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Bi6u sii 1: GIAy uy euyEN Trrr/c HrEN coNc tlo rHONG TrN
(Kiru rheo Nghi dinh sd 47/2021/ND-CP ngdy 0t thdng 4 ndrn 2021 ctia Chinh phu)

CONC TY TNI{H MTV
r,Avr NGHTEP DU'0NG 9

MST: 3200042348

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA vrET NAM
DQc Iap - Tg do - H4nh phric

s6:/J5 /LNDe Quang Tri, ngdy 28 thitng 07 ndm 202l

Kinh giri: Sd I(C hoaoh vd DAu tu tinh QuAng Tri

I. BtN uy Quv't:N luon n;:
Tdn giao dich c[ra doanh nghi6p: C6ng ty INI{H mQt thAnh vi6n Ldm nghiQp Duor-rg 9

Md s6 doanh nghigp: 3200042348

Dia chi li€n lac: SO ++ Mai H6c DO, khLr phO t I, pl-ruo'ng 5, thdnh ph6 O6ng I{d, QLrAng Tri
Website: lamnghiepduong9quangtri.gov.vn

rr. BEN DuO. C irv QUYEN (R6n B):

Bd: Nguy6n"l'hi FIoa

DiQn thozli lien hQ: 0905854166 Email: hoasua6T@gmail.corn

Chirc vr-r tai doanh nghi6p: Thirnh vi0n FID'IV, K6 to6n truong.

ilr. NQr r)rJNG ilV qUVUX:
BCn A uy quy6n cho B6n ll ldrn "Ngucri cluoc tiy qL,ytin c6ng b6 th6ng tin" ciia BCn A.
BOn B co trdch nhiQrn thay mf,t BCn A thuc hiOn nghla vu c6ng b6 th6ng tin <IAy du. chinh x6o

va kip tlioi theo quy dirih cira ph6p 1u4t.
.-.; , I
Gial ni'quyennaycohi6ulr.rck0tirngdy2Sl0T/202lddnkhi coth6ngb6ohtrybobf,r"rgv[n
ban cua Cdng ty I'Nllll rn6t thinh vi6n L6m nghi0p Drro'ng 9.

I}EN B
(K!, ghi rd ho ftn)

)av
NGUYEN THI HOA

c^ol1&r,,Y[pf Hli]
4OI Tl-f,qNH vrFl'r

L/1,M NG

THEO PHAP LUAT

N HONG THAT



Bi6u sii 2:
BAo cAo MUC Trtu rONG euAr, KB Ho4cH KrNH DoANH NAM 2021

c0Nc ry rNHH MTv ceNG HoA xA ugr cHU NGHiA vrET NAM
lAtvt NGHIEP BI-IONC q DQc tgp - 'iy do - H4nh phric

MST: 3200042348

36: ,t|36 /BC-LND9 Qnang tri, ngdy 28 rhdng 07 ndru 202l

r. Mvc Tr0u r6Nc QUAT vA NHrpM vu.. KE HOACH
rr. KE HOACH KINH DOANH VA EAU rrl pHar TRrEN NAVI ZOZI

1. 46 ho4ch sfln xudt kinh doanh ndm202l
- KC hopch chi ti€u s6n lugng chinh
- K6 hoach s6n xu6t kinh doanh ci ndm

nANc cAc cui rrt,u sAN xuAT KrNH DoANH NAM 2021

TT Cric chi ti6u Do'n vi tfnh Chi ti6u k0 hoach

1 lac chi ti6u sdn luong chinh

a) i6n lugng Nhr-ra thdng T'6n 204

b) San luong G6 rirng tr6ng Tdn 25.264

2 lii ti6u san phdm. dicl-r vu c6ng fch fuAu co1
a
J I'6ng doanh thu Ty ddne )1 \
4 <ri nhuAn trur(rc thu0 'fi 

derne 3,1

5 I'hu0 vd cdc khotin phAi nQp Nhir nr-r6'c 'fi ddne 2.0

6 I6ng v6n dAu tu 'l'iz ddne 1)q
l (inr ngach xuAt kh6'u fuAu cr5) 1.000 usD
8 ac chi ti6u khac

V6n chri so'hiru Tv d6ne 18,5

I'y suat lcvi nhuin sau thue/V6n CSIJ (t/
/o t4

2.KA ho4ch diiu tu cirir cloanh nghiQp trong nim 2021

TT CHI TIEU DVT KHOI
LTIONG

DON GIA
(d)

THANH TIEN
(d)

1 DAU ]'LI SAN XlJAT VA CO Sd
T{A'TANG

12.906.300.000

1.1 T'rong rung ha 500 12.s00.000 6.250.000.000
1.2 Cham soc rung trdng ha 935,4 1.830.480.000

+ Chf,m s6c nf,m thu' 1 (Bon phAn. vun

e6c)

ha 299,4 926.080.000

Itirng tr6ng san xuAt ndn 2020 tai 'fl(
7 8l _ 182A, J 64, 7 65

ha 289,4 3.200.000 926.080.000

+ Ch[rn s6c ndm hA 2 (Phat chf,m soc) ha 646 904.400.000
Itirng tr6r-rg s6n xudt n[m 2016. 2017 .

201 B, 2019 tqi 'fK 78 I , I82A, 77 8,

ha 646 1.400.000 904.400.000



7J9.764,765.766

1.3 Chdm s6c crio su ha 3 8,9 486.250.000
>F Cham s6c cao su trdng n[m 2013 ha 38,9 12.500.000 486.250.000

1.4 BAo vC rilng tr6ns ha 4.000 1.000.000.000

1.5 Etrong ranh can lira k6t ho. p vqn

chuyCn

km 10 25.000.000 2s0.000.000

1.6 Duons ldm nehiOp km 55 350.000.000 1.914.570.000

t.7 Tram qutn ly dQi I36c, choi canh, nhd

kho, clucrng cliQn

c6i 01 900"000.000 900.000.000

1.8 Chdi canh dQi Narn c6i 01 200.000.000 200.000.000

1.9 Ndne cdp duong ranh krn i5 5.000.000 75.000.000



Bi6u s6 3: BAo cAo oANu GIA vtt Ktrl er]A rHUC rrrnN KE HoACr-r
sAN xuAr KrNH DoANr{ NAvr zozr

CONC TY TNHI{ MTV
rAu NGHTEP DUoNG e

MST: 3200042348

ceNG HoA xA ugr cHU NGHIA vrEr NAM
DQc lip - Tg do - H4nh phric

56: 4 3+ /BC-LNDe Quang'fri, ngiry 2B thdng 17ndnt 202l

I. TiNH rliNu HOAT DONG SAN xuaT KINH DOANH NAM 2021

- DSnh gi6 k6t qui hoat dQng sdn xudt kinh doanh trong ndm so vdi k6 hoqch COi vOi c6c chi

ti6u theo B6ng sd 1;

- Thufln lgi, kh6 khdn chir y6u, c6c ytiu td 6nh huong tdi tinh hinh sin xudt kinh doanh cria

doanh nghiQp.

sANc so r:
MQT SO CHi TIEU VE HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH CUA

DOANI-I NGI{IEI' NAM 2021

't't Chi tiOu DVT
K6

ho4ch

Thlrc
hiQn

Gi6 tri thlrc hiQn

cia ci t6 hcrp c6ng

ty mg - cdng ty con
(n6u c6) (*)

1 lan pliim chu yOu sin xuAt

a) (ha thac eo rime trong I'dn 25.264 lt.t t] .9
b) (ha th6c nhua thdne 'fAn 204 13 5,9

2 f6ng doanh thu l'v ddne )7\ 15.119

3 -oi nhu6n tru<ic thu6 Ty d6ne 3,1 2,287

4 -oi nhuAn sau thu€ 'l'v d6ne 2,6 1,944

5 fhuO vd c6c khoin dd ndp Nhd nudc Ti cl6ne 2.0 1.628

6 Kim nsach xudt nhdp khdu (n€u co) 'I'i d6ne

1 San phAm dioh vq c6ng ich (n€u co)

8 f6ng sO lao d0ng Ngr-rcii 100 100

9 I6ne quV luons f i cl6ne 7.976 5 15?

a) JuV luong quin ly Tv d6ne r.2t7 0,702

b) Qu! luong lao dQng Ty ct6ng 6,7 58 4.6s0

rr. TiNrr uiNr"r DAU TU, riNr{ rriNr{ rrrfc HrEN cAc nU AN.
1. D6nh giA tinh hinh thr,rc hiqn c6c Dir ag c6 t6ng muc v6n tu nhom B trd l6n (theo phdn

lo4i quy clinh t4i I-uAt DAu tu e6ng); ti6n dQ thuc hi6n; nhfl'ng kho kh[n, vu6ng mfc
trong truong h-o. p dg 6n kh6ng d6m b6o tiOn d0 di dugc ph6 duyQt.



BANG SO 2: TINTT NiXU T'I{U,C IIIEN DAU TU'CUA DOANI-I NGTIIEP

tu. 'riNrt IriNn DAU rU r4t c.,rc coNc ry coN.
D6nlr gia tinh hinh ho4t dQng cria oac cdng ty n-rdr doanh nghiQp ndrn trdn 50%v6n cli0u lQ,

tinh hinh dAu tu cfra doanh nghiQp vAo circ c6ng ty ndy, t6m tit uO ho4t dQng vd tinh hinh tai

chinh cta c6c c6ng ty na1, theo Bting s6 3.

C6ng ty kh6ng co dAu tu v6n ra ngoiri doanh nghiOp

nAxc so 3:

rixH I{iNH DAU T'u'vA sAN xt;Al KrNrr DoANr{ TAr cAc coNc 'ry coN Do
CONC TY MI] NANT CO PI{AN CIil PHOI

TT
TGn

I1r 6n

1'6ng viin
el6u tu'(tj'

eI6ng)

V6n chir

s6'hii'u (tj'
tI6ng)

V6n vay
(tf tl6ng)

V6n khric
(tf tl6ng)

T'iing gi6 tri
thlrc hi$n

tinh cl6n thd'i

cli6m brlo

:zio (tj'tl6ng)

Thdi gian

thgc hiQn

dU 6n (tt'
nlm ...

