 12 ndm 2020 Don vi tinh: Ddng Vi€t Nam

cni rrtu

r. r,uU cHUyfN rrtN rtlnoEr DoNG KrhlH DoAr\H

1. LA,r nhu$n trut6'c thu6

Z. Oidiu chinh cho c6c khoin :

- Kh6u hao tai san cti <Iinh vd bAt AEng sin itAu tu
- C6ckhoandUphdng

- Ldi,l6 chenh lQch tJ? gi6 h6i cto6i do tt6nh gi6 lpi
c6c khodn mpc ti€n tp c6 g6c ngoei tQ

- Lei, l5 tir hoat dQng dAu tu
- Chi phi l6i vay

- C6c khoin didu chinh kh6c

3. Lgi nhu$n tir hqt ttQng kinh doanh trutirc thay
aOi v6n luu ilQng

- Ting O, gim (+) c6c khoin phii thu

- Ting (-), gidm (+) hang tdn kho

- Tdng (+), grem (-) c6c khoin phii tri (kh6ng k6 Ei
vay phii tr6" thuiS thu nh$p phei nQp)

- Tdng (-) giem (+) chi phi tri tru6c

- Tdng O, ginm (+) chimg khorin kinh doanh

-.t- I len tal vav oa ra
- ThuO thu nhfp doanh nghiQp ctd ndp

- Ti6n thu kh6c tir hoat dQng kinh doanh

- TiAn chi kh6c tir hopt dQng kinh doanh

Luu chuySn tidn thuin ttr ho4t tlQng kinh doanh

II. Lw CHUYEN TrEN Trt HO4.T DQNG DAU Tr.r
1. Ti6n chi d6 mua sim, xAy dung TSCD vi c6c TSDH

kh6c

2. Tidn thu tir thanh lf, nhugng b6n TSCD vi c6c TSDH

kh6c

3. Ti6n chi cho vay, mua c6c cOng cg ng cria eton vi kh6c

4. TiAn thu htii ctro vay, ban lpi c6c c6ng cu ng cria don

vi khrlc

5. TiAn chi cliu tu g6p vi5n vio don vi khic
6. Ti€n thu trOi AAu tu g6p v5n vio iton vi kh6c

7. TiAn thu tir l6i cho vay, c6 trtc vd lqi nhuan <luo. c chia

Luu chuy6n tiiin thuiin tir ho4t tlQng tliu tu

r Thuy0t
Ma so

mrnn

0l

02 v.09
03 vI.3,5,6

04

05

06 vr.5
07

08

09

l0

l1
t2
13

t4
15 V.13b

16

I7

20

Nlm 2020

(r80.274.631.647)

1.310.731.3s8

139.529.529.384

(63r.963.822)

9.062.285.9r8_

(31.004.048.809)

72.598.083.130

(e.098.206.610)

3.749.839.011_

(25.000.000)

(9.9s3.28s.599)

(2.s00.000)

26.264.881.123

1.137.819.000

32t37;

1.138.140.375

Nim 2019

(197.690.s3s.86s)

t.69t.029.336
134.232.387.954

2r.610.3r7.rsg

2.376.02t.194

(37.780.

69.059.663

(4.798.349

17.96s.477.578_

(r.824.701.180)

(2.482.974.r6s)

(213.086.000)

39.925.250.000

4.020.000.001

400.000.00;

663329

4.420.663.330

;l
'l

I
[:
il'\t,

\

2l

22

23

24

25

26

27

30

ru !A'
ou il\

It\A\st

Bdn thuy* minh btio cdo tdi chinh ld phdn lh6ng thd tdch rdi cia bdo aio niy. Trang l 0



cONc rv cd pnAx BAu ru vA pnAr rRrEN DU AN n4. rANc rnAr rimr DrtoNc ruiu si6 B 03 - DN

nAo cAo LUU CHTIYEN TIT,N TE

(Theo phucmg ph6p gian ti6p)

Cho ndm tdi chinh kiit thilc ngdy 31 thdng 12 ndm 2020 Don vi tfnh: D6ng ViQt Nam

cni rmu Mi s.i

ur. Luu cHrryEN TrtN TII HO4.T DQNG rAr cniNn

l. TiAn thu tir ph6t hdnh c6 phiiiu, nh$n vi5n g6p cria CSH 31
2. Ti6n tri lai v6n g6p cho cdc chri sd hiru, mua lai c6

phi5u cria doanh nghiQp ttd phit hdnh 52

3. Ti6n thu tir cli vay 33
4. Ti6n tri ng g5c vay 34
5. TiAn tri nq g6c thu6 tdi chinh 35
6. CO trlc, lgi nhuQn tt6 tri cho chrl sd hiru 36

Luu chuySn tidn thuin tir ho4t dQng tii chfnh 40

I ru chuy6n tidn thu6n trong nIm (50 = 20+ 30 + 40) 50

Tidn vi tucng duong tidn tliu nlm 60

Anh hucmg cria thay AOi t1i gia n6i aoai quy ct6i ngoaite 6r
Tidn vi tuolg ducrng ti6n cuiii n5m (70 = 50+60+61) 70

NGTIOI LAP BIEU

Thuy6t
minh

vII.1
VII.2

Nim 2020

4.138.363.841

(3r.978.r3r.727_)

Q7.839.767.886)

(436.746.388)

680.975.997

244.229.609

NIm 2019

30.537.778.082

(74.908.s3 1.37 s_)

(44.370.753.293',)

I
o

fl

{

v.1

Nguy6n Trgng Quang
fu ,rh

Tp. Hd Chi Minh, ngdy 24

4m Drfrc Tin

il4agi
GTY}','/ 

CO't'nf tt

i[' ,'Ji'tllii

Bdn thuy& minh bdo cdo tdi chinh rd phdn kh6ng thd tdch rdi cila bdo cdo ndv. Trang I I



cONc rv c0 pttAN oAu rrl va pn ir rnrEN oU AN n4 rAnc rn ir siNH Duor.rc rufiu sii B 0e - DN

BAN rrruyfr MINH eAo cAo rAr cniNn
Cho ndm tdi chinh kiit thttc ngay j t thdng t2 ndm 2020 Don vi tfnh: D6ng ViQt Nam

2.

3.

r. o4.c orivr HoAT DeNG cri.q, polxH NGHTEp

1. Thnnh $p

oAu Tu Ve Phat Hp Binh Duong (ggi t6t ld "C6ng ty") dugc thanh lap vd ho4t
hthg nhQn dang iep 4496 do Sd K6 ho4ch vd DAu tu Thenh pno ud cff Minh
27 thSng 12 n6m d6i 20 ngity 29 th6ng09 nim 2016.

Hinh thric sO htiu v5n: COng ty c6 phan.

Linh vr;c kinh doanh: Xdy d1mg kinh doanh b6t ctQng sdn, thuong m4i.

Nginh ngtrd t<inn doanh chfnh:

DAu tu xdy dpg co sd h4 tdng khu dAn cu, khu cdng nghiQp, khu cl6 thi, quin lf b6t dQng si.n, mua b6n vflt liQu xdy
dung.

4. Chu lrj sin xu6t, kinh doanh th6ng thudrng.

Chu k! sin xu6t, kinh doanh cta Cdng ty k6o dii trong vdng 12 th6ng theo n6m tdi chinh thdng thuong bit eau tir ngiy
0l th6ng 0l diSn ngdy 31 thdngl2.

5. Tdng sd nhAn vi6n tl6n ngiy 31 thdng 12 n5m 20202 l0 nhdn vi6n. Ngay 3l th6ng 12 n6m 2019: t7 nhdn vien)

6. C6u trfc doanh nghiQp

Danh s6ch c6c c6ng ty li€n k6t:

T4i ngdy 3 I th6ng 12 ndm 2020, Clngty c6 hai (02) cOng ty li€n kiit sd hti'u trgc tiiip nhu sau:

Tf lQ quydn bi6u

l,
.q

/
I

Dll

\

TGn Cdng ty lQ v6n Tf lQ sO hiiu

30% 30%
C6ng ty CP XAy dpg C6ng trinh 

Xdy dlmg
Cuu Long (*) 30%

Cdng ty CP Ddu tu & Ph6t tri€n
H4 TAng Kinh Bic (*) 2raY o\mg 49,Uyo 49,0yo

(*) C6c C6ng ty ndy el6 khOng cdn ho4t rlQng.

7. Tuy6n U5 v6 t<na ntrng so sinh th6ng tin tr6n B6o c6o tii chinh

ViQc lga chgn sti ligu vd thOng tin cdn phii trinh bdy trong b6o c6o tai chinh dugc thgc hiQn theo nguy6n tic c6 th6 so
silnh du-o. c gilta c6c nlm tai chinh tuorg tmg.

NrtN DQ Kf ToAN, Dor.{ vI TrEN Tp sTIDVNG TRoNG x6 roAxu.

1. Ni6n itQ t6 toan

Ni6n ttO ti5 toren cria C6ng ty bit dAu tL ngdy 0l thring 01 vd ktit thric ngdy 3l thing t2 hdng nam.

2. Don viti6n tQ sr? dgng trong k6 todn

Ddng ViQt Nam (VND) duo. c srl dung lam tlon vi tidn tQ A6 gni sO ti5 toan.

Cdc thuyiit ninh ndy ld bA phdn hqp rhdnh cdc Bdo cdo tdi chinh. Trang 12
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BAN THrryfT MrNrr nAo cAo rAr cniNn
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IIr. cHUAN rvrr/c vA cHf De xf roAx Ar oqNc

1. Ch6 ttQ k6 to6n 6p dgng

cdng ty 6p dpng Chii odn tai Thong Er so 20012014/TT-BTC ctugc BQ
Tdi chinh Viet Nam b , b6 sung. 

K
2. Tuy€n b6 vd viQc tuA

Chung tOi t16 thgc hiQn
dE k6 toan doanh nghiQ

trungthgcvihgp gvA

Vi0c lUa chgn s6 fpu vd thdng tin cAn phii tinh bdy tr
nguy€n tic tgng yiSu quy dlnh t4i chudn myc ki5 to6n Vipt

ry. cAc cHiNH sAcH xn roAx rir oqNc

1. Nguy6n tic ghi nhgn c6c khoin tidn vA tuo'ng rluong tidn

TiAn bao gdm ti6n mpt, ti6n gui ngdn hang kh6ng ky h?n, ti6n rlang chuy€n.

CLc c6c kfioan tiAn guic6 lq} hatr vi c6c khoan ctAu tu han g5c kh6ngqu6 , c6 khi n6ng chuy6n COi A6 Oang thdnh c6c lugng kh6n! cO nhidu
ruir

2. NguyGn tic k6 to6n cdc khoin dAu tu tii chinh

Nguy€n tic k6 to6n cfc khoin dAu tu vio c6ng ty liOn k6t

Khoan dAu tu vio cOng ty li€n kiit iluo. c 4 t*ran khi C6ng ty nim gtt tV 20% di5n dudi 50% quydn bi6u quyi5t cta ciic
cdng ty <lugc cldu tu, c6 anh hudng <t6ng k6 trong c6c quyiSt einn nd .trinh s6ch tdi chinh vi hopt <tQng t1i c6;cOng ty ndy.

C6c khoin dAu tu vdo c6ng ty li6n kiSt dugc ghi nhan ban ilugc theo nhtng
thay d6i cira phAn sd htru cira c6c nhd dAu tu fong tai san g5r U mua vi c6c
chi phl li€n quan tr.uc tiiSp di5n viQc dAu tu. Trudng hqrp d 6 pht tu clugc ghi
nhfn theo gi6 tri hAp lf cira rai san phi tidn tQ tai thdi rli€m ph6t sinh.

Qp nh4n vtin g6p itAu tu bi lO dan d6n C6ng ty c6 lf,rn
bi suy ginm 916 tri. C[n crl Ae trictr lflp dU phdng t6n

Nguy6n tic k6 to6n cdc khoin rliu tu g6p v6n viro iton vi kh6c

4o* ctAu tu g6p viin vdo don vi kh6c ld kfroan Cdng ty dArl tu vdo cdng cp vt5n cta don vi ktr6c nhmg kh6ng c6 quy6n
kitim so6t ho[c ctdng kiSm so6t, khdng c6 anh huong tling kC eOi vOi ben rluo. c ctdu tu.

t$c ehi nhSn theo 9;6 g6c, bao gdm gi6 mua vd c6c chi phi li€n quan t.uc tirip d6n viQc rldu tu.
bang tai san phi ti€n tQ, gri phi khoan dAu tu <lugc ghi nhfn theo gri tri ho-" lf cta tai san phi ti€n tQ
inh.

Khoan ctAu tu md ii'l6u dii (ktrdngphdn lopi ld chimg kho6n kinh doanh) vd khdng c6 anh huorg drtng k6
eOi vOi b6n ilu-o. c dg phdng tOn ttrf,t duo. c thlrc hiQn nhu sau:

tu khdng x69 ttinh tlugc gr6tri hsp ly tai thdi cli6m b6o c6o, viQc l6p hipn cdn cf vio
b€n ttugc ddu tu. Cin crl ec trictr lOp du phdng t6n th6t CAu tu vao 6o tdi chinh cria
ttdu tu.
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Cdc thuydt minh nay td bO ph,6n hqp thilnh c6c Bdo cdo tdi chinh. Trang I 3
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3. Nguy0n tic ghi nh$n c6c khoin phii thu thuong m4i vi phii thu khdc:

Nguy6n tic ghi nhfn cfc khoin phii thu: theo gi6 g6c trt dp phdng cho c6c khodn phii thu kfi6 ddi.

