CONG TY cO PHAN C5 DIEN LANH
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CONG TY CO PHAN
(REE)

cc

DIEN LANH

CONG TY cO PHAN CO D!N LiNH

BOI-DN/HN

BANG CAN DOI IKE TOAN HQP NHAT
Ngay 31 thäng 03 näm 2022

DVT: VND
-

Ma
so

TA/SAN

Thuyet
.
minh

.

..

Socuoiky

Sodaunam

100

A - TAI SAN NGAN HAN

7.459.877.470.927

6.805.972.262.128

110

I. lien và các khon tu'o'ng ctu'o'ng ti'ên

1.776.626.110.212

1.830.901.134.902

257.558.138.729

259.186.839.056

1.519.067.971.483

1.571.714.295.846

1.239.184.012.457

913.528.242.575

69.366.368.145

72.553.563.045

(293.908.798)

(293.908.798)

1.170.111.553.110

841.268.588.328

3.277.695.550.804

2.986.542.167.652

in

i.Tiên

112

2. Các khon tYcYng du'o'ng tin

120
121

4

II. Các khoán clâu tu' tài chInh ngn han
1. Cht1rng khoán kinh doanh

12.1

doanh phàng gm giá chrng khoán kinh
122
123

130

12.1
3. Dâu t

nm gi[r dên ngày dáo han

lIt. Các khoán phi thu ngn hn

131

1. Phi thu ngn han cia khách hang

2.357.213.848.519

2.034.510.985.201

132

2. Tr trLr&c cho ngu'di ban ngn hn

214.049.359.714

144.814.816.021

383.595.648.976

532.836.195.253

21.383.880.000

21.383.880.000

420.089.077.953

372.122.761.655

(118.636.264.358)

(119.126.470.478)

910.206.552.576

799.900.814.968

916.775.331.859

806.472.650.348

(6.568.779.283)

(6.571.835.380)

256.165.244.878

275.099.902.031

20.908.682.364

9.429.562.749

229.605.142.056

260.573.506.690

5.651.420.458

5.096.832.592

24.942.527.353.527

25.021.031.112.330

37.189.676.300

37.218.252.980

-

28.576.680

37.189.676.300

37.189.676.300

15.802.686.420.404

16.057.664.537.080

15.734.053.415.442

15.991.796.379.057

21.260.331.831.957

21.253.746.501.962

(5.526.278.416.515)

(5.261.950.122.905)

134

3. Phi thu theo tin d
d crng

hp d6ng ay

135

4. Phài thu v'ê cho vay ngn hn

136

5. Phi thu ngn hn khác

137

6. Du phàng ph

140

IV. Hang t'ôn kho

141

1. Hang t'ôn kho

149

2. Du phOng giám giá hang tOn kho

150

thu ngn hn khO dài

7

V. Tài sn ngn hn khác

151

1. Chi phi trá trufic ngn hn

152

2. Thug giá tn gia tang thrctc khâu trir

153

3. Thuê' và các khon phai thu Nhà Nuàc

200

B - TAI SAN DAI HAN

210

I- Các khon phii thu dài han

211

1. Phài thu dài han cia khách hang

216

2. Phái thu dài han khác

220

II. Tà sn co' dinh

221

5

5

1. Tài sn c6 cIinh hCru hlnh

222

- Nguyen giá

223

- Giá tn hao mOn lOy k

8
.

CONG TY cO PHAN CC DIEN LINH

BOI-DN/HN

BANG CAN DO! IKE TOAN HQP NHAT (tip then)
Ngày 31 tháng 03 nârn 2022
DVT: VND

Ma
so
221

TA! SAN
2. Tài sari cd dinh vô hlnh

228

- Nguyen giá

229

- Giá trj hao man lOy k

230

Thuyêt
.
minh
9

III. Bat cTng sn cl'âu tu'

11

...

.

