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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN ifiA OC SAI GON Mu s B 01- DN 

BANG CAN DOI KE TOAN 
TQi ngày 30 ththng 09 nàm 2022 Doii vi tmnh: Dng Vit Nam 

TAI SAN 

A. TA! SAN NGAN HN 

I. Tin và các khoãn tLro'ng throng tin 
I. Tin 

2. Cãckhoãntircingthrongtiên 

II. Các khoãn du tu tài chInh ngan hn 

Ma 

100 

110 
111 

112 

120 

Thuyt 

V.1 

30/09/2022 

1.166.357.421.277 

446.890.009.707 
224.658.259.707 

222.231.750.000 

- 

01/01/2022 

1.187.394.410.301 

6.161.037.613 

6.161.037.613 

- T 
J 

80.000.000.000 D 

1. ChTh khoán kinh doanh 121 

2. Dr phong giãm giá ch(rng khoán kinh doanh 122 - 

3. D&utrnmgiudnngàydáohan 123 V.2 80.000.000.000 

III. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 349.552.250.588 488.388.139.261 
1. Phãithungnhancüakháchhàng 131 V.3 43.282.754.667 45.405.234.829 

2. Trãtnràcchonguiibánngänhn 132 V.4a 84.294.045.000 313.787.574.089 

3. PhãithunQibQnganhan 133 - 
4. Phãi thu theo tin d ké hoach hap dng xay 

drng 134 - - 

5. Phãithuvêchovayngänhn 135 V.5 160.023.521.316 43.528.521.316 

6. Phãithungânhankhác 136 V.6a 87.131.401.605 85.666.809.027 

7. Drphông phãi thu ngân han  khó dOi 137 (25.179.472.000) 

8. Tài san thiu ch'i xr 1' 139 - 

IV. Hang tmn kho 140 V.7 369.9 13.978.039 604.541.907.536 

1. Hang ton kho 141 369.913.978.039 604.541.907.536 

2. Dr phông giãm giá hang tn kho 149 

V. Tai san ngn hn khác 150 1.182.943 8.303.325.891 

1. Chi phi trã truâc ngn han 151 

2. ThuGTGTthrgckhutrr 152 1.182.943 7.374.696.904 

3. ThuevacáckhoànkhácphãithuNhànisOc 153 - 928.628.987 

4. Giao djch mua ban lai  trãi phiu Chinh phü 154 

5. Tàisànnganhankhác 155 

Bàn thuyt minh báo cào íàî chInh là phdn khong the iách rài cüa báo cáo nay. Trang I 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC sAl GON Mu s B 01- DN 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tgi ngày 30 thdng 09 mini 2022 Do7z vi tInh: Dong. Vit Nam 

TA! SAN 
- Thuyet 

Maso 
mm h 

30/09/2022 01/01/2022 

B. TA! SAN DA! HN 200 468.239.135.230 373.755.773.607 

I. Các khoãn phãi thu dãi hn 210 132.040.000.000 117.040.000.000 
1. Phãi thu dài han  cüa khách hang 211 
2. Trà tnrâc cho ngiiäi ban dài han 212 V.4b 62.300.000.000 47.300.000.000 
3. Vn kinh doanh a &rn vi tnrc thuôc 213 

4. Phãi thu nOi b dài han 214 
G 

P 
5. Phái thu v cho vay dài han 215 
6. Phài thu dài han  khác 216 V.6b 69.740.000.000 69.740.000.000 C 

7. Dr phông phài thu dài han  khO dôi 219 

II. Tài san cô dinh 220 6.238.641.505 6.855.951.544 

1. Tài san c dinh hu hinh 221 V.8 4.290.988.005 4.908.298.044 

- Nguyen giá 222 21.892.190.425 21.892.190.425 

- Giá trj hao mon 1u9 k 223 (17.601.202.420) (16.983.892.381) 

2. Tài san c dinh thuê tài chinh 224 

- Nguyen giO 225 

- GiO frj hao mOn 1u9 ke' 226 

3. Tài san c dinh vô hmnh 227 V.9 1.947.653.500 1.947.653.500 

- Nguyen giá 228 1.94 7.653.500 1.947.653.500 

- Giá trj hao mOn 1u9 ke 229 

III. Bt dng san du tir 230 

- Nguyen giá 231 

Giátrjhaomôn1u5ikë 232 

IV. Tàisãn dödangdàihn 240 

1. Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han 241 

2. Chi phi xây dimg ca ban dâ dang 242 

V. Các khoãn du tu tài chInh däi han 250 V.2 329.946.310.519 249.714.026.226 

1. Dâutuvàocôngtycon 251 254. 169.869. 164 175 .636.000.000 

2. Du tir vào cong ty lien doanh, lien kt 252 64.794.000.000 64.794.000.000 

3. Du tu gop vn vão dcm vj khác 253 7.124.793.200 3.224.793.200 

4. Dir phOng du tu tài chInh dài han 254 (8.303.843.264) (5.908.475.467) 

5. Dâu tu nm gitt dn ngày dáo han 255 12.161.491.419 11.967.708.493 

VI. Tai san dãi han khác 260 14. 183.206 145.795.837 

1. Chi phi trã truOc dãi han 261 V.10 14.183.206 145.795.837 

2. Tài san thud thu nhp hoãn 1a 262 

3. Thit bj, vt tu, phi tilng thay th dài han 263 

4. Tài san dài han khác 268 

TONG CONG TA! SAN 270 1.634.596.556.507 1.561.150.183.908 

Ban thuyet ,ninh báo cáo tài chinh là phdn khong th tách rài cáa báo cáo nay. Trang 2 



CONG TV CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON Mu s B 01 -  DN 

BANG CAN 1)01 KE TOAN 

TQi ngày 30 tháng 09 nãm 2022 Dan v tInh: Ddng Viêt Nam 

NGUON VON 
Thuyt 

Maso 
m in h 

30/09/2022 01/01/2022 

C. NQ PHAI TRA 300 829.214.760.622 940.071.932.606 

I. Nqngnhn 310 726.045.825.218 840.592.997.202 

1. Phãi trã cho ngr?ii ban ngân han 311 V.11 46.918.763.894 46.372.009.610 

2. Ngu?.ii mua trã tin tnrâc ngAn han 312 V.12 97.896.190.998 385.881.377.615 

3. Thus và các khoãn phái np Nhà rnrâc 313 V.13 91.022.012.839 3.687.345.466 

4. Phãi trã ngi.rOi lao dng 314 660.295.152 2.151. 130. 105 I 

5. Chi phi phai trã ng&n han 315 V.14 40.783.324.740 75.046.387.624 
C 

6. Phài trã nQi bc ngân h?.n 316 
7. Phài trã theo tin dQ k hoch hqp dng xây 0 

drng 317 

8. Doanh thu chira thrc hin ngân han 318 

9. Phài trà ngn han  khãc 319 V.15a 205.406.132.251 37.667.895.982 

10. Vay và nq thuê tài chinh ngn han 320 V.16a 241.742.401.812 286.204.539.732 

11. Dir phOng phãi trã ngân han 321 

12. Qu5' khen thuâng, phUc lçri 322 1.6 16.703.532 3.582.31 1.068 

13. Qu5bInhongiá 323 

14. Giao djch mua ban 1a  trái phiu Chinh phCi 324 

II. Nc' dài hn 330 103.168.935.404 99.478.935.404 

1. Phãi trã ngi.ri ban dài han 331 

2. Ngiri mua trã ti&n truOc dài han 332 

3. Chi phi phãi trá dài han 333 

4. Phài trã nôi bô v vn kinh doanh 334 

5. Phãi trã nôi bO dài han 335 

6. Doarih thu chua thuc hin dài han 336 V.17 39.478.935.404 39.478.935.404 

7. Phãi trã dài han  khãc 337 V.15b 3.690.000.000 

8. Vay và nq thuê tài chinh dài han 338 V.16b 60.000.000.000 60.000.000.000 

9. Trái phMu chuyn di 339 

10. C phiu tnt di 340 

11. Thu thu nh.p hoân 'a  phài trà 341 

12. Dr phOng phãi trã dài han 342 

13. Qu phát trin khoa h9c và. cong ngh 343 

Ban thuylI minh báo cáo iài chinh là phdn không th tách rài cáa báo cáo nay. Trang 3 



Tp. HCIVL ngayo/Cthang 10 nãm 2022 

KE TOAN TRU'ONG 

NGUYEN TH! QU' 

NGU5I LP BIEU 

DINH Till NGUYT 

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

BANG CAN DO! KE TOAN 

TQi ngày 30 thông 09 nàm 2022 Don vj rInh: Dong Vit Nam 

NGUON VON 

D. VON CHU SO HIXU 

I. Vnchüs&h&u 

Ma s6 Thuyt 
m in h 

400 

410 V.18 

30/09/2022 

805.381.795.885 

805.205.036.370 

01/01/2022 

621.078.251.302 

620.901.491.787 
1. Vn gOp cüa chi'i sâ hthi 411 600.000.000.000 600.000.000.000 

- Ccphie'u ph thông có quyn bilu quylt 41 Ia 600.000.000. 000 600.000.000.000 

- Cphi1u uu dãi 411b - 

2. 412 1.940.000 1.940.000 

3. Quyn ch9n chuyn di trái phiu 413 - - 

4. Von khác cüa chü so h&u 414 - 

5. Co phiu qu5 415 (110.000) (110.000) 

6. Chênh 1ch dánh giã 1i tài san 416 

7. Chênh 1ch t gia hM doãi 417 - 

8. Qu5 du tu phát triên 418 - - 

9. Qu5 h trçi sap xp doanh nghip 419 - 

10. Qu5 khác thuôc vn chü sO hUu 420 - - 

11. Lçn nhun sau thu chu'a phân phi 421 205.203.206.370 20.899.661.787 

- LNST chwa phôn phdi lüy Ice' dIn cui k,) 
tritác 421a (9.970.725.174) 14.775.413.223 

- LNSTchu-aphánphdi lçj) nay 421 b 215.173.931.544 6.124.248.564 

12. Ngun vn du Pr XDCB 422 

- II. Nguon kinh phi, quy khac 430 176.759.515 176.759.515 

1. Ngun kinh phi 431 176.759.515 176.759.515 

2. Ngun kinh phi dã hInh thành TSCD 432 

TONG CONG NGUON VON 440 1.634.596.556.507 1.561.150.183.908 

r4 

Bàn ihuyt minh báo cáo tai chInh là phdn khong th zách r&i cào baa cáo nay. Trang 4 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN ifiA Oc SAI GON Mu s B 02- DN 

BAO CÁO KET QUA HOJLT BONG KINH DOANH 

QUY3 NAM2022 Dan vi tInh. Dáng Vit Nam 

CHI TIEU 
Thuyet 

Mãso 
minh 

Qu 3/2022 Qu 3/2021 
LUy ktfr du näm 

den cuot 
qu' 3-2022 

LUy k tfr dAu nám 
dn cuM 

qu 3-202 1 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 01 VI.' 526.251.279.269 73.121.859 527.620.062.340 13.811.725.831 
2. Các khoàn giãm trir doanh thu 02 2.282.258.224 - 2.282.258.224 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vi 10 VI.2 523.969.021.045 73.121.859 525.337.804.116 13.811.725.831 
4. Giávnhàngbán 11 VI.3 251.361.542.522 23.801.803 252.229.389.513 (762.928.444) 
5. L9i nhuân gp v ban hang vã cung cp dlch  vi 20 272.607.478.523 49.320.056 273.108.414.603 14.574.654.275 

(20 = 10 -11) 

6. Doanh thu hoat dng tài chinh 21 VI.4 2.916.309.156 4.565.557.669 59.391.110.972 5.393.128.445 
7. Chi phi tài chinh 22 VI.5 9.019.996.727 5.164.615.595 22.432.608.178 15.957.006.660 

Trong do: Chi phi Mi vay 23 6.799.370.096 5.413.841.750 18.504.790.381 15.526.781.340 
8. ChiphIbánhàng 25 

9. Chi phi quan l doanh nghip 26 VI.6 37.187.764.449 3.738.351.816 51.960.871.539 16.254.316.181 
10. Lqi nhun thun tfr hot dng kinh doanh 30 229.316.026.503 (4.288.089.686) 258.106.045.858 (12.243.540.121) 

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

11.Thu nhap khác 31 3 .880.000 
12. Chi phi khác 32 395.242.272 395.242.272 

13. Lçi nhuân khac (40 = 31 -32) 40 (395.242.272) (391.362.272) 
14. T6ng 191 nhun k toän tnrOc thu 50 228.920.784.231 (4.288.089.686) 257.714.683.586 (12.243.540. 12 1) 

(50 = 30+ 40) 

15. Chi phi thu TNDN hin hành 51 VI.7 42.540.752.042 42.540.752.042 
16. Chi phi thué 'FNDN hoãn 1i 52 

17. L9i nhun sau thu thu nhãp doanh nghip 60 186.380.032.189 (4.288.089.686) 215.173.931.544 (12.243.540.121) 
(60 = 50 - 51 -52) 

  

Bàn thuyé'I mm/I bàn cáo tài chIn/i là phdn k/iong th iách r&i cüa báo cáo nay. Trang 5 

  



CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN B!A  OC sAi GON 

BAO CÁO KET QUA HOiT BONG KINH DOANH 
QUY3 NAM2022 

KE TOAN TRU'cNG 

DINH THI NGUYT NGUYEN THI QU' 

MAu s B 02 - DN 

Doii vi tInh: Dong Viêt Nam 

Tp. HCM ngàj&(thang 10 nãm 2022 

rHO TONG GIAM DOC 

Ban huyé't ,ninh báo cáo (àí chinh là phdn khong tli tách rài caa báo cáo nay. Trang 6 

///c,00 •\\\ 



CONG TV CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA OC SAl GON Mh s B 03- DN 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN T 

(Theo ph.rang pháp gián tip) 

QU3 NAM2022 Dan vj tInh: Bang Vit Nam 

CHI TIEU 

I. LUU CHUYEN TIEN T1D HOAT BONG KINH DOANH 

1. Loi nhuân trtrórc thu 

2. Biu chinh cho các khoãn: 

- Kh&u hao tài san c djnh và bt dng san du tu 

- Các khoàn dr phông 

- Lai, 1 chênh 1ch t)' giá hi doái do ctánh giá 1i các 
khoãn mic tin t cO gc ngoi t 

- Lai, 1 tr hot dng dâu tix 

- Chi phi lãi vay 

- Các khoãn diu chinh khác 
3, Loi nhun tr hot dng kinh doanh trtr&c thay dôi 

vn Itru dng 

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

- Tang (-), giãm  (+) hang tn kho 

- Tang (+), giãm (-) các khoân phài trà (khong k IAi vay 
phãi trà, thud thu nhp phãi nQp) 

- Tang (-), giâm  (+) chi phi trá truâc 

- Tang (-), giàm  (+) chCrng khoán kinh doanh 

- Tin lai vay da trã 
- Thus thu nhp doanh nghip dã np 

- Tin thu khác tir hot dQng kinh doanh 

- Tin chi khác tr hot dQng kinh doanh 

Luu chuyn tin thuãn tu hot dng kinh doanh 

II. LU'U CHUYEN TIEN TU HOAT BONG DAU Tif 

1. Tin chi d mua sam, xây drng TSCD và các TSDH khác 

2. Tin thu tr thanh 1', nhiscing ban TSCE) và các TSDH khác 

3. Tin chi cho vay, mua các cong cii nçi cOa dan vj khác 
4. Tin thu hi cho vay, ban 1i các cong cii ng cUa dan vj 

5. lien chi dâu tu gop von vào don vj khác 

6. lien thu hi du Pr gop vn vào dan vj khác 

7. Ti&n thu tr lãi cho vay, c tic và Iqi nhun thrcic chia 

Liru chuyên tin thun ttr hot dng du tu 

A Ma so 

01 

Thuy 
A et 

minh 

9 THANG BAU 
NAM 2022 

257.714.683.586 

9 THANG BAU 
NAM 2021 

(12.243.540.121) 