ViQc phdn lo4i c5c khoan phdi thu ld phdi thu khdch hdng phdi thu nQi bQ vd phdi thu khiic tuy thuQc theo tinh ch6t cria
giao dich ph6t sinh hopc quan hQ grta c6ng ty va d5i tuqng phii thu.

Phuong phdp l$p dg phdng phii thu kh6 ddi: dg phdng phii thu kh6 ddi dugc udc tinh cho phAn gie tr! bi tOn th6t ctra

c5c khodn ng phdi thu vd ciic khodn dAu tu nim giU cttin ngdy ct6o h4n l*r6c c6 bdn ch6t tuong tg c5c khodn phdi thu kh6
c6 kh6 n6ng thu h6i da qu6 hen thanh torin, chua quri h4n nhtmg c6 th6 lfiOng ttdi tlugc do kh6ch ng ktrdng c6 khi nang
thanh todn vi 16m vdo tinh trang ph6 sdn, dang ldm thri tgc gini th6, m6t tich, b6 tri5n...

4. Nguy6n tic ghi nh$n hing tdn kho:

Nguy6n tic ghi nh$n hing tdn kho: Hdng tdn kho <tugc ghi nhan theo gi6 g6c G) tru dU phdng ginm gi6 vd dy phdng

cho hdng t6n kho l6i thoi, m6t phAm ctr6t.

Gi6 g6c hlng tdn kho tluqc x6c ttinh nhu sau:

- Chi phi san xu6t kinh doanh dd dang: bao gdm chi phi nguyOn vflt ligu chinh, nhdn cdng tr.uc tiiSp vd chi phi san xu6t
chung ph6t sinh trong qu6 trinh thgc hiQn xdy llp clc cdng fiinh dd dang, chi phi quydn str dpng d6t vd c6c chi phi chung
c6 ti6n quan ph6t sinh trong qu6 trinh ddu tu xdy dpg c6c dU 6n b6t dQng san.

Phucrng phfp tinh gi6 tri hing tdn kho: Theo gi6 binh qudn gra quy6n.

H4ch to6n hlng tdn kho: Phuorg ph6p k€ ktrai thudrng xuy€n.

Phucrng ph6p t$p dr5 phdng gi6m gi6 hing tdn kho: Dg phdng cho hang tdn kho tlugc trich hp kni gi6 tri thuen c6 th€
thUc hi€n clugc ctra hang tdn ktro nh6 hon gi6 g6c. Gi6 tri thuan c6 thO thUc hign ctugc ld gi6 b6n udc tinh trir tti chi phi
udc tfnh eC noan thdnh san phdm vd chi phi b6n hdng udc tinh. Sii dlr phdng gram 916 hang t6n kho ld s6 ch€nh lQch gitla
gt| g5c hang tdn kho l6n hon gi6 tri thuan c6 th6 thUc hiQn ttugc ctra chring. Dp phdng gram 916 hang tOn kho tlugc lflp
cho tirng m{t hdng tdn Kro c6 gi6 g6c lor hon gi6 tr! thuan c6 th6 thgc hiQn ttugc.

5. Nguy0n tic ghi nh$n vA kh6u hao tii sin c6 Oinn $SCD):

5.1 Nguy6n tic ghi nh$n TSCD hiiu hinh:

Tii san cO A!*r ht'u hinh ttuqc ghi nhfln theo nguy€n 916 tnr di (-) gi6 ti hao mdn liiy kii. Nguy€n gi6 h toan bQ c6c chi
phi md doanh nghiQp phdi bd ra ctri c6 ttuqc tii san cO ei*r tfnh di5n thoi tli6m ttua tdi san <16 vdo h4ng th6i s[n sang sri
dgng theo dU tinh. C6c chi phi ph6t sinh sau ghi nhfln ban ddu chi duo. c ghi tAng nguy€n gi6 tai san ci5 dinh ntiu c6c chi
phi niy ch6c chan ldm uing lgi ich kinh t6 trong tuong lai do sri dgng tai san tI6. C6c chi phi ktrdng thda mdn didu kiQn

tr6n dugc ghr nhan ld chi phi tong ntrm.

Khi tni san ct5 dinh ttugs b6n hoic thanh ly, nguy€n gi6 vd kh6u hao lty ki5 ttuo. c x6a s0 vd b6t k! khoan 16i l5 nio ph6t
sinh tir viQc thanh ly il€u <lugc tinh vdo thu nhap hay chi phi trong n6m.

X6c tlinh nguy6n gi6 trong ttng trulng hqp

Tdi san c6 ainh hiru hinh mua siim

Nguy0n gi6 tai san cii <linh bao gOm gi6 mua (tnr O c6c kfioan tlugc chiiit kh6u thuorg m4i hofc grem 916), c6c khoin
thui5 (kfidng bao gdm c6c khoan thu6 dugc hoan lai) vd c6c chi phi liOn quan trgc ti6p d6n viQc <lua tai sin vdo tr4ng th6i
sin sang sir dgng, nhu chi phi 6p d[t, chay thit, chuy0n gia vd c6c chi phi li€n quan t.uc ti6p kh6c.

Tdi san c6 Ai*r htnh thanh do d6u tu xdy dpg theo phuong thric giao thdu, nguy6n g15,ld, 916 quyiit torin c6ng tinh ctiu
tu xdy dpg c6c chi phi li€n quan tr.uc ti6p kh6c vd lQ phi trudc ba (ntiu c6).

Tdi san c6 ainn li nhe cfta, vflt kii5n tr0c gin ti6n vdi quy€n srl dpng d6t thi gi6 tri quy€n srl dgng d6t dugc x6c rtlnh ri6ng
biQt vi ghr nhan ld tai san c5 ei*r v6 hinh.
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Ctic thuyiit ninh nay td b0 phdn hqp thilnh cdc Bdo cdo tdi chinh. Trang 14
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5.2 Nguy0n tic ghi nh$n TSCD vd hinh:

Tii sin c6 Ointr v0 hinh tluo. c ghi nhfln theo nguy6n gi6 trU di O gi6 tri hao mdn lty kii. Nguy0n gi6 tei san ct5 dinh vd
hhh h toan b0 c6c chi phi mi doanh ngtrigp phni b6 ra d6 c6 duo. c tii san cti dinh v6 hinh tinh d6n thdi tti6m dua tai san

iI6 vdo sri dgng theo dg ki6n.

X6c tlinh nguyEn gi6 trong tirng trudrng hqrp

Tdi sdn ci| dinh v6 hinh ld quy€n su d4ng dtit

Nguy€n gi6 tai san c6 dinh vO hinh la quyAn sir dpng d6t ld s5 tiAn tra khi nhQn chuy€n nhugng quy€n str dpng d6t hqp
ph6p tU ngudi kh6c, chi phi c10n bi, gini ph6ng mft bdng, san 6p m[t bnng, lQ phi trudc ba.

5.3 Phuong ph6p khAu hao TSCD

Tdi san cO einfr ctuo. c }f,r6u hao theo phuong ph6p tluong thArg 4ru t6n thdi gian srl dgng udc tinh cria tai sin. Thdi gian
hti'u dgng udc tinh ld thdi gian md tai san ph6t huy dugc t6c dgng cho sdn xu6t kinh doanh.

Thdi gian hfru dqtng whc t[nh crta cdc TSCD nhr sau:

Nhd xudng, vdt kiiin tric
Mtiy m6c, thiet bi

Phtong ti€n vdn tdi

Thidt bi, dltng cyt qudn lj,
Tdi sdn c6 airh hiru hinh khdc

6. Nguy6n tic ghi nhin chi phi x6y drpng co bin dO dang:

Chi phi xdy dpg co ban dd dang ilugc ghi nhintheo gi6 g6c. Chi phi niy bao g6m chi phi xdy dpg mdi ho[c sira chira,

cai t4o, md rQng hay trang bi lai kI thuflt c6ng trinh nhu: Chi phf xdy dpg; chi phi tu v6n ttAu tu xdy dpg vd c6c chi phi
kh6c.

Chi phi ndy cluo. c ki5t chuyOn gtri tiing tii sin kfri cdng trinh hodn thdnh, viQc nghiQm thu t0ng tn6 ea thlrc hiQn xong, tdi
sdn dugc ban giao vi tlda vdo tr4ng th6i sin sang sfr dgng.

7. Nguy6n tic k6 todn cic hqp ddng hgrp tdc kinh doanh (BCC)

7.1 Ddi vfi BCC dutfi hinh thrfrc ho4t rlQng kinh doanh tldng ki6m soSt

Hqp ddng hqp t6c kinh doanh dudi hinh thrlc hopt dQng kinh doanh d0ng kiem so6t ld ho4t tlQng li6n doanh khOng thanh

lflp mQt co sd kinh doanh mdi. C6c bOn li6n doanh c6 nghia vg vi tlugc huOng quy6n lqi theo thda thu{n trong hqp

itdng. Hogt <tQng cira hqp d0ng li6n doanh duo. c c6c b€n g6p vi5n thlrc hiQn ctng vdi c6c hoat dQng kinh doanh thdng
thudng kh6c cria tung b6n.

Khi nhan tidru tdi san cta c6c cdc b6n kh6c tt6ng g6p cho hoat ttQng BCC, Cdng ty ghr nhan ld ng phdi tri vd l*rdng ghi
nhfln vdo v5n chri sd httu. Chenh lQch giila g16 fi hSp ly cua tdi san trd lei vd gi6 tri khoan nhen e6p cta ciic b€n du-o. c

phan 6nh ld thu nh$p kh6c hoflc chi phi kh6c.

Nguy6n t'ic phdn chia doanh thu, chi phi, sin phAm cira hqtp d6ng c[n crl vdo c6c th6a thufn tong hgp it6ng 1i6n doanh

v0 viQc phan bO c6c chi phi chtrng, quy dinh chia sin phAm ttugc x6c nhfln boi ciic b€n li€n doanh.

8. Nguy6n tic ghi nh$n chi phi tri trutfc

Chi phi trd trudc t4i Cdng ty bao gdm c6c chi phi thUc tti ttd ph6t sinh nhmg c6 li6n quan ct6n ktSt qud ho4t dQng kinh
doanh cria nhi€u k! k6 toan. Chi phi tra trudc cira c6ng ty bao gdm c6c chi phi sau: Chi phi c6ng cU dpg c1r; chi phi
kfi6c.
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Cdc thuydt minh ndy ld bA phdn hqp thanh cdc Bdo cdo tdi chinh. Trang I 5
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Phuong ph6p phdn b0 chi phi trd trudc: ViQc tinh vi phan bO chi phi hi trudc vdo chi phf ho4t elQng kinh doanh trfng ky
theo phuong ph6p <tudng thang. Can cf vio tinh ch6t vi mrlc d0 tung lopi chi phi md c6 thoi gian phdn U6 nhu sau: chi
phi trn trudc n$6n han phdn b6 trong vdng 12 thfung;chi phi tri trudc ddi han phan bO tir l2 th6ng d6n 36 thring.

9. Nguy6n tic ghi nh$n ng phii tri
C6c khoan nq phii tri dugc glx nhan theo nguy€n gi6 vd khdng th6p hon nghia vg phii thanh to6n.

C6ng ty thUc hiQn phdn loai c6c khodn ng phii trn h phni ftd nguli b6n, phii tri nQi bQ, phdi trd kh6c Oy thuQc theo tinh
chAt cua giao dich ph6t sinh ho{c quan he grtu c6ng ty vn di5i tuqng phdi trd.

C6c khoan ng phii hi tlugc theo d6i chi titit theo kj'hpn phii tri, <t5i tuqng phdi ta" lo4i nguyOn tQ phni nd (bao gdm
viQc tl6nh gi6 lai nq phai fd thda mdn clinh nghia c6c khoan mpc ti6n tQ c6 g5c ngoai tQ) vi cdc y6u td kh6c theo nhu cAu
quan lf ctra Cdng ty.

Tpi thdi- ili€m lpp b6o c6o tai chinlu C6ng ty ghi nhan ngay mQt kho6n phdi tr6 khi c6 c6c bing chimg cho th6y mQt
khoan tdn ttr6t c6 khi ndng ch6c chin xdy ra theo nguy€n t6c thfn trgng.

10. Nguy6n tic ghi nh$n vay vi nq phii trf, thu6 tii chinh

Gi6 ctra c6c ngin hang tO chrlc, cOng ty tdi chinh vd c6c dOi tuqng
kfi6 henh trei phiiiu ho{c phit hdnh c6 phiiSu uu cl6i c6 clieu kfroan
bfit dinh trong tuong lai).

C6c khoan nq phdi tri thu€ tai chinh tluo. c ghi nhan ld t6ng sr5 tiOn phni tre tinh bang gi6 tri hiQn t4i cria khoan thanh to
tiOn thu€ t5i thi6u hopc gi6 tri ho-" ly cta tai sdn thu6.