Socuoiky

Sodaunam

68.633.004.962

65.868.158.023

87.341.248.325

84.742.888.325

(18.708.243.363)

(18.874.730.302)

1.541.896.762.368

1.570.332.277.547

231

1. Nguyen giá

2.507.128.328.047

2.507.128.328.047

232

2. Giá t

(965.231.565.679)

(936.796.050.500)

455.513.654.465

405.953.160.121

hao man lOy kê

240

IV. îàì sn do' dang dài hn

242

1.ChiphIxâydtrngccband&dang

10

455.513.654.465

405.953.160.121

250

V. D'âu tu' tài chInh dài han

12

6.429.036.454.110

6.261.443.381.524

252

1. D'âu tu vào cong ty lien kgt, lien doanh

12.3

5.912.527.838.977

5.744.934.766.391

253

2. D'âu tu' gop v6n vào do'n v khác

12.2

286.508.615.133

286.508.615.133

255

4. D'âu tu' nm giCr' dn ngày cláo hn

230.000.000.000

230.000.000.000

260

VI. Tài sn dài han khác

676.204.385.880

688.419.503.078

261

1. Chi phi tra tru'ó dài han

329.129.541.050

329.728.703.772

262

2.Tajsanthugthu nhâp hoàn ai

38.738.108.923

40.983.442.290

9.578.302.877

9.578.302.877

298.758.433.030

308.129.054.139

32.402.404.824.454

31.827.003.374.458

15.456.796.830.481

15.469.126.320.834

263

3. ThIg bl, vat tu, phy tüng thay thg dài han

269

4. Lcyi thg thu'cYng mi

270

TONG CONG TAI SAN

Ma
so

NGUON VON

300

A - NO' PHAI TRA

310

I. No' ngn han

Thu yê't
minh

4.087.802.635.839

4.062.369.793.461

311

1. Phai trà ngu'äi ban ngn han

556.986.163.402

659.734.149.361

312

2. Ngu'O'i mua tra tiên tru'ó'c ngn han

912.818.990.220

821.856.327.767

313

3. Thug và các khoán phi np Nhà nLró'c

170.158.196.783

258.734.682.600

314

4. Phi tra ngu'O lao dông

21.093.745.039

49.177.188.081

315

5. Chi phi phai tra ngn hn

707.434.933.268

870.977.279.778

318

6. Doanh thu chu'a thçrc hiên ngn han

20.895.764.650

1.670.313.750

319

7. Phái trá ngán han khác

15

435.756.934.165

142.022.151.735

320

8.Vay và nc thuê tài chInh ngn hn

16

1.237.490.161.167

1.233.985.836.561

321

9. Du' phàng phai tra ngn han

18.533.868.819

20.118.884.268

6.633.878.326

4.092.979.560

11.368.994.194.642

11.406.756.527.373

13

14

322

10. Qu khen thutng phiirc lci

330

II. No' dài han

337

2. Phai trá dài han khác

15

446.168.557.306

444.716.864.549

338

3. Vay và n' dài han

16

10.701.595.831.466

10.739.972.813.508

189.017.035.226

189.180.328.850

32.212.770.644

32.886.520.466

341

4. Thug thu nhp hon li phái trá

342

5. Du phbng phai tra dài han

2

CONG TY CO PHAN Cd DIEN LA4NH

BO1-DN/HN

BANG CAN DI KE TOAN HQP NHAT ( tip theo)
Ngty 31 tháng 03 näm 2022

DVT: VND

ThuyIt
m:nh

Ma
so

NGUONVÔN

400

B - VON CHU

410

I. V6n chCi s& hü'u

411
411a

1. V6n c

-

so' HU'U

17

ph'ân dà phát hành

c6 phiu ph thông có quy'fn bigu

2. Thng dLr v6n c6 ph'ân

415

4. C3 phiu qu

418

5. Qu

421

6. Lp'i nhun sau thuê chu'a phân phôi

16.945.607.993.973

16.357.877.053.624

16.945.607.993.973

16.357.877.053.624

3.100.588.410.000

3.100.588.410.000

3.100.588.410.000

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

1.050.489.310.786

(47.622.230.162)

(47.622.230.162)

234.678.637.677

234.678.637.677

9.344.612.387.763

8.963.840.558.977

8.651.275.389.714

7.108.760.930.846

693.336.998.049

1.855.079.628.131

3.262.861.477.909

3.055.902.366.346

32.402.404.824.454

31.827.003.374.458

'âu tu' phát trn

- LNST chLra phân ph6i Iy k
cuoi ky tru'cyc

1fl

421b

- LNST chu'a phân ph6i k',i nay

429

7. L'i Ich c6 dông không kigm soát

440

56dâunãm

quyêt

412

421a

S6cu6ik'

TONG CONG NGUON VON

f'c•

J::/
Jt.:(

CONC; rl
CÔPHA'

\

p-._
Pham Thi Uyên Phu'o'ng
Ngu'à Ip
Ngày 27 tháng 04 nàm 2022

Hi3 Trân Diu Lynh
K toán tru'à'ng

4th Thanh Hal
T6ng Gim d6c

CONG TY cO PHAN CC DIEN LANH
BAO CÁO KET QUA FlOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT
Qu I két thic ngày 3 1 thang 03 nãrn 2022

Ma
iefl

.?.
giai

.