02 V.8 617.3 10.039 455.863.167 

03 VI.5 27.574.839.797 430.225.320 

04 1.532.450.000 

05 VI.4 (34.667.809.009) (5.393.128.445) 

06 VI.5 18.504.790.381 15.526.781.340 

07 

08 271.276.264.794 (1.223.798.739) 

09 182.388.829.350 138.988.060.002 

10 234.627.929.497 (33 .454.889.860) 

11 (13 8. 189.33 1.900) (23.850.277.496) 

12 131.612.631 169.339.371 

13 
14 (19.959.524.2 16) (11.663.230.874) 

15 V.13 (16.655.296.063) 

16 

17 (2.901.000.000) 

20 527.374.780.156 52.309.906.341 

21 

22 

23 (133.595.000.000) (101.132.502.616) 
24 97.100.000.000 41.9 10.3 62. 137 

25 (62.68 1 .996.3 85) (3.600.000.000) 

26 

27 73 .489.3 83 .575 2.314.278.435 

30 (25.687.612.810) (60.507.862.044) 

Bàn thuyé'l minh báo cáo tài chInh làphdn khOng th tách r&i càa baa cáo nay. Trang 7 



DINH-H NGUYJT 

KE TOAN TRIfNG 

NGUYEN TH! QU 

a 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DIA OC SAI GON Mâu s B 03- DN 

BAO CÁO LTfU CHUYEN TIEN T 

(Theo phucing pháp gián tip) 

QU?3 NAM2022 Dun vi tInh: Dng Vit Nam 

CHI TIEU 

III. LIfU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG TAI CHINH 

1. Tin thu ttr phát hành c phiEu, nhn von gop cUa CSH 

Mãs 

31 

Thuy 
t 

minh 

9 THANG DAU 
NAM 2022 

9 THANG DAU 
NAM 2021 

2. Tin trà lai vn gop cho các chü sâ huu, mua li c phiu 
cüa doanh nghip dä phát hành 

32 

3. Tienthutirdivay 33 IX.1 52.623.925.900 56.700.000.000 

4. Tintràncigocvay 34 IX.2 (98.618 .5 13 .820) (39.790.000.000) g 

5. Tin trã nq gc thuê tài chInh 35 

6. C tCrc, igi nhu.n d trã cho chü s& hitu 36 (14.963.607.332) (930.505.082) 

Luii chuyên tin thun tr hot dng tài chInh 40 (60.958.195.252) 15.979.494.918 

Liru chuyn tin thun trong näm (50 = 20+ 30 + 40) 50 440.728.972.094 7.781.539.215 

Tin và tirolig throng tin du nãm 60 6.161.037.613 26.014.145.652 

Anh hurng cUa thay di t giá h6i doái quy di ngoi t 61 

Tin và ttro'ng throng tin cui näm (70 = 50+60+61) 70 V.1 446.890.009.707 33.795.684.867 

Tp. HCM, ngay2Ctháng 10 nãm 2022 

Ban thuylt minh Mo cáo tài chinh làphdn kháng th tách rài cüa báo cáo nay. Trang 8 



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

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CIIfNH 

QU)3 NAM 2022 Do'n vi tInh: Dng Vit Nam 

I. DC DIEM HOAT BONG CUA DOANH NGHIP 

1. Thãnh 1p 

Cong ty Co ph.n Tong Cong ty Co phân Dja c Sài GOn (g9i tt là" Tong Cong ty") duc thãnh 1p theo QuyEt dlnh 
s 108/1999/QD-TTg ngày 23 tháng 4 näm 1999 cCia ThO TisOng ChInh phO trén ca sâ cO phAn hóa tr COng ty Xây 
drng và Kinh doanh nhà Gia Djnh. COng ty hoat dng theo Giy chCrng nhn dãng k'i doanh nghip Cong ty cëi phn 
s 056652 ngày 06 tháng 12 näm 1999 và dang k thay di In thtr 16 ngày 26 tháng 11 näm 2021 ducic cp bâi SO 
K hoach và Du tLr Thành ph HO ChI Minh v chuyn dOi Cong ty C ph.n DIa  c Sài GOn thành COng ty CO phàn 
Tng Cong ty C phAn Dja c Sài GOn. 

Tru s& chInh: S 63-65 Din Biên PhCi, ph.r&ng 15, qu.n Binh Thnh, Tp. HCM, Vit Nam. 

2. Linh vrc kinh doanh 

Xây drrig và kinh doanh bt dng san. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dQng chInh trong kS'  hin ti cOa TOng Cong ty là cho thuê, mua bàn nhà 0, nh.n quyOn sO dung dat dO xây drng 
nhà 0 bàn và cho thuê, dâu Pr xây drng ca sO ha t&ng theo quy hoch, xay dirng nhà 0 d chuyên quy&n sO ding dt, 
xây dimg dan ding và cOng nghip và tu vn bt dng san. 

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

- Di vOi hoat dng kinh doanh dir an: chu k' san xut, kinh doanh trên 12 tháng. 

- Di vOl hot dng kinh doanh thông thu&ng: trong vOng 12 thang theo nàm tài chinh bt du tO ngày 01 thang 01 
dn ngày 31 tháng 12. 

5. Cu trñc doanh nghip 

5.1. Danh sách các cong ty con 

Tai ngày 30 thang 09 nãm 2022, Ttng Cong ty có tam (08) cOng ty con sâ hthi trrc tiOp nhr sau: 

Ten Cong ty và dja chi Hoqt d5ng chInh Tj l vcn gop Tj 1 s& hIu 
Tj. 1 quyn biu 

quyêt 

Cong ty CO phn Du Pr Bt Xây di,rng, kinh 
dng san HOng Vixcmg doanh b&t dng san 70,00% 70,00% 70,00% 

Cong ty C phn DAu t.r Xây 
dimg và Kinh doanh nhà Gia Xây dirng, kinh 
Dinh doanh bt dông san 70,00% 70,00% 70,00% 

COng ty C phAn Tin hc 
Smartway Lp trinh may vi tInh 93,00% 93,00% 93,00% 

Cong ty TNHH Sài GOn Vinh San xuât hang trang 
Khang tn nti that 80,00% 80,00% 80,00% 

Cong ty C ph.n Du tir và Xây dirng, kinh 
Phát trin Nhcm Trach doanh bt dng san 83,00% 83,00% 83,00% 

Cong ty TNHIH MTV DIa  c Xây dmg, kinh 
Sài GOn Nam Do doanh bt dng san 100,00% 100,00% 100,00% 

Các huye41 minh nay là b3 p/ian hçp than/i các Báo cáo tài chInh. Trang 9 
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5.1. Danh sách các cong ty con (tip theo) 

COng ty TNHH Kinh doanh Xây dirng, kinh 
BDS Sài GOn doanh bt dng san 100,00% 100,00% 100,00% 

Cong ty TNHH MTV Dja c Xây dirng, kinh 
Sài GOn Hôa BInh doanh bt dng san 100,00% 100,00% 100,00% 

T 1 quyn biu quyt dixgc xác djnh can c1r vào s c phAn ph thông dã phát hành cña các cOng ty con. 

5.2. Danh sách các Cong ty con theo Giy chrng nhn dang k doanh nghip nhizng chi.ra hoàn tht vic gop von. 

Tj) l quyn biu 
quyt 

Cong ty TNHIH Du ti, Ngpc Xáy dijng, kinh 
Tuâc doanh bt dcng san 100,00% 100,00% 100,00% 

5.3. Danh sách các cong ty lien két, lien doanh 

Tai ngày 30 thang 09 näm 2022, TOng Cong ty có sáu (06) cong ty lien k&, lien doanh nhu sau: 

Ten COnglyvàdjachi Hog! d5ng chInh 7)) 1 vn gOp 7)) l sá hfru 
7)) l quyn biê'u 

quyét 

Cong ty CP Dâu tir KD BDS 
Thai BInh Dirang ( ten cO: 
Cong ty TNT-H-i Hài Sinh 
Nguyen) 

Kinh doanh bt 
dng san 

46,96% 46,96% 46,96% 

COng ty C phn Ti' vn - Tir van, thit k, 
Thit k - Xây dirng Do Thj giáni sat 49,70% 49,70% 49,70% 

Cong ty C phn Nhà hang Djch vi an uOng, tO 
Kn Kâu chirc sir kin 49,00% 49,00% 49,00% 

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

COng ty TNHH Dja c Tuân Kinh doanh bt 
Minh dng san 50,00% 50,00% 50,00% 

COng ty TNHH Dja c Sãi Kinh doanh bAt 
GOn Phü QuOc dng san 50,00% 50,00% 50,00% 

5.3. Danh sách các dan vj trrc thuc khOng có ti.r cách pháp nhân hch toán phi thuc 

- San giao djch bat dng san - tri sO ti 63-65 Din Biên Phi), phuOng 15, qun BInh Thanh, Ip. HCM. 

6. Tuyên b v khã nAng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 

Vic 1ra ch9n s 1iu và thông tin cAn phài trinh bay trong báo cáo tài chInh &rqc thirc hin theo nguyen tAc có thO so 
sánh dtrçic gita các kS'  k toán tucmg i)ng. 

II. NIEN DQ KE TOAN, D014 V TIEN T siY DVNG  TRONG KE TOAN 

1. Niên do k toán 

Niên d kê toán cOa Tong COng ty bAt dáu t& ngày 01 thang 01 và kOt thi)c ngày 31 tháng 12 hang nãm. 

2. Don vl tin t sü- ding trong ké toán 

Dng Vit Nam (VND) ducic sO ding lam don vj tiên t dê ghi sO kê toán. 

Các thuyll minh nay là bph4n hcip ihành các Baa cáo tài chinh. Trang 10 

Ten Cong tj' và dja chi Hog! d5ng chInh 7))1vángOp Tj)1sáhi-u 
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III. CHUAN MC vA CHE DQ KE TOAN AP DIJNG 

1. Ch d k toán áp chjng 

Cong ty áp ding Ch d k toán doanh nghip Vit Nam theo hxàng dn tai  Thông tu s 200/2014/YT'-BTC diiçic B 
Tài chInh Vit Nam ban hành ngày 22/12/20 14 và các thông tir sCra di, b sung. 

2. Tuyên b v vic tuãn thu chun mlyc k toán và ch d k toán 

Chüng tôi dã thrc hin cong vic k toán 1p và trinh bay báo cáo tài chInh theo các chuán mijc kO toán Viêt Nam, ch 
d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan. Báo cáo tài chInh dã thrcTc trInh bay mt 
cách trung thijc và hqp 1' v tinh hInh tài chInh, kt qua kinh doanh và các Jung tin cUa doanh nghip. 

Vic 1ira chQn s6 lieu và thông tin cAn phái trInh bay trong bàn ThuyAt minh bào cáo tài chinh dtrqc th,rc hin theo 
nguyen tãc tr9ng yu quy djnh tai  chuAn  mvc  k toán Vit Nam s 21 "TrInh bay Báo Cáo Tài Chinh". 

iv. CAC CHiNH SACH KE TOAN AP DT)NG 

1. Nguyen tAc ghi nhn các khoãn tién 

Tin bao gôm tin mat, tin gri ngàn hang khOng k' h?n. 

Các khoãn tirong dirorng tin bao gm các khoán ti&n g&i cO k' han  và các khoãn dAu ti.r ngAn hn Co thai han  gôc 

khOng qua ba tháng ké tir ngày dAu tu, có tinh thanh khoàn cao, có khà nang chuyAn di d dàng thành các hing tiAn 

xác dnh và không có nhiAu rOi ro trong chuyn di thãnh tiAn. 

2. Nguyen tc k toán các khoãn du tu' tài chInh 

Các khoãn dAu tunAm gifrdn ngày dáo han 

Các khoàn d&u tu nAm giC dn ngày dáo han  bao gm: các khoàn tin gi'ri ngân hang có k' han  vài miic dich thu lãi 

hang k' và các khoàn dâu tix nAm gi den ngày dáo han  khác. 

Các khoân dAu tu nAm gi dn ngây dáo han  duc ghi nhn ban dAu theo giá gc bao gm giá mua và các chi phi lien 

quan dn giao djch mua các khoãn dAu tir. Sau ghi nhn ban dAu, nu chua dtrqc 1p dir phông ton that các khoàn dAu 

tir theo quy djnh cüa pháp lust,  các khoàn clAu tu nay &rçrc dánh giá theo giá trj có the thu hôi. Khi Co bAng chUng 

chAc chAn cho thAy mt phAn hoc toàn b khoàn dAu ttr có th khOng thu hi duccc thi s6 tn thAt thrcic ghi nh.n vào 

chi phi tài chInh trong nãm và ghi giãm giá frj dâu tir. 

Các khoãn cho vay 

Các khoãn cho vay là các khoàn cho vay bAng khO iràc, hccp dng, thôa thu.n vay giUa 2 ben vOi mi,ic dIch thu lai hang 
k' và duçrc ghi nhn theo giá gc tth các khoán d phông phài thu khó dôi. Dr phOng phái thu khó dôi cOa các khoán 

cho vay du'cic 1p  can cCr vào müc irOc tInh cho phAn giá trj bj ton thAt dä qua han  thanh toán, chua qua han  nhung có 

th không dOi dircrc do khách vay không CO khà nang thanh toán. 

Các khoãn dãu tir vào cong ty con, cong ty lien doanh, cong ty lien kt 

Khoãn dAu tu vào cOng ty con duçrc ghi nhn khi Tng COng ty nAm giO trên 50% quyn biu quyt và có quy&n chi 
ph& các chinh sách tài chinh và hot dng, nh&m thu ducic lçci ich kinh tA tr các hoat dng cOa cong ty do. Khi Cong 
ty khOng cOn nAm gi quyAn kim soát cOng ty con thj ghi giàm khoán dAu ti.r vào cong ty con. 

Khoãn d tu vào Cong ty lien doanh thrc ghi nhn khi Tong Cong ty có quyén dOng kim soát các chinh sách tài 
chinh và hoat dng cña Cong ty nay. Khi Cong ty khOng cOn quyên dong kim soát thi ghi giàm khoãn dAu ti.r vao 

cOng ty lien doanh. 

Khoàn dAu ttr vào cOng ty lien kt duqc ghi nMn  khi Tng COng ty nAm giI tCr 20% dn duOi 50% quyAn biOu quyt 
cOa các cong ty &rcic dâu tir, có ãnh hu&ng dáng k trong các quy& dnh v& chInh sách tài chInh va hoat dông  tai  các 
cOng ty nay. 

Các khoãn dAu tu vào cOng ty con, cong ty lien doanh, cong ty lien kt duqc ghi nhn ban dAutheo già gc, sau do 
khOng dirqc diAu chinh theo nhO'ng thay di cOa phAn sâ hthx cOa các nhà dAu tu trong tài san thuAn cUa ben nhân dAu 
tir. Giá gOc bao gOm giá mua và các chi phi lien quan trirc tiOp dAn vic dAu tu. Tri.r&ng hcip dAu tu bang tài san phi 
tiAn t, giá phi khoàn dAu tu duc ghi nhn theo giá trj hqp l' cOa tài san phi tiAn t ti thai diAm phát sinh. 

Các IhuyEI minh nay là b15 ph<n hcip thành cdc Báo cáo tài chinh. Trang 1/ 
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2. Nguyen tc k toán các khoãn du tu tài chInh (tiêp theo) 

Dir phông ton that dâu Pr vào cong ty con, cong ty lien doanh, lien kêt thrqc trich 1p khi doanh nghip nhn von gop 
du tu bj l dn dn Tng Cong ty cO khã nãng mt vn hoc khi già trl các khoãn du Pr vào cOng ty con, lien kt bi 
suy giãm giá trj. Can Cu d trich 1p dr phOng tn tht du tir là báo cáo tài chinh hqp nht cüa cOng ty thrqc du Pr 
(nu cOng ty nay là cOng ty mc), là báo cáo tài chInh cüa cOng ty thrçic dáu tir (nu cOng ty nay là doanh nghiep dc 
1p khOng cO cOng ty con). 