C6c khoan vay vd nq phdi tri thu6 tdi chffi ilugc theo d6i chi ti6t theo timg d5i tuo,ng cho vay, cho no. , timg khii udc vay',1r
ng vd tirng lo4i tai sin vay ng.

11. Nguy€n tic ghi nhgn vi v6n hod cdc khoin chi phi tli vay:

Nguy6n ta. gl" nhfn chi phi cti vay: hi tiAn vay vd c6c chi phi kfr6c ph6t sinh li0n quan tr.uc tii5p ctiSn cdc khoan vay cria
doanh nghi€p ttuqc ghi nttry ntty khoan chi phi san xu6t, kinh doanh trong nlm, tnr kfii chi phi ndy ph6t sinh tir c6c
khoan vay li6n quan tr.uc tiiSp tltin viQc dAu tu xdy dpg ho[c sin xu6t tdi san dd dang rlugc tinh vio gi6 tr! tdi san ct6
(<lugc vi5n h6a) khi c6 thi diAu kiQn quy dinh Ci chuAn mgc kri toan s6 16 " Chi phi di vay',.

T! lQ v6n h6a ilugc sir dung itii x6c tlinh chi phi tli vay tlugc vdn h6a hong ndm: Trudrng hqp ph6t sinh c6c khoan vtin
vay chung trolg ct6 c6 sri dung cho mpc <tich dAu tu xdy dpg ho[c sin xrl6t mQt tai san dd dang thi si5 chi phf tli vay c6
cili <1i0u kign v6n h6a.frong m6i nam kii torin tlugc x6c <t!nh theo tj' lQ vdn h6a d5i vsi chi pni ny f<6 binh quen gia quy}n
ph6t sinh cho viQc dAu tu xdy dpg ho[c san xu6t Ai san c16. T] lQ v6n h6a tlugc tinh thio ti le Ei su6t binh qudn gia
quyen cria c6c khoan vay chua fii tong n6m cfia doanh nghigp. Chi phf tli vay rlugc vi5n hba trong nf,m kh6ng <tugc
vuqt qu6 t6ng si5 chi phf tti vay ph6t sinh trong n[m d6.

12. Nguy€n tic ghi nhfn chi phi phii tri:
Chi phi phni ffi bao gdm chi phi ldivay, chi phi c6ng uinh... de ph6t sinh trong k! b6o c6o nhtmg thgc ti| chua chi tri.
C6c chi phi ndy tluo. c ghi nhQn dUa t6n c6c udc tinh hgp lf vd sti tiAn phai hi theo c6c hqp d6ng, th6a thuAn....

13. Nguy0n tfc ghi nhgn v6n cht s0 hitu

Nguy€n tfc ghi nhgn v6n g6p cta chfr sO hfru:

V5n g6p cua chri sd htu clugc hinh thdnh tir siS tiAn 9a g6p vtSn banddrr g6p bo sung ctra c6c c6 ri6ng. Viin g6p cria chri
sd hiru clugc ghi nhfn theo sti v6n thyc tli eH g6p beng tiAn hopc beng tii san tfnh theo mQnh gi6 cria c6 p1i6" Aa pnat
henh kfii mdi thanh lfp, ho[c huy rtQng thom do md rQng quy m6 ho4t clQng cria c6ng ty.
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Cdc thuy€t minh nny h b0 phdn hqp thanh cdc Btio cdo tdi chinh. Trang 16
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Nguy0n tic ghi nhfn th{ng du v6n c6 phin.

Phen 6nh ktroan ch€nli lQch tiing grta 916 ph6t hdnh cO phiiSu so voi mQnh gi6 khi ph6t hdnh nn eAu ho{c ph6t henh bo

sung c6 phi6u vi ch6nh lQch t[ng giAm gitia s6 ti€n thUc ti5 thu dugc so v6i gi6 mua lai kfii t6i ph6t hnnh c6 phitiu qu].
Trudng hgrp mua lai c6 phi6u A6 nriy b6 ngay tai ngiy mua thi gi6 tri cO phi6u <tuo. c ghi gi6m ngu6n vtin kinh doanh t4i
ngiry mua li gi6 thpc tti mua lpi vi cflng phei ghi giim ngu6n vtin kinh doanh chi ti6t theo mQnh gi6 vd pnan th4ng du
v6n c6 phan cua cO phiiiu mua l4i.

Nguy6n tic ghi nh$n lgi nhu$n chua phAn ph5i.

Lqr nhu{n sau thud chua phdn phSi euqc ghi nhfn h s6, tqi nhu$n (hopc 16) tir k6t qui hoat tlQng kinh doanh cira COng ty
sau khi tU O chi phi thu6 thu nhflp doanh nghiQp cta n6m hiQn hdnh vi c6c ktroan tti€u chinh do 6p dgng trOi t6 ttray e6i
chinh s6ch k6 to6n, <1i6u chinh h6i t6 sai s6t hgng ytiu cira c6c nbm tru6c.

ViQc phdn ptr6,i tqi nhuan dugc cf,n crl vdo didu l€ Cdng ty vd th6ng qua D4i hQi ddng cO dOng hang n6m.

14. Nguy0n tic vi phuong ph6p ghi nh$n Doanh thu vh thu nh$p khic

Nguy€n tic vi phuong phip ghi nhfn doanh thu b6n hirng

Nguy0n t'.ic vi phuong ph6p ghi nh$n doanh thu cung c6p dlch vg

Doanh thu cira giao dich vd cung c6p dich vg <lugc ghi nhfn kfri nit qui cira giao dlch tt6 cluo. c x6c ilinh mQt crich tl6ng

tin cfly. Trudng hqp giao dlch vd cung c6p dich vU li6n quan ttOn nhi6u nf,m thi doanh thu ttugc glr nhan trong n6m theo

k6t qud phtur cOng viQc t16 hodn thdnh vdo ngdy hp Bang Can d6i kii toan cria nim d6. Doanh thu cung c6p dich vp ilugc
ghi nhan khi d6ng thdi th6a man tAt cd brSn (a) diAu kiQn: 1. Doanh thu tlugc x6c cllnh tuong ct6i chic chan. Khi ho-?

d6ng quy dinh nguoi mua dugc quy0n tri lai dich vp d6 mua theo nhihrg di€u kiQn qr th6, doanh nghi€p chi dugc ghi

nhfln doanh thu kfri nhthrg diOu kiQn cU tn6 eO kfiOng cdn tOn tpi vi nguoi mua khOng ttugc quydn trn bi dich vg dE cung

cdp;2. Doanh nghiQp tl6 ho[c sE thu dugc lqi ich kinh t6 dr grao dich cung c6p dich vU d6; 3. X6c ctinh ctugc phdn cdng

viQc itd hoan thdnh vdo ngdy lfp bang Cdn ttOi kii toan; 4.X6c ttinh <luo. c chi phi ph6t sinh cho giao dlch vd chi phi hoan

thdnh giao dich cung c5p dich vU d6.

N6u kh6ng th6 x6c ellnh tlugc ki5t qun hqp ddng mQt c6ch chic chirq doanh thu s€ chi tlugc ghi nhan & mrlc c6 th6 thu
hOi cluqc cria c6c chi phi t16 ctugc ghi nhan.

Nguy6n tic vi phuorg ph6p ghi nh$n doanh thu hgp ttdng xty dgng

Doanh thu cfra hqp ttdng x6y dgng bao gdm: Doanh thu ban dAu <lugc ghi nhan trong hgrp tt6ng; vi c6c khodn tdng,
grem l<fii thlrc hiQn hqp d6ng, c6c lhodn tiOn thuong vd c6c lfioan thanh to6n kh6c ntiu c5c khoin ndy c6 khi n6ng ldm
thay t10i doanh thu" vd c6 th6 x6c ttinh dugc mQt c6ch tl6ng tin c$y. Doanh thu cira hqp ddng xdy dpg clugc x6c tlinh
bang gi6 tri ho-? lf cua c6c khoin ttl thu hoflc s€ thu dugc. ViQc x6c itinh doanh thu ctra hgp ttdng chiu tric tlQng cua

nhi6u y6u tt5 KrOng chic chin vi chring tu) thu$c vdo c6c sU kiQn sE xiy ra trong tuong lai. ViQc u6c tffi thucrng phii
duo. c sua dOi khi c6c sy kiQn <16 ph6t sinh vi nhimg yiiu tO kh6ng chac chfn dugc gini quyiSt. Vi vfly, doanh thu ctra hgp

tl6ng c6 ttr6 Ung hay ginm d hng thoi nlm.
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Ghi nhfn doanh thu vl chi phi cta hgp il6ng x0y dUng dugc ghi nhfln theo tlmg trudng hgp sau:

Trudrng hgp hqp ttdng xiy drlng quy rtinh nhi thAu thanh tofn theo gi6 tri trtr6i luqng thgc hiQn: ttri kiit qui thlrc
hiQn hqrp ttdng xdy dtmg <lugc x5c dinh mQt c6ch tt6ng tin cQy vd ttuoc kfr6ch hdng x6c nhan, doanh thu vd chi phi li€n
quan cliin hqp ddng duo. c ghi nh4n tuong rmg vdi phdn cdng viQc cll hoan thanh clugc kh6ch hdng x6c nh4n trong nf,m
phan 6nh tr6n h6a clon etA lap.

OOi voi hqp d0ng xdy dpg gia cO Cinh, kiSt qun cira hqp ct6ng ttuo. c udc tinh mQt c6ch tt6ng tin cfly klf thda mdn cl6ng

thoi 4 di€u kiQn: 1. T0ng doanh thu cira hqp dOng ttugc tinh toSn mQt c6ch d6ng tin cfy; 2. Doanh nghiQp thu ttuo.c lgi
fch kinh tii ttr hgp ddng; 3. Chi phi dti hoin thdnh hqp ddng vd phdn c6ng viQc ttd hoan thanh t?i thoi di6m lNp b6o c6o

tdi chinh ilugc tinh to6n mQt c6ch tl6ng tin c4y; 4. Cdc khoan chi phi li6n quan diin hqp ct0ng c6 th6 x6c ttinh ilugc rd
rdng vd tinh to6n mQt c6ch tl6ng tin cfly d6 t6ng chi phi thlrc tii cira hqp ddng c6 th6 so s6nh dugc voi tOng dy to5n.

OOi vOi hgrp ddng xdy dpg vdi chi phi phU th6m, kiSt qui ctra hgp tl6ng dugc udc tffi mQt c6ch tt6ng tin cfy khi th6a
mdn ct6ng thdi 2 didu kipn: l. Doanh nghiep thu duo. c lqi fch nnfr t6 t) hqp d6ng; 2. C6c khoan chi phi liOn quan iltin
hqrp ddng c6 th6 x6c ctinh etuo. c 16 rdng vi tinh to6n mQt c6ch d6ng tin cfly khdng kti c6 ctugc hodn trd hay kh6ng.

Nguy6n tic vi phuong phfp ghi nh{n doanh thu b6n b6t dQng sin

O6i vOi cic cdng trinh, h4ng mgc cdng trinh mi Cdng ty ti chfr ttAu tu: doanh thu brln U6t e6ng sin duo. c ghi nhfln
ktri ddng thoi thod mdn 5 clidu ki€n: l. B6t d6ng san <16 hodn thdnh toan bQ vd bdn giao cho ngudi mu4 doanh nghiOp el6

chuy€n giao rui ro vd lgi ich gin fi€n vdi quydn sd hU'u b6t dQng san cho ngudi mua; 2. Doanh nghiQp khdng cdn nim
gtu quyen quan ly U6t apng sin nhu ngudi sd htu b6t dQng san ho{c quyAn ki6m so6t Udt A6ng san; 3. Doanh thu dugc
x6c <linh tuong d6i chic chan; 4. Doanh nghigp tl6 thu duo. c hoflc s€ thu du-o. c lqi ich kinh t6 tir giao dich b6n UAt AEng

san; 5. X6c clinh duo. c chi phi li6n quan di5n giao dlch b6n b6t dQng san.

Truong hqp COng ty c6. hqp dOng hoan thiQn nQi tfr6t U6t tlQng san ri€ng voi kh6ch hang, trong <16 quy dinh rd ydu cAu

cua kh6ch hang v€ ttrii5t t6, k! thuft, mdu m5" hinh thrlc hoan thi€n nQi th6t bAt eEng stur vi biOn bin bdn giao phdn x6y
thd cho kfi6ch hdng, doanh thu ciugc ghi nhan khi hoin thdnh, bdn giao phnn xdy th6 cho kh6ch hang.

Odi vO.i doanh thu bdn t6t e6ng sin phAn 16 bdn ndn: doanh thu clugc ghi nhan khi ddng thoi thoi mtin 4 diAu kiQn: 1.

Ed chuy6n grao rui ro vd lgi ich gin fidn vdi quy€n sri dpng d6t cho ngudi mua; 2. Doanh thu tlugc x6c tllnh tucng cliii
chic ch6n; 3. X6c <linh clugc chi phf li€n quan diSn giao dlch b6n nAn d6t; 4. Doanh nghiep dd thu clugc ho{c chic chin
sE thu dugc lqi ich kinh t6 tir giao dich b6n nAn d6t,

Nguy0n tic vi phuong ph6p ghi nh$n doanh thu ho4t ilQng tii chinh

Doanh thu hoat ttQng tai chfnh phan 6nh doanh thu tir tiAn ldi vd doanh thu ho4t dQng tai chinh ktr6c cria doanh ngtriQp.