.-x
den

nim...)
Du 6n quan

i.
trong quoc gla

Du 6n nh6m A

Du 6n nhorn B

T0n
doanh

nghiQp

.tdng
6n el6u

tu cira

cdng ty
me (ti
ddng)

Doanh

thu (tf
cI6ng)

L9'i

nhu$n
tru'ric

ttru6 1tj,
d6ng)

Lqi
nhu$n

sau

thu6 (tj,
iI6ng)

Lq'i

nhu$n
^lngp ve

c6ng ty
m9

huO vh

cfc
khoin
dfl nQp

Nhn
nufc
(ty

con do cdng ty me ndm giii'100% v1n cti€r.t

'cic cdng t.y cort do cOrtg ty me ndm giti'tr€n 50% vdn cti€u l,

* Cdng ty kh6ng co c6ng ty oon



Bi6u s6 4: BAo cAo KE'r erJA Trrq'c HrEN cAc NHTTIM vU cONG icn vn
rnAcu NI{IEM xA ugl lNriu ccl; NArvr zozr

cONc ry rNHI{ MTV rAu coNG HoA xA uor cut"r Ncnia vrn'r NAM
NGHITP nu'dr\c q

MST: 3200042348

DQc lAp - Ty do - II4nh phfc

Quang T'ri, ngdy 28 thang 07 ndru 202l56: / 38 /BC.LNDq

SO CHi TIEU VN NUT coNc icu

II. TRACH NHIFM XA HQI CUA DOANH NGI-IIT,P
1. l'rach nhiQm b6o vQ rn6i truong.

2.Trdch nhi6m dong g6p cho cgng d6ng xfr liQi.

3. Tr6ch nhiern voi nhd cung c6p.

4. Trdch nhi0rl bao clarn lo. i ich vd an tohn cho ngucri ti6u dung.

5. T'rach nhiem dani bao ltyi ich cho co dong vi nguoi lao dQng trong doanh nghiQp.
* C6ng ty khdng c6 cfc nhiOrn vu c6ng ich

Chi ti6u

Tj'16 thuc
hiQn so vdi
kti ho4ch

i luong, s6n lucrng s6n phdm dich vp

ich thuc hi6n trone ndm

hi phi ph6t sinh li6n quan dOn c6c s6n

hAm, dich vu c6ng ich thuc hi6n trong

tl"ru thuc hi0n circ sir-r phdm, dich vu

ich trong ndrn



Bi6u s6 5: RAo cAo rHr.lc rRANG euAN TRI vA cO cAtJ rO csu'c cuA
boaNrl Ncfirup NArvl zozo

coNc ry'rNHII Ml'v lAnr coNG iroa xA nor cnu Ncnia vrET NAM
NGrrrB.P DTIONG 9

MS'I: 3200042348

DQc lap - Iig do - H4nh phirc

s6:430 /BC-LNDe Quang Tri, ngay 28 thdng 07 ndm 202l

I. HOAT DQNG CUA HQI DONG THANI-I VITN/HQI DONG QUAN TRI/CHU
TICH CONG TY:
Thdng tin vC cric nghi quy0t, quy0t dinh cira HQi ddng thdnh vi€n, Chri tich c6ne ty, HQi ddng

quf,niri li6n quan iAn r",oat dOi,e sin xuSt kinh doanrrlaAu tu, d6uthdu, mua r6ri ai sdn,...

nANc so 1:

CAC NGI.II QUYET/QUYEI.DITH QUAN TRQNG CUA HQI DoNG TI{ANI{ VIEN/
ONG OUAN TRI IIOAC CI{U TICII CO

Giiti thfch:
(2): Ghi rO t6n cha bdn thyc hi6n giao dich:
(3): Tho'i gian b[t dAu thqc hi6n giao dich;
(a): Ghi rO nQi dung giao dich (Vi dp: I{irp cl6ng kinh t6, LInp d6ng cho vay. Htrp ddng di

vay.);

(5): Ghi 16 gi6 tri giao dich (Vi du: 'l'y d6ng, nghin USD..);
(6): Ghi 16 s6, ngdy thdng viin ban cira c6p co th6rn quyen ban hinh vd vi6c thuc hi6n giao

HOI DON ] OUAN IIOAC CI{U TICI] NG TY

T'r 56 vin bin Ngiv
Ngudi ky, ban

hhnh

NQi dung (n6u t6m tIt nQi

duns chfnh cfra vin brin)

I 17IQD-HDTV 191011202t Nguy6n l-l6ng Th6i
Quy6t dinh r,0 chi ti6u kG

ioach san xu6t kinh doanh

tdn202l

2 27lNQ]-r,LD-LND9 08102t2021 Nguy6n H6ng Thiri

Nghi quy6t vC qu! ti6n luong

"hrrc hi0n nam 2020 vd tiOn

lr-rcrng k0 hoach nd:m 2021 crha

rgr-roi lao d0ng

J
28/NQ'rLVCQr_-

LND9
0810212020 Nguy6n I Iong Thiri

Nghi quy0t vC qu! ti0n luong

huc hi6n ninn2020 vi ti0n

Llong kd hoach ndm 2021 cria

n,iOn chfrc qudn lV

rr. rr{oNc TrN vE GrAo DICH VOr CAC nUN CO LrrrN QUAN:
nANc So 2: TIIoNG TT vE cAc GIAo DICI{ VoI NGUoI Co LIEN

TOn t6

chri'c, cf
nhin

Thd'i eli6m

giao dich
NQi dung
giao dich

Ngh! quy6t/Quy6t dinh
cira IID'IViHDQTiDHDCI)

dich.



III. THONG TrN vE GrAo DICrr cr[Ia DoANI{ NGHTEp vor cAc Dor TII0NG
xnAc:,).'fh6ng tin vO cac giao dich co gi6 tri tt 10% v6n chir sir hfi'u trd l6n cria doanh nghiQp li6n
quan d6n ho4t dQng san xu6t kinh doanh, d.au tu, ddu thAu... theo Bang sd 3.

BANG SO 3: TI{ONG KE VT] CAC GIAO DICH CUA DOANH NGHIEP

Giiti thiclt:
(2): Ghi r5 nQi clung giao dich (Vi clr,r: I{op ddng kinh t6, IJo.'p d6ng cho vay, FIo. p d6ng di

vay. H<rp d6ng mua sirn...);
(3): Ghi rO tdn cta ben thgc hiQn giao dich:

(4): Thcri gian bit dAu thqc hiQn giao clich;

(5): Ghi rO gia tri giao dich (Vi dy: 
-I1i 

d6ng, nghin USD..);

(6): Ghi rO s6, ngay thang vdn bAn cua cAp co thAm quyiin ban hdnh vd viOc thuc hi6n giao

dich.

TT
NQi dung
giao dich

Diii t6c giao

dich

Thd'i cli6m

giao dich

Gi6 trf giao

dich

Sd Nghi quy6t/Quy6t dinh
cfra IIDTV/HDQT/DHDCD

thdns qua

(1) (2) (3) (4) (s) (6)

I

2

J



cONc rY TNHr-r MTV
lArr NGHTEP DTIoNG 9

MST: 3200042348

Bi6u sii 6:

BAO CAO THIJC TRANG QUAN TRI VA CO CAU TO CHIIC CUA
DOANH NGHIDP NAM 2021

CQNG HOA XA HQI CI{U NGHIA VIT,T NAM
DQc lap - Tr; do - I{4nh phric

36: 4 4a /BC-l,NDe Quang [ri, ngdy 28 thdng 07 ndm 202 ]

I. THONG TIN VE CO QUAN DAI DIEN CHU SO HTIU
1. Thdng tin chung.

- Co quan dai diQn chri.sd hfru.

- Nguoi dring ddu vd cdp ph6 cria ngudi dirng dAu Ccv quan d4i diQn chri s0 htu;
2. Cdc quyi5t dinh co li€n quan cira Ccr quan dBi diQn chir s0 htiu.

Thdng kC cdc quyt5t dinh c6 li0n quan cta co quan dpi di$n chri s0 hfru theo Bing s6 1.

BANG SO 1:

cAc euyEr DINH co LrtN euAN cuA co euAN EAr DrpN cHir so HOU

TT 56 vIn bin Ngiv
NQi dung

fuAtr tum tat nQi dtrng chlnh cua vdn ban)

I 169/ QD-UBND 2210U202t

Quy0t dinh v0 viQc su dtrg kinh phi thu duoc tir b6n

dau giir khai thac ru'ng trdng chrrong tr\nh 327 vd dg

6n 661 tai C6ng ty |NHH rn6t thirnh viOn LArn nghiOp

Dtrong 9.

- Xdy dyng tr4m qudn ly b6o v0 rirng c[ra C6ng ty t4i

xd Cam T'uy6n: 900.000"000,d

-.Du<ing ranh PCCIT tai ti6r-r khu 78 1,782A xh TriQu

Ai, hr-ryOn T'riQu Phong (10Km) : 250.000.000,d
- NAng c6p cluo'ng ranh cirn lfra tqi tiOu khu 781,782A
xf, Tri6u Ai, huydn 1-ri6u Phong ( 1 5Km):
75.000.000,cl

- I)uong LAm ngliiQp tai ti0u khu 781xd'Iri6u Ai.
huyOn'l'riQu Phong (3.4Krn): 1.1 90.000.000,d
- Choi can lfra ru'ng t4i TK778D, phrr<rng 3, TP D6ng

Ild : 200.000.000.d

- I)r-rcrng LArn nghi0p t4i TK 165 xdCam'I'uy6n.
hr-rydn cam l-d vd TK 607 xi Hai th6i, huyQn Gio Linh
(2,0702km) : 724.57 5.300,d

2 32UlQD-TJBND 0s102t2021

Quy6t dinh ph6 cluyQt qu! ti0n luong, thir lao thuc

hiOn ndrn 2020; qu! tiOn lucrng, thir lao hd hoach nf,rn

2021 d6i vcri ngucri quan ly cua cac c6ng ty TNI-IH

rrr6t thanh vien clo Nha nu<yc n[m giri' 100% v6n di6u

16 vi don vi sur ngl-riqp hoat clQng theo md hinh cdng

ty thuoc tinh qLran ly .

a. Qu! ti0n luong, thu lao thuc hi6n n[n-r 2020:

- Chi ti6u SXI(D thyc hi6n :

+ I-gi nhudn thpc hiOn: 2.935 triQu cl6ng



+.NAng suAt lao clQng binh quAn thuc hi0n: 106,2 triQu

cl6ng/nguo'i/nf,rn
- 56 nguni cluan ly churydn tracli binh quan: 03 ngucri

- Quy ti0r-r luong thgc hiQn cua ngucri quAn ly chuyCn

:rach: 751.344.000.d
^;.- Sd nguoi qudn ly kh6ng chuy6n tr6ch binh qudn: 0,75

rguo'i
-Quy thir lao thqc hiQn cua ngudi quAn ly kh6ng

;huy6n tr6ch: 27 .308.000,d

b .Qu! ti6n luong, thir lao kd hoach ndm2021:
- Chi tiOu SXI(D k6 ho4ch :

+ Ltyi nhulin thpc hiQn: 3.100 triQu d6ng

+.N[ng suAt lao dQng binh qudn thuc hiOn: I 15 tri6u

cl6ng/nguo'i/nIm

- SO ngurri quan lychuy0n trach binh quin: 03 ngrrd'i

- Qu! ti6n luong kd hoach cfia nguoi qu6n ly chuy0n

"r6ch: 1. I 70.000.000,d

- Sd nguoi quan ly khdng chuyOn tr6ch binh quAn:

)"83 ngucri

- Quy thu lao k0 ho4ch cira nguoi quan ly kh6ng

;hr-ryOn trlich : 47.250.000,d

2 8s3/QD-UBND 12104t2021

QLryCt dinh vC viOc giao chi ti0u tai chinh nim,202I
cho cor"rg ty1NHI-I rnQt thdnh vi6n Lflm nghiQp

Duo'ng 9.

l.Doanh thu vli thu nhdp kh6c : 21.500 triQu d6ng

2.L,oi nhudn sau thue: 2.600 tri0u cl6ng

3. ty suAt lo. i nhLrqrn sau thu0/V6n cht sry hfr'u:

12.24%

J 169/ QE-UBND 2210U2021

Quy6t dinh v0 viec su d?ng kinh phf thu cluo-c tir ban

<l6u gi6 khai thdc rung trdng chuong tr\nh327 va dq
tn 661 tai Cdng ty TNHH rnQt thdnli vidn Ldn"r nghiQp

Dutrng 9.