Các khoãn du tir gop vn vào don vj khác 

Khoàn du tu gop v6n vào dcm vi khác là khoãn Tng Cong ty du Pr vào cOng cii vn cOa don i  khác nhiing không 
có quyn kim soát hoc d6ng kim soát, không cO ánh huâng dáng k di vOi bàn thrçic du tu. 

Các khoãn du tu thrçnc ghi nhn theo giá gc, bao gm giá mua và các chi phi lien quan trVc tip dn vic du tir. 
Triring hçip du ti.r bang tài san phi tin t, giá phi khoàn dau Pr dixcic ghi nh.n theo giá trj hçnp l' cUa tài san phi tiên 
t ti thôi dim phát sinh. 

Khoàn dan Pr ma Tong COng ty nAm git lâu dài (không phan loai là ch0ng khoán kinh doanh) và khOng có ânh hixâng 
dáng k di vài bàn duçic dAu Pr, vic 1p dir phOng tn that thrac thrc hin nhtr sau: 

+ Khoãn dau Pr vào c phiau niêm yt hoc giá trj hçip l khoàn dau tii ducic xác djnh tin cay, vic 1p dtj phOng dira 
trén giá trj thj tnrnig cOa c phiau. 

+ Khoãn dan UI không xác dnh di.rçic giá trj hqp l ti thai diam báo cáo, vic 1p dr phOng duçnc thc hin can ci 
vào khoãn l cCia bàn duçnc dau Pr. Can cir da trich 1p  dr phOng thn that dAu Pr vào dan v khác là báo cáo tài chinh 
hqp nh&t cUa cOng ty ducic dau U.n (nu cOng ty nay là cong ty mc), là báo cào tài chinh cüa cOng ty ducic dâu Ui (nau 
cong ty nay là doanh nghip dc 1p  không có cOng ty con). 

3. Nguyen tac ghi nhn các khoãn phãi thu thu'ong mi Va phãi thu khác 

Càc khoân phài thu ducic ghi nhn theo già gc tth dr phong cho các khoàn phài thu khO dOi. 

Vic phân loai các khoân phài thu là phài thu khàch hang và phài thu khác thy thuc theo tinh chat cüa giao djch phàt 
sinh hoc quan h giia cOng ty và dôi Prqng phài thu. 

Phuong pháp 1p di phong phãi thu khO dOi: dr phOng phài thu khO dOi dixçic uOc tinh cho phAn giá trj bj tn that 
cOa các khoân nq phài thu và các khoàn dau U.n nam gi dn ngày dáo han  khác có bàn chat tisang tir các khoàn phái 
thu khó có khà näng thu hi dã qua hn thanh toàn, chua qua hn nhi.mg cO the khOng dOi thrcc do khách nçi khOng cO 
khâ nãng thanh toán vi lam vào tinh trng phá san, dang lam thO tVc  giài tha, mAt tich, bO tnn... 

4. Nguyen tàc k toán các hqp dng hqp tác kinh doanh (BCC) 

COng ty ghi nh.n các khoàn mang di gap vn van BCC ban dAu theo giá gc và phàn ành là nç phãi thu khàc. 

4.1 B& vOi BCC dwOi hInh thüc hoot dng kinh doanh dng kiêm soát 

Hcip dong hcnp tác kinh doanh duOi hinh thCrc hoat dng kinh doanh ding kiAm soát là hoat dng han doanh khOng 
thanh 1p  mt ca sà kinh doanh mâi. Các bàn lien doanh cO nghia vi và ducrc hu&ng quyên lqi theo thOa thun trong 
hcip dng. Hoat  dng cOa hcip dng hen doanh duçc các bàn gOp von thirc hin càng vOi các hoat dng kinh doanh 
thOng thuäng khàc cOa tO-ng ben. 

Càc khoàn vOn (bAng tiên hoc tài san phi tiên t) gOp vào BCC duçc ghi nhn và phãn ánh trong Báo cáo tài chinh là 
tài san gOp vn lien doanh can cu vào các thôa thu.n trong hçrp dng. Chênh lch gifla giá trj hçip l' cüa tai san nhãn 
ye và giá trj khoàn vn gop (nu cO) dtrc phàn ánh là thu nhp khác hoc chi phi khác. 

Dôi vol doanh thu, chi phi, san phâm lien quan den hqp dOng thl Tong COng ty ghi nhn doanh thu duoc chia tt viêc 
bàn hang hoc cung cap djch v, chi phi phài gánh chlu  cOa lien doanh can cu vào các thOa thu.n tnong hop dng. Dôi 
càc khoãn chi phi phàt sinh riêng cho hoat  dng kinh doanh dng kim soát do mInh bO ra thI Tng COng ty phài ghi 
nhân chi phi phài gánh chju. 

4.2 BCC phàn chia lçi nhun 

Các lhuylt minh nay là bph4in hcip £hành các Bdo cáo iàí chin/i. Trang 12 
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BCC quy djnh các ben khác trong BCC chi diiçic phân chia lçii nhun nu kt qua hot dng cia BCC có lAi, dng 
th&i phãi gánh chju l, Tng Cong ty ghi nhn ph.n doanh thu, chi phi tl.rang Crng v&i phAn mInh dixc chia tir BCC. 

5. Nguyen tc ghi nhn hang ton kho 

Hang tn kho duqc ghi nhn theo giá gc (-) tth dir phàng giàm giá và dir phông cho hang tn kho li thai, mt phm 
chit. 

Giá gc hang tn kho duç'c xác dlnh  nhtr sau: 

Chi phi san xut kinh doanh dâ dang: bao gm chi phi dn bü, giài phong mt b&ng, san 1p mt bang, chi phi quyn 
sr ding dAt, chi phi nguyen vt lieu chInh, nhân cong trijc tip Va chi phi san xuAt chung phát sinh trong qua trInh 
thijc hin các dir an, các cOng trInh xây dung ca bàn dO dang. 

Phuong pháp tinh giá tr! hang tn kho 

Nguyen vt lieu, cOng cii, ding ci: theo giá bInh quân gia quyn. 

Hch toán hang ton kho: Phi.rcnig pháp kê khai thuOng xuyên. 

Phirong pháp 1p  dy phOng giãm giá hang tn kho: dtr phOng cho hang tn kho duvc trIch 1p khi giá trj thuAn CO 

th thirc hin dirçic cüa hang tn kho nhO hcm giá gc. Giá tn thuAn có the thi,rc hin dirçic là giá bàn uâc tinh tth di chi 
phi trOc tinh dé hoàn thành san phâm và chi phi bàn hang trâc tInh. S dij phOng giàm giá hang tOn kho là s chCnh 
loch giCa giá gc hang tn kho IOn han giá trj thuAn có th thrc hin &rcic cOa chOng. D,r phang giäm giá hang tn 
kho &rcrc 1p cho trng mt hang tn kho có giá gc IOn han giá frj thuAn có th thrc hin thiçic. 

6. Nguyen tAc ghi nhn và khAu hao tài san có djnh (TSCD) 

6.1 Tài san c djnh hfru hInh 

Tài san cô djnh hUu hInh dirçc ghi nhn theo nguyen giá trO di (-) giá trj hao mOn lüy k. Nguyen giá là toàn bt các 
chi phi ma doanh nghip phài bO ra d có dtrçic tài san c djnh tinh d&i thOi dim dua tài san do vào trang  thai sn 
sang sir dung theo dr tinh. Các chi phi phát sinh sau ghi nh.n ban dAu chi thrcic ghi tang nguyen giá tài san c djnh 
nêu các chi phi nay chAc chàn lam tang lqi Ich kinh t trong tuang lai do s& dung tài san do. Các chi phi khOng thOa 
man diu kin trên ducic ghi nhn là chi phi trong nàm. 

Khi tài san c djnh thrçic bàn hoc thanh li', nguyen già và khAu hao lüy k thrçic xóa so và bat k' khoàn lãi l nao 
phát sinh tO vic thanh l' dêu di.rqc tinh vào thu nh.p hay chi phi trong nã.m. 

Xác dnh nguyen giá trong tOng trtrOng hqp: 

Tài san cc djnh hfru hInh mua sm 

Nguyen giá tài san c djnh bao gm giá mua (trO (-) các khoàn di.rgc chit khAu thuang mai  hoc giàm gia), các khoàn 
thug (khOng bao gm càc khoãn thu di.rc hoàn li) và các chi phi lien quan trrc tip dn vic dtra tài san vào trng 
thai sn sang sO ding, nhu chi phi lAp dat, chy thO, chuyen gia va các chi phi lien quan tnirc tip khác. 

Tài san c djnh hInh thành do dAu tir xây dijng thea phwing thOc giao thAn, nguyen giá là giá quyAt toán cOng trinh 
dAu tir xây drng, các chi phi lien quan trrc tip khác va l phi tnrOc ba (nu có). 

Tài san c djnh là nhà cfra, vt kin trOc gAn lin vOi quyn sO diing dAt thI giá trj quyên sO dung dat discic xác djnh 
riêng bit và ghi nhan  là tài san c djnh vO hInh. 

Các thuyAt minh nay là bcphn hcip than/i các Báo cáo îàì chinh. Trang 13 
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6.2 Tài san c dinh vô hInh 

Tài san c djnh vô hInh &rcic ghi nhn theo nguyen giá trir di (-) giá trj hao mon lily k. Nguyen giá tài san c djnh vO 
hInh là toàn b các chi phi ma doanh nghip phài bô ra d có ducic tài san c6 djnh vô hInh tInh dn thai dim thra tài 
san do vào sir dvng  theo d kién. 

Xác djnh nguyen giá trong tirng truing hcrp: 

Tài san cá djnh vô hInh là quyn sz dyng dät 

Nguyen giá tài san c6 djnh vô hInh là quyn sir diing dt là s tin trã khi nh.n chuyn nhircrng quyn sir ding dt hçcp 
pháp tir ngirii khác, chi phi dn bO, giài phong mt b&ng, san 1p mt bang, l phi truóc ba... 

6.3 Phinrng pháp khu hao TSCI) 

Tài san c djnh dirge khu hao theo phuung pháp dung th&ng dra trên thin gian sir dicing Inc tInh cUa tài san. Thin 
gian hiru diing i.rOc tInh là thin gian ma tài san phát huy duçic tác dung cho san xut kinh doanh. 

Thôigian hfru dyng wóc tInh cáa các TSC'D nhwsau: 

Nhà xithng, vt kiln trzc 25 nám 

May móc, (hilt bj 03 - 08 nãm 

Phu-crng tin vn tài, truyln dan 03 - 08 nàm 

Quyln th dyng dá't vó rh&i hgn dizçrc ghi nh2n theo giá glc và không tInh khdu hao. 

7. Nguyen tc ghi nhn nq phãi trã 

Các lthoãn ng phãi trà dirge ghi nhn theo nguyen giá và không thp han nghTa vy phãi thanh toán. 

Cong ty thi,rc hin phân ba1  các khoàn ng phài trã là phãi trà nguni ban và phãi trà khác tOy thuc theo tInh chat cOa 
giao djch phát sinh hoc quan h gitra cOng ty và di tl.rgng phài trã. 

Các khoãn ncr phài trã thr rc theo dOi chi ti& theo kS' han phai trá, di tizçcng phài trà, loai nguyen t phãi trà (baa gm 
vic dánh giá laj  ncr phâi trà thOa man djnh nghia các khoàn miic tin t có gc ngoai t) và các yu t khác theo nhu 
cAu quãn l cOa Tang Cong ty. 

Tai thu dim 1p báo cáo tài chInh, Tong Cong ty ghi nhn ngay mt khoàn phãi trà khi CO CáC bAng chIrng cho thAy 
mOt khoãn tn thAt có khá näng chAc chAn xay ra theo nguyen tAc then trçng. 

8. Nguyen tc ghi nhn vay 

Giá trj các khoãn vay dirge ghi nhn là tng s tin di vay cOa các ngán hang, t chirc, cong ty tài chinh và các thi 
tircmg khác (khong bao gm các khoàn vay dun hInh thirc phát hành trái phiêu hoac phát hành cO phiAu mu dãi có 
diu khoãn bAt buc ben phát hành phài mua lai tai mOt thu diem nhAt djnh trong tl.rang lai). 

Các khoán vay dugc theo dOi chi tit theo tang di tugng cho vay, cho ng, tirng kh trOc vay ng và tirng loi tài san 
vay ncr. 

Các lhuye't minh nay là b5phin hç,-p thành các Báo cáo tài chInh. Trang 14 
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9. Nguyen tc ghi nhn các khoãn chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gm lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trljc tiêp den các khoàn vay cUa doanh 
nghip disçic ghi nhn nhtr khoân chi phi san xut, kinh doanh trong nãm, tr& khi chi phi nay phát sinh tü các khoàn 
vay lien quan trVc tip dn vic dAu tu xây dmg hoc san xut tài san dâ dang ducic tinh vào giá tr tài san do (thrqc 
vn hóa) khi có dO diêu kiin quy djnh tai  chuân  mvc  k toán s 16 ' Chi phi di vay". 

10. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

Chi phi phài trà bao gm chi phi lãi tin vay; chi phi d t?nl  tInh giá v6n hang hOa, thành phm bt dng san d ban... 
dã phát sinh trong kS'  báo cáo nhung thc t chua chi trã. Các chi phi nay ducic ghi nh.n dira trên các ixâc tinh hçip l 
v& s tin phài trã theo các hçcp dng, thOa thun ciii th. 

11. Chinh sách tiên hro'ng và các khoãn bão him bt buc 

Tin krong di.rçic tInh toán và trich 1p dua vao chi phi trong k'3' dira theo hcp dng lao dng và quy ch tin kong cOa 
Tng Cong ty. Theo d5, bão him xä hi, bão him y t và báo him th.t nghip cüng duçic trich 1p vai l là 
25,5%, 4,5% và 2% tucmg rng tin li.rcmg cOa nguäi lao dng. T l 2 1,5% s thrqc dira vào chi phi bão him xã hôi, 
bão him y t, bào him that nghip trong ks'; và 10,5% së ducic trich th h.n:mg cOa ngu?i lao dng. 

Tién kong chi trá cho ngithi lao dng thrcic quy djnh trong hqp dng lao dng. 

12. Nguyen tc ghi nhn vn chO s& hiru 

VngopcOachüs&huii 

Vn gop cOa chO s hfhi duçic hInh thành tü s tin dã gop vn ban du, gop b sung cOa các c dong. Vn gop cOa 
chO sâ httu ducic ghi nhn theo s vn thc t da gop b.ng tin hoc b&ng tài san tinh theo mnh giá cOa c phiu dâ 
phát hãnh khi mâi thành 1p, hoc huy dng them d mO rng quy mô hot dng cCia Tong Cong ty. 

Thng dir vn cô phân 

Phàn ánh khoãn chênh lch tang gi[a giá phát hành c phiu so vâi mnh giá khi phát hành l&n dAu hoc phát hành 
b sung c phiu và chênh loch tang, giãm giva s tin thrc t thu ducic so vâi giá mua li khi tái phát hành c phiu 
qu9. Trithng hcip mua lai  c phiu d hOy bô ngay ti ngày mua thi giá trj cO phiu &rqc ghi giám nguOn vOn kinh 
doanh t?i  ngày mua là giá thrc tê mua li và cOng phãi ghi giãm ngun vn kinh doanh chi tit theo mnh giá và ph&n 
thng dir vn cô phân cOa c phiu mua li. 

Lç'i nhun chira phân phi 

Lçi nhun sau thug chira phan ph61 duçic ghi nhn là s lçii nhun (hoc l) tir kt qua ho?t dng kinh doanh cOa Tong 
Cong ty sau khi trü (-) chi phi thus thu nhp doanh nghip cOa k'3' hin hành và các khoãn di&u chinh do áp ding hè,i 
t thay di chjnh sách k toán, diu chinh hi t sai sOt trçng yu cUa các nãm trtxOc. 

Vic phán phi lçri nhu.n dtrcic can cr váo diu ! TOng Cong ty và thông qua Di hi dông cO dOng hang näm. 