Doanh thu ph6t sinh tt ti€n l6i cira doanh nghiep ctugc ghi nh?n khi thda mdn tl6ng thdi 2 tli6u kiQn: l. C6 kfia ning thu
ciuqc lgi ich tt giao dich c16; 2. Doanh thu dugc x6c ctinh tuong eOi chic chan.

- Tidn lai tlugc ghi nh4n tr6n co sd thoi gian vd ldi suSt thUc ti5 timg nlm.

Khi ktrdng ttr€ ttru trOi mQt k*roan md trudc d6 da ghi vdo doanh thu thi ktroan c6 khi n6ng kfr6ng thu hdi dugc hodc

kfrdng ch6c chin ttru h6i duo. c et6 phai h4ch to6n vio chi phi ph6t sinh trong n6m, kh6ng ghr grem doanh thu.

15. Nguy6n tic vh phuong ph6p ghi nhfn gi6 v6n hing b6n

Gi6 vi5n hang b6n phan 6nh tri gi6 v5n cua hang h6a, dich vu, bAt dQng san dAu tu; gi6 thanh san xu6t cira sin phdm xOy

6p b6n tong k!; c6c chi phl li6n quan <t5n hoqt tlQng kinh doanh b6t dQng san d6u tu vi c6c chi phi kln6c ilugc ghi nhan
vdo gi6 v6n ho{c ehi giam gi6 v5n trong k} b6o c6o. Gi6 viSn duo. c ghi nhan t4i th}i <tii5m giao dlch ph6t sinh ho{c khi
c6 khi ndng tuorg e5i ctr6c chln se phdt sinh trong tuong lai kh6ng phdn biQt da chi tidn hay chua. Gi6 v6n hang brin vd
doanh thu tlugc ghr nhAn d6ng thUi theo nguy0n tic phir hgp. Cic chi phi wgt h6n mrlc tiOu hao binh thuong dugc ghi
nhfn ngay vio gi6 vi5n theo nguy6n tic th6n trqng.
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15. Nguy6n tic vt phuong ph6p ghi nhgn chi phi tii chfnh

Chi phi tii chfnh bao gdm: C6c khoan chi phi ho{c khoan t6 ti6n quan tti5n c6c ho4t <tQng dAu tu tni chin}U chi phi <ti
vay viStr, chi ph{ g6p v6n t€n doanh, li6n k6t, 15 chuy6n nhugng ch{mg khorln ngin h4n, chi phf giao dich brtn chimg
kho6n.'; Du phdng gram 916 dAu tu tai chintu khoan 15 ph6t sinh khi brin ngo4i te, l5 ti gi6 h6i doai va c6ckhodn chi phi
tdi chfnh kh6c.

Khoan chi phf tai chinh itugc ghi nhfln chi tii5t cho trlrg nQi dung chi phi khi thgc tri ph6t sinh trong n6m vd clugc x6c
dlnh mQt c6ch ciring tin cfly khi c6 ddy dri bing ch{mg v0 c6c lfioin chi pht ndy.

17. Nguy€n tic vi phuong ph6p ghi nhgn chi phf thu6 TNDN hiQn hinh.

Chi phi thu6 thu $r0g aoaqr nghiep hiQn hdnh ld sii thui5 thu nhfp doanh nghiQp phdi nQp tfnh tr€n thu nhfp chiu thui5
trong nEm vi thuii su6t thu6 thu nhfp doanh nghi€p hipn hdnh.

C6c nQp ngdn s6ch quyi5t toan cp thiS vdi c.o quan ttruiS. Cnenn lQch giiia so thuti phdinOp 6 figu kicm ta diAu chinh khi c6 quyet to6n chfnh thrlc vdi co quan thui5.

Chinh s6ch thui5 theo nhikrg di6u kiQn quy dlnh cho cdng ty ntm hiQn hdnh nhu sau: thuii su6t ZO%.

18. Nguy6n tfc ghi nhgn lii tr6n c6 phi6u

Ldi co ban tu€n c6 phi6u dyoc tinh bing c6ch 6y lqi nhufln ho{c l5 phdn bd cho c6 rl6ng sd huu c6 phiriu pho th6ng cria
Cdng ty sau khi trOr.<li phan Qu! khen thuong vd phric lgi ttuo. c trich lflp trong ndm ciria cho s5 tuqng flnfr qua' gia
quyAn cua s6 cd phi6u phO thOng clang luu hanh trong n6m.

Ldi suy ginm f€n c6 phi6u ctugc tinh b6ng cd,ch chia
phO thOng cira C0ng ty (sau khi de didu chinh cho cti
quin gra quydn cira s0 cO phii5u phO ttrOng ttang luu hdnh
th6ng s€ tluo. c ptutt hdnh trong rudng hW t6t cit c6c c6
chuy€n thanh cd phi€u ph6 th6ng.

19. C6ng cg tii chinh:

Ghinhgn ban ttAu:

Tiri sfrn tiri chinh

Theo thdng fi sO 21012009/TI-BTC ngdy 6 th6ng I I nEm 2009 ("Th6ng tu 210"), tai san tdi chinh rtugc phdn lopi mQt
c6ch phir hqp, cho muc dic! thuytlt minh tong c6cb6o c6o tai chfnh, thturh tai san tdi chinh itugc ghi nhin theo gi6 tri

6o c6o k6t qua ho4t tlQng kinh doanh, c6c khodn cho vay vd phii thu, c6c l*roan?Au t" giu e{.".gJy
tai chinh sin sang e6 Uan. Cdng ty quy6t einfr phdn lo4i cfuc tni san tii chinh ndy t?i thdi ei6m lfri

Tai thoi diem ghi nhAn iin ttAu, tai san tai chinh ctugc x6c itinh theo nguyen gi6 cQng vdi chi phi grao dich tr.uc titip c6
li€n quan.

C6c tai sdn tii chfnh cta C6ng ty bao g6m ti6n vd c6c khodn tien gui ngin han, c5c khodn phai thu kh6ch hang vd phdi
thu 1fi6c.

Ng phni tri tii chfnh

Nq phei trd tai chinh theo phqm vi cua Thdng tu 210, cho mpc ttich thuyi5t minh trong c6c b6o c6o tii chinh, duo. c ph6n
tri tdi chinh tlugc ghi nhfn thOng qua 86o cdo k6t qui hoat dQng kinh
ttinh theo gi6 fri phan bo. cong ty x6c etinh viQc phdn lo4i c6c khoin no

Cdc thttyiit minh ndy ld b0 ptu|n hqp thdnh cdc Brio ctio tdi ch{nh. Trang t 9
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tft ca ng phdi trd tai chinh tluqc ghi nhQn ban d6u theo nguy€n gi6 cQng vdi ciic chi phi giao dich tr.uc tii5p c6 li€n quan.

Nq phni tri tai chinh cria COng ty bao gdm c6c khoan phii trn ngudi b6n, c6c khodn phii trA kh6c, ng vd vay.

Gi6 tr! sau ghi nh$n lin tliu

Hign tai ktr6ng c6 y€u cAu xdc dinh lai gi6 tri cua c6c cdng cU tdi chinh sau ghi nh4n ban cliu.

Bir trir cfc c6ng cg tii chfnh

C6c tii san tai chinh vd ng phdi trd tai chinh clugc bir trtr vd gi6 tri thudn s€ clugc trinh bdy tr€n ciic b6o ctio tai chinh ni5u,

vd chi n6u, clon vi c6 quyAn hqp ph6p thi henh viQc bt trU c6c gi6 tri da cluo. c ghi nhfln ndy vd c6 f dinh bir trir tr€n ccv sd

thudn, ho{c thu dugc c6c tdi sin vd thanh to6n ng phdi trd d6ng thdi.

20. CAc bOn liOn quan

C6c b€n li6n quan ld c5c doanh nghiQp, c6c c6nhdn, tru. c tiiSp hay gian ti6p qua mQt hay nhi6u trung gian, c6 quy€n kiOm

so6t ho4c chiu sg ki,5m so6t ctra C6ng ty. C6c b6n li6n ki5t, c6c c6 nhdn niro tru. c ti6p hoic gi6n tiiip nim git quydn bi0u

quy6t va c6 6nh huong dring kC arii vOi Cdng ty, nhting chrlc tr6ch quan lf chir ch5t nhu Ban T6ng Gi6m dt5c, HQi ddng

Quin tri, nhirng thdnh vi€n thdn cfln trong gia dinh cria nhiing c6 nhdn ho{c c5c b€n liOn ki5t troflc nhihrg c6ng ty liOn ktit
voi c6 nhdn ndy cflng tlugc coi li c6c b€n li€n quan. Trong viQc xem x6t tirng m6i quan hQ gita c6c b€n li6n quan, bin
ch6t cria m6i quan hQ clugc chri f chrt khdng phni h hinh thtlc ph6p li.

21. Nguy0n t6c trinh bny tni sin, doanh thu, k6t qui kinh doanh theo bQ ph$n

B0 phan kinh doanh bao g6m bQ ph$n theo lTnh vgc kinh doanh vd b0 phfln theo khu v.uc clia lf.

BQ phfln theo linh vgc kinh doanh ld mQt bQ phQn c6 th6 ph6n biQt dugc cira Cdng ty tham gia vdo qu5 trtnh san xu6t

ho{c cung c6p san phAm, dich vU ri€ng 16, mQt nh6m c6c sfur phAm ho{c c6c dich W c6 li6n quan md b0 ph$n ndy c6 rui

ro vi lgi ich kinh tii kh6c voi c6c bQ phSn kinh doanh kh6c.

B0 ph4n theo khu Wc dia lf ld mQt bQ phfln c6 thO phdn bipt dugc cira COng ty tham gia vio qu6 trinh san xu6t ho4c

.*i cfp san phAm, dich W trong ph4m vi mQt m6i trudrng kinh t6 cu thO md b0 phfln ndy c6 rui ro vd lgi ich kinh t6

kh6c vdi c6c bQ phan kinh doanh trong c6c mdi trudmg kinh ti5 khac.

v. THONG TrN BO suNG cuo cAc KrroAN MUc rRiNH BAy rRoNG BANG cAN o6r xf roAx
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1. Ti6n vA cfc khoin tucrng tlutrng ti6n

Tidn

Tidinm4t

TiCn gui ngdn hang kh6ng kI han

c0ng

2. Cic khoin ttAu tu tiri chinh (xem trang 36'37).

3ut2t2020

244.229.609

1.301.491

242.928.t18

0L|0112020

680.975.997

428.900.893

252.075.r04

244.229.609 680.975.997

Cdc thuydt minh niry ld bA ph,6n hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh. Trang 20
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3. Phei thu cta kh6ch hing 3ut2t2020 oLt0U2020

Gi6 tri Du pbdng Gi6 tri Du phdne

a. NgIn h4n

Khdch hirng ho4t tlQng x6y
Hp

Tdng C6ng ty DTPT &
QLDA Hq tAng Giao thing
C*u Long

C6ngTrinh DuongDd Vdn

Gidu - Tinh Long An

C6ng ty C6 Phdn XAy dvng
C6ngtrinh C*u Long

C6ng ty CO phiin DT & XD
MiinDOng

C6ng Trinh cludng Tdn H)i
(doqn ti DT 823 diin dudng
Sd Do- Bdu C6ng)

C6ng trinh ndng cdp , md
rQng dudng D*c Hda
Thuqng

Cdng trinh drdng Dd Dinh
Thoqi

Phdi thu khdch hdngkhdc

Kh6ch hing ho4t tlQng kinh
doanh b6t tlQng sin

Dv dn chung cu Newtown

b. Dii h4n

Kh6ch hing ho4t tlQng x6y
Ep

Khu Vdn h6a QuQn 9

C6ng trinh Xay &{ng & Ddm
bdo Giao th6ng C6ngtrinh
tludngThti Thica - Binh
Thdnh

Phdi thu khdch hdngkhdc

52.535.245.201

52.227.376.451

821.308.499

20.471.660

23.916.186.537

25.440.917.587

28.248.000

1.387.143.000

277.1 I4

612.824.054

307.868.750

307.868.750

74.608.535.616

29.539.204.299

19.958.212.204

1.782.222.924

7.798.769.171

(s0.811.708.337)

(s0.811.708.337)

(821.308.4ee)

(20,471.660)

(23.916. r86.s37)

(2s.440.917.587)

(612.824.0s4)

(48.sss.122.300)

(29.s39.204.300)

(1e.958.212.204)

(r.782.222.924)

(7.7e8.76e.172)

57.012.4s6.108

56.5tt.767.524

821.308.499

20.471.660

23.916.186.537

25.440.9r7.587

175. I7 1.000

2.329.779.000

2.467.443.000

1.340.490.241

500.688.584

500.688.584

150.439.947.970

30.581.624.433

19.958.212.204

1.782.222.924

8.841.189.305

(49.3s7.r04.r24)

(49.3s7.r04.r24)

(23.916.186.537)

(2s.440.917.587)

(rLr.479.s93.648)

(19.s40.67s.648)

(13.970.748.s43)

(s.569.927. r0s)

4
.si-7

K
Dt!