- XAy dU'ng tr4m qurAn ly bAo vQ rung cua C6ng ty t4i

xd CamT'uy0n: 900.000.000,d

-.Ducrng ranh PCCR tai ti6u khu 78 1,782A xd [ri6u
Ai, hLryQn '['ri6u Phong ( l0Krn) : 250.000.000.d
- Ndng cAp ducrng ranh cAn li'a tai ti6u khu l8l,l82A
x[ TriQu Ai, huy0n TriQu Phong (151(m):

75.000.000,d
- Dtrong LAm nghiOp tai ti6u khu 78lxi Tri6u Ai"
huyOn 'I'rieu Phong (3,4I(m): I . 190.000.000,d

- Chdi ctn lua rilng t4i T1( 778D, phuong 3, TP Ddng

I'la : 200.000.000,d

- I)r-rtrng Ldm nghiQp tai 'I K 765 xir Cam Tuy0n.

lrrry0n cam Lo vd TK 601 xd Hii tli6i, huyQn Gio Linh
(2.07021<n) : 724.57 5.300,d



4 1602lQD-UBND 281061202t

Quy0t clinh phO duyQt b6o c6o kinh tO - ky 11ruU,,r6rr tu
xay dung c6ng trinh: Ducrng Ldm nghiQp tqri 1'K 765

rfr Cam Tuy6n, huyOn carn L6 va TI( 607 xd Fleiith6i,

ruy6n Gio [.inh .

- Gi6 tri du to6n xdy dung c6ng trinh: 124.515.000, d

II. THONG TIN VE NGUOI QUAN LV DOANH NGHITP
1. Danh s6ch ngudi quin ly doanh nghiQp: liQt k0 thdng tin cu th6 theo Bing s6 2.

2" Ti0n luong, thir lao vd lgi ich kh6c cira ngudi qudn ly doanh nghiQp.

Luong,.thu&ng, thir lao, c6c khoin lqi ich kh6c cta tring nguli quin ly doanh nghiQp theo

BAng s6 3,

naNc so 3: TIEN LuoNG, THIIdNG CUA NGU'OI QUAN rrf OOaNH NGHIpp

3. FIo4t d6ng cria HQi d6ng thdnh vi6n, H6i d6ng quin tri hoflc Chrl tich c6ng ty"
.l'fhdng tin ve cac nghi quyet, quyet dinh.cira IIfri d6ng thanh vi&'r, Chti tich cdng ty, I-I6i <16ng

quan tri li0n quan den hoat d6ng sin xuAt kinh dozrnh" ddu trr, ddu thdu, mua sdm tai sin.".

theo BAng s6 4.

nANc so 4:

CAC NGHI QUYET/QUYET DINH CUA LIQI DONG I'I{ANI{ VIENi I'IQI DONG
{U TICII CONG TY

sANc So 2: DANH sAcn NGU'or euAN ry oonNrr NGHTTr

TT FIo vir t6n Nim sinh
Trinh iIQ chuy6n

mdn

Kinh nghiQm

nehG nshi6p
C6ng viQc quin lf

du'o'c giao

I tJsuydn H6ns Th6i 1963 Ctr nhdn Kinh tO Gi6rn d6c

2 tJguy6n Danh Thdnh t963 I(V su Ldrn sinh Ph6 ei6m d6c

J {guydn I'hi I-{oa t967 Ct nhdn Kinh tO KC toan tru0n.q

ll I{9 v}r t6n Chirc vg
Mirc lu'o'ng
(d/thdne) HQ sd

Ti6n
luons/nIm

Ti6n thu'6'ng,

thu nh0p khic
1 Nguy0n H6ne Th6i Gi6m d6c 2s.000.000 1,5 13 5.3 83.800

2 Nguy6n Danh l'hanh
Pho giiun

d6c

21 .000.000
1,5 108.204.200

a
J NgLryEn Thi FIoa

Kd tohn

truong

19.000.000
1,5 92.082.000

F cria HOi thdnh vi6 H6i llan

UAN IIOAC CI{I] TIC}I NG TY

TT 56 vIn bfrn Ngnv
Ngud'i ky, ban

hinh
. NQi dung

(n)u tcim tat nQi dung ch[nh ctia viin

ban)

1 17/QD-HDTV 19l0U202t Nguy6n FI6ng'I'hiri

Quy0t dlnh vC chi ti0u k0 hoach s6n

<u6t kinh doanh n1tn 2021
. Doanh thu:2J,5 ty d6ng
. Loi nhudn truivc lhu6,:2,6 ty ddng

Ngp ng6n sachs; 2 ty d6ng
'fy sudt lgi nhu4n sau thu6 /V6n

;h[r so'hiru: 12,8o/o
'Iidn lucvng binh qudn: 6,5 tri6u

16ng/nguoi/thdne



Chi phi ddu tr,r: 12.9 ti, c16n

2
27lNQTr-LD-

I,ND9
08t02t202t Ngr"rySn H6ng'Ih6i

Nghi quyOt v0 qu! ti6n ltrong thuc

hiQn ndni 2020 vittidn luo-ng k6

ho4ch ndm 2021 cua ngucri lao dQng

t. Cbc chi ti6u thuc hi6n ndm2020:

ll Tong doanh thu: 20.152,59 trieu
dong

21 Loi nhuAn thuc hiQn: 2.935 tri0u
J6ng

i- I-ao ctQng thuc hi6n:85 ngr"roi

1- Nans suAt lao d6ns binh ouAn
Lhu'c hi6n : 106.21 triEu d6ng /
ngud'i/ nam

b. C6c chi ti6u k6 hopch ndm 2021:

1i 'I'6ng cloanh thu :27 .500 'l'riOu

16ng

2i Lcri nhufln k6 ho4ch: 3.100 fri6u
16ng

J- Lao dOng kO hoach: 85 nguoi

{- Ndrrs suAt lao d6ns binh ouAn k6
roach:'i l5 trieu dong'/ ngu'di/ narn

1
J

z8lNQ',fLVCQL-

LND9
08102t2020 NguySn FI6ng Thai

Nghi quydt v0 qu! ti6n luong thuc

ri6n ndm 2020 vitti€n luong ke

roach ndm 2021 cua viOn chu'c quin
ri.
a.Qu! ti6n ltrirng, thu lao thuc hi6n

ndm 2420:

- Chi ti0Lr SXKD thyc hiQn :

+ t,oi nhudn thr,rc hi6n: 2.935 tri0u
,l

cl()rlg

+ N[ng su6t lao d6ng binh quAn

thuc hi6n: [06,2 triQu
-;.oongi ngrror/natn

. 56 nguoi quan lli chuyen tr6ch binh

ludn: 03 nguoi
.Quy ti6n luong thUc hiQn cia ngucri

1ui1 ly chuy6n tr6ch: 751.344.000,d

56 ngu'di qu6n ly kh6ng chuy6n

.r6ch binh quAn: 0,75 nguo'i

QuI thr) lao thp'c hiQn cua ngtrcri

luan ly khdng chr"ry6n tr6ch:

u 7.308.000,d

b .Quy tidn luong. thu lao k6 hoach

tdm202l
- Chi tiOu SXKD k6 hoach :



F=

+ Lr.ri nhu6n thgc hi6n: 3.100 trieu
,l

dong
-r- Nang sr-rAt lao cl6ng binh quAn

thgc hign: 115 triOu

d6ng/nguoi/ndn-r

- 56 ngucri quAn ly chuy0n tr6ch

inh qudn: 03 nguoi
- Quy ti0n luong l<6 hopch cua nguoi
u6n ly chuy6n tr6ch:

1 .170.000.000,d

- 56 nguoi quin lli kh6ng chuy6n

h binh qudn: 0,83 ngudi
- Qu! thu lao k0 hoach cua nguoi

6n ly kh6ng chuy6n trdch:

7.250.000"d

III. BAN KIEM SOAT VA KIEM SOAT VIEN
' i^

1, Thong tin vd Ban ki6rn so6t vd Ki0rn so6t vi0n.

nANc so 5: DANr-r sAcn BAN K.rEM soAr vA KrtM soAr vrEN

2. Cac b6o cao ctia Ban ki0m so6t vDr Ki0m soiit viOn.

IV. BAO CAO KET LUAN CUa CO QUAN THANr{ TRA (n6u c6)
V. THONG TIN VE NGi/oI Co LIO].i QI]AN
1. Danh sach Ngudi co liOn quan c[ra doanh nghiQp.

BANG SO 6: DANI.I S,q.CT-I VE NGUOI CO LIEN QUAN CUA DOANI{ NGHIE'P

2. T'h6ng tin
BANG SO 7

0 giag dich voi c6c b6n co lien quan.
'I'HONG KE VE CAC GIAO DIC o

Hg vh tOn
T'rinh iIQ

chuy6n mdn

Ngny bit diu

6n t6 chf,c,

c6 nhin
Chri'c vq
(n6u c6)

Dia chi trg s&

chinh/ dia chi
li6n h6

rit of,u ta

nguli c6 li6n

Thd'i di6m

khdng cdn li
ngudi cri li0n

Ly do khdng
cdn lh ngur)'i

liOn quan

A IAO I)ICH V NGUOI CO I,IEN QUAN

TT
I'On t6 ch['c,

cf nhin
Thd'i eli6m

giao dich
NQi dung
giao dich

Giri tri
giao dich

Sd Nghi quy6tlQuy6t dinh cira

I{DTV/HDQT/DHDCD th6ng
qua

OI r-for



(1) (2) (3) (4) (s) (6)

1

2

J

Gitii th{ch:
(2): Ghi rO tOn cua b6n thUc hiQn giao dfch;

(3): 'fhoi gian b[t d6u thpc hi0n giao dich;

(a): Ghi 16 nQi dung giao dlch (Vi dir: I-Iirp cl6ng kinh t6, FIqp ddng cho vay, I{q p d6ng di

vay...);

(5): Ghi rO gi6 tri giao dich (Vi du: 'l'y dQng, nghin LJSD..);

(6): Ghi rO s6, ngay th6ng viin ban cua cAp c6 thAm quyOn ban hdnh v0 vi0c thgc hiQn giao

dich.