01

1. Doanh thu bàn hang và cung cap dch vy

03

2. Các khon giàm trC.r doanh thu

10

3. Doanh thu thuân

11
20

4. Giá v6n hang bàn và dlch vy cung cap
5. Loi nhuân gop v bàn hang và cung cap djch vy

21

6. Doanh thu hoat clong tài chinh

22

7. Chi phi tài chInh

23

Trong do:

24

ye

bàn hang và cung cap dich vy

Thuyê't

Quj.'I

minh
18
18.1

Nàm tr&c

Nâm nay

Nöm trác

2.045.444.213.396

1.185.473.542.508

2.045.444.213.396

1.185.473.542.508

(31.844.727)

(2.621.147.174)

(31.844.727)

(2.621.147.174)

2.045.412.368.669

1.182.852.395.334

2.045.412.368.669

1.182.852.395.334

(895.050.025.249)

(746.519.129.683)

(895.050.025.249)

(746.519.129.683)

1.150.362.343.420

436.333.265.651

1.150.362.343.420

436.333.265.651

38.067.160.452

111.622.276.863

38.067.160.452

111.622.276.863

18.2
19

Lüykê'ttrc1iunàmdê'ncu5iqunay

Näm nay

(217.565.023.137)

(94.654.509.669)

(217.565.023.137)

(94.654.509.669)

(213.916.376.631)

(92.669.117.698)

(213.916.376.631)

(92.669.11 7.698)

8. Loi nhun tü' cong ty lien doanh, lien két

177.750.072.372

165.480.941.941

177.750.072.372

165.480.941.941

25

9. Chi phi bàn hang

(19.775.841.202)

(15.575.898.613)

(19.775.841.202)

(15.575.898.613)

26

10. Chi phi quàn l doanh nghiêp

(83.664.130.705)

(66.127.285.470)

(83.664.130.705)

(66.127.285.470)

30

11. Lri nhuân thu'ân tu hot dông kinh doanh

1.045.174.581.200

537.078.790.703

1.045.174.581.200

537.078.790.703

31

12. Thu nhâp khàc

20

2.459.401.862.

2.287.229.877

2.459.401.862

2.287.229.877

32

13 Chi phi khac

20

(823 566 904)

(874 163 583)

(823 566 904)

(874 163 583)

40

14. Loi nhuân khác

.

1.635.834.958

1.413.066.294

1.635.834.958

1.413.066.294

1.046.810.416.158

538.491.856.997

1.046.810.416.158

538.491.856.997

(89.390.376.406)

(65.221.367.144)

(89.390.376.406)

(65.221.367.144)

Chi phI Iãi vay

50

15. Tang 191 nhun kê toán tru'ó'c thug

51

16. Chi phi thug TNDN hiên hành

21.1
21.1

52

17. Chi phI thug TNDN hoan li

(2.059.002.510)

(1.480.148.916)

(2.059.002.510)

(1.480.148.916)

60

18 Loi nhuân sau thuê TNDN

955.361.037.242

471.790.340.937

955.361.037.242

471.790.340.937

61

18.1 LQ'i nhun sau thuê'cOa c5 dông khOng kiê'm soát

262.024.039.193

55.978.655.499

262.024.039.193

55.978.655.499

62

18.2 Lãi thuc vè các c5 dông cáa cong ty mc

693.336.998.049

415.811.685.438

693.336.998.049

415.811.685.438

70

19. Lai co' bàn trên cô phiêu

2.236

1.345

.

.

.

.

..r..

.
- çui' ' 1 7 S.

4Y

-;41

2.236
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Pham Thi Uyên Phu'o'ng

HÔ Trân Diu Lynh

Ngu'1i Ip

K toán tru'&ng

Ngày 27 thàng 04 nàm 2022
4

hanh Hi
1TP.