v
N.l

Cdc thttydt ninh nay ld bA phdn ha.p thdnh cdc Bdo cdo titi chinh. Trang 21



cONG Ty c0 rHAN DAU rrt vA pHriT rRrEN DU rN HA rANG rrrlir nixn DrroNc

BAN THTTYET MrNrr eAo cAo rAr cHiNH
Cho ndm tdi chinh kiit thic ngdy 3I thdng 12 ndm 2020

priu s5 B 09 - DN

Donvi t{nh: DdngViQt Nam

3Ln2n0z0 0110u2020

Gi6 tri DF phdng Gi6 tri DU phdns

3. Phei thu cfia khrfch hing

b. Dei h4n (Ti6p theo)

Khich hing ho4t tlQng kinh
doanh b5t ttQng sin

Phdi thu du dn Biln L&c

Phdi thu d1r dn Khu ddn cu
Wnh Phil 2

c0ng

45.069.331.317

24.926.092.907

20.143.238.410

(19.01s.e18.000)

(1e.01s.918.000)

119.858.323.537

25.676.145.127

94.182. I7B.4t0

(91.e38.918.000)

Qe.015.9r8.000)

(72.e23.000.000)

/-
g0

Ct

,dr
:HI
rHi
,dr

il\
r27.r43.780.8L7 (99.366.830.637) 207.4s2.404.078 (160.836.697.772)

c. Phii thu cria khfch hing li c6c b6n li6n quan

23.916.186.537 (23.9 r 6.186.s37) 23.916. r 86.537 (2 3.916.186.537)C6ng ty C6 Phdn X,6y dqrng

C6ng trinh Cthu Long

c0ng

4. Trh trudc cho ngudi bfn

23.916.186.537 (23.916.186.s37) 23.9r6.L86.s37 (23.e16.1S6.s37)

3u12t2020 0u0Lt2020

Gif tri Dq phdng Gi6 tri Du phdne

a. Ngin hqn
t

Nhd cung cdp trong nu6c

b. Dii h4n

Cdngty CO Pnan Xdy dpg
C0ng trinh Ciru Long (*)

Cdngty CO phan DT & )(D
Mi6n D6ng (*)

Nhd cung c6p kh6c (*)

c0ng

18.366.171.450

r8.366.171.4s0

201.560.038.244

94.204.577.484

96.242.936.t16

tl.tr2.524.644

(14.066.089.946) 18.ss9.245.886

(14.066.089.946) 18.ss9.24s.886

(r99.s49.424.729) 198.377.7 09.304

(94.204.s77.484) 9r.2t6.492.484

(96.242.936.116) 9s.982.886.116

(8.901.91r.r29) 11.178.330.704

(9.327.700.863)

(9.327.700.863)

(137.338.412.s48)

(63 .gsr .s44.739)

(67.188.020.281)

(6.298.847.s28\

2I9.926.209.694 (213.4t5;514;675) 2L6.936.955.190 (146.666.113.411)

c. Tri trufc cho nguli b6n li c6c bOn li6n quan

C6ngty CO PhAn Xay &cn4
C6ng trinh Cw Long (*)

cOng

94.204.577.484 (94.204.577.484) 9r.216.492.484 (6s.85r.544.7s9)

94.204.s77.484 (94.204.s77.484) 9r.216.492.484 (63.8s1.s44.739)

(*): Kltodn *ng trudc cho cdc c1ng tinh l6u ndm nhung ctiin noy vdn chua thu hAt cluqc.

Cdc thuyit ninh ndy td bO phdn hW thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh. Trang 22



c6nc ry cO puAx oAu rU v^l psAr rnrEN DU AN r4 rANc rnAr BINH DUoTtc u6us6B09-DN

BAN rnwfr MINH BAo cAo rAr cnfitn
Cho ndm tdi chinh kAt thtic ngay 3t thdng 12 ndm 2020 Don vi tinh: D6ng Vi€t Nam

311L212020 0Lt0u2020

Gi6 tri Du Bh0ng GiA tri llrl phdng

5. Pheithu khSc

a. Ngin h4n

Tamtlng
Phai thu kh6c

b. Dii h4n

OngNguy6n Quang Duy

OngHb XudnThiry

Cdng ty CP DT vd PT Cdng
nghiQp 135 Long An

Phdi thu kh6c

c0ng

6. Ng kh6 ddi: xem trang 38.

7. Hing tdn kho

Chi phf SX, KD dO dang

COng tinh thri thin' - Binh
Thet'th (*)

c0ng

69.715.947

30.8t4.702
38.90r.245

9.490.789.543

3,rs2.976.080

2.000.000.000

3.334.757.55Q

1.003.055.913

(6.487.733.630)

(3.152.976.080)

(3.334.7s7.ss})

3.92L.7t2.384

28.053.410

3.893.658.974

4.247.t48.283

4.172.970.7 

-90

74.177.493

(3.340.s20.060)

(s.762.s10)
(3.334.7s7.ssO)

(4.r72.970.7e0)

(4.r72.970.790)

t
JNI
TNI

'T(
,ru,
N}

,:ttl

ifi
-t

9.560.s0s.490 (6.487.733.630) 8.168.860.667 (7.51s.490.8s0)

3u1212020 01t01t2020

Gi6 f
:Ai

\

Gi6D

15.383.923.227

15.383.923.227

15383.923.227

15.383923.227

15.383.923.227 rs.383.923.227

(*): Khodn chi pht ldi vay phdi thu lsi t* (Iy ban nhdn ddn tinh Long An vi vi€c xdy dvng Dv dn iluong Thi Thia- Binh

Thdnh - Hda Khtinh theo ho.p ddng s6 10A/2013/HD-B.T ngdy 3l/05/2013. Khodn ehi phi ndy s€ duo. c ttit todn sau khi
c6 kiit ludn tt Tod dn nhdn ddn Tinh Long An.

8. Tni sin dO dang dii h4n 3ut2t2020 0u0U2020

Gi6 tri Du phdng (*) Gi6 tri DU phdng

Chi phi sin xuit, kinh
doanh d0 dang dii h4n

C6ng trinh Chung cu 15

t,fungDS 18 P. HiQp Binh
Chdnh

Dv dn c1m ddn u Bdn Ltc -
LongAn

Du dn Kru ddn cu Bdn L*c
Giai doen 2

Dudn Khuddn uWnh Phti

Dv,in Tuong Binh HiQp

c0og

61.929.829.797 (41.114.380.858)

20s.046.s7r.sr2 (1 15.564.100.059)

9.081.972.5s0 -

28.668.356.605 (15.972.849.624) 56.151.239.727

304.726.730.464 (172.651.330.541) 295.628.523.854 (41.875.578.066)

23.016.291.082

70.681.213.398

136.697.807.097

9.081.972.550

Q0.245.864.019)

(s.428.871.919)

(16.200.842.128)

304.726.730.464 (172.651.330.541) 295.628.523.854 (41.875.578.066)

Cdc thuydt minh nAry ld bO ph'6n hqp thdnh aic Bdo cao tdi chinh. Trang 23



c0xc ry co rnAx oAu rU vA pnAr rruBx DU AN u4 rAtc rHAl niNH DUoNG

BAN TrrrryET MrNrr sAo cAo rAr cuimr
Cho ndm tdi chinh kdt thic ngdy 31 thdng 12 ndm 2020

priu s6 B 09 - DN

Don vi ttnh: D6ng ViQt Nam

- Gid tri cdc btit dQng sdn dilng dd thd chiip, cdm c6 bdo ddm cdc khodn nq phdi trd tqi thCn didn cuiji ndm:
247.194.100.000 WD

0 dn Btit dQng sdn n,u tAn ( SOm gtd tliit, chi phf ldi vay, vQt
tu.. eo hd so dv dn tlugc dttyQt. HiQn tqi, gid tri thu h6i ctia cdc
dv d6, C6ng ty trich llp dv phdng suy gidm gid *i.

9. Tni sin c6 tllnh htu hinh (xem trang 39).

10. Tni sin c5 ttinh vO hinh

Quydn sr? dgng
a/,t T6ng cQng

._
04

.iT
,IH

.AN

nN
PI

14rl

INguy6n gi6

Sii du dau nam

Sti du cuOi nam

l.669.800.000

1.669.800.000

1.669.800.000

1.669.800.000

Gi6 tri hao mdn liiy k6

Si5 du dAu nam

Sr5 du cuiii nam

Gi6 tri cdn [i
Si5 du ttAu nam

si5 du cui5i nam

1.669.800.000

1.669.800.000

1.669.800.000

1.669.800.000

* Gid tri cila TSCDVH ild ditng d€ thd chiip, c,im c6 itdm bdo cdc khodn vay: 1.669.800.000 yND.

@
cbtlt
ctit
IU !A

ou il\

i\\i$ $

a11. Phei trf, ngudi bin

a. Ngin hgn

c6ng ry TNHI{ MTV TM DV
VAn Tei Tdn Hdng LQc

Doanh nghiQp tu nhan Nhat Linh

Doanh nghiep tu nhan Tin Thlnh

c6ng ty cp Ph6t tririn Nhd Thri
Drlc

C6ngty TNI{HMTV Hu}nh Duy
Hodng

Phei tra c6c nhi cung c6p kfi6c

b. Ddi hgn

Phai tra nhi cung c6p kh6c

c0ng

31112t2020 0L101t2020

Gi6 tri t5,""uuTJ,liot 
"tu '"i 

t5'u **not t"u

47.492.792.623

4.s20.50r.679

2.06t.640942

340.680.568

20.060.sgr.537

10.000.000

20.499.377.897

1.069.648.556

1.069.648.556

47.492.792.523 47.259.473.524

4.520.sDr.679 4.520.50r.679

2.06t.640.942 2.061.640.942

340.680.s68 s40.680.568

20.060.591.537 19.200.53t.267

10.000.000 10.000.000

20.499.377.897 20.926.r19.068

1.069.648.556 1.069.648.556

1.069.648.556 l.069.648.556

47.259.47s.524

4.520.50t.679

2.06r.640.942

540.680.s68

19.200.s3r.267

10.000.000

20.926.n 9.068

1.069.648.556

1.069.648.556

48.562.44r.179 48.562.44r.179 48.329.t22.080

Ctic thuy& minh nay lir bA pMn hqp thAnh aic Btio ctio tdi chinlt

48.329.122.080

Trang 24

(*): Sii c6 khd ndng trd nq the HQn quyiit tdm tra nq ctia C6ng ty.



cONG Ty co pnAx oAu ru ve pn-,ir rnrEx Dr-rriN n4 rANc rnAt siNH Dr/oNG

BAN TIITIYET MINH BAO CAO TAI CHINH

Cho ndm tdi chinh kiit thile ngdy jI thdng 12 ndm 2020

uius5Bog-DN

Donvi tinh: D6ngViQt Nam

11. Ph6i tri ngudi bdn $i6p theo) 31t12t2020 0U0u2020

Gia tri 56 c6 khfr ntrng
tri nq

56 c6 khn nlng trfl
ng

Gi5 tri

c. 55 ng qu6 h4n chua thanh toSn

Doanh nghiep tu nhan Nhat Linh

COng ty Cp Ph6t tri€n Nhd Thri
Drlc

Cdng ty TNI{H MTV TM DV
Van Tai Tdn Hdng LQc

C6c ddi tugng kh5c

c0ng

2.06r.640.942

20.060.59t.537

4.520.50r.679

20.499.377.897

2.06t.640.942

t9.200.53r.267

.\
,{
vl
iJo
o

'y,
))47.t42.tr2.0ss 2t.262.L72.209

12. Ngudi mua tri tidn trurf'c

a. Ngin h4n

Kh6ch hdng trong nu6c

b. Dii hgn

Khdch hing ho4t tlQng xAy lip
+ C6ng Trinh QLl- Cdn Tho NEm Cin
+ C6c kh6ch hang kh6c

Kh6ch hing ho4t tlQng kinh doanh bdt ttQng sin

+ Dy 6n Btin Lfc
+ DU 6n Khu ddn cu VTnh Phri 2

c0ng

13. Thu6vi c6c khoin phii nQp Nhir nu6c

0u0Lt2020

49.790.346.098 36.288.937.098

3I1L212020

2.293.958.779

2.293.958.779

47.496.387.3t9

4.310.806.059

t.728.392.459

2.s82.4r3.600

43.185.s81.260

24.313.562.400

18.872.018.860

0Lt0u2020

2.516.667.779

2.516.667.779

33.772.269.3r9

4.310.806.059

t.728.392.459

2.582.4r3.600

29.46t.463.260

19.r72.562.400

10.288.900.860

:
'1*ft
,iiu
'tHr^
tA 1l

'',H 0\

' ?r:

55 phii nQp

trong nlm
S5 tla thgc nQp

trong ntrm 3u12t2020

1.835.880.554

342.569.845

7.956.206.448

1.116.529.168

4.25r.941.6s3

16.614.813

4.000.000

4.251.94r.653

909.295. I l3

4.000.000

1.835.880.554

342.569.845

7.063.526.t48

1.116.529.168

a. PhiinQp

rnui5 gia h! gia teng

Thu6 thu nhpp cri nhdn

rnuii nna e6t va tiAn thu6 d6t

C6c khoan phi, le phi vd c6c

khoan phii nQp kh6c

c0ng

b. Phii thu

ftruri gia tri gra tiing

thuti thu nhflp doanh nghiep

c0ng

11.251.186.015 4.272.556.466 s.L6s.236.766 10.358.505.715

200.000.000

5.325.843.076 9.953.285.599

200.000.000

t5.279.128.675

5.525.843.076 t5.479.128.675

Ctic thuydt ninh nay ld bA ph,6n hqp thanh cdc Bdo cdo tdi chinh.