VI. I'INII I.TiN}I STJ'DT]NG I,AO DONG
-'l'6ng s6 lao ctong cua doanh nghiQp (ngucri): 100

- Mg. ltrong trung bir-rh nguoi lao dong/n[m (triQu d6ng): 78 triQu OO"ne

- 'fi6n thurrng, thu nhap khdc cira r"rgud'i lao ddng/ngucri/nlm (tri6u d6ng): 2.95A triQu d6ng



vrr. BAo cAo rar cuixu cua cOxr; 'r'y 6l'HANc uAu NAnr zozr

Cdng ty'|NIIH MQt thAnh vien LAm Nghi0p Ducrng 9 naiu sil: I]01-DN

SO ++ Mai Flac D6, Khu ph6 t l, Phr-ro'ng 5, 'rhirnh ph6 D6ng I la, (Ban trdnh theo 'rh6ng 
trL s6

QuAng Tri 200120141'lT- BTC ngiy 2211212014

c[ra BQ Tdi chinh)

NNNC CAN DOI KE TOAN

Tqi ngdy 30 tltdng 6 niim 2021

(Ap etamg cho doanh nghiQp ittip trng girt itlnh hogt dQng fiAn fi4c)

Chi ti6u Mn sii
Thuy6t
minh

Sii cuiii t<3, 56 cIAu k)

I 2 J 4 5

A. TAr SAX XCAX naX 100 53.961.194.352 5s.2s6.711.848

I. Ti6n vh cdc khofr,n tu'crng tlu'ong tidn lt0 12.743.776.858 14.768.826.145

l. T'i6n t1l VI.O I t2.743.776.8s8 14"168.826.14s

2. Ctrc khoin tuo'ng cluong ti6n 112

Il. DAu tu t]ri chinh ngf n hpn t20

l. ChfLng kho.ln kinh doanh 121

2. Du phong giAnr gi6 ch[lng kho6n l<inh doanh (*) 122

3. DALr tr-L rrinr giii'd6n ngdy d6o han l-J

III. Cic khoin phrii thu ngin hln 130 2.361.238.774 286.624.974

I . PhAi thu ngdn han cira l<h6ch hdng lJl Vl.03.a 1 .719.961 "109

I )/. s8.800.000 58.909.524

3. PhAi thu nQi bQ ng6n hqn I JJ

4. Phai thr: theo ti6n c16 kC hoach ho. p d6ng xAy

dr,r'ng
13,1

5. Plrai tlrrr vi cho vav ngirr hurr 135

6. Plrai thu ng6n han l<hAc 136 VI.04.a 522.411.065 221 .1 t 5.450

7. DLr phong phii thu ngin han khii ctoi (*) 131

B. 
'T'di 

san thi6u cho'xiL lv 139 VI.O5

IV.I{ing t6n kho 140 VI.O7 38.721.979.069 40.169.725.704

l. HAng t6n hho 141 38.121.979.069 40.169.725.104

2. DLr phdng giarn giir hing t6n hho (*) 149

V. Tii sin ngin h4n kh6c 150 134.199.6s1 31.535.025

1 . Chi phi tr6 trLL6'c ngiin han l5t Vl. l3.a 6.240.000 31.s3s.025

l. llrue GTG l- drto'c l<lrirr tlit t52

3. 'l-hLr6 r,ii cdc kho6n kh6c phiii thr-r Nhd nu6c 153 vr. r7.b 12'1 .959.651

zl. Giao clich rnua bAn lai trhi phi6u Chinh phLr 154

5. 'T'di san ngin han khhc 155 VI.l4.a

2.1'rdtnroc cho ngrrd'i biin ngin hqn



I

B. rAI sAN on.t u4N 200 16.307.714.369 r6.265.180.54s

I. Cdc khoin phii thu diri h4n 270

I . I']hai thu ddi han cira lth6ch hdng 211 vt.03.b

2..l'ri trtL6'c cho nguoi b6n ddi han 2t2

3. V6n kinh doanh o don vi truc thu6c 213

4. PhAi thu 116i b0 dAi han 214

5" Phai thu r,6 cho val' cldi han 215

6. Phai thLr ddi han kh6c 2t6 vr.04.b

7. DLl phong phzii thLr ddi han kh6 doi (*) 219

II. Tii sfrn c6 dinh 220 1.537.423.264 1.s90.898.080

1. 
'fdi s6n c6 dinh hii'u hinh 221 VI.O9 | ,531 .423.260 1.590.898.080

Nguy6n gi6 222 3.984.993.211 3.984.993.2t7

- GiA tri hao mon lfy ke 1*; ./":. J (2.447 .s69.9s1) (2.394.0es.131)

2. 'IAi siin cO Oinn thu6 tz\i chinh 224 VI.I I

- Nguydn gid 225

- Gie tri hao rndn tLiy k6 1*1 tt6

3. 'fAi san cO ctinn v6 hinh 221 VI.IO

- Nguy6n giir 228

- Gia tri hao n.ror.r lU1, kO 1* 1 229

lll. BAt tlQng sin tIAu tu 230 Yt.l2

- Nguydn gi6 231

- Gid tri hao rrron lrrr kd (*) 232

IV. Tii sin d& dang dii h4n 240 VI.O8 14.770.291.109 14.674.282.465

L Chi phi san xLr6t, liinh cloanh do dang cldi han 241 VI,08.a

2. Chi phi xAy dung co'ban do dang 242 vr.0B.b 14.710.291.t09 t 4 "67 4.282.465

V. DAu tu'tii chinh dhi han 2s0

l. f)Au tu vAo c6ng ty corr 251

2. DdLr tu vdo c6ng ty li6n doanh. li6n k6t 252

3. DALr tu'g6p v6n vio clon vi hh6c 253

4. Du phong clALr tLr tii chinh cldi hqn (+) I <,1

5. DALr tLL nlnr giri'd6n ngdy cliro han 255

VI. Tii sin dii h4n kh:ic 260

l. Chi phi trA trLLoc ddi han 261 vI.13.b

2. 'l'di sAn thLr6 thu nh6p hoiin lai 262 YI.24.a

3. 'I'hi6r bi, vAt tu'. php tung thay thti clai han 263

4. TAi sAn ddi h4n khdc 268 vr. r4.b

TONG ceNG TAI sAN e7a:1oo + 2oo) 270 70.268.908.72t 71.527.t]92.393



Chi ti6u Mfl s6
Thuy6t
minh

Sd cudi ki,
I

s6 oAu ld,

1 2 3 4 5

NGUON VON

c - Ng puAr rnA 300 50.576.473.628 53.773.134.482

I. Nq ngin h4n 310 26.737"108.832 28.774"436.686

3ll VL l6"a 1.869.044.800 2.381.9st.200

2. Ngrroi rnua tra tidrr trrro'c rrgin harr )lz I .0 l 5.263.1 50

3" ThLr6 vd c6c khoAn ph6i nQp NhA ntLoc 313 VI.l7,a 473.960.995 1.15r.7ri9.913

4. Phai tra ngrro'i lao clQng 314 3.505.694.623 2"663.599.068

5. Chi phi phai tra ngin han 3r5 Vl.l8.a

6" Phei tr6 n6i bQ ngin han 316

7" Phdi tra theo ti0n d0 k6 hoach ho-p cl6ng x6y drLng 3t7

8. Doanh tlrrr clrrra tlrtrc lriin lrgirr lrarr 3tB VL20.a

9. Phdi tra ngin han kh6c 3t9 VI. l9.a 12.264.7 44 "1t0 13"r38.0r6.351

10. Vay vd no- thu0 tAi chinh ngdn han 324

1 1 . D1r phong phii tra ngin han )/_t VI.23.a

12. Qu! kherr thu'ong, ph[rc lo-i 322 7 "608.401.154 9.439 " 100.1 s4

13" Qu! binh 6n gi6 ) /-)

14. Ciao dich mua b6n lai trdi phi6u Chinh phu 324

II. Nq dii h4n 330 23.839.364.796 24.998.697.796

l. PhAi tra nguo'i bdn dii han JJI

2" Ngu'oi rnua trA ti6n tru'6'c dAi han 332

3" Chi phi phai tr6 drii han J J.) vr.18.b

4. Phai tra n6i b6 v6 v6n kinh doanh J S1+

5. Phai tra noi b0 dii han 33s

6. Doanh thu chua thLLc hi6n dii han JJO vt.20.b

7" Phai tra ddi han hhdc )) I vt. r9.b 23.839.364.796 24.998.69'7.196

8. Vay vd no- thLrd tdi chinh drii han 338

9" Trdi phi6u chuyiin c16i 339

10. C6 phi6u uu d6i 340

I l. Thu6 thLr rrhAp hoin lai phai trA 341 Yt.24.b

12. Du'phong phai trA ddi han 342 vr.23.b

13. Qu! phirt tri6n khoa hoc vd c6ng ngh6 J r+-)

D - VON CHU Sd HIT.U 400 19.692.435.093 17.748.757.911

I. V6n chri sO hfi'u 410 VI.25 19.692.43s.093 17.748.7s7.911

I " V6n g6p cira chir so hilu 411 10.328.492.813 10.328.492.813

- Co phiirr plrd thorrg co quy6rr biStr quy€t 4t la 10.328.492.8t3 10.328.492.813

C6 phieLr u'Lr cili 411b

l. Phei trA ngLLoi b6n ng6n han



2. 'fhang drr v6n cd phAn 412

3. Qrry€rr clron clrulerr doi trii phiitr 413

4. V6n kh6c cira chir so'hLi'Lr 414 386.05r.9r2 3 86.05 r .912

5. C6 phi6Lr quy (*) 415

6. Ch€nh l6ch d6nh gi6 lai tiri sin 416

7. Chdnh lech ty gia hOi aoai 411

S. QLr! dAu tLr ph6t tri6n 4tB 6.505"239.220 6.505.239.220

9" QLr! h6 tro. s6p x6p cloanh nghi6p 419

10. Qu! l<h6c thLroc v6n chii so hilu 420

1 L Loi nhuAn sau thLr6 ohLLa phAn ph6i 421 1 .943.671 .t82

- LNST chr-ra phAn pnOi tny fe Aen cLr5i k! trLl6'c 42la

- LNS f clrrra phAn phoi li! rrAl 421b 1.943.677 .182

12. Ngu6n v6n dAu tu'XDCB 422 528.973.966 528.973.966

II. Ngu6n kinh phi vh qu! khfc 430 VI.28

l. Ngir6n liinlr phi 43 r

2. NgLr6n kinh phicld hinh thAnh TSCD 432

TONG CQNG NGUON VON (440:300 + 400) 440 70.268.908.721 71.521.892.393

Ngu'd'i Iflp bi0u

(K!, ho tAn)

Dirng lhi DiQu Hang

- 56 chirng chi hdnh nghd:

- Don vi cung c6p dich vu kC todn:

6ng07 ndm2027

Kti tor{n tru6'ng

6n H6ng Thrii

/cOuefwl1116l
til ot tti i.l'tlt v tEt't

LAtu rue



C6ng ty'fNHI'l MQt thdnh vi€n LArr NghiQp DLIong 9 M6, s6: B02-DN

s5 ++ vrai Hac D6, KhLr ph6 I l, phLrong 5, rhinh ph6 D6ng f{ir, ,oo,!B?1,[T],J|i"JffiTtji'i?roro
Qu6ng Tri crha BQ Tdi ch(nh)

BAo cAo KET QUA HoAT DQNG KINH DoANH
Ti'ngdy 01/0t/2021 ctiin ngdy 30/6/2021

Chi ti6u Mn s6
Thuy6t
rninh

K) niy Ki,tnr6'c

I 2 3 4 5

I. Doanh thu b6n hdng vd cung cdp dich vu 0l VII I 15.173.343 200 20.007.822.900

2. C6c khoan giam trir doarrh thu 02 Yil.2

3. Doanh thu thuAn vC ban hAng va cLrng c6p dich vu (10
:01 - 02)

l0 1s 173 343.200 20,007.822.900

4" Gia v6n hdrrs b6n 1i VII.3 10.661 .444,660 13 626 233.783

5. Loi nhu6n gQp v6 b6n hang v2r cung c/ip dich vu (20 -

r0- il) 20 4 51 1.898.540 6 381.589 1 17

6. Doanh thu hoirt dQng tai chinh 2t VII.4 5.512 819 17.507.492

7. Chi phi tai chinh 22 VII.5

- Trong d6: Chi phi lii vay
^/- -)

8. Chi phi b6n hang 25 VII.8

9" Chi phf quan ly doanh nghi6p 26 VII.8 2.230.732.321 6 188.664 706

10. Lo. inhuqur thu.ln tiL hoat dQng kinh doanh (30:20 +

(2t -22) - 25 26
30 2.286.679 038 210 431 903

I l. 'fhu nh6p khdc 3l VII.6 5 159 594 093

12. Chi phi l<h6c 32 VII.7 1 87 91 9.334

i3. L.o-i nhu6n khac (40 - 3 I - 32) 40 4.971 .67 4 .759

14.'l'6ng lo-inhuArr ktitodn trLroc thLr6 (50 . 30 + 40) 50 2 286 679.038 5 182.106 662

15" Chi phithLrii'fNDN hi€n hirnh 5l VII.IO 343 001 856 687.727.985

16. Chi phithu6 TNDN hoin lai 52 VII 11

17. l--oinhudn sau thud thu nh4p doanh nghiQp (60:50 -

5r-52) 60 1.943.677 182 4,494.378.677

18. Ltli cry bhn tr€n c6 plii6u (+) 10

19. L.ai suy giarr trdn c6 phitiLr (*) 1t

Ngu'd'i lip bi6u

(K11, ho ftn)

,tlr L
\t(,I{ -'--.\-/

D4ng'I'hi Di6u Hang

- 56 chirng chi hrinh ngh€:

- Don vi cr-u'rg c6p dich vr,r hd to6n:

Kti to6n tru&ng

(K1t, hp ftn)ru
/.o**w*d

'fr4Of 
f naruU VtU.

DUOftG 9

hr{ng 07 ndm202l

tI6c

n Hdng ThfiNguy6n ThiHoa

diiu



I

I

I

I

C6ng ty 
'|NHI 

I MQt thdnh vi6n L6m NghiQp Du'o'ng 9 Miu s6: B03-DN

56 44 Mai Hac D6, I(hu ph6 ll, PhLrd'ng 5, Thdnh ph6 (Ban hdnh theo Th6ng ttL s6

D6ng FId. eLrang Tri 20012014lTT'- BTC ngiry 2211212014

cLra BQ Tdi chfnh)

BAO CeO LUU CHI]YEN TItrN TE
(Theo phxrng phdp trtrc ti1p)

Tti'ngciy 01/01/2021 ctiin ngdy 30/6/2021

Chi ti6u
Mfl
s0

Thuy6t
minh

Kj,niy Kj,tru6'c

I 2 3 4 5

I. Lu'u chuy6n ti6n tt'hoat cl6ng kinh doanh

l. l'i€n thu til b6n hdng, cung cap dich vu vd doanh thu

kh6c
0l 14 .414.151 .460 20 201.i58 959

2. TiAn chi trii cho ngu'o'i cung c6p hdng h6a vA clich vu 02 (4 093 540 280) (13 385 607 301)

3. Ti6n chi trd cho ngLloi lao d6ng 03 (2 1 06.885 345) (B 794 349 335)

4. Ti6n ldi vav dh tra 04

5. l'hLrti thu nh6p cloanh nglriQp dd nQp 05 (600 144 671) (5e6.890 050)

6. 'f i6n thLr khac tu'hoat dQng l<inh doanh 06 1 .805.1 41 .666 12 091 686 960

7. I'i6n chi khdc cho hoat dQng l<inh doanh 01 (10.429.992,246) (8.119.361 198)

l-u'u cltu.yAn tiin thuin ti'ltotlt tlQng kinh dounlt 20 (1.011 .269.416) 1 .397.238.035

II. Lu'u chuy6n ti6n til hoat dQng dAu tu'

l. Ti6n chi d€ rrua sdnr. xdy dLlng 
-|SCD 

vd cdc tAi san

ddi han khac
21 (e6.008 644) (28 908.400)

2. Ti6n thu tu thanh ly, nhLrong ban TSCD vd c6c tdi san

dai han kh6c
22

3" Ti6n chi cho vay, rrLla c6c c6ng cu no- cua dtrn vi khac -/. )

4. 'I'i6n thu h6i cho vay, bdn lqi c6c c6ng cu no- cta don

vil<h6c
24

5. l'i6n chi dALr tu'gop v6n vao don vi khac 25

6. Tiin thu hoi darr tLL gop vorr vao clorr vi l<ltac 26

7" Ti6n thLr lii cho vay, c6 tLi'c v.i lo-i nhu6n du'o-c chia 21 5.512 819 17.507.492

Ltt'tr chuyAn tiin thuAn ti'ltor.rt ttQng ctiu ru' 30 (90.495.82s) (11.400.e08)

III. Lu'u chuy6n ti6n til ho.lt tlQng tii chinh

l. Ti6n thLr tu'phat h2rnh c6 phi5u, nhAn v6n g6p cua chLr

so hD'u
3l

2. 'f i6n tra lai v6n gop cho cac chir so hii'u, rnua Iai co

phi6u cria doanh nghiQp dI phait hanh
32

3. Ti€n thu tiL di vay JJ

4. Ti6n trd no- g6c vay -;1+

5. 'Ii€n tra no- g6c thud tai chinh 35

6. C6 tirc, lo. i nhuqrn da trd cho chr-r so' hii'u 36 (e23.284.046) (750 000 000)

I-u'tr cltuydn fiin thuAn tr|' hogt ctitrg ltii chintt 40 (923.284.046) (750.000.000)

Lu'u chuy6n ti6n thuin trong kj, (50:20 + 30 + 40) 50 (2.025.049.287) 635.837.1 27

'I'i6n vi tu'o'ng du'o'ng ti6n eI6u k! 60 14.768.826.145 1 4.1 32.989.01 8



Anh hu'orrg cua thay a6i ty gia h6i doai quy d6i ngoai t€ 6t

'ti6n vi tu'o'ng du'o'ng ti6n cu6i ki (70:50 + 60 + 6l) 70 VIII 12.7 43.776.858 1 4.768.826.1 45
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Công ty TNHH Một thành viên Lâm Nghiệp Đường 9 Mẫu số: B09-DN 

Số 44 Mai Hắc Đế, Khu phố 11, Phường 5, Thành phố Đông Hà, 
Quảng Trị 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp  
1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước  

2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, thương mại, dịch vụ 
3. Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng, khai thác , chế biến gỗ rừng trồng, kinh doanh khai thác , chế biến 
nhựa thông, sản xuất giống cây Lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ Lâm nghiệp , đầu tư các mô hình Nông _ Lâm 
kết hợp  
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Thông thường 1 năm, đối với chu kỳ trồng rừng từ 6-8 năm  

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:   

6. Cấu trúc doanh nghiệp  
- Danh sách các công ty con  
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết :Công ty Cổ phần Thành An ( Cam lộ, Quảng Trị) ; Công ty 
TNHH Tiến Phong Cam Lộ (Cam Lộ, Quảng TRị) ;  Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Lâm 
nghiệp Đường 9 (Phường 5, TP Đông Hà) ; Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Đồng ( Hải Thái, Gio Linh, Quảng 
Trị);; Hộ ông Nguyễn Thanh Đồng ( Thôn Trung an, Hải Thái , Gio Linh, Quảng Trị); Hộ bà Nguyễn Thị Hoài 
Phương (Khu phố 7, Phường 1, TP Đông hà, Quảng Trị ); Hộ ông Nguyễn Anh Tiến (Khu phố Đại Áng, Đông 
Lễ, TP Đông Hà , tỉnh Quảng Trị;); Công đòan  văn  phòng Công ty 
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc. Đội Nam Sông Hiếu ( 
Phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị); Đội Bắc Sông Hiếu (Cam Tuyền, Cam Lộ , Quảng Trị)  
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so 
sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh 
…) 
 II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán  
1. Kỳ kế toán năm: Từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND 

III- Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng  
1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế 
toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được 
lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế 
độ kế toán hiện hành 
IV- Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục  
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi 
sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại 
tệ sang Đồng Việt Nam.  
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.  EUR 

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền. Theo giá thông báo của 
Ngân hàng tại thời điểm  
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Được xác định theo giá trị thực tế  

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính  
a) Chứng khoán kinh doanh;  



b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các 
khoản đầu tư mà Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo 
hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cổ 
phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai và các khoản cho 
vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 
khác. 
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban 
đầu theo giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Thu nhập lãi từ các khoản đầu 
tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ 
sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua. 
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi. Dự 
phòng phải thu khó đòi của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được trích lập theo các quy định kế 
toán hiện hành. 
c) Các khoản cho vay; Các khoản cho vay được xác định theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó 
đòi. Dự phòng phải thu khó đòi các khoản cho vay của Công ty được trích lập theo các quy định kế toán hiện 
hành. 
d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;   
đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;   

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.  
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. 
Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.  
Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở 
lên, hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó 
khăn tương tự 
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:   

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc  
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:  Giá đích danh 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:  Kê khai thường xuyên  

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích 
lập theo các quy định kế toán hiện hành. Theo đó, Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực 
hiện được tại ngày kết thúc niên độ kế toán 
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: TSCĐ hữu hình 
được ghi nhận theo nguyên giá,. Các chi phí phát sinh theo ghi nhận ban đầu được tính vào chi phí sản xuất 
kinh doanh . Kháu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng và khấu hao nhanh. Số phải khấu hao tính theo 
nguyên giá  
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy 
kế. 
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc 
đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.   
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ vô hình Quyền sử dụng đất: Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị quyền sử 
dụng đất và được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất được phân bổ theo 
phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng lô đất. (Phần này chỉ có ý nghĩa mô tả) 
Tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp-Chi phí nghiên cứu và phát triển  (nếu áp dụng) 
Chi phí cho hoạt động nghiên cứu được ghi nhận là chi phí của năm tài chính (kỳ hoạt động) thực tế phát sinh 



chi phí đó. 
Tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp phát sinh từ giai đoạn phát triển chỉ được ghi nhận khi thỏa 
mãn các điều kiện sau:  
•   Tài sản được tạo ra có thể xác định được (ví dụ như phần mềm máy vi tính và các quy trình sản xuất mới); 
•   Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ tài sản đó. 
•   Chi phí phát triển tài sản có thể xác định được một cách tin cậy. 
Tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời 
gian hữu dụng ước tính. Trong trường hợp không thể ghi nhận được tài sản vô hình tạo ra từ nội bộ doanh 
nghiệp, chi phí nghiên cứu phát triển được hạch toán vào khoản lãi hoặc lỗ trong năm tài chính (kỳ hoạt động) 
phát sinh chi phí đó.  
Bằng sáng chế và thương hiệu: Bằng sáng chế và thương hiệu được ghi nhận ban đầu theo giá mua và được 
khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. 