13. Nguyen tc ghi nhn C phiu qu5 

Các cong ci vn chO sO h0u duc Tong Cong ty mua 1i (c phiu qu) duqc ghi nhn theo nguyen giá và tth vào vn 
chO sO hQmTng Cong ty khOng ghi nh.n các khoán lài/(l) khi mua, ban, phát hãnh hoc hOy các cong ci vn chO sO 
htku cOa minh. Khi tái phát hành, chenh lch giiia gia tái phát hành và giá so sách cCia cO phiu qu9 duçic ghi vào 
khoá.n mic "Thng dir vn c phn". 

Cdc thuyl rn/nh nay là b phn hcip thành các Báo cáo iài chInh. Trang 15 
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14. Nguyen tc và phuüiig phãp ghi nhn Doanh thu và thu nhp khác 

Doanh thu cho thuê tãi san 

Tong Cong ty áp dung phiicmg pháp ghi nhn doanh thu mt IAn di vai toàn b s tiAn cho thué nhn truâc khi thôa 
man dng thai 4 diu kin: 1. Ben di thuê không co quyn hñy ngang hp dng thuê và doanh nghip cho thuê khOng 
cO nghia vi phãi trà Ii s tiAn dã nhn truâc trong mçi tnring hçip và duOi mpi hjnh thrc; 2. So tién nhn triióc t& 
vic cho thuê không nhO han 90% tng s tin cho thuê d kin thu drccc theo hcp dng trong sut th&i han  cho thuê 
và ben di thuê phâi thanh toán toOri b s tin thuê trong vOng 12 tháng k tir thai diAm khâi dâu thuê tài san; 3. HAn 
nhis toàn b rOi ro và lqi Ich gAn Iin vâi quy&n sâ hUu tâi san thuê dã chuyAn giao cho ben di thuê; 4. Uâc tInh ducic 
thong di dAy dO giá vAn cUa boat dng cho thuê. 

Doanh thu cung cp djch vt.i 

Doanh thu cOa giao djch v cung cAp djch vi duçic ghi nhn khi kt qua cOa giao djch do duqc xác djnh mt cách 
dáng tin cay. Tnräng hcp giao djch vA cung cAp djch vii liOn quan dAn nhiAu kS'  thI doanh thu dtiçic ghi nh.n trong 
näm theo kt qua phAn cOng vic d hoàn thOnh vào ngáy l.p Bang Can d6i kA toán cila k' dO. Doanh thu cung cAp 
djch vti thrçic ghi nhn khi dAng thai thOa man tAt cá b6n (4) diAn kin: 1. Doanh thu di.rcc xác djnh thong di chAc 
chAn. Khi hcip dAng quy djnh ngl.r&i mua thrçic quyAn trá 1aj  djch vi,i d mua theo nhUng diu kin cii th& doanh nghip 
chi duçic ghi nhn doanh thu khi nh&ng diAn kiin cv th do khong cOn tOn tai  và ngtrai mua khOng dirc quyAn trã Ii 
djch vii dã cung cAp; 2. Doanh nghip dA hoc së thu &rc lqi ich kinh t 1r giao djeh cung cap djch vi do; 3. Xác 
djnh discic phAn cong vic dâ hoàn thành vào ngày 1p bang Can dôi kê toán; 4. Xác djnh duqc chi phi phát sinh cho 
giao djch và chi phi hoãn thành giao djch cung cAp djch viii do. 

NAn khOng th xác djnh thiçic kt qua hçip dAng mt each chAc chAn, doanh thu sO chi thrçc ghi nhn a mirc có the thu 
hi duçic cfia các chi phi dä &rqc ghi nh.n. 

Doanh thu hç'p dng xãy dng 

Doanh thu ban dAu duçrc ghi nhn trong hcip dAng; và các khoãn tang, giam khi thirc hin hgp dAng, các khoàn tin 
thi.r&ng và các khoán thanh toán khác nAn các khoãn nay có khá nang lam thay dOi doanh thu, và có the xác djnh &rcic 
mt cách dáng tin cay. Doanh thu cOa hçrp dAng xây dirng thigc xác djnh bAng giá trj hçcp I cOa các khoán da thu hoc 
sO thu duqc. Vic xác djnh doanh thu cOa hcrp dông chju tác dng cUa nhiOu yêu to không chãc chãn vi chOng tuS' 
thuc váo các sij kin sO xáy ra trong thzang Iai. Vic âc tInh thi.r&ng phái duc sCra dôi khi các sir kin do phát sinh 
và nhung yAn t khOng chAc ch&n duc giãi quyt. Vi vy, doanh thu cOa hcrp dAng có the tang hay giàm a tang thai 
k. 

Ghi nhn doanh thu và chi phi cOa hcrp dng xây dijng dirqc ghi nhn khi kt qua thc hin hçhp dAng xây dirng duoc 
xác djnh mt each dáng tin cy và dixcrc khách hang xác nh.n, doanh thu vã chi phi liOn quan dAn hçrp dAng duoc ghi 
nhn tirong mg vâi phân cOng vic d hoán thãnh duçic khách hang xác nhn trong nãm phan ánh trOn hóa don da 

Di vâi hqp dAng xáy dmg giá c djnh, kt qua cUa hgp dAng dhvc uâc tInh mt cách dang tin cy khi thOa man dAng 
thai 4 diAn kin: 1. Tong doanh thu cOa hgp dAng duc tinh toán mt cách dáng tin cay; 2. Doanh nghip thu diiqc Içi 
ich kinh t tir hçip dAng; 3. Chi phi dO hoàn thanh hqp dAng và phAn cOng vic d hoàn thành t?i  thai diAm Ip  báo cáo 
tài chInh dime tInh toán mt cách dáng tin cy; 4. Các khoán chi phi lien quan dAn hcrp dong cO the xác djnh duvc rO 
rang và tinh toán mt each dáng tin cy d tAng chi phi thi.rc t cOa hcrp dong có the so sánh duvc vOi tong dir toán. 

Di vOi hgp dAng xây dijng vâi chi phi phv thOrn, kt qua cOa hqp dAng &rac i.rac tInh mt each dang tin cay khi thóa 
man dOng thai 2 diOu kin: 1. Doanh nghip thu duqc li Ich kinh tO tir hqp dOng; 2. Các khoán chi phi liOn quan dAn 
hvp dAng cO the xác djnh dirgc rO rang và tinh toán mt each dáng tin cy khOng ke có &rvc hoàn trá hay khOng. 

Các thuyll minh nay là b5phn hçp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 16 
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15. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn Doanh thu và thu nhp khác (tip theo) 

Doanh thu ban bt dng san 

DEi von các cong trInh, hang miic Cong trinh ma Tong Cong ty là chü du ttr thI doanh thu ban bt dng san di.rccc ghi 
nhân khi dng th&i thoã man 5 di&u kin: 1. BAt dng san dâ hoàn thành toàn bO và bàn giao cho ngx&i mua, doanh 
nghip dà chuyAn giao rCii ro và lcii ich gAn hAn vâi quyAn sâ hftu bat dng san cho ngithi mua; 2. Doanh nghip 
không cOn nAni gift quyAn quán 1 bAt dng san nhu ngträi sO hftu bAt dng san hoc quyAn kiOm soát bAt dng san; 3. 
Doanh thu diicic xác djnh tuang dM chAc chAn; 4. Doanh nghip d thu thrcyc hoc së thu duqc Igi Ich kinh tA tr giao 
djch ban bAt dtng san; 5. Xác djnh dtrçic chi phi hen quan dAn giao djch ban bAt dng san. 

Doanh thu hot dng tài chInh 

Doanh thu ho?t dng tài chInh phãn ánh doanh thu tr tiAn läi, c6 trc, lqi nhun &rçic chia, doanh thu tr chuyAn 
nhi.rcmg vn dAu tir và doanh thu hot dng tài chInh khác cUa doanh nghip. 

Doanh thu phát sinh hr tiAn hãi, cA tirc và li nhun di.rçic chia cüa doanh nghip dtxçic ghi nhn khi thOa mAn dAng thOi 
2 di&u kin: 1. Co kha nAng thu thrcic lcii ich tO giao djch do; 2. Doanh thu duçc xác dlnh  ttrcmg d6i chAc ch&n. 

- Tiên lAi duqc ghi nh.n trên ca sO thOi gian và lAi suAt thijc tê tOng ks'. 

- CA tirc va lqi nhun thrçic chia duçic ghi nhn khi cA dOng ducc quyi nhn cA tirc hoc cáo ben tharn gia gOp vAn 
dirqc quyAn nhn lçii nhun tO vic gop vAn. 

Khi khOng thA thu hAi mtt khoàn ma truOc dO dA ghi vào doanh thu thi khoán cO khà nAng không thu hAi dtrccc hoc 
không chAc ch&n thu hAi thiqc do phãi hach  toán vào chi phi phát sinh trong nAm, khOng ghi giãm doanh thu. 

15. Nguyen tAc và phtrong pháp ghi nhn giá vAn hang bàn 

Giá vAn hang ban phán ánh trj giá vAn cüa san phAm, hang hóa, djch vi,i, bAt dng san bàn trong k' và cáo chi phi khác 
dqc ghi nhn. vào giá vAn hoc ghi giãm giá vAn trong k' báo cáo. Giá vAn dtrçic ghi nhn ti thOi diem giao djch 
phát sinh hoc khi CO kha nang tircmg dAi chAc ch&n së phát sinh trong hircmg lai không phân bit dA chi tiAn hay chira. 
Giá vAn hang bàn và doanh thu dircic ghi nhn dAng thOi theo nguyen tAc phü hcip. 

16. Nguyen tAc và phuong pháp ghi nhn chi phi tài chInh 

Chi phi tài chinh bao gAm cac khoân chi phi hoc khoán I hen quan dAn các hot dng dAu tu tài chInh, chi phi lAi 
vay và chi phi chuyên nhtrçmg vAn gop và các khoãn chi phi tài chinh khác. 

Khoán chi phi tài chinh dirqc ghi nhn chi tiAt cho tOng ni dung chi phi khi thjc tA phát sinh trong kS'  và disqc xác 
djnh mt cách dáng tin cy khi có dAy dü b&ng chOng vA cáo khoán chi phi nay. 

17. Nguyen tAc và phirang pháp ghi nhn chi phi thuê thu nhp doanh nghip 

Chi phi thuA thu nhp doanh nghip bao gAm chi phi thuA thu nhp doanh nghip hin hành và chi phi thuA thu nhp 
doanh nghip hoAn li phát sinh trong nAm lam cAn cO xác djnh kAt qua hot dng kinh doanh sau thuA cOa Tong COng 
ty trong nAm tài chInh hin hành. 

Chi phi thuA thu nhp doanh nghip hin hành là sA thuA thu nhp doanh nghip phãi np tinh trên thu nh.p chju thuA 
trong nAm và thuA suAt thuA thu nhp doanh nghip hin hành. 

Các khoán thuA phài np ngân sách nhà ntrOc së duçic quyAt toán ci thA vOl ca quan thuA. Chênh Ich gifta sA thuA 
phãi nOp  theo sO sãch và sA hiu kiAm tra quyAt toán s &rcrc diAu chinh khi Co quyAt toán chinh thftc vOi Co quan thuA. 

Các zhuyul minh nay là bç5 phn hçxp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 17 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN D!A  OC SAI GON MusBO9-DN 

BAN TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

QU13 NAM2022 i90n vj tInh: Dng Viêt Nam 

17. Nguyen tc và phtrouig pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip (tip theo) 

Thu suit wi dài 10% di vOi phAn thu nhp cüa Cong ty ttr thtrc hin dr an dAu tis - kinh doanh nhà a xâ hi, theo 
quy djnh ti dim d Khoàn 3 Diu 19 Thông tti s 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 cUa B Tài chInh hiràng dn thi 
hành Nghj djnh s 218/2013/ND-CP ngày 26 tháng 12 nãm 2013 cüa Chinh phü quy djnh và hiiàng dn thi hành Lut 
Thus thu nhp doanh nghip, quy djnh ye áp di,ing thuê suât ru dAi 10% trong su& thai gian hoat dng: "d) Phn thu 
nhp cüa doanh nghip tir thrc hin dir an du ti.r - kinh doanh nhà a xa hOi d bàn, cho thuê, cho thuê mua d6i vâi các 
di tlrçlng quy djnh ti Diu 53 Lut nhà a". 

Do chira chic chin có duvc Igi nhun tInh thu trong twing lai, nén Tng Cong ty dã không ghi nhn tài san thu thu 
nhp hoAn lai  di vai các khoãn l tInh thu chLra sir dung. 

Thu sut thu thu nhp doanh nghip di vâi các hoat dtng khác áp drng cho Tong Cong ty trong nãni hin hãnh là 
20%. 

18. Cong ci tài chInh 

Ghi nhn ban du 

Tài san tài chInh 

Theo thông tix s6 210/2009/TT-BTC ngày 06 thang 11 nãm 2009 cüa B Tài chInh ("Thông ttr 210"), tài san tài chInh 
ducyc phân loi mt cách phü hçip, cho mvc  dich thuyt minh trong các báo cáo tài chinh, thành tài san tài chinh thrac 
ghi nhn theo giá tn hqp l thông qua Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh, cac khoán cho vay và phài thu, cac 
khoãn du ttr gifl dn ngày dáo hn và tài san tài chInh sn sang d bàn. Tng Cong ty quyt djnh phân Ioi các tài san 
tài chInh nay tai  thai dim ghi nhn ln dAu. 

Ti th&i dim ghi nhn 1.n dAu, tài san tài chInh dsçic xác djnh theo nguyen giá cong vài chi phi giao djch tri,rc tip có 
lien quan. 

Các tài san tài chInh cüa Tong Cong ty bao gm ti&n va các khoàn tin g1ri có k' han, các khoàn phái thu khách hang, 
phài thu khác và các khoàn cho vay. 

Ncr phãi trã tài chInh 

Nq phài trà tài chInh theo phm vi cüa Thông tu 210, cho miic dich thuyt minh trong các báo cáo tài chInh, duac 
phan loai môt cách phü hçrp thành các khoãn ng phãi trà tài chInh dugc ghi nhn thông qua Báo cáo kt qua hot dng 
kinh doanh, các khoan nq phai trá tài chInh thrqc xác djnh theo giá trj phân b& Tng Cong ty xác djnh vic phán loi 
cac khoán nç phài trá tài chInh tai  thai dim ghi nhn l.n du. 

Tt cà nq phai trà tài chInh &rcc ghi nhn ban du theo nguyôn giá cong vài các chi phi giao djch trirc tip có lion 
quan. 

N phai trá tài chInh cüa Tng Cong ty bao gm các khoãn phãi trá nguai bàn, các khoãn phài trà khác, nçi và vay. 

Các ihuyAt minh nay là b5phdn hçrp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 18 
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19. Cong cij tài chInh (tip theo) 

Giá trl sau ghi nhn ln du 

Hin tai  khOng có yêu cu xác djnh li giá trj cCja các cong ci tài chmnh sau ghi nhn ban du. 

Bü trCr các cong c tài chInh 

Các tài san tài chInh và nq phài trà tài chmnh duçic bCi ti-Cr và giá trj thun së thrçic trmnh bay trên các báo cáo tài chIrih 
nu, và chi nu, dan vj có quyn hçip pháp thi hãnh vic bü trCr các giá tn dA duqc ghi nhn nay và có ' djnh bü ti-Cr 
trén ca sâ thun, hoc thu dtrcic các tài san và thanh toán na phài trà dng theyi. 

20. Các ben lien quan 

Các ben lien quan là các doanh nghip, các cá nhán, trrc tip hay gián tip qua mt hay nhiu trung gian, có quy&n 
kim soát hoc chju sr kim soát cüa Tang Cong ty. Các ben lien kt, các cá nhán nào trirc tip hoc gián tip n&m 
gift quyn biu quyt và có ành hi.rCrng dáng k di vâi Tang Cong ty, nh&ng chCrc trách quàn l chfi chE,t nhii Ban 
Tng Giám dc, Hi dng Quàn trj, nhthg thành vién than cn trong gia dInh cta nh0ng cá nhân ho.c các ben lien kEt 
hoc nhCing cong ty lien két vói cá nhân nay cüng duçc coi là các ben lien quan. Trong vic xem xét trng mi quan h 
gifla các ben lien quan, bàn cht cüa mi quan h duçrc chü chir không phâi là hinh thirc pháp l'. 