9.953.285.599

Trang 25



CONG TY co PHAN DAU TU vA PHAT TRIEN DU AN HA TANG THAI BINH DUONG

BAN rHtryfr MrNIr eAo cAo rAr cniNn
Cho ndm tdi ch{nh kdt thtic ngay jI thdng t2 ndm 2020

tvtiu s5 B 09 - DN

Don vi t{nh: D6ng Vi€t Nam

14. Chi phf phii tri
a. Ngin h4n

Ldi vay

b. Dii h4n

LEi vay

c0ng

c. Ng quf h4n

Ldivay

cOng

15. Doanh thu chua thu. c hiQn

Ngin hqn

Doanh thu nh4n tru6c

c0ng

16. Phei tri kh6c

a. Ngin h4n

Kinh phi cdng <lodn

Bio hiiim x6 hdi

Bdo hi6m y tti

Bdo hiOm th6t nghiPp

C6c kioan phai tra, phdi nQp kh6c

+ Ong T4 Vdn Dflng

+ Ong ftO rU'
+ DiSi tuqng kfi6c

b. Dii h4n

C6c khoan phdi tri, phdi nQp kh6c

+ C6ng ty c6 phdn PT NhA Thn Drtc ()
+ Xf nghiQp Xiy dryg c6ng trinh Giao thdng I
+ C6ngtyX,iy drngC6ngtrinh 120

+ C6ng ty DTDV Cdng Thlnh Phdt (**)

+ )ngDodnfnii fintt
+ Cdc khoan phdi trd phdi nQp ktuic

c0ng

c. Nq qui h4n

+ Xi nghiQp Xdy dpng c6ng trinh Giao th6ng I
+ Cdng B Xdy dlrng COng trinh 120

c0ng

Cdc thtryiit minh ndy ldt bA phdn hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chlnh.

3U1212020

22.979.L63.106

22.979.163.t06

0u0u2020

14.801.937.458

14.801.937.458

22.979.t63.t06 14.801.937.4s8

22.979.t63.106 14.801.937.4s8

22.979.163.106 14.801.937.458

\

)
'*>

311L212020

7.142.205.401

0U0112020

7.142.205.401

7.142.205.401 7.142.205.40

311L212020

7.184.30s.361

207.050.873

2.131.568.829

295.551.4r2

r45.2t9.721

4.404.9t4.526

1.377.t32.695

3.027.781.83t

79.059.757.832

79.059.757.832

52.482.935.816

l.8l1.255.184

831.149.920

15.730.280.000

5.720.000.000

2.484.136912

2.236.70s.389.

278.330.572

137.334.001

r8.7t6.202.3r0

7.040.000.000

rr.676.202.3r0

73.795.508.031

73.795.508.031

47.434.129.063

1 .81 1 .255. 1 84

83t.149.920

15.730.280.000

4.000.000.000

3.988.693.864

86.244.063.193 95.363.941.496

1.811.255.184

83r.149.920

1.811.2s5.184

831.149920

2.642.405.1042.642.405.L04

Trang 26



6ONG ry cO pHAN BAu rU ve pnAr rnrEN DV AN n4 rANc rnAr SiNH DIJoNc

BAN THITYET MINH sAo cAo rAI cnixu
Cho ndm tdi chfnh kdt thtic ngay 3I thdng 12 ndm 2020

wtSu sii B 09 - DN

Don vi t{nh: D6ng Vi€t Nam

(*): Khodn ti€n hqp ttic dtiu tu Hnh doanh vdo dq dn khu ddn cu trung tdm B6n khc giai doqn 2 theo hqp d6ng hqp

tdc ddu tu s6: 9I/HDHT-08 ngdy 4/7/2008 vd ctic phlt tuc hqp tl6ng d{nh kdm.

(**): Kho chuydn nhuqng biit dAng sdn theo ho.p it1ng vd phq lltc hqp d6ng si|: I2/HDDC/CTP -
ppl/2016 6. Diin thdi didm hi€n tqivdn cht, nhdn ttuqc thrxdc nhQn.

17. Vay vi nq thu€ tii chinh 3U1212020 0u0U2020

S0 c6 khi ntrng
Gi6 tritri ng ng

56 c6 khn ning tri
Gi6 tri

a. Vay ngin h4n

Vay ngdn hdng

+ Ngdn hdng Ddu Tu vd

Phdt Tri1n Vi€t Nam - Chi

nhdnh LongAn (l)

Yay c|nhan (2)

b. Vay dhi hgn

Vay td chrlc kh6c

+ Qui ddu tr Phdt ffAn tinh

Long An (3)

c0ng

98.s06.306.690

69.899.979.823

69.899.979.823

28.606.326.867

5.338.100.419

5.338.100.419

5.338.100.419

69.899.979.823

28.606.326.867

5.338.100.419

5.338.100.419

5.3 38.100.4 I9

96.733.383.664

26.983.163.026

7.967.628.305

7.967.628.305

7.967.628.30s

96.733.383.664

96.733.383.664

26.983.163.026

7.967.628.305

7.967.628.30s

7.967.628.30s

98.506.306.690 r23.716.546.690 123.716.546.690

((,

\

69.899.979.823 96.733.383.664

103.844.407.109 103.844.407.109 L3L.684.r74.995 131.684.174.99s

Thuy6t minh c6c khoin vay ngin hirng gdm cic hqp itdng vay sau:

s6 ngp adng Thdi h4n vay Lii su6t s5 au
Hinh thrfrc

dim b6o

96 * *7* r, r, +76 2628fiDTD vit
vdn ban ch6p nhfln co c6u ng

,,',. 15 176IBIDV.LA-KFIDN

'^' ngdy 2910812018.

Muc dich vay: B,5 sung v6n
luu ilQng c6ng trinh

12thfng
Theo tung giSy

nhOn ng

Hqp d6ngthi5 chAp

b6t eqng sin thuQc

quy€n Sd htu cria

COng ty, t6ng gi6 f!
6s.sss .s7 s .s"':i;:;r:: 

ro o.ooo

tl6ng; )OvITB:

8.883.000.000 ddng;

quy6n <tdi ng:

3.048.988.000

(2): Thuy6t minh khofln vay ci nh6n

Khoan vay cria c5c thanh vi6n l6nh tl4o cdng ty, liii suSt cho vay: }Volndm. Mgc itich vay: 86 sung viin luu <lQng.

Khoan vay cira c1c c|nhdn kh6c, ldi su6t cho vay: 3%olntun.Mgc tlich vay: 86 sung v6n luu t1Qng.

Cdc thnyil minh n}y ldt b0 phdn hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh. Trang 27



6ONG ry cO rHAN oAu rU vA pnAr rnriN lU AN u4 rANc rnAr siNH DITONG uius6B09-DN

BAN THtrYfT MINIr eAo cAo rAr cnixs
Cho ndm tdi chinh kiit th,ic ngdy 31 thdng 12 ndm 2020 Donvi t{nh: D6ngVi€t Nam

Thuy6t minh c6c khoin vay Quf DAu tu Ph6t tri6n:
s5 ou

Hinh thrlc
rlim b6osii trgp adng Thdri h4n vay Lai su6t

SO 35/20l5.HDTD, ngdY

0410812015.

H4n mfc: 22.000.000.000

VIID

,."., Muc tlich vay: Thi cdng dg 
5 n6m('/ 

6n Duong Tht Thira - Binh J L

Thanh - Hda KhSnh - DU 6n

thdnh phAn l: dopn tir Thri
Thira (cAu Thir Thira) - Quiic

Th6 chAp quy6n st
apng dAt so

50160ll ngdy

0110912004 (Si5 vdo

rheo rirng lan siai s.338.r00.41, ;?;ru#i,rroo),ngan 
t6nggr6fitai sdn

thti ch6p h
27.535.400.000

lo N2' ddng'

c. Vay vir nq thuO tii chfnh

quf h4n chua thanh tofn

vay

c0ng

3U1212020 0u0y2020

G5c L6i G6c Lai

103.844.407.109 22.979.163.106 131.684.r74.995 14.801.937.458

I'a
fl
q

103.844.407.109 22.979.163.106 131.684.174.995 14.801.937.4s8

18. V5n chfr s0 hii'u

a. Bing e6i cni6u bi6n ttQng cfra V6n chfr sO hi?u: xem trang 40.

b. Chi ti6t v5n g6p cfta chri s6'hiiu Ti lQ v5n g6p

Ong Ph4m Drlc T6n 5,30Yo

C6c C6 D6ng kh6c 94,70Yo

CQng 100'00%

c. C6c giao dich vd v6n vfi cfc chri sO hitu

vd phAn pnSi cO trtc, chia lqi nhu$n

Vi5n g6p cria chri sd hitu

Viin g6p ddu ndm

V6n gdp cu6i ndm

d. C0 phi6u

S5 hqng cd phi6u dang ky ph6t hanh

Sii luqng cd phiiiu de b6n ra c6ng chring

C6 phieu phii th6ng

St5 luqng cd phii5u itang luu hanh

C6 phiiiu ph6 th6ng

M€nh Sid c6 phi€u dang hn hdnh: tt6ng Vi€t Nam/cd phidu.

46r!0rt0rt2020'{y,
25.593.980.000 'C0!

4s7.312.310.000 c0
istu)

482.906.290.000 482.906.290.000 oul
1\\i\l

Nim 2020 Ndm 2019

482.906.290.000 482.906.290.000

482.906.290.000 482.906.290.000

482.906.290.000 482.906.290.000

3u12t2020

2s.s93.980.000

457.312.310.000

e

3u1212020

48.290.629

48.290.629

48.290.629

48.290.629

48.290.629

10.000

0u0112020

48.290.629

48.290.629

48.290.629

48.290.629

48.290.629

10.000

Cdc thuyh minh ndy lit bA phdn hqp thdnh cdc Bdo cdo tii chinh. Trang 28



CONG Ty cO PHAN DAu rrt vA pHAr rRrEN DU AN H4, rANG rnAt SINH DItoNG

BAN TIITIYET MINII BAO CAO TAI CIIiNH

Cho ndm tdi chfnh kdt th,ic ngdy 31 thdng 12 ndm 2020

tvtiu s6 B 09 - DN

Don v! tinh: D6ng Vi€t Nam

vr. THoNG rrx nO suNc cno cAc KHoAN ugc rniNn
KINH DOANH

1. Doanh thu b6n hing vi cung cdp dich vg

Doanhthu fO b6t <tQng sdn

Doanh thu thuong m4i vd cung cAp dich W
Doanh thu hqp tt6ng xdy lip

cOng

2, C6c khoin giim trir doanh thu

Hang b6n bi tre hi
c0ng

3. Doanh thu thuAn vii bfn hhng vir cung c6p dich vfr

Doanh thu thudn KD bAt dQng san

Doanh thu thuan thuong m4i vd cung c6p dich vu

Doanh thu thuAn ho,p dOng xdY liP

c0ng

4. Gi6 v6n hing b6n

Gi6 vi5n fO b6t clQng san

Hoan nhflp gi6 vt5n hang b6n tri l4i

Gi6 vdn thuong m4i vd cung cAp dich vU

DU phdng gidm gi6 hing tdn kho

Gi6 vi5n ho-p dOng xAy lip

c0ng

5. Chi phi thi chinh

Ldi ti6n vay vi thu€ tii chinh

L6 do thanh lf c6c khoan tliu tu tdi chinh

LAi chQm thanhto6n

Dg phdng gram 916 c6c khofur <tAu tu ngen hqn, ddi hqn

c0ng

6. Chi phf quin $ doanh nghiQP

Chi phi nhdn vi€n

Chi phi dO aung vdn Phdng

Chi phi kfiAu hao TSCD

Thuti, phi, lQ phi

Dp phdng phii thu 1fi6 ddi

Chi phf dich vu mua ngoiri

Chi phi bing tidn kh6c

C6c ltroan chi phi quan ly doanh nghiQp lttdc

c0ng

Cdc thuyh minh niA ld b0 ph,in hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh.