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất và nhà xưởng, vật 
kiến trúc do công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Bất động sản đầu tư 
cho thuê được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Bất động sản đầu tư chờ tăng giá được trình 
bày theo nguyên giá trừ suy giảm giá trị. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và 
các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi phí giao dịch 
liên quan khác. Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây là giá trị quyết toán công trình hoặc các chi phí liên quan 
trực tiếp của bất động sản đầu tư. (Phần này chỉ có ý nghĩa mô tả)  
Bất động sản đầu tư cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước tính 
trong vòng X năm.  
Công ty không trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá. 
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.  

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.  
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước. Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có 
liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước bao gồm khoản trả 
trước tiền thuê đất, chi phí thành lập và các khoản chi phí trả trước khác [Cho mục đích minh họa, sửa phù hợp 
với từng doanh nghiệp].    
Tiền thuê đất thể hiện số tiền thuê đất đã được trả trước. Tiền thuê đất trả trước được phân bổ vào Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng tương ứng với thời gian thuê. (Nếu Công ty có 
Chứng nhận quyền sử dụng đất, có thể hạch toán khoản này là tài sản cố định vô hình). 
Chi phí thành lập bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình thành lập Công ty trước ngày có Giấy chứng 
nhận đầu tư và được đánh giá là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty. Chi phí thành 
lập được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong vòng ba 
năm kể từ ngày Công ty chính thức đi vào hoạt động. 
Các khoản chi phí trả trước khác bao gồm giá trị công cụ, dụng cụ, linh kiện loại nhỏ đã xuất dùng, các chi phí 
quảng cáo và chi phí đào tạo phát sinh trong giai đoạn trước khi Công ty đi vào hoạt động chính thức và được 
coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình 
thức các khoản trả trước và được phân bổ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp 
đường thẳng theo các quy định kế toán hiện hành. 

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:  
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.  

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.  
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.  

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các  khoản dự phòng phải trả:  Các khoản dự phòng phải trả được ghi 
nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải 
thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Giám đốc về các 
khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc kỳ hoạt động. 
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.  



18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.  

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: Vốn đầu tư chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực cấp, thực nhận 
.Vốn khác của chủ sở hữ được ghi nhận từ giá trị thực tế được bổ sung từ nguồn lợi nhuận của doanh nghiệp  
- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn 
khác của chủ sở hữu.  
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:  Được xác  định tại thời điểm chuyển đổi theo thông báo 
của ngân hàng tại nơi mở tài khoản . Phần chênh lệch tỷ giá ngoại tệ được ghi nhận vào chi phí SXKD hoặc ghi 
nhận vào doanh thu tài chính đối với chênh lệch theo từng trường hợp cụ thể  
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:  Được xác  định tại thời điểm chuyển đổi theo thông báo của ngân 
hàng tại nơi mở tài khoản . Phần chênh lệch tỷ giá ngoại tệ được ghi nhận vào chi phí SXKD hoặc ghi nhận vào 
doanh thu tài chính đối với chênh lệch theo từng trường hợp cụ thể  
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:  Lợi nhuận được phản ánh trên bảng cân đối kế toán là lợi 
nhuận từ hoạt động  của doanh nghiệp  sau khi trừ chi phí thuế TNDN hiện hành của năm nay và các khoản 
điều chỉnh hối tố sai sót trọng yếu cúa các năm trước  
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:   

- Doanh thu bán hàng:  Tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán sô 14 " 
Doanh thu và thu nhập khác ". Doanh thu bán hàng được ghi nhận theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu 
hoặc sẻ thu theo nguyên tắc kế toán dồn tích, các khoản trả trước của khách hàng không xác định doanh thu trả 
trước  
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:  Tuân thủ đầy đủ 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán 
sô 14 " Doanh thu và thu nhập khác " 
- Doanh thu hoạt động tài chính:  Tuân thủ đầy đủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế 
toán sô 14 " Doanh thu và thu nhập khác " 
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu từ hợp đồng xây dựng của Công ty được ghi nhận theo chính sách 
kế toán của Công ty về hợp đồng xây dựng  
Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu và chi phí liên 
quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế 
toán được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa chi phí phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc 
niên độ kế toán so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng, ngoại trừ trường hợp chi phí này không tương đương 
với phần khối lượng xây lắp đã hoàn thành. Khoản chi phí này có thể bao gồm các chi phí phụ thêm, các khoản 
bồi thường và chi thưởng thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận với khách hàng.   
Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được 
ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc chắn. 
-  Thu nhập khác Được xác định theo giá trị thực tế của các khoản thu khác ngoai hoạt động sản xuất kinh 
doanh sau khi trừ thuế (nếu có)  
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Tuân thủ chuẩn mực kế toán " Các sự kiện phát sinh sau 
ngày kết thúc kỳ kế toán " để điều chỉnh lại doanh thu  
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán. Đảm bảo nguyên tắc, chi phí phù hợp với doanh thu  

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:   
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Ghi nhận đầy đủ và phù hợp với chi phí 
quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ  
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoãn lại. - Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số 
thuế hoãn lại. 
- Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi 
nhuận trước thuế được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao 



gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang 
sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ. 
- Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của 
các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp Bảng cân đối kế 
toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản 
thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ 
các khoản chênh lệch tạm thời.  
- Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ 
phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và 
chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở 
hữu. 
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp 
pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế 
thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý 
bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần. 
- Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy 
định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết 
quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. 

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.  

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)  

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?  
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có 
thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)  
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:  
- Các khoản dự phòng;  

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).  

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán  
01. Tiền Đơn vị tính: VND 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Tiền mặt 498.989.617 15.205.815 

- Tiền gửi ngân hàng 12.244.787.241 14.753.620.330 

- Tiền đang chuyển     

Cộng 12.743.776.858 14.768.826.145 

02. Các khoản đầu tư tài chính 

a) Chứng khoán kinh doanh 

Chỉ tiêu 
Cuối kỳ Đầu kỳ 

Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng Giá gốc Giá trị hợp lý Dự phòng 
- Tổng giá trị cổ phiếu (chi tiết 
từng loại cổ phiếu chiếm từ 
10% trên tổng giá trị cổ phiếu 
trở lên) 

            

- Tổng giá trị trái phiếu (chi 
tiết từng loại trái phiếu chiếm 
từ 10% trên tổng giá trị trái 
phiếu trở lên) 

            

- Các khoản đầu tư khác             



- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu   
Về số lượng:  

Về giá trị:  

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

Chỉ tiêu 
Cuối kỳ Đầu kỳ 

Giá gốc Giá trị ghi sổ Giá gốc Giá trị ghi sổ 

b1) Ngắn hạn     

- Tiền gửi có kỳ hạn     

- Trái phiếu     

- Các khoản đầu tư khác     

b2) Dài hạn     

- Tiền gửi có kỳ hạn     

- Trái phiếu     

- Các khoản đầu tư khác     

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết theo từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết) 

Chỉ tiêu 
Cuối kỳ Đầu kỳ 

Giá gốc Dự phòng Giá trị hợp lý Giá gốc Dự phòng 
Giá trị hợp 

lý 

- Đầu tư vào công ty con        

- Đầu tư vào công ty liên 
doanh, liên kết; 

      

- Đầu tư vào đơn vị khác;       

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;  
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ  
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.  

03. Phải thu của khách hàng 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn 1.779.967.709  

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng 
phải thu khách hàng 

  

- Các khoản phải thu khách hàng khác   

b) Phải thu của khách hàng dài hạn (tương tự ngắn hạn)   

c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)   

04. Phải thu khác 

Chỉ tiêu 
Cuối kỳ Đầu kỳ 

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng 

a) Ngắn hạn     

- Phải thu về cổ phần hoá;   32.164.900  

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;     

- Phải thu người lao động; 522.471.065  194.000.000  

- Ký cược, ký quỹ     

- Cho mượn;     



- Các khoản chi hộ;     

- Phải thu khác. 58.800.000  60.450.074  

b) Dài hạn     

- Phải thu về cổ phần hoá;     

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;     

- Phải thu người lao động;     

- Ký cược, ký quỹ     

- Cho mượn;     

- Các khoản chi hộ;     

- Phải thu khác.     

Cộng 581.271.065  286.614.974  

05. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu) 
 

Chỉ tiêu 
Cuối kỳ Đầu kỳ 

Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 

a) Tiền;     

b) Hàng tồn kho;     

c) TSCĐ;     

d) Tài sản khác.     

06. Nợ xấu 

Chỉ tiêu 

Cuối kỳ Đầu kỳ 

Giá gốc 
Giá trị có thể 

thu hồi 
Đối tượng nợ Giá gốc 

Giá trị có thể thu 
hồi 

Đối tượng nợ 

- Tổng giá trị các khoản phải 
thu, cho vay quá hạn thanh 
toán hoặc chưa quá hạn nhưng 
khó có khả năng thu hồi 
(trong đó chi tiết thời gian quá 
hạn và giá trị các khoản nợ 
phải thu, cho vay quá hạn theo 
từng đối tượng nếu khoản nợ 
phải thu theo từng đối tượng 
đó chiếm từ 10% trở lên trên 
tổng số nợ quá hạn) 

      

- Thông tin về các khoản tiền 
phạt, phải thu về lãi trả 
chậm… phát sinh từ các 
khoản nợ quá hạn nhưng 
không được ghi nhận doanh 
thu;  

      

- Khả năng thu hồi nợ phải thu 
quá hạn. 