21. Nguyen tc trInh bay tài san, doanh thu, két qua kinh doanh theo b phn 

B phn kinh doanh bao gm b phn theo linh vrc kinh doanh và b phn theo khu vvc  dja li'. 

B phn theo linh vrc kinh doanh là mt b phn Co th phân bit thrcic ciia Tong Cong ty tham gia váo qua trinh san 
xut hoc cung cp san phm, djch vi riéng lé, mt nhóm các san phâm hoc các djch vii có lien quan ma b phan nay 
có rOi ro và lqi Ich kinh t khác vâi các b phn kinh doanh khác. 

Bô phn theo khu virc dja l là mQt b phn có th phãn bit thrcic cüa TOng Cong ty tham gia vào qua trInh san xut 
hoc cung cp san phâni, djch vij trong phm vi mt mOi tnrOng kinh t cii the ma b phn nay cO rOi ro và li Ich 
kinh t khác vOi các b ph.n kinh doanh trong các mOi truCing kinh t khác. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC  TRIINH BAY TRONG BANG CAN DOI ICE TOAN 

1. Tin và các khoãn tu-0ng thro'ng tin 30/09/2022 01/01/2022 

Tiên 224.658.259.707 6.161.037.613 

Tiên mat 6.502.670.874 4.005.801.504 

TiOn gCri ngân hang 218.155.588.833 2.155.236.109 
Các khoãn tu0ng throng tiên 222.23 1.750.000 

Tiên gCri có kS' han không qua 3 tháng 222.231.750.000 

Cong 446.890.009.707 6.161.037.613 

2. Các khoãn dãu tir tài chInh: Xem thuyet minh trang 34-37. 

T 

3. Phãi thu cfla khách hang 

Ngn hn 
Phái thu khách hang là các 
ben lien quan (xem thuyt 
minh X.2) 

Các khách hang mua can ho 

Cng 

30/09/2022 01/01/2022 

Giá trj Di phOng Giá tn Dir phOng 

1.909.908.642 1.904.756.727 

41.372.846.025 43.500.478.102 

43.282.754.667 45.405.234.829 

Các thuye'I minh nay là bephen  hcip tlthnh các Báo cáo íàí chinh. Trang 19 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN NA OC SAT GON Mu s B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

QUJ3 NAM2022 Don v/ tInh.' Dng Viêt Nam 

4. Trã tru'&c cho ngui ban 30/09/2022 01/01/2022 

  

Giá trj Dir phông Giá trj Dy' phông 

a. Ngn hn 84.294.045.000 313.787.574.089 

Các c dông cCia Cong ty 
Co ph.n Xây d%mg Sài GOn 
Kim Hâo 222.882.934.000 

Nguyn Dai  Nguyen (1) 37.350.000.000 35.350.000.000 

Trã trixâc ngträi bàn là các 
ben lien quan (xem thuyt 
minh X.2) 2.345.220.000 2.003.797.768 

Trã trirâc cho ngirâi bàn 
khác 44.598.825.000 53.550.842.32 1 

b. Dài hn 62.300.000.000 - 47.300.000.000 

Cong ty C phàn DAu tu 
Xây drng Trân Vit (2) 15.000.000.000 - 15.000.000.000 

Nguyn Thj Van (3) 45.000.000.000 20.000.000.000 

Các dôi tuqng khác 2.300.000.000 12.300.000.000 

Cong 146.594.045.000 361.087.574.089 

(1) Khoãn trâ tnràc cho Ong Nguyn Dai  Nguyen d thc hin dn bO, nh.n chuyên nhircing quyên sü diing dt và 
các thO tyc c.n thit chuãn bj dAu ti.r d an cho các dr an cOa TOng Cong ty. 

(2) Khoãn tin trà tru'àc theo các hqp dcng nhn chuyn nhiiçrng c phn. Dn thii diem I.p  báo cáo tái chInh nay, 
các ben dang tin hành các thu tyc cAn thit dA thanh l' hqp dng. Theo do, các cô dOng Cong ty Co phân Dâu ti.r 
Xây dirng TrAn Vit s hoàn trã li s ti&n dá nhn và lãi pht (nOu co) cho TOng Cong ty. 

(3) Khoán Ong truâc cho bà Nguyn Thj Van theo hqp dng dt cpc, hia mua và hia ban s 15/HDDC ngày 
15/9/2017 và PLHD s 01 ngày 30/3/2018. Tong Cong ty 1ng tnrOc cho bà Nguyn Thj Van d nhn chuyn 
nhuqng Iô dAt tça lc tai  Phirmg An PhO DOng, Qun 12, Thành ph H Chi Minh. DOn thai dim 1p báo cáo tài 
chinh nay, Ban Ttng Giám dc lông COng ty dánh giá khOng có sir suy giâm hay bAt k' tn thAt nu cO di vai 
kiioàn 1mg truOc nay vi trong kS'  Tng COng ty tip tue nhn Quyt djnh cOa Cc thi hành an dan si,r v vic chuyn 
h sa thi hà.nh an tü Chi cic Thi hành an dan sir Qun 10 sang cyc thi hành an dãui si,r Tp.Hô ChI Minh d tiAp tyc 
thi hành an. 

Các thuyll mirth nay là b(5 phin hcip thành các Báo cáo tài chinh. Trang 20 



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

BAN THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH 

QU13 NAM2022 £oz vj tinh: Dng Vit Nam 

5. Phãi thu v cho vay 3 0/0 9/2022 01/01/2022 

Ngn hn Giá trj Du phông Giá trj Dir phông 

Phài thu v cho vay là các 
ben lien quan (xem thuyt 
minh X.2) 

Cong ty TNHH Du ljch 
Tin Phü (1) 

Cong ty C ph.n Din May 
TP.HCM (2) 

Các to chüc, cá nhân khac 

Cong 

17.160.700.000 4.965.700.000 

30.000.000.000 30.000.000.000 

35.000.000.000 

77. 862.82 1.3 16 8.562.821.3 16 

160.023.521.316 43.528.521.316  

(1) Phãi thu tr Cong ty TNHH Du ljch Tin Phi theo hcip dng vay s 02/2019/HDVT ngày 30/01/2019 vài s tin 
30.000.000.000 VND, lãi suit 12%/näm th&i hn vay 3 tháng, ngày trà nçi vay: 30/4/20 19. Tài san dam bào là 
quyn sir dicing d& có din tIch 20.900m2 ti khu du ljch Tin PhC, xà Tin Thành, Thành ph6 Phan Thi&, tinh 
BInh Thun. Trong do, din tIch dã dtrçic cp Giy chOng nhn Quyn s1r dung dt là 12.9 15m2 có s 103674 do 
Sâ Tài nguyen và MOi triiâng tinh BInh Thun cAp ngày 23/5/2007. Khoãn cho vay nay dang duqc ca quan thi 
hành an TP.Plian Thit thi1 l, giãi quyt theo Quyt djnh thi hành an theo dan yéu cAu s 792/QE-CCTHADS 
ngày 26 tháng 05 nãm 2022 cOa Chi cc thi hành an dan sr TP.Phan ThiAt. Ban TOng Giám dc TOng Cong ty 
dánh giá rang khã närig thu hi di vài khoàn phai thu nay không bj suy giâm do giá tn tài san darn bào thu hi 
ducic lan hon khoãn cho vay nay. 

(2) Phài thu tü Cong ty C 
28/07/2022 và hqp dOng s 
12%/näm, thai gian vay IAn lirqt 

6. Phãi thu khác 

PhAn Din May Tp.HCM theo hcip dng cho vay s 10/2022/HDVV-SGR ngày 
14/2022/HDVV-SGR ngày 29/09/2022, so tiOn vay 35.000.000.000 VND Iäi suAt 

là 12 tháng và 10 tháng. 

30/09/2022 01/01/2022 

Giá trj Dir phOng Giá trl Dir phOng 

a. NgAn hn 87.131.401.605 (25.179.472.000) 85.666.809.027 

K cisçlc, k qu9 1.018.400.000 26.0 18.400.000 

-Kj5qu9ditcQc hçrp thing 
h&a mua, hila ban 25.000.000.000 

- K)5 qu9 dam báo thc 
hin ditán  dáu 1w 1.018.400.000 1.018.400.000 

Phãi thu v hcip tác dâu tu 24.843.472.000 (24.843.472.000) 25.045.872.000 

- OngLám Thành Gia (1) 24.843.472.000 (24.843.472000) 25.045.872.000 

T?m (mg nhân viên 8.854.039.800 8.829.020.454 
Phâi thu khác là các ben 
lien quan (xem thuyAt minh 
X.2) 10.492.070.944 20.454.014.780 

Các khoãn phài thu khác 41.923.418.861 (336.000.000) 5.319.501.793 

Cong 87.131.401.605 (25.179.472.000) 85.666.809.027 

Các Ihuyei minh nay là bç5 phein hcrp ihành các Báo cáo iài chinh. Trang 21 



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

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

QU)3 NAM2022 

Mu s B 09-ON 

Dan vf tinh: Dng Vit Nam 

6. Phãi thu khác (tip theo) 30/09/2022 01/01/2022 

Giá trl Dir phOng Giá trl Dir phong 

b. Dài hn 69.740.000.000 69.740.000.000 

Chüa An Giáo (2) 33.700.000.000 33.700.000.000 

Nguyn Manh  Hung (3) 24.700.000.000 24.700.000.000 

DA Mc Bài - Tây Ninh (4) 11.100.000.000 11.100.000.000 

K' qu, k cuqc dài han 
thuê dt 240.000.000 240.000.000 

Cong 156.871.401.605 (25.179.472.000) 155.406.809.027 

(1) Phái thu ông Lam Thành Gia v khoãn hp tác du tix vâi mt ben thir ba (ca nhân) theo hqp dng gop vn s 
19/HDKT-2017 ngày 08/12/2017. Theo dO, Cong ty dä gop 50 t VND d ben thr ba tr khai thác kinh doanh tai / 

khu dAt có tong diên tich là 1.234,4 m2 tça lac tai PhtrOiig Bn Nghe, Qu.n 1, Thành ph H Chi Minh. Bin pháp 
dam bão thOa thun bao gOm so cô phAn s h0u cüa ông Lam Thành Gia tai  mt s doanh nghip và quyn sr dvng 
dAt cüa mt cá nhân là ben lien quan cUa ông Lam Thành Gia. Dn thui dim 1p báo cáo tài chInh nay, dA trIch lap 
dir phOng tn thAt tài san d&i v6i khoân phãi thu nay. 

(2) ThOa thun hqp tác dâu tii so 09/HTDT/2019 ngày 05/10/2019 thrqc k gi&a Tong COng ty và ChOa An Giáo. 
Dn thui dim 1p báo cáo nay, TOng Cong ty và ChOa An Giáo dang phi hqp thijc hin các thU tiic pháp ly" theo 
quy djnh d thijc hin dAu ti.r dij an. 

(3) Khoãn gop vn theo hcip dông lien doanh s 02/2020/HDLD ngày 17/3/2020 vOl ông Nguyn Mnh HUng d 
thc hin dir an khu dan cii do thj tren khu dAt cO din tich khoàng 6 hecta tai  khu phO 4, th trAn An Thai, huyn 
PhU Quc, tinh Kiên Giang. Dn thii dim 1p báo cáo tài chInh nay, các ben dang tin hành các thU tic pháp l dA 
thiic hiên dAu tii dir an. 

(4) Khoãn phãi thu ye hqp tác dAu ti.r vào vào dij an Khu nhà a phia Nam dirUng Xuyên A tai  khu kinh tA cCra khAu 
Môc Bài, huyn Bn CAu, tinh Tây Ninh, do Cong ty Xáy dimg và Kinh doanh nhà Chg LOn (nay là Cong ty C 
phAn DAu tu và Dja c Sài GOn Chçi LOn) dmg ten chU dâu tu vOi t 1 von gop thOa thu.n là 20% vOi giá phi 
nhn chuyn nhi.rcrng là 11,1 t' dông. ChU dAu tu dang thirc hin thU tVc  pháp l d thrc hin dr an và d an dang 
thrçic triên khai theo dUng tiOn d. Ban Tng Giám dc lông Cong ty nhn djnh dir an trén là có tim nang và thu 
&rcYc lcii nhun trong tizang lal. 

7. Hang ton kho 30/09/2022 01/01/2022 

  

Giá gc Dir phOng Giá gc Dtr phông 
-Nguyen lieu, vt lieu 11.158.458.632 

Chi phi SX, KD dâ dang 351.371.731.472 597.209.031.415 

Hang hOa bAt dng san 7.383.787.935 7.332.876.12 1 

Cong 369.913.978.039 604.541.907.536 

Cthc Ihuyet minh nay là b5 phtjn hçp thành các Báo cáo tài chInh. Trang 22 



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

BAN THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHINH 

QUt3 NAM2022 

Mu s B 09- DN 

0on vi tmnh: f*ng Vit Nam 

7. Hang tn kho (tip theo) 

Chi phi san xut, kinh doanh dir dang bao gm: 30/09/2022 01/01/2022 

Dir an Hip BInh Chánh, Quãn Thu Dtrc 284.082.231.254 

Dij an An Phu Dông, Quán 12 39.940.335.090 38.164.765.268 

Dir an An Phu River View, Qun Thu Düc 3 1.780.352.890 29.853.476.031 

Dr an An Phü Residences, Qun Thu DCrc 73.509.532.156 71.603.624.643 

Dir an Van Lam, tinh BInh Thun 29.942.543.980 28.859.550.139 

D an t?i  Phan Huy Chu, phi.r&ng 02, TP. Vüng Tàu (*) 111.345.272.727 111.345.272.727 

Các cong trInh, dr an khác 64.853.694.629 33.300.111.353 

Cng 351.371.731.472 597.209.031.415 

(*) Là gia trj dt mua theo Thông báo tring du giá tài san ngày 17/7/2020 và các chi phi djch vi pháp ly cho khu dt 
dà mua d thrc hién dir an. 

- Các dir an trén du dang thirc hin theo tin d dä dircrc phê duyt bâi cc quan Nhà nirâc có thm quyn. 

- Giá trj hang tn kho dung d th chp, cAm c bào dam các khoãn nq phãi trà ti thri dim cui nàm: không có. 

8. Tài san c djnh huu hInh: Xem thuyt minh trang 33. 

9. Tài san c djnh vô hInh 

QuyAn scr dung dAt Iâu dài ti dja chi s6 63-65 Diên Biên PhU, phiràng 15, qun BInh Thnh, Tp. Ho ChI Minh. 
QuyAn sr dung dAt nay dang dirge thA chAp dam bão cho khoàn vay t?i  Ngan hang NOng nghip và Phát triOn Nông 
thôn - CN DOng Sài Gôn (Chi tiAt xem ThuyAt minh s V.16 - Vay và ng thuê tài chInh). 