BAY rRoNG BAo cAo rfr QUA HoAT DQNG

Nim 2020

32.690.506.696

393.372.273

NIm 2019

702.719.890

253.787.443

6.065932.726

33.083.878.969 7.022.440.059

NIm 2020

39.040.6r L387

NEm 2019

39.040.6r1387 L
2

KI
Dfc

1
\.t

\

-11
,IY
i\lil
P\\D

,\f

.ll't\

T.::

Ntrm 2020

(6.3s0.104.691)

393.3',12.273

Nlm 2019

702.719.890

253.787.443

6.06s.932.726

(s.9s6.732.418) 7.022.440.059

NIm 2020

60.456.001.561

(39.040.61 1.3 87)

r30.775.752.475

Nilm 2019

702.719.890

2s8.079.037

41.875.578.066

6.065.932.726

tsz.t91.L42.649 48.902.309.719

NIm 2020

9.062.285.9_18

4.500.000.000

NEm 2019

2.376.021.194

(e00.000.000)

7.379.23r.267

13.562.285.918 8.855.252.461

Nnm 2020

976.448.073

r.228.344.993

3.222.475

4.253.776.909

440.243.130

2.368.566.885

Nlm 2019

1.554.814.245

5.286.000

92t.999.30r

162.688.349

ttz.477.402.312

939.960.s43

951.900.042

29.146.97r.rls

9.270.603.065 146.761.021.907

Trang 29



cONG Ty cO PHAN oAu nI vn, pnAr rnreN DU AN u4 rAnc rruir nirls DLIONG

BAN TrrtryfT MINIr sAo cAo rAr cHiNH

Cho ndm tdi chinh kiit th,ic ngdy 31 thdng 12 ndm 2020

vriu s6 B 09 - DN

Don vi ttnh: D6ng Vi€t Nam

7. Thu nh$p khfc
Xtl $ cOng ng

Lei tirthanh lf Oi san c5 einn

c0ng

8. Chiphfkhdc
C6c khoan bi phat theo hqp <16ng

Ph4t vi ph4m hinh chinh

c0ng

9. Chi phi sin xuft, kinh doanh theo y6u t6

Chi phi nguy€n liQu, vQt liQu

Chi phi nhdn c6ng

Chi phi ldr6u hao tai san cO Ainfr

Chi ph{ dich vg mua ngodi

Chi phi kh6c bang tidn

c0ng

f 0. Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hdrnh

1. TOng lgi nhufn k6 toan tru6c thu6

2. C1ckhoin tti6u chinh ttrng, gifrm lqi nhu$n k6 toin tt6 xic tllnh thu

nh$p chiu thu6 thu nhfp doanh nghiQp:

- C6c kfroan iliOu chinh t5ng

3. Thu nhfp chiu thu6 ntrm hiQn hirnh ( 1+2)

Thu6 suAt thuii ttru ntr4p doanh nghiQp

4. Chi phi thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hhnh trong nim

5. T6ng chi phf thu6 thu nh$p doanh nghiQp trong nIm

11. Lfli co b6n trOn c6 phi6u

Lqi nhu$n k6 toin sau thu6 thu nhfp doanh nghiQp

Lqi nhu$n ho{c 16 phfrn b6 cho cO tl6ng so hiiu c6 phi6u ph6 thdng

CO phiiiu ph6 ttrOng dang luu henh binh quAn trong ndm

Lf,i co bin tr6n c6 phi6u

Lii suy giim tr6n c6 phi6u

Nlm 2020 NIm 2019

(r80.27 4.63r.647) (1e7.690.s3s.86s)

(L80.27 4.6sr.647) (197.690.s3s.86s)

NIm 2020

448.942.175

631.642.447

NIm 2019

1.615.000.001

1.080.584.622 1.615.000.001

NIm 2020

374.773.594

Ntrm 2019

1.594.652.775

30.402.392

374.773.594 1.625.055.167

Ntrm 2020

t8.170.476

2.577.987.04s

1.310.731.358

645.889.977

7.807.214.088

Niim 2019

5.635.940.213

3.712.784.475

r.691.029.336

1.512.108.898

20.573.899.272

4
,q0

Cl

du
HI
xA
.i6

F-l

x
\4
rRt€t

..NC

.'Jt$

#

12.359.992.944 33.125.762.L94

NIm 2020

(180.274.631.647',)

374.773.594

374.773.594

(179.8e9.8s8.0s3)

20%

Nlm 2019

(197.690.s3s.86s)

30.402.392

30.402.392

(1e7.660.13s.473)

20%

48.290.629

(3.733)

48.290.629

(4.0e4)

(3.733) (4.0e4)

12. M+c tiGu vi chlnh s6ch quin $ rrii ro tiri chinh

C6c rui ro chinh tir c6ng cU tai chinh bao g6m rui ro thitrudrng, rui ro tin dgng vi rui ro thanh kfioan

Ban T6ng Gi6m d6c xem x6t vd 6p dpng c6c chinh s6ch quin lf cho nhtng rui ro n6i trOn nhu sau:

12.1. Rrti ro thltrulmg

trong tuong lai sE biiSn dQng

lo4i rui ro: riri rui ro v€ gi6

6nh huong boi 6c khofur vaY

vd ng, ti€n gul

Cdc thuydt minh ndy Id b0 phdn hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh. Trang 30



CONG ry co PHAN DAU TU v.l, pnAt rnrEx DIJ AN 14, rANc THAI siNH DUONG

BAN rHuYfr MrNH eAo cAo rAt cuiNn
Cho ndm tdi chinh kdt thfic ngay 31 thdng 12 ndm 2020

uius5B09-DN

Don vi tinh: D6ng Vi€t Nam

C6c phdn tich d0 nh4y nhu rlugc trinh bdy dudi ddy li0n quan cltin tinh hinh tdi chinh ctra C0ng ty tAi ngdy 31 th6ng 12

n6m 2020 vd 3 I th6ng 12 nlnt20l9.

C6c phdn tich ilo nh?y ndy tl6 rlugc lflp tren co sd gi6 tri cilcktroan ng thuan, ti le grry c6c khoan ng c6 l6i su6t ci5 dinh

vir c6c khoin ng c6 ldi ,.r5t tna noi 
"a 

iy lQ tuong quan grtra c6c cOng cg tai chinh c6 g6c ngopi tQ ld khdng thay il6i

Khi tinh to6n c1cphdn tich <10 nhay, Ban T6ng Gi6m d5c gia dinh rang dQ nh4y cria c6c cdng c9 ng sin sdng i16 b6n trOn

b6ng cdn Aoi 166 to6n rra c6c khoin mpc c6 li€n quan trong b5o c6o kiit qudn ho4t tlQng kinh doanh bi anh hudng bdi c6c

trray aoi trong gii dinh vc rui ro th! truong tuong img. Ph6p phdn tich ndy duo. c dga tr€n c6c tdi sin vd ng phii tri tdi

chinh md C6ngty n6m gitt4i ngiy 31 thangl2nbm2020 vd ngiy 3l th6ng l2ndm20l9.

Rrti ro ldi sudt

Riri ro l6i suSt ld rui ro md gid tri hsp iy tto4. c6c ludng tidn trong tucmg laictra mQt c6ng cp tii chinh sC biiin dOng theo

J*t ttray Aoi cira l6i r,r6itfti ttutrng. nrii ro thi trulng do thay ddi Ei su6t cria Cdng ty chtr y6u fion quan tllin ktroan

vay vd no., ti€n vd c6c khoan ti6n gui cira COng ty'

Cdng ty quin lf rui ro ldi su6t bang c6ch ph6n tich tinh hinh canh tranh trcn thi trudng ct6 c6 cluqc c6c l6i su6t c6 lgi cho

muc tlich cira Cdng ty vd vin nim trong gidi han quan lf rui ro ctra minh.

DQ nhsy afi vm tdi sudt

C6ng ty kh6ng thUc hign ph6n tfch d0 nhey e5i vOi Hi suSt vi rui ro do thay ddi Ei su6t tai ngdy lflp b6o c6o tai chinh ld

khdng d6ng kC.

Rfti ro vi tifu aPng san

:
)1,

JN,
TN/

IC
(ri
,YH

al

r#

C6ng ty d1xitcctinh ctugc c6c rui ro sau li€n quan itiSn danh mpc dAu tu b6t dQng san: (i) viQc chi phi c6c dU.an ph6t tricn

"O 
tfi6 iang n6u c6 str chflm tr| trong qu6n trinh lflp ki5 hoach. Cdng ty thu€ c6c chuy6n gia cO vAn chuy6n vd c6c y6u cAu

Ep k6 troictr cU th6 trong ph4m vi AA an nham gidm c6c.rui-ro c6 thO ph6t sinh trong qu6 trinh lflp ki5 hoach; (ii) rui r
gi6 fi hqp lf ctra danh mpc ddu tu bAt dQng sin do c6c yiiu ti5 co ban ctra thi trudng vi n oi mua.

D.2. Rrti ro tln dqtng

Rrji ro tin dpng ld rui ro md mOt b€n tham gia trong mQt c6ng cp tdi chinh ho[c hqp <tdng kh6ch hang khdng thUc hip '

c6c nghia v9 cria minh, ddn dtin t6n thSt va tai chinh. C6ng ty c6 rui ro tin dr,rng tir c6c ho4t ctQng san.xu6tl<inh do

ctra rriintr 1cf1i y6u eOi vOi c6c khoin phii thu kh6ch hdng) vd tir ho4t tlQng tdi chinh cira minh, bao gdm tiOn gui ngdn

hang vd c6c c6ng cp tdi chinh kft6c.

phdi thu kh6ch hdng, phdi thu khric vd cdc khortn tbng trr1c nhd cung cdp.

C0ng ty ginm thi6u rui ro tin dgng beng c6ch chigiao dich v
theo d6i ch{t ch6 nq phii thu ilO d6n tl6c thu h6i. Tr€n co

kh6ch hdng kh6c nhau nOn rui ro tin dpng kh6ng tfp trung v
kh6 ddi Cdng ty titin hdnh fi{ch lpp dg phdng ng kh6 ddi.

Tiin gfti ngdn hdng

C6ng ty chri yriu duy tri s5 tiAn gui tai cic ngin hang l6n c6 uy tin d Viet Nam. C6ng ty nhan th6y mr?c d0 t4p trung rui

ro tin dgng etii vOi tien gui ngAn hdng ld thAp.

C6c khoan phai thu kh6ch hang, phii thu kh6c vd c6c kfroan tri tudc ngudi ban qu6 h4n vi bi suy giim cluo. c tinh bdy

trong bang sau ddy:

Cdc thuyiit minh noy ld bA phdn hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh. Trang 3l



c6NG TY c6 PHAN DAU TT/ vA prrAr rnrEx DU AN rrA rANc rrr,ir niNrr DIJoNG

BAN Trruyf,T MrNrr nAo cAo rAI cHiNH
Cho ndm tdi chlnh kdt thric ngay 3I tfuing 12 ndm 2020

rvriu s6 B 09 - DN

Don vi tlnh: D6ng Vi€t Nam

Qu6 h4n

kl6ng bi suy gi6m bi suy gi6m
Ngiy 31 thdng 12 n5m 2020

>181 ngiy
T6ng cQng gi6 tri ghi s6

Dtrphdng giem gi6tr!
Gi6 trithuAn

Ngny3l th6ngl2 nIm2019
>l8l ngdy

TOng cQng gif tri ghi sd

Dg phdng giem gi6 tri
Gi6 tri thuAn

337.381.235.666

337.381.235.666

(3r9.270.078.942)

r8.tl1.r56.724

382.253.885.440

382.253.885.440
(315.016.302.033)

67.237.583.407

IX. Rrti ro thanh khodn

Rti ro thanh khoan li rui ro COng ty g{p kh6 khin khi thUc hi€n c6c nghia vu tdi chinh do thi6u v6n. Rrii ro thanh khodn
cira Cdng ty chri yiSu ph6t sinh tir viQc c6c tAi san tdi chinh vd ng phdi trd tai chinh c6 cfucthdi di€m i16o han lQch nhau.

duy tri mQt luqng tidn mit vi c6c khoan tuong <tucrng tiAn vi c6c
c cho ld dir dii dap img cho c6c ho4t ctQng cria C6ng ty va d6 giam

Bang dudi_ildy tdng hqp thdi h4n thanh to6n cria c6c khoan no phdi trd tai chinh cira COng ty dua tren cdc khoan thanh
tor6'n dp kilin theo hqp d0ng theo co sd chua tluo. c chi6t kh6u:

=)04

jr
iH
/it{
It{ 

|

PHr

Jfl{
:
arf-4

Ngny 31 th6ng 12 ntrm 2020

C6c khoan vay vd ng

Phai tra ngudi b6n

C6c khoan phdi tra phni nQp

ng6n hAn kh6c vd chi phf phdi trd

Du0i 1 nim

98.506.306.690

47.492.792.623

27.384.077.632

Tir 1-5 nim

5.338.100.419

1.069.648.556

79.059.757.832

TrGn 5 nlm T6ng cQng

103.844.407.10

48.562.441.17

106.443.835.464

173.383.L76.945 8s.467.506.807 258.850.683.752

Ngny 31 th6ngl2 ntrm 2019

C6c khoan vay vd ng

Phei tre ngudi b6n

C5c khodn phdi tra, phdi nQp

ngan nan kfi6c vi chi phi phdi trA

123.716.546.690

47.2s9.473.524

r8.7t6.202.3r0

7.967.628.305

1.069.648.556

88.597.445.489

t31.684.t74.995

48329.t22.080

r07.3t3.647.799

I89.692.222.524 97.634.722.350 287.326.944.874

Tii sin dim b6o

Cgtg ty cld srl dr,rng mQt phdn quyen sri dpng d5t, tai san gin liOn vdi d6t, ti6n $n ngan hang vd c6c khoan tuong duong
tiOn, phdi thu kh6ch hang, hang tOn kho, m6y m6c thiist bi, xe ldm tdi san thi5 ch6p cho c6c khoin vay ngin h4n vd vay
ddi han tt cric ngdn hang (Thuy6t minh si5 V.tg - Vay vd ng thu6 tdi chinh).