Giám 16c

1.345

CONG TY cO PHAN CC DJIN LANH
BAO cÁo IKET QUA HOAT DONG KINI-I DOANH HOP NHAT
I kt thüc ngây 3! tháng 03 nârn 2022

QU

Gii trinh nguyen nhân biên dông kêt qu hoat dông kinh doanh ho'p nhâ't Qu 1/2022:

Tng !o'i nhuân sau thuê (LNST) hcip nhâ't thuôc c6 ông cong ty Me Qu I nàm 2022 là 693,3 tç' dông,
tang 277,5 t' dOng, tu'o'ng trng tang 66,74 % so vó'i cüng ki nàm 2021, chiii yu là tü' sçr tang tru'ó'ng
cia Máng nàng lLrcYng
DOng gop trQng yêu trong 262 ti d'Ong cii nhun tang so cüng ki cia Mng nay là tü' vic ghi nhn kêt
qu hcp nhâ't COng ty CP Thtiy diên Vinh ScYn Song Hinh cTh vn hành Nhà may thiiy dên Thu'o'ng Kon
Turn và ctia cá 3 dci an diên gió Trà Vinh sö 3 V1-3, Phü ac 2, Lo'i Hi 2 trong khi cüng ki nàm tru'àc
vn can dang trong gial don trin khai thçrc hin dci an.

CONG TY cO PHAN CC DIEN LJNH

B03-DN/HN

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE HOP NHAT
Cho k' k toán Qu I kt thilic ngày 3 1 tháng 03 nãrn 2022

DVT: VND

M5 56

Thu yê't
minh

Chi tiêu

Tü'ngày

Tü'ngày
01/01/2022 defl
ngày 31/03/2022

01/01/2021 dê'n
ngày 31/03/2021

1.046.810.416.158

538.491.856.997

303.467.910.166

88.095.027.725

(2.752.027.488)

2.923.345.927

(1.833.458.288)

(26.938.341.109)

(209.881.071.430)

(191.596.572.833)

213.916.376.631

94.022.545.900

1.349.728.145.749

504.997.862.607

I. LU'U CHUVEN TIEN TLJ HOAT DONG KINH
DOANH

01

Lo'i nhuân triró'c thuê
Dièu chinh cho các khoán:

02

Khu hao tài sn c6

03

Các khon dLr phOng

04
05
06
07

08

nh

8,9,11

Li) I chênh Ich ti giá h6i cloái do dánh
giá li các khoán myc ti'ên t có g6c ngoai t
(Lài) I tr hot thng d'âu tii
Chi phi Ii vay và phân b6 chi phi phât hành
trái phiu
Các khon di'êu chinh khác
LcYi nhuân tr hoat cTng kinh doanh
tru'&c thay di vdn Pu'u cTng

09

(Tang) giam các khon phi thu

(252.339.204.238)

(30.454.577.222)

10

(Tang) giam hang t'On kho

(110.302.681.511)

10.580.740.001

(117.240.855.757)

(352.163.164.231)

(10.879.956.893)

(6.152.007.925)

3.187.194.900

314.974.274.520

(273.415.373628)

(139.771.938.004)

(158.851.751.387)

(57.236.839.261)

(1.667.723.400)

(2.660.532.578)

428.217.793.835

242.113.817.907

(141.460.247.808)

(293.676.097.193)

502.757.621

41.271.750

(474.530.386.974)

(276.829.000.000)

11

(Tang) giàm các khoán phái tr (không k
Iai vay phái tra, thuê'TNDN phài nop)

12

Tang (gim) chi phi tr tru'O'c

13

(Tang) gim chCrng khoán kinh doanh

14

Ti'ên lài vay d

15

Thuê thu nhp doanh nghip dà np

17

Ti'ên chi khác tü hoat thng kinh doanh

20

tr

Lu'u chuyn ti'ên thuân tx hoat dông
kinh doanh
II. LU'U CHUYEN TIEN IC)' HOAT

DONG DAU -fli'
21

hen chi c1

22

Ti'ên thu tü' thanh I tài sn cô dinh

23

Gtri tiên ki han vào các ngân hang

24

Tiên thu h'ôi cho vay ciia các don vi khác

145.687.422.192

638.320.415.380

25

Ti'ên chi cl'âu tu' gop vôn vào do'n vi khác

(1.842.900.214)

(151.952.236.381)

27

Ti'ên thu al cho vay, c6 tCrc và Ip'i nhuân
duu'c chia

37.969.868.638

183.167.248.577

(433 673 486 545)