      

Cộng       

07. Hàng tồn kho 

Chỉ tiêu 
Cuối kỳ Đầu kỳ 

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng 

- Hàng đang đi trên đường     



- Nguyên liệu, vật liệu     

- Công cụ, dụng cụ 560.000  1.236.000  

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 38.721.419.069  40.168.489.704  

- Thành phẩm     

- Hàng hóa     

- Hàng gửi đi bán     

- Hàng hóa kho bảo thuế     

- Hàng hóa bất động sản     

Cộng 38.721.979.069  40.169.725.704  

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên 
nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất  
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;  
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.    

08. Tài sản dở dang dài hạn 

Chỉ tiêu 

Cuối kỳ Đầu kỳ 

Giá gốc 
Giá trị có thể 

thu hồi Giá gốc 
Giá trị có thể thu 

hồi 

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 
(Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không 
hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh 
doanh thông thường) 

      

.........       

Cộng       

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các 
công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB) 

  

- Mua sắm;   

- XDCB;   

- Sửa chữa.   

Cộng   

09. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình 

Khoản mục 
Nhà cửa, 
vật kiến 

trúc 

Máy 
móc, 

thiết bị 

Phương 
tiện vận 

tải, truyền 
dẫn 

Thiết bị, 
dụng cụ 
quản lý 

Cây lâu 
năm,  

súc vật 
làm 

việc cho 
sản phẩm 

Kết cấu 
hạ tầng do 

NN 
ĐTXD... 

Tài sản cố 
định hữu 
hình khác 

Tổng cộng 

Nguyên giá         

Số dư đầu năm 3.252.636.217  732.357.000     3.984.993.217 

- Mua trong năm         

- Đầu tư XDCB hoàn thành         

- Tăng khác         

- Chuyển sang bất động sản 
đầu tư 

        

- Thanh lý, nhượng bán         



- Giảm khác         

Số dư cuối năm 3.252.636.217  732.357.000     3.984.993.217 

Giá trị hao mòn lũy kế         

Số dư đầu năm 1.664.805.637  729.289.500     2.394.095.137 

- Khấu hao trong năm 50.407.320  3.067.500     53.474.820 

- Tăng khác         

- Chuyển sang bất động sản 
đầu tư 

        

- Thanh lý, nhượng bán         

- Giảm khác         

Số dư cuối năm 1.715.212.957  732.357.000     2.447.569.957 

Giá trị còn lại         

- Tại ngày đầu năm 1.587.830.580  3.067.000     1.590.898.080 

- Tại ngày cuối năm 1.537.423.260       1.537.423.260 

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản cho vay:  
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 1.464.627.217 

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:  

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:   
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:  

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình 

Khoản mục 
Quyền sử 
dụng đất 

Quyền 
phát hành 

Bản quyền, 
bằng sáng 

chế 

Nhãn 
hiệu hàng 

hóa 

Phần 
mềm 

máy tính 

Giấy phép 
và giấy 
phép 

nhượng 
quyền 

TSCĐ vô 
hình khác Tổng cộng 

Nguyên giá         

Số dư đầu năm         

- Mua trong năm         

- Tạo ra từ nội bộ doanh 
nghiệp 

        

- Tăng do hợp nhất kinh 
doanh 

        

- Tăng khác         

- Thanh lý, nhượng bán         

- Giảm khác         

Số dư cuối năm         

Giá trị hao mòn lũy kế         

Số dư đầu năm         

- Khấu hao trong năm         

- Tăng khác         

- Thanh lý nhượng bán         

- Giảm khác         



Số dư cuối năm         

Giá trị còn lại         

- Tại ngày đầu năm         

- Tại ngày cuối năm         

  - Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay:  

  - Nguyên giá TSCĐ vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng:  

  - Thuyết minh số liệu và giải trình khác:  

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính 

Khoản mục 
Nhà cửa, vật 

kiến trúc 
Máy móc, 

thiết bị 

Phương tiện 
vận tải, 

truyền dẫn 

Thiết bị, 
dụng cụ 
quản lý 

Tài sản cố 
định hữu 
hình khác 

Tài sản cố 
định vô hình 

Tổng cộng 

Nguyên giá        

Số dư đầu năm        

- Thuê tài chính trong năm        

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính        

- Tăng khác        

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính        

- Giảm khác        

Số dư cuối năm        

Giá trị hao mòn lũy kế        

Số dư đầu năm        

- Khấu hao trong năm        

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính        

- Tăng khác        

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính        

- Giảm khác        

Số dư cuối năm        

Giá trị còn lại        

- Tại ngày đầu năm        

- Tại ngày cuối năm        

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:  

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:  
* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:  

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư 

Khoản mục Số đầu kỳ Giảm trong kỳ Tăng trong kỳ Số cuối kỳ 

a) Bất động sản đầu tư cho thuê         

Nguyên giá         

- Quyền sử dụng đất         

- Nhà         

- Nhà và quyền sử dụng đất         



- Cơ sở hạ tầng         

Giá trị hao mòn lũy kế         

- Quyền sử dụng đất         

- Nhà         

- Nhà và quyền sử dụng đất         

- Cơ sở hạ tầng         

Giá trị còn lại         

- Quyền sử dụng đất         

- Nhà         

- Nhà và quyền sử dụng đất         

- Cơ sở hạ tầng         

b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá         

Nguyên giá          

- Quyền sử dụng đất         

- Nhà         

- Nhà và quyền sử dụng đất         

- Cơ sở hạ tầng         

Tổn thất do suy giảm giá trị         

- Quyền sử dụng đất         

- Nhà         

- Nhà và quyền sử dụng đất         

- Cơ sở hạ tầng         

Giá trị còn lại         

- Quyền sử dụng đất         

- Nhà         

- Nhà và quyền sử dụng đất         

- Cơ sở hạ tầng         

 - Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;  

  - Nguyên giá BĐSĐT  đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá;  

  - Thuyết minh số liệu và giải trình khác.  

13. Chi phí trả trước 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)     

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;     

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng; 6.240.000 31.535.025 

- Chi phí đi vay;     

- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).     

b) Dài hạn     

- Chi phí thành lập doanh nghiệp     

- Chi phí mua bảo hiểm;     

- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).     



Cộng 6.240.000 31.535.025 

14. Tài sản khác 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)     

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)     

Cộng     

15. Vay và nợ thuê tài chính 

Chỉ tiêu 

Cuối kỳ Trong kỳ Đầu kỳ 

Giá trị 
Số không có 

khả năng trả nợ 
Tăng Giảm Giá trị 

Số không có 
khả năng trả 

nợ 

a) Vay ngắn hạn             

.....             

b) Vay dài hạn             

.....             

Cộng             

c) Các khoản nợ thuê tài chính 

Thời hạn 

Kỳ này Kỳ trước 

Tổng khoản 
Thanh toán tiền 
thuê tài chính 

Trả tiền lãi 
thuê 

Trả nợ gốc 
Tổng khoản 
Thanh toán 
tiền thuê tài 

chính 

Trả tiền lãi 
thuê 

Trả nợ gốc 

- Từ 1 năm trở xuống       

- Trên 1 năm đến 5 năm       

- Trên 5 năm       

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán  

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

 
Gốc Lãi Gốc Lãi 

- Vay:     

- Nợ thuê tài chính:     

- Lý do chưa thanh toán     

Cộng     

đ) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan  

.....  

16. Phải trả người bán 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

 Giá trị 
Số có khả năng 

trả nợ Giá trị 
Số có khả năng 

trả nợ 

a) Các khoản phải trả người bán ngắn 
hạn 

1.869.044.800  2.381.951.200   

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 
10% trở lên trên tổng số phải trả 

       

- Phải trả cho các đối tượng khác        



b) Các khoản phải trả người bán dài hạn 
(chi tiết tương tự ngắn hạn) 

       

Cộng 1.869.044.800  2.381.951.200   

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán         

- Chi tiết từng đối tượng chiếm 10% trở 
lên trên tổng số quá hạn; 

       

- Các đối tượng khác        

Cộng        

d) Phải trả người bán là các bên liên 
quan (chi tiết cho từng đối tượng) 

    

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 

Chỉ tiêu Đầu kỳ 
Số phải nộp trong 

kỳ 
Số đã thực nộp 

trong kỳ 
Cuối kỳ 

a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)        

- Thuế giá trị gia tăng 2.298.240 2.762.000 5.060.240   

- Thuế tiêu thụ đặc biệt        

- Thuế xuất nhập khẩu        

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 131.271.471 343.001.856 600.144.671   

- Thuế thu nhập cá nhân 97.004.463 12.747.206 97.084.886 12.666.783 

- Thuế tài nguyên        

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất   461.294.212   461.294.212 

- Các loại thuế khác   3.000.000 3.000.000   

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản 
phải nộp khác 

921.195.739  923.284.046   

Cộng 1.151.769.913 822.805.274 1.628.573.843 473.960.995 

b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)     

- Thuế giá trị gia tăng     

- Thuế tiêu thụ đặc biệt     

- Thuế xuất nhập khẩu     

- Thuế thu nhập doanh nghiệp    125.871.344 

- Thuế thu nhập cá nhân     

- Thuế tài nguyên     

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất     

- Các loại thuế khác     

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản 
phải nộp khác 

   2.088.307 

Cộng    127.959.651 

18. Chi phí phải trả 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

a) Ngắn hạn   

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép   

- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh   

- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán   

- Các khoản trích trước khác   



b) Dài hạn   

- Lãi vay   

- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)   

....................   

Cộng   

19. Phải trả khác 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

a) Ngắn hạn     

- Tài sản thừa chờ giải quyết     

- Kinh phí công đoàn 259   

- Bảo hiểm xã hội     

- Bảo hiểm y tế     

- Bảo hiểm thất nghiệp     

- Phải trả về cổ phần hóa 32.247.700 70.576.500 

- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn     

- Cổ tức, lợi nhuận phải trả     

- Các khoản phải trả, phải nộp khác 12.232.496.151 13.067.439.851 

Cộng 12.264.744.110 13.138.016.351 

b) Dài hạn (chi tiết theo từng khoản mục)     

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn     

- Các khoản phải trả, phải nộp khác 23.839.364.796 24.998.697.796 

Cộng 23.839.364.796 24.998.697.796 

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)  

20. Doanh thu chưa thực hiện 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

a) Ngắn hạn     

- Doanh thu nhận trước;     

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;     

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.     

Cộng     

b) Dài hạn     

- Doanh thu nhận trước;     

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;     

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.     

Cộng     

c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (chi tiết từng 
khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện). 

  

21. Trái phiếu phát hành 

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại) 

Chỉ tiêu 
Cuối kỳ Đầu kỳ 

Giá trị Lãi suất Kỳ hạn Giá trị Lãi suất Kỳ hạn 



a) Trái phiếu phát hành       

- Loại phát hành theo 
mệnh giá; 

      

- Loại phát hành có 
chiết khấu; 

      

- Loại phát hành có 
phụ trội. 

      

Cộng       

b) Thuyết minh chi tiết 
về trái phiếu các bên 
liên quan nắm giữ 
(theo từng loại trái 
phiếu) 

      

.....       