10. Chi phi trã trw&c 30/09/2022 01/01/2022 

Dài han 14.183.206 145.795.837 

Chi phi cOng c, ding chä phãn b 14.183.206 145.795.837  

Cong 14.183.206 145.795.837  

11. Phãi trã nguOi bàn 30/09/2022 01/01/2022 

Ngn hn 
Cia trj 

- So co kha nang 
trã ncr 

Giá tn 
- So co kha nang 

trã ncr 

Phài trà ngithi bàn là eác 
ben lien quan (xem thuyAt 
minh X.2) 42.074.493.198 42.074.493.198 41.296.831.642 41.296.831.642 

Các nhà cung cap khác 4.844.270.696 4.844.270.696 5.075.177.968 5.075.177.968 

Cong 46.918.763.894 46.918.763.894 46.372.009.610 46.372.009.610 

Các Ihuye1 minh nay là b(5ph4n hcip ihành các Báo cáo tài chinh. Trang 23 



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

BAN THUYET MINH BAO cAo TAT cIIINH 

QLJ)3 NAM2022 Don vj tmnh: £ong Vit Nam 

30/09/2022 01/01/2022 12. Ngtroi mua tra tien trtro'c 

Ngän hn 

Cong ty TNHI-1 Du t!.r Sài Gàn Riverside 

Các khách hang khác 

Cong 

13 Thud Va CáC khoãn phãi np Nhà ntr&c 

364.18 1.179.444 

97.896.190.998 21.700. 198. 171 

97.896.190.998 385.881.377.615 

01/01/2022 
S phãi np 

trong k5' 
S da thyc np/ 

khu tr& trong k' 30/09/2022 

Phãi np 

Thué giá trj gia tang 71.840.553.666 23.885.958.024 47.954.595.642 

Thus thu nhp doanh nghip 43.469.381.029 928.628.987 42.540.752.042 
Thus thu nhp cá nhân 3.687.345.466 1.728.857. 133 4.889.537.444 526.665.155 
Thug nhà dt và tin thuê 
dt 2.093.506.138 2.093.506.138 A 
Các loai thu khác 5.092.607 5.092.607 .1 
Cong 3.687.345.466 119.137.390.573 31.802.723.200 91.022.012.839 

14. Chi phi phãi trã ngn hn 30/09/2022 01/01/2022 

Chi phi dr an Cao c An BInh - qun Tan Phü 35.467.984.69 1 37.559.563.119 

Chi phi dij an Hip BInh Chánh -qu.n Thu Dirc 27.0 18.623.925 

Các khoãn trich tnràc khác 5.3 15.340.049 10.468.200.580 

Cong 40.783.324.740 75.046.387.624 

15. Phãi trã khác 

a. Ngan han 

30/09/2022 01/01/2022 

Phãi trã khác là các ben lien quan (thuyt minh X.2) 4.509.130.004 4.455.568.36 1 

Nhn k qu, k cuçic ng.n hn 167.992.824.436 15.79 1.074.436 

Phài trá c tCrc cho cô dông 24.65 1.747.225 9.615.360.057 

Bão him xã hi, bão hiêm y t, bão him thAt nghip 72.393.000 335.538.015 

Các khoàn phãi trà, phài np khác 8.180.037.586 7.470.355.113 

Cng 

b. Dài hn 

- Câng ty TNT-il-I BDS REE ( thuyt minh X.2) 

205.406.132.251 37.667.895.982 

3.690.000.000 

Cong 3.690.000.000 

Cong 209.096.132.251 37.667.895.982 

Các IhuyEI minh nay là b phán hcjp thành các BOo cáo tai chInh. Trang 24 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TV CO PHAN DA OC sAi GON Mus6B09-DN 

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CIIINH 
QU)3 NAM2022 Dan vj tInh: Dóng Vit Nam 

16. Vay vã nq thuê tài chInh 30/09/2022 01/01/2022 

Giá tn 
So có khã nãng 

trã no 
Giá trj 

L So co kha nang 
trã flY 

a. Vay ngn han 241.742.401.812 241.742.401.812 286.204.539.732 286.204.539.732 

Cáccánhàn(1) 134.185.116.000 134.185.116.000 177.967.666.000 177.967.666.000 

CôngtyTNHHDjaôc 
Tun Minh (2) 23.478.662.137 23.478.662.137 23.478.662.137 23.478.662.137 

Cong ty TNHH MTV Dja 
c Sài GOn Nam Do (3) 18.578.623.675 18.578.623.675 18.578.623.675 18.578.623.675 

Cong ty Co ph.n Du tu 
BDS HOng Vtrang (4) 8.500.000.000 8.500.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 

Nhp Khâu Djch vi và dAu 
tisVitNam(5) 50.000.000.000 50.000.000.000 

Ngân hang HD Bank-CN HI 

Nguyn DInh Chiu 37.179.587.920 37.179.587.920 
G 

Vay dài han  den  han  trâ 7.000.000.000 7.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 

b. Vay dài han 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 

Ngân hang Agribank-CN 
Dông Sài GOn (5) 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 

Cong 301.742.401.812 301.742.401.812 346.204.539.732 346.204.539.732 

Thuyêt minh các khoãn vay 

(1) Khoãn vay tin cMp tr các Ca nhân nhm b sung vn liru dng vói Iâi sut dao dng tCr 9% dn 10,5%/näm (*). 

(*) Trong do, các khoàn vay ca nhãn các ben lien quan bao gm 30/09/2022 01/01/2022 

Ong Pham Thu 46.906.800.000 85.736.800.000 

Ong Pham DInh Thành 14.000.000.000 14.000.000.000 

Ba Trân Thj Tuyt Mai 7.207.437.000 7.207.437.000 

BàTr&n Thj Ga 25.000.000.000 25.000.000.000 

Ba Nguyn Thj Nguyen 2.641.379.000 2.641.379.000 

Ong Thai Quôc Ducmg 400.000.000 400.000.000 

Ong Pham Tuân 12.500.000.000 12.500.000.000 

Cng 108.655.616.000 147.485.616.000 

(2) Khoàn vay tr COng ty TNT-il-I Dja c TuAn Minh theo hçTp dng tin dung s 03/HDVT ngày 02/10/20 19. Miic dIch 
vay: sr diing cho hoat dng San xut kinh doanh. Day là khoãn vay tin chAp. St di.r cuM k' là: 23.478.662.137 
VND. 

Klioàn vay tü COng ty TNHII-I MTV Dja c Sài GOn Nam DO theo hcrp dng vay sO 09/2019!HDVV ngày 
3 1/12/2019. Dày là khoàn vay tin chAp. S du cuéji k' là: 18.578.623.675 VND. 

(4) Khoàn vay tr Cong ty C phAn BAt dng san HOng Vtrang thee hcrp dng vay s 01/2021/HDVV ngOy 06/01/2021. 
Dày là khoàn vay tin chAp. So dtr cuOi kS'  là: 8.500.000.000 VND. 

(5) Khoãn vay tr COng ty C phAn XuAt Nhp KhAu Dlch  vy và DAu tr Vit Nam thee hçrp dng vay s 143/VIC-SGR 
ngây 05/09/2022. Thai h.n vay 6 tháng. Lãi suât vay 9%! nãm. Dày là khoãn vay tin chAp. S6 dis cu6i k' là: 

50.000.000.000 VND. 

Các thuyet minh nay là b5 ph<in hcip than/i cdc Báo cáo tai chin/i. Trang 25 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA Oc sAi GON Mu s B 09- DN 

BAN THUYET P'IINH BAO cAo TAI CHINH 

QU13 NAM2022 Doii vi tInh: Lâng Vit Nam 

16. Vay Va nq thuê tài chInh (tip theo) 

(5) Khoãn vay tir Ngân hang Nong nghip và Phát triên Nông thôn - CN Dông Sài Gàn: 

Khoãn vay theo hcip dng tin dung so 6280LAV202101313 ngày 13/12/2021. S tin vay 67.000.000.000 VND. 
Thai han  vay: 60 tháng. Läi suât: 8,5%/näm. Mc dIch vay: bô sung vn du ftr dài han.  Tài san darn bão cho 
khoãn vay là: Quyên s1r dicing dAt và tài san gAn lin vài dAt t9a lac tai 63-65 Din Biên Phi, Phtràng 15, Qu.n BInh 
Thnh, Tp.HCM. S di.r cui k' là: 67.000.000.000 VND. 

17. Doanh thu chira thtrc hiên 

Dài han 30/09/2022 01/01/2022 

Doanh thu chua thc hin tr các hçrp dng cho 
thuê mua tai  chung cu An Phix Dông 39.478.935.404 39.478.935.404  

Cong 3 9.478.935.404 3 9.478.935.404 

18. Vn chü s& h&u 

. . . ., .. a. Bang doi chieu bien dyng cua Von chu so hiru: Xem thuyet minh trang 38. 

b. Các giao dch ye vn vol các chü s& hüu Qu 3/2022 

Va phân phôi c tüc, chia lqi nhun 

Nàm 2021 

Vn gop cüa chü sâ hthi 600.000.000.000 600.000.000.000 

Vn gop a'du nãm 600.000.000.000 600.000.000.000 
Von gop tang trong kj> 

Vn gOp cui /cj) 600.000.000.000 600.000.000.000 

Co tirc, 1çi nhun dä chia 29.999.994.500 89.999.983.500 

c. C phiu 30/09/2022 01/01/2022 

S hrçing c phiu &rçic phép phát hành 60.000.000 60.000.000 
S hrçing ct phiAu d phát hânh và gop vn 60.000.000 60.000.000 

Cóphilu ph thông 60.000.000 60.000.000 
S hrçing c phiu duçic mua lai 11 11 

CáphieuphthOng 11 11 
s6 hrqng c* phiAu dang luu hành 59.999.989 59.999.989 

Ca phiEu ph thông 59.999.989 59.999.989 

Mnh giá caphieu dang hru hành: dang Vit Nailcaphieu. 10.000 10.000 

COc thuy minh nay là b5phn hcip thành các Báo cáo iài chinh. Trang 26 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN BIA OC SAl GON Mau so B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

QU} 3 NAM 2022 Dcrn vj tmnh: t*ng Vit Nam 

19. Các khoãn mc ngoài Bang can di k toán 

30/09/2022 01/01/2022 

Khoãn mc 

Nç khó dôi dã xCr I 5.891.826.107 5.891.826.107 

Cong 5.891.826.107 5.891.826.107 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOT 
BONG KIIH DOANTI 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch viii Quy' 3/2022 Quy 3/2021 

Doanh thu ban hang và cung cap djch vi 526.25 1.279.269 73.121.859 

Cong 526.251.279.269 73.121.859 

2. Các khoãn giãm tru doanh thu Qu 3/2022 Qu 3/2021 

Hang ban bj trà lai 

Cong 

2.282.258.224 

2.282.258.224 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vi Qu 3/2022 Qu 3/2021 

Doanh thu thun ban hang và cung cp dch vi 523.969.021.045 73.121.859 

Cong 523.969.021.045 73.121.859 

4. Giã vtn hang ban Qu 3/2022 Qu 3/2021 

Giá v6n cUa hang hóa dà ban và cung cp djch vi 251.361.542.522 23.801.803 

Cong 251.361.542.522 23.801.803 

5. Doanh thu hot dng tài chInh Qu 3/2022 Qu 3/2021 

Läi tiên gri 729.692.901 961.378.889 

Lãi cho vay vâ chm thanh toán 782.616.255 3.136.178.780 

Co tCrc, lçii nhu.n &rçlc chia 1.404.000.000 468.000.000 

Cong 2.916.309.156 4.565.557.669 

6. Chi phi tài chinh Quy 3/2022 Qu 3/2021 

Chi phi 1i vay 6.799.370.096 5.4 13.841.750 

L chénh 1ch t giá 1.532.450.000 

Dr phông ton that dâu tu tài chinh 688.176.631 (249.226.155) 

Cong 9.019.996.727 5.164.615.595 

7. Chi phi quãn t doanh nghip 

Chi phi nhân viên 

Qu 3/2022 

4.415.691.060 

Quy 3/2021 

1.836.156.585 

Chi phi khAu hao TSCD 205.770.013 15 1.954.389 

Thug, phi và 1 phi 29.941.131 7.798.458 

Chi phi dch v  mua ngoài và chi phi khác 32.536.362.245 1.742.442.384 

Cng 37.187.764.449 3.738.351.816 

Các 1huy1 minh nay là bph4n  hcip thành các Báo cáo iài chinh. Trang 27 



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

BAN TIIIUYET MINH BAO AO TM CH!NII 

QU)3 NAM 2022 Dan vj tInh. Dng Vit Nam 

8. Chi phi khãc 

Các khoãn chi phi khác 

Cong 

Quy 3/2022 

395.242.272 

Qu5 3/2021 

395.242.272 

9. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành Qu 3/2022 Qu' 3/202 1 

1. Tong I9i nhun k toán tnr&c thud 228.920.784.231 (4.288.089.686) 

2. Các khoãn diu chinh tang, giãm Iqi nhun k toán d xác djnh thu 
nhp chju thud thu nhp doanh nghip: (16.217.024.021) (468. 00 0. 000) 

Các khoãn diêu chinh thng 2.506.228.987 

+ Chi phi khongduçrc tnt 2.506.228.987 

Các khoãn diêu chinh giãm (18.723.253.008) (468.000.000) 

+ Ca tik, 10 nhun nhán thtac (1.404.000.000) (468.000.000) 

+ Lô 1i2y ké' nãm 2021 chuyn sang (5.2 77.299. 126) 

+ Chi phi Mi vay không dztçrc tnt nãm 2021 dwçic chuyn sang 
(theo nghj a'inh 132) (12.041.953.882) 

3. Thu nhp chju thud kS'  hin hành (1+2) 212.703.760.210 (4.756.089.686) 

Thu nhi2p ti ho cit dng kinh doanh thtcic iru dãi thué (10%) 

Thu nhp tit hoqt d5ng kinh doanh không dirc,rc uu dãi thud (20%) 212.703.760.210 

4. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 42.540.752.042 

Chi phi thul thu nhap doanh nghip hin hành (Thu&'sudt 10%) 

ChiphI thul thu nhp doanh nghip hin hành (Thus sudt 20%) 42.540.752.042 

5. Tong chi phi thug thu nhp doanh nghip trong k' 42.540.752.042 

VIII. TAI SAN TAI CHINH VA N PHAI TRA TAI CHINH (Xem thuyt minh trang 39) 

Giá tn hcp 1' cüa các tài san tài chinh và nç phái trà tâi chinh thrqc phãn ánh theo giá trj ma cOng ci tài chinh cO th 
chuyn di trong mtt giao djch hin tai  gifta các ben tham gia, ngoai trir tnräng hqp bt buOc phãi ban hoc thanh 1'. 

Giá trj hçip 1' cüa tin mt và tin gcri ngAn han,  các khoãn phãi thu khách hang, các khoàn phãi trã ngtri ban va nu 
phãi trà ng&n han  khác tuong &wng vài giá trj ghi st cOa các khoân mvc  nay do nhQng cong ciii nay có k' han  ng.n. 

Ngoi trr các khoân d cp a trên, giá trj hcip  1 cUa nç phãi trã tâi chInh dài h?.n  chi.ra thryc dánh giá Va xác dinh môt 
each chInh thirc vào ngày 30 tháng 09 näm 2022 và 31 thang 12 nãm 2021. Tuy nhiên, Ban Tong Giám dc Cong ty 
dánh giá giá trj hcrp 1 cUa các nçi phài trà tài chInh nay không Co khác bit trçng yu so vâi giá trj ghi sO vâo ngày kt 
thOc k' tài chInh. 

IX. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KBOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T 
9 thãng dãu 9thángdãu 

1. S tin di vay thic thu trong k' näm 2022 nam 2021 

- Tiên thu t1r di vay theo kh i.rOc thông thuông 52.623.925.900 56.700.000.000 

9 tháng du 9 tháng du 
2. SO tién da thyc trá gOc vay trong k3i nãm 2022 näm 2021 

- Tiên trá nq gc vay theo kh uOc thông thrang 98.618.513.820 39.790.000.000 

Các zhuyAt minh nay là b5ph4n hqp thành các Báo cáo tài chinh. Trang 28 



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

BAN TIIUYET MINH BAO cAo TAI CHINH 

QU13 NAM2022 Dcrn vj tInh: £kng Vit Nam 

X. NHUNG THONG TIN KHAC 

1. Các sr kin phát sinh sau ngày kk thiic k' tãi chInh 

lông COng ty khong có sij kin nào phát sinh k tir ngày kt thOc k' tài chInh yêu cu phài có các diu chinh và 
thuyt minh trong Báo cáo tài chInh. 