99 071.602.133

30

mua sam tài sn c dinh

Lu'u chuyên tiên thuân tCx hoat cTng

clâutu'

6

CONG TY CO PHAN CC DIEN LANH

B03-DN/HN

I!AO CO 1.. 'Li CI I1J YEN 'HEN TE I-IQP NHAT (tip theo)

(.'ho kS' k3 toáii Qu' I kt thic ngày 3! tháng 03 näm 2022

DVT: VND

Màs6

Thu
mm

Chit/eu

III.LU'U CHUVEN lIEN iU' HOAT DONG TAI
CHiNH
31

Nhn v6n gOp ctia c dôngthiu s6

33

Tin vay ngn hn, dài han nhn cTu'o'c

34

Ti'ên chi tr nc g6c vay

36

C t1rc

40

'

TU'ngày
01/01/2022 d'ê'n
ngày3l/03/2022

Tttngày
01/01/2021 dê'n
ngày3l/03/2021

1.471.000.000

29.500.000.000

396.613.679.805

616.239.872.896

(418.831.625.341)

(449.175.428.980)

(28.074.966.539)

(11.616.401.615)

Lu'u chuyn thu'ân tr hot cTng tài chInh

(48.821.912.075)

184.948.042.301

50

Lu'u chuyn tin thu'ân trong ki

(54.277.604.785)

526.133.462.341

60

Ti'ên và tu'crng cTu'ong tiên ctâu ki

1.830.901.134.902

651.668.665.185

61

Anh hLr&ng cia thay di t' giá hi
quycloingoaite

2.580.095

(1.708.600)

70

lien và tu'crng ciu'ong tiên cu 61 ky

cia

'

'

trà cho chiii th hO'u

'

:

1.776.626.110.212

OO74 y CONG TV
Co 'uA
*\Cjfl(EN LA

Phm Th Uyên Phu'o'ng
Ngu'à'i Ip
Ngày 27 tháng 04 nám 2022

H Tr'ân Diu Lynh
K tOafl tru'&ng

Hu'nh Thanh Hi
T6ng Giám cl6c

1.177.800.418.926

CONG TY CO PHAN CC DIN LJNH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH l-IQP NHAT (tiëp theo)
Ngày 31 thãng 03 närn 2022

THÔNG TIN DOANH NGHIEP

1.

Cong ty C 6 ph'ân Co' Din Lnh là mt cong ty c6 phàn thrp'c thành 1p ti Vit Nam theo Giâ'y Chrng
nhân Dàng k'' Kinh doanh so 1506/GP-UB ngày 25 tháng 12 nàm 1993 do Uy ban Nhân dan Thành
phO HO ChI Minh cà'p và theo giâ'y ch(rng nhân dàng k" kinh doanh sO 0300741143 do SO' K Hoach
và D'âu tu' TP. HO ChI Minh câ'p thc dTêu chinh mó'i nhgt vào ngày 03 tháng 06 nãm 2016. CO phiu
ciiia cong ty à du'cic niêm yt tai SO' Giao dich Chü'ng khoàn Thành phO HO ChI Minh theo Giâ'y phép
sO 01/GPPH ngày 2 tháng 6 nàm 2000 do l:Jy ban Chü'ng khoán Nhà nu'ó'c câ'p.
Nhóm Cong ty bao gOm cong ty m, cong ty con và các cong ty lien kgt nhu' u'o'c trmnh bay 6' thuyê't
minh sO 12 ciiia báo cáo nay.
Hoat dng chInh cta Nhóm cong ty là dch vy co' dlên cong trinh ( M&E), san xuâ't và 1p dat các h
thOng diêu hOa không khI, thigt bi may tInh, thigt bj vin thông và O din gia dyng, sO' hO'u và cho
thuê cao Oc van phOng; 1p dat he thOng câ'p, thoát nu'ó'c; <hal thác xir iç va cung ca'p nu'o'c; san xuâ't
cTin; tu' và'n, clâ'u giá ba't dng san và dâu tu' chign lLro'c ngành cc sO' ha thng.
Cong ty cO try sO' chInh tal sO 364 Cong HOa, Phu'O'ng 13, Qun Tan Bmnh, Thành phO HO ChI Minh,
Viêt Nam.

2.