Cộng       

21.2. Trái phiếu chuyển đổi  
a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:  

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;  
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;  

- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;  

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;  
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;  

- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.  
b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ:  

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi;  

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;  
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;  

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;  

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;  
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.  

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:  
- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong 
kỳ để chuyển đổi trái phiếu;  
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu.  

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:  
- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ;   

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư  
e.  Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:  

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi;  

- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi;  
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi;  

- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi;  

- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi;  
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi.  



g) Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (theo từng loại trái phiếu)  
22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả  

- Mệnh giá;  
- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);  

- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);  
- Giá trị đã mua lại trong kỳ;  

- Các thuyết minh khác.  

23. Dự phòng phải trả 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

a) Ngắn hạn     

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;     

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;     

- Dự phòng tái cơ cấu;     

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn 
nguyên môi trường...) 

    

Cộng     

b) Dài hạn     

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;     

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;     

- Dự phòng tái cơ cấu;     

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn 
nguyên môi trường...) 

    

Cộng     

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 
 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại   

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập 
hoãn lại 

  

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử 
dụng 

  

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa 
sử dụng 

  

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời 
được khấu trừ 

  

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả   

b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả   

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại 
phải trả 

  

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm 
thời chịu thuế 

  

- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại   

25. Vốn chủ sở hữu 

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu 

Chỉ tiêu Vốn góp của 
chủ sở hữu 

Thặng 
dư vốn 

cổ 
phần 

Quyền 
chọn 

chuyển 
đổi trái 
phiếu 

Vốn khác 
của chủ 
sở hữu 

Chênh 
lệch 
đánh 

giá lại 
tài sản 

Chên
h lệch 
tỷ giá 

LNST 
chưa phân 

phối và 
các quỹ 

Các 
khoản 
mục 
khác 

Tổng cộng 



A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Số dư đầu năm trước          

- Tăng vốn trong năm 
trước 

10.328.492.813   386.051.912     10.714.544.725 

- Lãi trong năm trước          

- Tăng khác          

- Giảm vốn trong năm 
trước 

         

- Lỗ trong năm trước          

- Giảm khác          

Số dư đầu năm nay 10.328.492.813   386.051.912     10.714.544.725 

- Tăng vốn trong năm 
nay 

         

- Lãi trong năm nay          

- Tăng khác          

- Giảm vốn trong năm 
nay 

         

- Lỗ trong năm nay          

- Giảm khác          

Số dư cuối năm nay 10.328.492.813   386.051.912     10.714.544.725 

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)   

- Vốn góp của các đối tượng khác   

Cộng     

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu   

+ Vốn góp đầu năm   

+ Vốn góp tăng trong năm   

+ Vốn góp giảm trong năm   

+ Vốn góp cuối năm   

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia   

d. Cổ phiếu 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành   

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng   

+ Cổ phiếu phổ thông   

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)   

- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)   

+ Cổ phiếu phổ thông   

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)   

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành   



+ Cổ phiếu phổ thông   

+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là VCSH)   

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:  
đ- Cổ tức  

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm  
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:  

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:  
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận  

e- Các quỹ của doanh nghiệp  

- Quỹ đầu tư phát triển:  6.505.239.220,đ 
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp  

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:  

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn 
mực kế toán cụ thể:   
-....  

-....  

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 
Lí do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường 
hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo quyết định nào?...). 

    

27. Chênh lệch tỷ giá 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND     

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên 
nhân) 

    

28. Nguồn kinh phí 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm   

- Chi sự nghiệp   

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm   

29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán 
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không 
hủy ngang theo các thời hạn 

Chỉ tiêu Cuối kỳ Đầu kỳ 

- Từ 1 năm trở xuống;   

- Trên 1 năm đến 5 năm;   

- Trên 5 năm;   

b) Tài sản nhận giữ hộ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất 
tại thời điểm cuối kỳ: 

Mã hàng Tên hàng Chủng loại, quy cách, phẩm chất ĐVT Số lượng 

 
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia 
công, nhận ủy thác:  

   

 
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, 
nhận cầm cố, thế chấp:  

   



c) Ngoại tệ các loại:Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết số lượng từng loại ngoại tệ tính theo nguyên tệ. 
Vàng tiền tệ phải trình bày khối lượng theo đơn vị tính trong nước và quốc tế Ounce, thuyết minh giá trị tính 
theo USD 
d) Vàng tiền tệ: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá gốc, số lượng (theo đơn vị tính quốc tế) và chủng 
loại các loại vàng tiền tệ  
đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết giá trị (theo nguyên tệ và VND) các khoản nợ 
khó đòi đã xử lý trong vòng 10 năm kể từ ngày xử lý theo từng đối tượng, nguyên nhân đã xoá sổ kế toán nợ 
khó đòi  
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán  

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình. 

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

a. Doanh thu     

- Doanh thu bán hàng 15.173.343.200 19.820.244.500 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ   187.578.400 

- Doanh thu hợp đồng xây dựng     

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;     

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời 
điểm lập báo cáo tài chính; 

    

Cộng 15.173.343.200 20.007.822.900 

b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng).   

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận 
trước, doanh nghiệp phải thuyết minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa 
việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho 
thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi 
nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước. 

  

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

- Chiết khấu thương mại   

- Giảm giá hàng bán   

- Hàng bán bị trả lại   

Cộng   

3. Giá vốn hàng bán (Mã số 11) 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

- Giá vốn của hàng hóa đã bán 10.661.444.660 13.604.246.583 

- Giá vốn của thành phẩm đã bán   

Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã 
bán bao gồm: 

  

+ Hạng mục chi phí trích trước   

+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục   

+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh.   

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp  21.987.200 

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư   

- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư     



- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ     

- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ   

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho   

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán   

Cộng 10.661.444.660 13.626.233.783 

4. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 5.512.819 17.507.492 

- Lãi bán các khoản đầu tư     

- Cổ tức, lợi nhuận được chia     

- Lãi chênh lệch tỷ giá     

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán     

- Doanh thu hoạt động tài chính khác    

Cộng 5.512.819 17.507.492 

5. Chi phí tài chính (Mã số 22) 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

- Lãi tiền vay   

- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm   

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính   

- Lỗ chênh lệch tỷ giá   

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư   

- Chi phí tài chính khác   

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính.   

Cộng   

6. Thu nhập khác 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;   

- Lãi do đánh giá lại tài sản;   

- Tiền phạt thu được;   

- Thuế được giảm;   

- Các khoản khác.  5.159.594.093 

Cộng  5.159.594.093 

7. Chi phí khác 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;     

- Lỗ do đánh giá lại tài sản;     

- Các khoản bị phạt;     

- Các khoản khác.   187.919.334 

Cộng   187.919.334 

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 



a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ 2.230.732.321 6.841.773.199 

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;   

- Các khoản chi phí QLDN khác. 2.230.732.321 6.841.773.199 

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ   

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;   

- Các khoản chi phí bán hàng khác.   

c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  653.108.493 

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;   

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;   

- Các khoản ghi giảm khác.  653.108.493 

9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu 413.808.345 1.562.370.821 

- Chi phí nhân công 6.427.149.246 10.104.467.317 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định 53.474.820 112.934.952 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài 4.877.301.783 6.942.477.851 

- Chi phí khác bằng tiền 1.257.588.687 2.199.858.130 

Cộng 13.029.322.881 20.922.109.071 

10. Chi phí thuế thu nhâp doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm 
hiện hành 

343.001.856 687.727.985 

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào 
chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay 

  

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 343.001.856 687.727.985 

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản 
chênh lệch tạm thời phải chịu thuế 

  

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập 
tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

  

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản 
chênh lệch tạm thời được khấu trừ 

  

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ 
tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng 

  

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn 
nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

  

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại   

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

1.  Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai 

Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước 
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông 
qua nghiệp vụ cho thuê tài chính 

  

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu   

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu   

- Các giao dịch phi tiền tệ khác   



2. Circ kho6n ti6n do cloanh nghiQp nim gifi'nhtrng kh6rg ducrc su clung: Trinh bdy gi6 tri vd llf do ctra c6c

kho6n ti6n vd tllong duong ti6n l6n do doanh nghiQp nim giir nhr-mg t t Ong dugc ir:idung do io sy h4n ch6 cira

ph6p luat hodc cdc rdng bu6c kh6c md doanh nghiQp phdi thuc hi6n.

3. SO ti€n di vay thuc thu tr"ong k|:
- Ti6n thu tt di vay theo khd ucrc th6ng thtrong;

- fi6n thu tir ph6t hdnh tr6i phi{5u thuo'ng;

- Ti6n thu tir ph6t hdnh tr'6i phi6u chuy€n d6i;

- Ti€n thu tir ph6t hdnh c6 phi6u rru ddi phdn loai lA ncr phai tri;

- Ti€n thu tir giao dich mr,ra b6n lai tr6i phi6u Chinh phir vi ITEPO chiurg kho6n:

- Ti6n tl-ru tir di vay duoi hinh thiLc kh6c.

4. 56 ti€n dd thtrc tri g6c vay trong k!:

-. .:. :.

- Tien trA no goc vay theo kh6 udc th6ng thtrcrng;

- Ti€n trd no g6c tr6i phi6u thtrong;

-.l 
t

- Ti€n trd ncv goc trdi phi6u chuy6n d6i:

- Ti6n trir ng g6c c6 phitiu uu c16i phdn lo4i ld no phdi tra;

- Ti€n chi tra cl-ro giao dicli rnua b6n lpi trdi phi6u Chinh phLr vdr IUIPO chimg khodn;
,-. ).- I-ien tra no vay drroi hinh thfrc khac

IX- Nhimg th6ng tin kh6c

1- Nhtng khoin ng ti6m tdng" khoan carn k0t vd nhimg th6ng tin tdi chinh khdc:

2 - Nhimg s1r ki6n ph6t sinh sar-r ngiry kOt thirc k! kC todn n[m:

3 - Thdng tin vd c6c bOn 1i6n c1-ran (Ngodi c6c thdng tin 116 duoc thuydt minh o c6c phAn trdn):

4 - Trinh bdy tdi sdn, doanh thti. k6t qu6 kinh cloanh theo b6 ph6n (theo linh vuc kinh doanh ho6c khu vr,rc dia
lli) theo quy dinh cira cl-mdn mtro k6 todn s6 28 "116o c6o bQ phdn":

5 - Th6ng tin so s6nh (nhirng thay d6i vC th6ng tin trong b6o c6o tdi chinh cira c6c niOn c16 k6 todn trtrcic):

6 - Nhimg th6ng tin kh6c:

Nguoi lap bi6u

(Ky, he ftn)

llltt'-"-
Dang Thi DiQu IJ[ng

- 36 chirng chi hAnh ngh6:

- Don vi cung c6p dich vr-r k6 todn:

K6 to6n truol-rg

(Ky, he tAn)

r/'

Nguy6n'I'hi FIoa
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