2. Giao djch vOi các ben lien quan 

Danh sách và môi quan h gifka các ben lien quan và Tng Cong ty nhu sau: 

Ben lien quan Mi quan h 

COng ty C ph.n Du tir và Phát trin Nhan Tr?ch Cong ty con 

Cong ty TNHIH MTV Dja ôc Sài GOn Nam DO Cong ty con 

COng ty TNI-IH Sài GOn Vinh Khang Cong ty con 

COng ty C ph.n Du tir Xây dung và Kinh doanh nhà Gia Djnh Cong ty con i 

Cong ty INHH Kinh doanh Bt dung san Sài GOn Cong ty con 

COng ty C ph.n DAu tu BAt dng san HOng Virang Cong ty con / 

COng ty C phAn Tin h9c Smartway Cong ty con 

COng ty TNHIH MTV Dja c Sài GOn HOa BInh Cong ty con 

COng ty TNHH DAu ti.r Ng9c luâc COng ty con 

COng ty C phAn Ttr vAn - Thit k - Xây dirng Do lhj COng ty lien kt 

Cong ty C phAn Nba hang KAn KAu COng ty lien kAt 

COng ty CP DAn tir KD BDS Thai BInh Dirang ( Ten cCi: Cong ty TNHH Hãi Sinh Nguyen) COng ty lien kt 

Cong ty TNHH Dja c Tuân Minh COng ty lien doanh 

Cong ty TNHI-i Dja c Sài GOn PhO Quc Cong ty lien doanh 

COng ty C phAn Smart Express Cong ty lien doanh 

Cong ty TNHH BAt dng san REE COng thành viên quãn l' chO ch& 

Ong Ph?m Thu ChO tich HDQT 

Ong Hu'nh Thanh Hái Phó ChCi tjch HDQT 

Thành viên HDQT - Phó TGD thirOiig 
Ong Dng Van PhOc truc 

Ba Trãn Thi Ga Thânh vien HDQT - Phó TGD 

Ong Pham DInh Thành Thành vién HDQT - Phó TGD 

Ong Ph?m Tuán Thành viên HDQT - Phó TGD 

Ong Kiêu Minh Long lhành viên HDQT 

Ong Nguyn Van Khoa Thành viên HDQT 

Ba Nguyn lh Nguyn Ben lien quan 

Ba Trân Thj Tuyêt Mal Ben lien quan 

Ong Phm Thao Ben lien quan 

Ong Thai Qu6c Dumg Tnrmg ban kim soát  

Cthc thuylt minh nay là b5 p/un hçrp lhành cthc Baa cáo àî chinh. Trang 29 



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

BAN THUYET MINH BAO cAo TM CHINU 

QUJ3 NAM2022 Don vi tInh: Dng Vit Nam 

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

Trong kS',  các giao djch phát sinh vài các ben lien quan nhi.r sau: 

Ni dung nghip vu 

COng ty TM-IH Sài GOn Vinh Khang Doanh thu djch vii 

COng ty TNHH MTV Dja c Sài Gàn Nam DO Doanh thu djch v 

Thanh toán nq vay 

Chuyên tin thi cOng 

Cong ty C phn Ttr vAn ThiAt kA Xây dng Do Thj Doanh thu djch vii 
Nh.n cung cap 

djch vii 

Qu 3/2022 

53 .228.5 10 

(250.000.000) 

11.568.148 

(115.277.778) 

Quy 3/2021 

6.705.970 

9.801.239 

(2.000.000.000) 

C 
C. 

Cho vay 350.000.000 150.000.000 

Thu tiên cho vay (100.000.000) 

Cong ty C phAn Tin hçc Smartway Doanh thu djch vi 6.020.967 

Gop vAn 500.000.000 

Cong ty Co phán Smart Express Doanh thu djch vi 7.980.572 

Cho vay 500.000.000 

COng ty Co phAn Dâu tix và Phát triên Nhon Trch Doanh thu djch vi 1.601.365 

Thu tiên Co tirc (12.450.000.000) 

Lãi vay 3. 136. 178.780 

Cho vay 18.000.000.000 

Thu tiên cho vay (30.650.000.000) 
Cong ty CP DAn ti.r KD BDS Thai Binh Diiong 
(Ten cO: Cong ty TNHH Hãi Sinh Nguyen) Lâi cho vay 346.953.425 

Doanh thu dich vu 5.390.633 

Cong ty Co phãn Nhà hang Kân Kâu Nh.n cung cap djch vv (124.361.752) 

Thu tiên cho vay (2.381.700.000) 

COng ty C phAn DAn tu Xây dirng và Kinh Nhn cung cAp 
doanh Nhà Gia Dinh dich vu (853.15 1.847) 

Chuyên tiên thi cOng (1.238.981.875) 

Doanh thu dich vu 24.882.349 5.111.014 

Cong ty Co phAn DAu tis BAt dng san Hang Vuong Lâi vay (214.246.575) (226.849.315) 

Doanh thu dich vu 17.475.196 

COng ty TNHH Kinh doanh BAt dng san Sãi GOn Doanh thu dich vu 75 .850.0 14 

Thanh toán nç vay (7.000.000.000) 

COng ty TNHH BDS REE Gop v n hap tác kinh doanh (540.000.000) 

Ong Thai Quc Ducing Läi vay (10.586.301) (10.082.192) 

Ong Phm Thu Lãi vay (1.580.050.242) (1.606.357.307) 

Thanh toán no vay (28.830.000.000) 

Ong Phm DInh Thành Lài vay (370.520.548) (226.849.3 16) 

Ba Trân Thj Ga Lãi vay (661.643.835) (693.150.685) 

Ong Phm Tuân Lãi vay (330.821.917) (273.698.631) 

Thanh toán no vay (2.000.000.000) 

Ba Trân Thj Tuyêt Mai LAi vay (190.750.25 1) (160.3 36.6 10) 
Ba NguyAn Thi Nguyen Läi vay (68.810 .95 8) (95 .2 14. 844) 

Cthc lhuylz rninh nay là b5phn hç,p thành các Báo cáo lài chInk Trang 30 



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

BAN THUYET MIINH BAO CÁO TAI CH!NH 

QU)'3 NAM2022 Doii vi tInh: Dng Vit Nam 

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

Ti ngày 30 tháng 09 näm 2022, Tng Cong ty có s 

Phãi thu khãch hang 

du' vO'i các ben lien quan nhu sau: 

Ni dung nghip vv 30/09/2022 01/01/2022 

Cong ty Co ph.n Ti.r vn Thit k Xây dmg Do Thi Phãi thu djch vi 725.884.886 722.034.000 

Cong ty TNH}I Sài GOn Vinh Khang Phãi thu djch vu 334.256.880 332.891.695 

Ba Nguyn Thj Nguyen Phãi thu khác 848.000.000 848.000.000 

Cong iy CO ph.n Smart Express Phãi thu djch vp 1.766.876 

COng ty CO phn Tin hpc Smartway Phãi thu djch vu 1.83 1.032 

Cng 1.909.908.642 1.904.756.727 IC 

Phãi thu v cho vay 30/09/2022 01/01/2022 

COng ty Co phn Tir vn Thit k Xây dijng Do Thj Cho vay 2.990.700.000 1.720.700.000 

Cong ty C phn Smart Express Cho vay 775.000.000 1 
COng ty CP DAu tir KD BDS Thai BInh Duung 

L.IÔ. 
(Ten CU: Cong ty TNHH Hâi Sinh Nguyen) Cho vay 12.600.000.000 2.600.000.000 

COng ty CO ph.n Nhà hang K.n KAu Cho vay 795.000.000 645.000.000 

Cong 17.160.700.000 4.965.700.000 

Trã truOrc cho nguôi ban 
U'ng truâc tién th%rc 

30/09/2022 01/01/2022 

Phni Thao hin djch vi 2.000.000.000 2.000.000.000 
Cong ty Co phãn Dâu tir Xây dirng và Kinh Ung trisOc tiën thi 
doanh Nhà Gia Djnh Cong 345.220.000 3.797.768 

Cng 2.345.220.000 2.003.797.768 

Phãi thu khác 30/09/2022 01/01/2022 

Cong ty C phn Ti.r v.n ThiEt k Xây dimg DO Thj Muçcn tiên 754.296.685 754.296.685 

Cong ty Du tii và Phát triên Nhcrn Trch Lâicho vay 5.742.868. 139 5 .742.868. 139 

Cong ty CP Dâu tu KD BDS Thai BInh Duang 
(Ten cU: Cong ty TNI-D1 Hãi Sinh Nguyen) Lãi cho vay 1.139.486.304 3 10.953.427 

Cong ty TNHH Kinh doanh Bt dng san Sài GOn C t(rc 730.404.602 13.530.404.602 

Cong ty CO phAn Tin hçc Smartway Mwn tiOn 2.000.000.000 

Cong ty Co phn Smart Express Lãi cho vay 9.523.287 

Cong ty C phn Nhà hang KAn Ku Lãi cho vay 115.491.927 115.491.927 

Cong 10.492.070.944 20.454.014.780 

Phãi trã ngirOi ban 

Cong ty TNHH MTV Da Oc Sài GOn Nam DO 

COng ty TNHH Kinh doanh BAt dng san Sài GOn 
COng ty Co phAn Dâu tu Xãy dirng và Kinh 
doanh Nba Gia Djnh 

Thi cong xây dtrng 

Phâi trà phi môi giâi 

Thi cOng xây dimg 

30/09/2022 

(41.046.831.642) 

(1.000.019.436) 

(27.642.120) 

01/01/2022 

(41.296.831.642) 

Cong (42.074.493.198) (41.296.831.642) 

Phãi trã khic 30/09/2022 0 1/0 1/2 022 

COng ty TNHIH Dja ôc Tuân Minh Lâi vay (3 .570.362.882) (3.570.362.882) 

COng ty Co phân Dãu tu BAt dng san HOng Vuang Lãi vay (93 8.767. 122) (885.205.479) 

Cong ty TNHH BDS REE Gop vn HTKD (3.690.000.000) 

Cong (8. 199. 130.004) (4.455.568.361) 

Các Ihuyét minh nay là b5ph4n hçip thành các Báo cáo tai chinh. Trong 31 
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GIAM DOC 
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SAIGON 

NGUYEN THI QU' VAN PHUC 

NGIIoI LiP BIE 

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN ifiA Oc SAI GON Mu s6 B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

QU13 NAM2022 Dcrn vj tmnh: fng Vit Nam 

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

Các khoãn vay và nq 30/09/2022 01/01/2022 

Cong ty TNHI-{ MTV Dja c Sài GOn Nam Do Phãi trà nq vay (18.578.623.675) (18.578.623.675) 

Cong ty C phAn Du tis BAt dng san HOng Wang Phãitrãncivay (8.500.000.000) (9.000.000.000) 

Cong Ty TNHH Dja c TuAn Minh Phãi trà nçi vay (23.478.662.137) (23.478.662.137) 

Ba Nguyn Thj Nguyen Phãi trã nçi vay (2.641.379.000) (2.641.379.000) 

Ong Phm Thu Phãi trãnqvay (46.906.800.000) (85.736.800.000) 

Ong Phm Tuân Phãitrãnqvay (12.500.000.000) (12.500.000.000) 

Ong Phin DInh Thành Phãi trã nq vay (14.000.000.000) (14.000.000.000) 

Ong Thai Quôc Dutmg Phâi trã nçi vay (40 0.000.000) (400.000.000) 

BàTrãnThjGa Phãi trã nçx vay (25.000.000.000) (25 .000.000.000) H 

Ba Trân Thj Tuyét Mai Phâitrãncivay (7.207.437.000) (7.207.437.000) 0 

Cong (159.212.901.812) (198.542.901.812) 
GC 

3. TrInh bay tài san, doanh thu, két qua kinh doanh theo b phn 

Cong ty chi ho?t dng trong linh vrc kinh doanh bAt dtng san và các hot dng lien quan. Ban Tng Giám dc COng 
ty nhân thAy không có si khác bit dáng kê v& rOi ro và lcxi Ich kinh t gi[ta các bO phn theo linh vvc  kinh doanh Va 
theo khu vrc dja 1'. VI vy, COng ty khOng trmnh bay báo cáo b phn theo khu vijc dja 1' cOng nhtr báo cáo b phn 
theo linh vrc kinh doanh. 

4. Hot dng lien tyc 

Tong Cong ty vn tip tiic hoat dng liOn tyc trong ttrang lai. 

DINH T NGUYT 

Các thuylt minh nay là b5phn hcip ihành các Báo cáo tài chInh. Trang 32 



CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON Mh s B 09- DN 

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH 
QUY3 NAM2022 Dan vi tInh: Dcng Viêt Nam 

V.8. Tai san co d!nh htru hrnh 

Khoãn muc Nhã c&a, vt kin trñc May mOc thit bj Phucmg tin vn tãi 
Thit b  diing ci 

quãn I) 
Tngcng 

Nguyen giá 

So di.r du nrn 6.542.981.142 6.502.673.773 8.452.076.534 394.458.976 21.892.190.425 

Giám khác - 260.876.434 (260.8 76.434) - 
So du cuM k' 6.542.981.142 6.763.550.207 8.191.200.100 394.458.976 21.892.190.425 

Giá trj hao mon lily k 
S di.r du näm 3.907.285.452 6.478.519.653 6.203.628.300 394.458.976 16.983.892.381 

Khciu hao trong Icj) 196.289.433 125.212.500 295.808.106 - 617.310.039 
S ducui k' 4.103.574.885 6.603.732.153 6.499.436.406 394.458.976 17.601.202.420 

Giá trl cOn li 
Sdudunäm 2.635.695.690 24. 154. 120 2.248.448.234 4.908.298.044 
SôdiicuOi kS' 2.439.406.257 159.818.054 1.691.763.694 4.290.988.005 

* Nguyen giá tài san c djnh lithi hmnh cui k' dA khu hao hét nhrng vn con scr ding: 13.066.778.647 VND. 

* Nguyen giá tài san c dnh hQu hinh cu6i k5' chi thanh l: không CO 

Các thuyet minh nay là b phn hcip thành các Báo cáo iài chinh. Trang 33 
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CONG TY cO PHAN TONG CONG TY cO PHAN PTA  OC sAi GON Mh s B 09 - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
QUY3 NAM2022 Dcin vf tInh: Dng Vit Nam 

V.2. Các khoãn du tu tài chInh 

a. Du tu nm gifr dn ngày dáo hn 30/09/2022 01/01/2022 

Giá gc Gia trj ghi s6 Giá g6c Giá trj ghi s 

Ngän hn 80.000.000.000 80.000.000.000 

Ti&n gfri có k' hn 3 thang 80.000.000.000 80.000.000.000 

Dài han 12.161.491.419 12.161.491.419 11.967.708.493 11.967.708.493 

Tin glri cO k' han  13 tháng, lãi sut 5,35 %/nAm (1) 9. 161.49 1.4 19 9. 161.491.419 8.967.708.493 8.967.708.493 

Trái phiu (2) 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 

Cong 12.161.491.419 12.161.491.419 91.967.708.493 91.967.708.493 

(1) Khoãn tin gii cO k3' han  13 tháng cüa Cong ty tai  Ngân hang TMCP Phát trin Thành ph6 H Chi Minh nhm bão lath thrc hin Hqp dông so 02/20201HD-DTDA ngày 
24/3/2020 thrqc k' kt gifla Sâ xay drng tinh Hôa Birth vài Cong ty c6 phn T6ng Cong ty Co phn Dja c Sài GOn v vic thc hin du tix dr an Lang sinh thai Vit Xanh xA 
Tan Vinh, huyên Luing Scm, tinli HOa Binh. 