CYS&TRiNH BAY

2.1

Chuân my'c và Chê do kê toán áp dyng

Các báo cáo tài chInh ho'p nhâ't ca nhóm Cong ty du'o'c trinh bay bng dOng Vit Nam ("VND") phü
hQ'p vO H thOng Kg toán và Chugn mu'c K toán Viêt Nam ("CMKTVN") do Bô Tài chInh ban hành
theo:
•

Quygt dInh sO 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2001 vê vic ban hành bOn Chugn mu'c
Kg toán Vit Nam (D't 1);

•

O.uyê't dinh sO 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2002 v vic ban hành sáu Chugn mçrc
Kg toán Viêt Nam (Do't 2);

•

Quyt djnh sO 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 nàm 2003 v'ê viêc ban hành sáu Chugn mu'c
Kg toán Viêt Nam (Do't 3);

•

Quygt dinh sO 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 nàm 2005 v'ê vic ban hành sáu Chugn my'c Kg
toán Viêt Nam (Do't 4); và

•

O.uyt dnh sO 100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nàm 2005 vg viêc ban hành bOn Chugn my'c
Kg toán Viêt Nam (Do't 5).

Va cap nhât mt sO ni dung ch ygu theo ThOng Tu' sO 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 cia B
Tài ChInh hu'âng dan Chg do Kg toán Doanh ngip, Thông tu' sO 202/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014
cia Bô Tài ChInh hurng dn phu'o'ng pháp lap và trinh bay Báo cáo tài chInh hQ'p nhâ't.
2.2

Hlnh thü'c s6 kê'toán áp dung
2.2

Hlnh thü'c s6kê'toán áp dung

Hlnh thrc sO kg tOan áp dyng du'Q'c dàng k'' ctia nhóm COng ty là chirng tü' ghi sO
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2.3

Niên do kê'toán

Niên ô kê toán cia nhóm Cong ty bt ctâu tr ngày 1 tháng 1 và kgt thc vào ngày 31 tháng 12.

2.4

Do'n v/ tién té s& dyng trong kê' toán

Báo cáo tài chInh ho'p nhât du'o'c trinh bay bng VND cong là dcn vi tign t str dung trong kg toán
cia Nhóm Cong ty.

2.5

Co's&ho'pnhdt

Báo cáo tài chmnh hcp nhà't bao g'ôm các báo cáo tài chInh riêng cta Cong ty c6 ph'ân CcY Din Lanh Va
cac cong ty con ("Nhóm Cong ty") vào Ngày 31 tháng 12 nàm 2021 Các báo cáo tài chInh ciia cong
ty con cia thro'c Ip cho cüng k" kg toán vO'i Cong ty theo các chInh sách kg toán th6ng nhâ't &i các
chInh sách kg toán cia Cong ty. Các bct toán ciu chnh d ciu'Q'c thic hin d6i vó'i bâ't k't chInh sách
kg toán nao có dlgm khác biêt nhm ciám bo tInh th6ng nhâ't giCra các cong ty con và Cong ty.
Tâ't cà các s6 du' va cac giao dlch ni b, k c các khon l chu'a thçrc hin phát sinh tY các giao djch
noi b cia du'o'c Ioai trü'. Các khoán I chu'a thu'c hiên ciu'cyc loi trtr trên báo cáo tài chinh hcp nhâ't,
trtr tru'O'ng hcip <hông thg thu h'Oi chi phi.
Lu'i Ich ciiia c dông <hông <1gm soát là ph'ân 1p'i Ich trong

al

hoc lô và trong tài san thuân ciia cong

ty con không dLrc nm giU' bó'i Cong ty và thr'c trinh bay 6' mçic riêng trên báo cáo kgt qua kinh
doanh hp'p nhâ't và bang can ci61 kg toán hQ'p nhâ't.
Cong ty con thrQ'c hp nhâ't k tü' ngày Cong ty nm quyn kigm soát và sé châ'm dti't hQ'p nhâ't k t
ngày Cong ty không cOn kigm soát cong ty con ció. Trong tru'ng hQ'p Cong ty không cOn nàm quyn
kjgm soát Cong ty con thl các báo cáo tài chInh hcp nhâ't sè bao gOm cá kgt qua hoat ciOng kinh doanh
cia gial cioan thuôc nám háo cáo ma trong gial cion do Cong ty van cOn nm quyn kigm soát.
3.