13. Tni sin tii chinh vi nq phii tri tii chinh ( xem trang 4l).

Gi6 d ho-P lf cita c6c tdi san tdi chinh vd ng phdi tri tai chinh duo. c phin 6nh theo gi6 fi md cdng cp tii chfnh c6 thO

chuy6n ttOi trong mQt giao dich hiQn tai giita c6c bOn tham gia, ngo4i tnr trudng hqp b6t buQc phii b6n hoflc thanh l]?.

Cdc thuy& minh ndy Id b9 phQn ha.p thanh cdc Bio cdo tdi chinh. Trang 32



coxc rv cO pnAN oAu ru vA pn,(r rmEx DU AN n4 rAxc rnAr nirvn DrtoNG

BAN THUYET MrNH BAo cAo rAr cuirvn
Cho ndm tdi chinh kdt thtic ngdy 31 thdng I2 ndm 2020

ur6u s5 B 09 - DN

Donvi t{nh: D6ngViQt Nam

C0ng ty srl dqng phuong ph6p vd gia dinh sau cldy ilugc dung d6 udc tinh gi6 tri hgp lf:
Gi6 tri. hqp $ cria tidn m[t vd ti6n gu ngin h4n, c6c ktroan phdi thu kh6ch hdng, c6c khodn phii trd ngudi b5n vd ng phii
tri ng6n h4n kh6c tuong duong vdi gi6 tri ghi sd cria c6c khodn mpc niy do nhtng cdng cg ndy c6 k! han ngin.

Gi6 tri hSp ry cta c6c ch{mg kho6n, c6c khoin ddu tu tdi chinh mi gi6 tri hSp lf kh6ng thti x6c rlinh rluo. c mQt c6ch ch6c
cnan do kh6ng c6 thi trudng c6 tinh thanh khoan cao cho c6c chrimg kho6n, c6c kho6n ddu tu tai chinh ndy rtuoc tinh
bdy bing gi6 tri ghi sO.

Ngo4i tru c6c khoin dC c$p d fr0n, gi6 h! hqp lf cira tai san tdi chinh vi nq phii tri tdi chinh dii han chua dugc dinh gt6
vd xiic elinh mQt cSch chinh thrlc vdo ngdy 31 thing 12 ndm2020 vd 31 th6ng 12 n6m 2019. Tuy nhi6n, Ban T6ng Girim
<l5c C6ng ty d6nh gi6 et|ti ho-p lf cria c6c tii san tai chinh vd ng phii trd tdi chinh ddi h4n ndy khdng c6 kh5c biQt trgng
yi5u so vdi gi6 tri ghi sd vdo ngdy tiit ttrtc nim tdi chinh.

vrr. rHONG TrN BO suNG cHo cAc KHoAN MVc rRiNH BAy rRoNG BAo cAo LtIu cHrryrx rEx rE

1. 56 ti6n di vay thgc thu trong nlm

- Ti6n thu tir tti vay theo khi5 udc th6ng thudng

Z. S5 tidn dil thgc tri g6c vay trong nilm

- Ti€n tri nq g6c vay theo khii udc th6ng thuong

VIII. NITONG THONG TIN KHAC

BGn liGn quan

NIm2020 NIm2019

4.138.363.841 30.s37.778.082

NIm2020 NIm2019

31.978.13t.727 74.908.531.375

x
vA

-191l

,td

1. Nhiing khoin ng tidm tlng, khoin cam k6t vi nbi?ng thdng tin tii chinh kh6c: Kh6ng ph6t sinh.

2. Chcsq kiQn ph6t sinh sau ngly t6t tnrnc niGn rtQ

Khdng c6 sg kiQn quan figng ndo xiy ra kC tir ngdy ktit thrlc ni€n ttQ y€u cAu phii c6 cdc cti€u chinh ho4c thuyiit minh
trong c6c b6o c6o tdi chinh.

3. Giao dich vtfi cdc b6n li6n quan vA thinh vi6n chri chSt

C6cgiao dch fgng yi5u visii duvdi c6c b€n li€n quan trong ndm nhu sau:

.=1

Ns
ds'
.r$
i$ll

',\N

g

- Tinh chdt giao Phdt sinh trong S5 Au cu5i nimM5i quan hQ rr 
dich ntrm phii thu (ph6i tr6)

C6ng ty CP XAy d1mg Cdng trinh
Ctru Long

c6ne tv li€n ki5t Phii thu b6n hang

Uns trudc tiAn 2.988.085.000

23.916.186.537

94.204.577.484

Ong Ph4m Drlc T6n
M'ron ti€n

Chri tich HDQT r'sYu uvrr

Trd ti6n muon

2.237.500.000

2.130.200.000 (7.9s0.300.000)

+ Thu nh$p cria HQi ddng quin trivi Ban Tdng Gi6m tl5c

Luong vd thudng

NIm 2020 NIm 2019

804.ss3.000HQi d6ng quan fi vi Ban Tdng Gi6m di5c

c0ng

4. Trinh bny tAi sin, doanh thu, k6t qu6 kinh doanh theo bQ phgn:

Trong ntrm doanh thu cua COng ty chri yr5u h kinh doanh xdy dpg ha tang vd b6t dQng sdn, Vi vay C6ng ty tuinh bdy
thuy6t minh b6o c6o bQ phfln theo linh 4rc kinh doanh.

804.553.000

Cdc thuydt minh ndy ld bA pluin hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh. Trang 33



cONG Ty c0 rHAN DAU rrt vA rrrrir rnrEN DU AN n4 rANc rnfi nirvn Ducnrc

eAN rHrryET MrNH eAo cAo rAr cnfNn
Cho ndm tdi chinh k\t thtic ngdy 3l thdng 12 ndm 2020

wtSu sii B 09 - DN

Donvi tinh: DtingYi€t Nam

Cho nIm tii chfnh t6t tnrnc ngiy 31 thhngl2 nlm 2020

Ho4t tlQng kinh
doanh BDS

IIo4t rtQng xAy lip C5c ho4t ttQng

khfc TOng cQng

(6.3s0.104.691)

152.t9t.142.649

393.372.273 (5.9s6.732.4r8)

- 152.t91.142.649

l. Doanh thu thuAn trong nim

2. C6c chi phi gi6 v6n

Lgi nhu$n gQp vd b6n hirng vi
cung c6p dich vg

Tqi ngiy 31 th6ng L2 n6m2020

(1s8.541.247.340) 393.372.273 (1s8.147.87s.067)

Hopt tlQng kinh rr.;lffiffi;- Hoat itQng xay dp C6c ho4t tlQng

kh6c
T6ng cQng

1s8.436.681.990 16.799.59r.340 175.236.273.330

40.997.971.635

158.436.681.990 16.799.59t.340 216.234.244.965

I

\

Y
/;
.Y

l. Tdi s6n b0 phQn

2. Tdisinkhdngphdnb6

T0ng tiri s6n

l. Nqphditri
2. Nq phni tra khdng phdn bd

Tdng ng phii tri

141.691.887.950 t|.942.865.1,57 t53.634.753.207

178.586.634.193

141.691.887.9s0 tt.942.865.257 332.221.387.400

Cho ntrm tii chinh t<6t tnrnc ngiry 31 thfng 12 ntrm 2019

Ho4t tlQng kinh
doanh BDS

Ho4t tlQng xAy dp Cdc ho4t tlQng
kh6c

Tdng cQng

_R

ih
.$,1

'\\St
,,:{l.-4

l.

2.

702.719.890

42.578.297.956

6.065.932.726

6.06s.932.726

253.787.443

258.079.037

7.022.440.0s9

48.902.309.719

Doanh thu trong ndm
I

uac cru pfl $a von

Lgi nhufln gQp vG bfn hing vi
i ,. ,

cung cap olcn vg

T4i ngiy 31 thfng 12 n5m20l9

(41.87s.s78.066) (4.zer.s94) (41.879.869.660)

Ho-qt ilQngld-nh 
Ho4t tlQng x6y rip

doanh BDS

Cdc ho4t tlQng

kh6c
Tdng cQng

282.173.039.909 33.579.535.412 3r5.7s2.575.321

95.811.444.248

282,L73.039.909 33.s79.535.412 411.564.019.569

1. Tdi sanbQ phfn

2. Tiisankhdngphenb6

-ir ong tar san

l. Nq phni trn

2. Nq phni tri kh6ng phan bo

T6ng ng phfli tri

1s3.178.009.950 14.795.102.143 167.973.ttz.093
t'79 .303 .418.264

Cdc thuyh minh ndy ld bO ph6. n hqp thdnh cdc Bdo cdo tdi chinh.

14.795.r02.L43

Trang 34

1s3.178.009.950 347.276.s30.3s7



CONG TY c0 PHAN DAU rlt vA pn ir rnrrN DU'AN n4 rANc rnAr siNH DUoNG ru6u s6 B 0e - DN

nAN THUyfT MINH nAo cAo rAr cniNn
Cho ndm tdi chinh kdt thtic ngdy 3 I thdng 12 ndm 2020 Don vi tinh: D6ng Vi€t Nam

5. Thdng tin vd hoat dQng liOn tgc:

cgngtyti6ptgcbi16 180.274.631.647 VNDtrongn6mtii 3l thang 12n6m2020vd,khoint6tuytt5
d6n ngiy 3l thtng 12 ntun20201d,605.951.906.086 \rND 5n chrr !o rtru ta 115.987.142.435 \rND.
Ngodi ra, t4i ngiy 31 thrlng 12 ndm2020, khoan.ng ngan han lon hon tai sin ng6n han ld 151.240.g96.236 VND. C6ng
ty kh6ng c6 khi ning thanh to6n c6c khoan ng di5n han li: 176.608.087.374 VNID. C6c yriu t5 ndy cO th6 anh huong d6i
khd n6ng hopt clQng li€n tpc cia C6ng ty, cp th6 nhu sau:

Tqi thdi di6m i tri T6ne tii sin Ch6nh l6ch T
(2) (3) (4):(2)_(3) (s)=(2y(3)

llU2020 347.276.530.3s7 4rr.s64.0r9.s69 (64.287.489.2r2) 84%

(1)

311r2t2020 332.221.387.400 216.234.244.965 115.987.142.435 l54Yo

T4i thdi tli6m Tdi sin nsin h ChGnh
(2) (3) (4):(2)_(3) (5)=(2y(3)

t/t/2020 215.869.538.688 46.545.172.039 169.324.366.649 463,79%

I
'>

\

)

3l/12/2020 t99.257.493.274 48.016.597.038 151.240.896.236 414,ggyo

C6c chi tiOu vd khi ntrng thanh todn

Khi ndng thanh toen hiQn hdnh

Khd ndng thanh torin nhanh

0u0It2020

0,22

0,I4

0,00

3I/12t2020

0,24

0,16

0,00

Bi6n tl6ng

0,03

0,d

0

Ban Tdng Girim Ddc dd c6 nhfrng d6nh gi6 ve Wra ndng titip tpc ho4t tlQng cria C6ng ry vd dua ra c6c k6hoach duy tri
ph6t tri6n ho4t ttQng ctra c6ng ty nhu sau:

- COng ty cam ktit vdn duy tri hoat <lQng kinh doanh li6n tpc trong 12 thring t6'i.

- c6ng ty dd d6n d6c thu hoi cac kho6n ng phdi thu trong thd'i gian tdi.
- 90og ty se c6 ging huy itQng tdi chinh tir c6 dong vd ban di6u hdnh cdng ry ctd thanh toiin c6c kho6n no-+lqen nan.

- C6ng ty tlang xdy dyng c6c phuong 6n mdi d6 tim ki6m kh6ch hdng nhim tiii co cAu lai c6ng ry.
Tuy nhi6n, t16n thoi tti€m hiQn tai, Ban Tdng Gi6m d6c COng ty vdn chua hinh thanh c6c k6 hoach cu thti v€
viQc huv dQnt.?i :htl.lt cac :9 9g"g 

vd pan diAu hdnh COng ty cfing nhu chua thuc hiQn rtuo. c ciic phuong
6n c9 th6-vA viQc tim kitim kh6,.lt [dnenhim tdi co c6u tai c.oru tl frn*t ru de*jv;t .h^*JH;;r r ^ | t , ! ! - - 2 ,akh6ng chfc ch[n trqng y6u c6 th6 d6n d6n nghi ngd d6ng k6 vc wra ndng hoat d6ng ti6n tuc cria C6ng ty vd do-_-__ -i-
d6, c6ng tv c6 th€ khong 

": y," id:q-,hy: hiQn gi6 tr! tai sdn ho{c thanh totin c6c khoin ncr phai tr6 trong kj,
hod ctQng binh thudmg vd c6 thti phni lflp bfuo cito tdi chinh rr6n mdt co so thay th6.

Tp. H6 Chf Minh, ngay 24 ndm 2021
NGTIdI LAP BIEU rE TOAN TRUONG UAN rnl

Nguy6n Trgng Quang {" fr,a j,k
Drfrc T6n

Trang j5

67
Eloir,

k!
oU AH HA^riiHe

Cdc thuydt minh ndy ld b0 phdn hqp thdnh cdc Bdo cdo rdi chinh.
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