(2) Khoàn trái phiu Ngan hang Nông nghip và Phát trin Nong thôn Via Nam cO k' han  7 näm; s hrqng 3.000 trái phiu; lài sut: thã n6i; ngày dáo han:  31/1/2028. 

b. Dan tu gop vn vão do'n v khãc 30/09/2022 01/01/2022 

Giá gc Du phOng Giá trj hQp () Giá gc Du phOng Giã trj hçp 1 (*) 

-Du ttrvàocOngtyCon 254. 169.869. 164 (2.267.886.866) 251.901.982.298 175.636.000.000 (1.610.896.410) 174.025.103.590 

+ COng ty TNHH MTV Dia 6c Sài GOn 
Nam DO (1) 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 - 60.000.000.000 

+ Cong ty C phn Du ti.r - Xây dmng va 
Kinh doanh Nhà Gia Djnh (2) 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 

+ COng ty TNHH Sai GOn Vinh Khang (3) 8.000.000.000 (2.245.811.507) 5.754.188.493 8.000.000.000 (1.593.723.611) 6.406.276.389 

+ Cong ty C phn Du tu và Phát trin 
Nhcrn Trach (4) 44.636.000.000 44.636.000.000 44.636.000.000 - 44.636.000.000 

Các lhuyel rninh nay là b3 phán hc,p thành các Báo cáo tài chIn/i. 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN DIA  Oc sAi GON Mu sBO9-DN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
QUJ3 NAM2022 Don vj tinh: Th3ng Viêt Nam 

V.2. Các khoãn du tu tãi chInh (tip theo) 30/09/2022 01/01/2022 

Giá gc Dtr phông Giá trj hçp I () Giä gc Du phOng Giá trl hçrp I (*) 

+ Cong ty TNHH Kinh doanh BDS Sài 
GOn(5) 60.000.000.000 60.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 

+ COng ty C phAn Du tr BDS HOng 
Vtrang (6) 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 

+ COng ty C phAn Tin hc Smartway (7) 3.500.000.000 (8.493.676) 3.491.506.324 3.500.000.000 (9.148.736) 3.490.851.264 

+ Cong ty TNHH MTV Dja c Sài GOn 
Hôa Binh (8) 53.533.869.164 (13 .58 1.683) 53.520.287.481 5.000.000.000 (8.024.063) 4.99 1.975.937 

- Du ttr vào cOng ty lien doanh, lien kt 64.794.000.000 (5.541.237.351) 59.252.762.649 64.794.000.000 (3.802.785.857) 60.991.214.143 

+ Cong ty C phAn Smart Express (9) 800.000.000 (1.180.792.87 1) (380.792.871) 800.000.000 (613.462.903) 186.537.097 

+ COng ty TNHH Dia c Tun Mirth (10) 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 - 30.000.000.000 
+ Cong ty TNHH DIa  c Sài Gôn PhO 
Qu6c(11) 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 - 1.000.000.000 

+ COng ty C phAn Dr vAn và Thit kA 
Xây drng Do Th (12) 994.000.000 (452.982.513) 541.017.487 994.000.000 994.000.000 

+ Cong ty CP DAu ti.r KD BDS Thai Binh 
Di.rang (ten cO: COng ty TNHH Hài Sinh 
Nguyen )(13) 27.100.000.000 (2.140.740) 27.097.859.260 27.100.000.000 (2.170.493) 27.097.829.507 
+ COng ty C phAn Nha hang KAn KAu 
(14) 4.900.000.000 (3.905.321.227) 994.678.773 4.900.000.000 (3.187.152.461) 1.712.847.539 

- DAu tu vo do'n vi khác 7.124.793.200 (494.793.200) 6.63 0.000.000 3.224.793.2 00 (494.793.200) 2.730.000.000 

+ COng ty CP Vicosimex 6.630.000.000 6.630.000.000 2.730.000.000 - 2.730.000.000 

+ COng ty TNHH DV TM Minh Thành 494.793.200 (494.793.200) 494.793.200 (494.793.200) 

Cong 326.088.662.364 (8.303.917.417) 317.784.744.947 243.654.793.200 (5.908.475.467) 237.746.317.733 

Các thuyI minh nay là bçi p/i4n hcip thành các Baa cáo iài chink. Trang 35 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN ifiA OC SAI GON Mu s B 09 - DN 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
QUY3 NAM2022 Dan vi tInh: Dng Viét Nam 

V.2. Các khoãn 1u tu thi chinh (tip theo) 

- Tinh hInh hot dng cOa các cOng ty con, cong ty lien kt và các giao dlch  trQng yu g1ua các ben lien quan trong k' 

(1) Theo Giy ching nhn clang k doanh nghip s 0312528010 do Sâ K hoach và Du tix Thành ph6 Ho Chf Minh cp ngày 30 tháng 11 näm 2013 (clang k thay di 1n thi 
6, ngày 01 thang 3 nam 2018), von diêu 1 cUa Cong ty TNHH MTV Dja 6c Sài GOn Nam DO là 60.000.000.000 VND. T' 1 gop v6n cOa Cong ty là 100%. Trong k'3', cong ty 
Con nay hoat dng san xut kinh doanh bInh thirmg và có lài. 

(2) Theo Giy chOng nhan clang k doanh nghip s 0304251742 do Sâ K hoach và Du tiz Thành ph6 H Chi Minh cp (clang k thay d6i 1n I ngay 26/09/2017), v6n cliu lé 
cOa Cong ty C phn Du tir - Xây drng và Kinli doanh Nhà Gia Djnh là 25.000.000.000 VND. T' I gop v6n cOa Cong ty là 70% (tircing cluang 17.500.000.000 VND). Trong 
kS', cong ty Con nay hoat dng san xut kinh doanh binh thiring. 

(3) Theo Giy chthig nhn clang k doanh nghip s 0312924007 do Sâ K hoach và Du ti.r Thành ph H ChI Minh cp ngay 12 tháng 9 nam 2014 (clang k'I thay di ln thr 3, 
ngày 22 thang 6 näm 2020), v6n du l cOa Cong ty TNHH Sài Gôn Vinh Khang là 10 t dng. T l gOp vn cUa Cong ty là 80% (ttrclng cluang 8.000.000.000 VND). Trong kS', 
cOng ty Con nay da tam  ngimg hoat clng san xut kinh doanh. COng ty cl trIch 1p dr phOng theo quy cljnh. 

(4) Theo Giy chthig nhn clang k doanh nghip s 0305696180 do Sâ K hoach và Du tir Thành ph H ChI Minh cp ngày 21 tháng 4 nam 2008 (clang k thay d6i 1.n thu 3, 
ngày 11 tháng 6 nAm 2020). Von diu l cOa COng ty C phAn Du tu và Phat triên Nhon Trach  là 50.000.000.000 VND. Trong do t 1 gOp v6n cOa COng ty là 79,29%. Dn 
th&i dim ngay 30 thãng 09 näm 2022, COng ty a gop 44.636.000.000 VND dat  t l 83% tng vn thrc gOp tai  COng ty C phn Du tu và Phát trin Nhcrn Trach. 

(5) Theo Giy ch0ng nhn clang k doanh nghip s6 0314513330 do Sâ K hoach và Du tu Thành ph H ChI Minh cp ngày 12 tháng 7 nam 2017( clang k thany clôi thn 2, 
ngày 09 tháng 02 nám 2022), vn diu l cUa Cong ty TNHH Kinh doanh BAt dng san Sài GOn là 60.000.000.000 VND. T' 1 gOp vn cOa Cong ty là 100%. Trong kS',  cOng ty 
Con nay hoat dng san xuAt kinh doanh bmnh thLrrng. 

(6) Theo GiAy chrng nhn clang k doanh nghip s 0311582128 ngày 28 tháng 02 näm 2012 do Sà K hoach và D&u ti.r Thành ph6 H Chi Minh cAp (thay cli IAn thi 6, ngày 
24 thang 10 näm 2017). Vn cliu l cUa Cong ty C phAn BAt clng san HOng Vircrngla 10.000.000.000 VND. T' 1 gOp vn là 70%(tirong clirong 7.000.000.000 VND). Trong 
kS', cong ty Con nay hoat clng san xuAt kinh doanh binh thirng và läi. 

(7) Theo GiAy chOng nhn clang ky doanh nghip s 0316132186 ngày 06 tháng 02 nam 2020 do Si K hoach và DAu tir Thành pho H6 Chi Minh cap, vOn cliêu l cOa Cong ty 
C phAn Tin h9c Smartway là 5.000.000.000 VND. T 1 gOp vOn cOa Cong ty là 70% thong dircmg 3.500.000.000 VND. 

(8) Theo GiAy chmg nhn clang k doanh nghip s 5400510815 ngày 05 tháng 9 nam 2019 do Sâ K hoach và DAu tu Thành pho H Chi Minh cAp, vn cliu 1 cOa Cong ty 
TNHH MTV Dja c Sài GOn HOa Binh là 80.000.000.000 VND. Dan thri diam 30 thang 09 nàm 2022, COng ty clà thrc gOp 52.174.401.964 VND chiam t l 100% trên vn 
thirc gOp cOa Cong ty nay. 

(9) Theo GiAy chung nhn clang k doanh nghip sa 0316665748 ngày 04 thang 01 nam 2021 do Sâ Ka hoach và DAu ti' thành ph6 H Chi Mirth cAp, v6n diau l cOa Cong ty C6 
phn Smart Express là 2.000.000.000 VND. Trong dO t',' 1 gOp vn cOa Cong ty là 50%. Dan thai diam ngày 30 tháng 09 nam 2022, COng ty dä gOp 800.000.000 VND tuong 
ducmg47%. 

Các thuyet minh nay là b(3 phcn hop thành các Báo cáo iài chinh. Trang 36 
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY CO PHAN ifiA OC SAI GON Mu s B 09- DN 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
QU}3 NAM2022 JJcrn vj tInh: i9cng Viét Warn 

V.2. Cäc khoãn 1u tu tãi chinh (tip theo) 

(10) Theo GiAy chOng nhn clAng k doanh nghip s6 4300825150 ngày 02 tháng 10 nAm 2018 do S& K hoch và Du Pr tinh Quang Ngai c&p, von diu l cüa COng ty TNHH 
Dja Oc Tun Minh là 120.000.000.000 VND. Trong dO t l gop vOn cOa Cong ty là 50%. Dn th&i dim ngày 30 tháng 09 nAm 2022, Cong ty da gOp 3 0.000.000.000 VND. 
Trong ks', cOng ty nay clang trong giai don du Pr. 

(11) Theo Giy chmg nhn clang k doanh nghip sO 1702198923 ngày 29 tháng 6 nAm 2020 do S& K hoch và Du tir tinh KiOn Giang cap, von diêu l cüa TNHH Dia Oc Sài 
GOn PhO QuOc là 160.000.000.000 VND. Trong do t I gop von cOa Cong ty là 50%. Den thii diem ngay 30 tháng 09 nAm 2022, Cong ty da gOp 1.000.000.000 VND. Trong 
ks', cong ty nay clang trong giai don du Pr. 

(12) Theo Giy chOng nhn clang k doanh nghip sO 0304321943 ngày 03 tháng 4 nAm 2006 do Sc K hoch và D&u tir Thành phO HO ChI Mirth cp (thay dOi ln thO 3, ngày 
09 tháng 6 nAm 2017), vOn diu l cOa COng ty CO phn Tir vn - Thit k - Xây dirng Do Thj là 2.000.000.000 VND. Den thii dim ngày 30 thãng 09 näm 2022, COng ty dâ 
gop 994.000.000 VND chim t' Jé là 49,7%. 

(13) Theo Giy chtrng nhn clang k doanh nghip sO 1702091225 ngày 08 tháng 6 nAm 2017 do Sâ K hoch và Du tu tinh Kiên Giang cp (thay dOi lAn thi 11 ngay 
15/09/2022), vOn diAu lé cüa Cong ty CO phAn DAu Pr Kinh doanh BDS Thai Binh Ducing ( Ten Cu: Cty TNHH Hãi Sinh Nguyen) là 350.000.000.000 VND. Trong do t' l gop 
vOn cüa COng ty là 46,96%. 

(14) Theo GiAy chng nhn clAng k doanh nghip sO 0315882242 ngày 04 tháng 9 nAm 2019 do Sâ K hoach và DAu ti.r Thành phO HO Chi Minh cAp (thay dOi lAn thir nEAt ngày 
07/3/2020), von diêu l cüa COng ty CO phân Nhà hang KAn Kâu là 10.000.000.000 VND. Trong dO t l gop vOn cüa Cong ty là 49%. Dn ngày 30 tháng 09 nAm 2022 COng ty 
da gOp 4.900.000.000 VND. 

Giá tr hcrp l ti th&i diOm 30 tháng 09 nAm 2022 cOa các khoán dAu Pr vào các don vj chira dai  chñng dn thi dim hin tai  vAn chira cO hirOng dAn ci,j th và thOng nhAt v 
phirnng pháp xác dinh giá trj hçp l trong k toán cOa càc khoãri dAu Pr nay. Do vy, COng ty trinh bay giá frj hcip ly cCia các khoãn dAu Pr vào các cong ty Con, cong ty lien 
doanh, cong ty lien kAt và các khoãn dAu Pr vào don vj khác can cir vào báo cáo tài chInh cOa cOng ty di.rqc dAu Pr theo phucmg pháp giá gOc tth d? phOng suy giàm. 

Các ihuyêr,  minh nay là bç5 phan hçip ihành các Bdo cáo tài chInh, Trang 37 



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

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

QU}3 NAM 2022 Doii vi tInh. Dng Viét Nam 

V.18, Vn chü sO' hfru 

a. Bang di chiu bin dng cOa V6n chü sO' hthi 

Khoãn miic 
Vn gOp cOa chO sO' 

hiru 
Thng dir v6n c 

phn 
C6 phiu qu5 

LQi nhuân sau thu 
chira phân phi 

CEng 

S6 dir ngãy 01/01/2021 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 107.322.009.249 707.323.839.249 

Lcii nhuân - (12.243.540.121) (12.243.540.121) 

TrIchqu5'khenthtrângphüc lqi - - - (2.546.612.526) (2.546.612.526) 

S6 dir ngày 30/09/2021 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 92.531.856.602 692.533.686.602 

S dir ngày 01/01/2022 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 20.899.661.787 620.901.491.787 

Chia c trc (29.999.994.497) (29.999.994.497) 

Lainhuân - - 215.173.931.544 215.173.931.544 

Trich qu khen thuâng phOc lcii - (870.392.464) (870.392.464) 

S dir ngãy 30/09/2022 600.000.000.000 1.940.000 (110.000) 205.203.206.370 805.205.036.370 

Cdc 1huyé1 minh nay là bç5 phdn hQp thành các Bdo cáo íàì chmnh. Trang 38 



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

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

QUJ3 NAM 2022 Dun vj tInh: Dng Vit Nani 

VIII. TA! SAN TAI CHiNH VA NQ PHAI TRA TA! CHINH 

Bang duâi day trinh bay giá trj ghi s6 va giá trj hp 1' cüa các cong ci tài chInh di.rqc trinh bay trong báo cáo tài chInh ca Tang Cong ty. 

Giá tr ghi s Giá trj hqp I 

30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

Giá trl Dçr phOng Cia trj Dtr phOng 

Tài san tãi chinh 

- Các khoán du tu nm gi dn ngày 
dáo han 12.161.491.419 91.967.708.493 12.161.491.419 91.967.708.493 
- Phãi thu khách hang 43 .282.754.667 45.405.234.829 43.282.754.667 45.405.234.829 

- Phái thu ye cho vay 160.023 .52 1.3 16 43 .528.52 1.3 16 160.023.521.316 43.528.521.316 
- Phãi thu khác 78.5 17.361.805 (25.179.472.000) 77.077.788.573 53.337.889.805 77.077.788.573 
- Tin và các khoàn ttxang duang tin 446.890.009.707 6. 16 1.03 7.6 13 446.890.009.707 6.161.037.613 

TONG CONG 740.875.138.914 (25.179.472.000) 264.140.290.824 715.695.666.914 264.140.290.824 

N phãi trã tãi chInh 
- Vay và nçi 301.742.401.812 346.204.539.732 301.742.401.812 346.204.539.732 

- Phái trã ngirOi ban 46.9 18.763.894 46.372.009.610 46.918.763.894 46.372.009.610 

- Các khoán phái trà, phãi np khác 
và chi phI phái trã 221.537.709.766 102.763.385.534 221.537.709.766 102.763 .3 85 .534 

TONG CQNG 570.198.875.472 495.339.934.876 570.198.875.472 495.339.934.876 

Các ihuyê't ,ninh nay là b5 phçmn hcip thành các Báo cáo tài chinh. Trang 39 
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