CAC CHIN H SACH KETOAN CHU YEU

3.1

Tin và các khoán tu'o'ng du'o'ng tin

hen và các khoan tu'og du'ng ti'ên bao gm ti'ên mt ti qu, tin gi ngân hang, các khoan dâu tLr
ngn han cá tInh thanh khoan cao, có thO'i gian dáo hn g6c It ho'n 3 tháng, có kha nàng chuyn d61
d dàng thành các Iu'cng ti'ên xác dinh và khOng cO nhiêu rii ro trong chuyn di thành tign.

3.2

Các khoán phài thu

Các khoan phái thu du'çc trinh bay trên báo cáo tài chInh ho'p nhgt theo giá tn ghi s6 các khoan phai
thu tr khách hang và phài thu khác cIng vc5'i dçr phOng du'o'c lap cho các khoan phai thu khó dOi.
Dr phOng nc phái thu khO dOi thg hiên ph'àn giá tn dii kign bi t6n that do các khoán phâi thu không
clu'o'c khách hang thanh toán phát sinh 161 v&i sd dii các khoan phái thu tai thyi ciigm lap bang can
d6i kgtoán.

3.3

Hàngtônkho

Hang ton <ho du'o'c ghi nhn theo giá thâ'p ho'n giü'a giá thành d thra môi san phm cign v trI, diêu
kiên hiên tai và giá tn thu'ân có thg thu'c hiên du'o'c. Giá tn thu'ân có thg thçrc hin du'Q'c là giá ban
u'àc tlnh trix chi phi ban hang u'O'c tInh và sau khi cia ip dci' phOng cho hang hu' hông, li thO'i và chm
luân chuyn.
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Cong ty áp dyng phucYng pháp kê khai thLrYng xuyen c1 hach toán hang ton kho vO'i giá tr du'çrc xác
dinh nhir saw
giá vn thu'c te' theo phu'clng pháp nhâp tru'ó'c —

Nguyen vt lieu, hang hóa

xuât tru'àc.
Thành phm va sn phm d& dang

- giá v6n nguyen vat lieu va lao cTng tru'c tip cong
chi phi san xuà't chung có lien quan du'o'c phân b6
dira trên mü'c cTh hoat th5ng blnh thu'Yng.

Dy'phàng cho hang ton kho
Dir phOng cho hang tOn kho th.ro'c trIch 1p cho ph'ân giá tn dy kin bi t6n tha't do giam giá vt tu',
thành phm, hang hOa tOn kho thuôc quy'ên s& hCru cóa Cong ty có thg xay ra (giam giá, kern phm
chat, Ii thO'i v.v..) dy'a trên bng chCrng hçrp l v sir giam giá trl vào thO'i dim báo cáo. SO tang hoc
giam khoàn dir phOng giam giá hang tOn kho duçrc kê't chuyn vào giá vOn hang ban trên Báo cáo Kgt
qua hoat dng kinh doanh.
Bat dç5ng san ton kho
ng san dLro'c mua hoc thrcrc xây thing d ban trong qua trinh hoat th5ng bmnh thu'O'ng cOa
Bà't
Nhóm Cong ty, không phai d cho thuê hoàc chO' tang giá, du'çc ghi nhân là bâ't Ong san tOn kho
theo giá thâ'p hn giüa giá thành d thia mi san pham dn vi tn và di'êu kin hin ti và giá tn thuân
cO th thirc hiên du'cyc.
3.4

Tàisán c6cfinh hC,'u hlnh

Tài san cO dlnh hEru hlnh u'o'c th hiên theo nguyen giá trü' di giá tr hao mOn lUy k.
Nguyen giá tài san cO thnh hiru hlnh bao gOm giá rnua và nhrng chi phi có lien quan try'c tip (len
viêc du'a tài san vào hot dng nhu' dci' kign. Các chi phi mua sm, nâng cap và cl6i rnO'i tài san cO djnh
du'p'c ghi tang nguyen giá ciia tài san và chi phi bào trl, stra chra thrQ'c tinh vào kgt qua hot dng
kinh doanh. (hi tài san du'p'c ban hay thanh
nguyen giá và giá tr hao man ly k du'Q'c xóa so và
bá't k'i các khoan li I nào phát sinh do thanh l' tài san du (lu'Q'c hch toán vào kgt qua hot dng
kinh doanh.
3.5

Thuêtàisán

Thuê tài san du'çrc phán loi là thuê hot (lông ngu theo hcrp (lOng thue tài san ben cho thue van giD'
ph'ân l&n rii ro và'lo'i Ich gn lien v&i quyn s& hüu tài san. Tài san theo hQ'p (lOng thuê hot dng
du'p'c hach toán vào tài san cO djnh caa Cong ty tren bang can dOi k toán.

3.6

Tàisán c6cfinh vôhlnh

Tài san c6 dinh vO hlnh du'p'c ghi nhân theo nguyen giá trü di giá trl khâ'u trU' ly kg.
Nguyen giá tài san cO dinh vO hlnh bao gOm giá mua và nhrng chi phi cO lien quan trcrc tip dên vic
du'a tài san vào sr dung nhu' dci' kign.
Khi tài san cO dinh vO hlnh du'ç'c ban hay thanh l', nguyen giá và giá trj khau trü' lciy kê' clu'Q'c xOa sO
tren bang can d5i k toán gira nien d và các khoan Iai l phát sinh do thanh l' tài san thrQ'c hch
toán vào kgt qua hoat dng kinh doanh hQ'p nhâ't giü'a nien d
Quyn srdyng dâ't
Quy'ên str dung dat dLroc phàn hO trong suOt thO gian can Ii ctia quy'ên sr dyng dat.
Jo
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3.7

Kh 6u hao và hao mon

Khâ'u hao tài sn cëI djnh hu hlnh ducc trIch theo phLrclng pháp khâ'u hao thrYng thng trang thO
gian h1ru dung urc tinh cia các tài sn nhu sau:
Nhà cira và vat kin trüc
May móc, thiêt bi
Phu'o'ng tiên van táf
Thiêt bi van phàng
Quyn sir dyng dâ't
Ph'àn m'êm vi tinh
Tàisnc6dinh khác
3.8
Bdt dông san dâu tu'

5 - 50 nàm
5-20 nàm
6-15 nàm
3 - 5 nàm
36-50 nàm
1-3 nâm
4nàm

Bat dông sn du tu baa gm nhà cira haäc môt phn nhà tha hoc c hal và cci s& h tng du'çic
d'âu tu nhm muc dIch thu tiên cha thuê haac tang giá trl hac c hal ha'n là phyc vy cha myc dIch
san xuà't hac cung cap hang hóa, dch vy; nhm myc thch hành chInh hac kinh daanh trang qua
trinh haat dông kinh daanh blnh thLrà'ng. Bâ't thng san dâu tu' cTu'çc ghi nhân thea nguyen giá trü' di
giá trj haa man dy kê. Nguyen giá baa gôm chi phi phát sinh trLrc tiap lien quan dn vic mua haàc
xây dctng bat dng sin. Kh6u hao
Khâ'u hao ba't dng san d'âu tu' dLrcic trich thea phu'ng phâp khâ'u haa du'à'ng thng trang 5u6t thà'i
gian hiYu dung Lr&c tInh cta bat dông san nhu' sau:
Nhà cra và vat kiê'n trik
May móc, thiat bj phy trcY
Thiêt bl van phàng
Bat dông san du tu' khác
3.9
Chi phi di vay

5 - 50 nàm
5 - 10 nàm
3-5 nám
2 nàm

Chi phi d vay lien quan trLrc tiap den vic xây dçrng haac san xuâ't bat k" tài san d tiêu chuan du'cc
von hóa trong ki can thiat dO haàn tá't và du'a tài san vàa haat cTng thea diing muc dich dy' kiê'n. Chi
phi di vay khác du'cic ghi nhn vàa kOt qua hat dông kinh daanh trang nàm khi phát sinh.
3.10
Chi phi trá tru'&c
Chi phi tra tru'ó'c baa gOm các chi phi tra tru'ó'c ngn han hac chi phi tra tru'O'c dài hn trên bang can
dOi kO taán hcip nhà't va du'a'c phân b6 trang khaang thai gian trá tru'àc haàc thii gian các la'i Ich
kinh té tu'cYng 1rng du'qc tao ra tir các chi phi nay.
3.11

Hap nhdt kinh doanh và Içi the' thu'o'ng mqi

Ho'p nht kinh doanh du'o'c hach taan thea phu'o'ng phap gia mua. Giá phi hcip nhât kinh daanh baa
g'ôm gia trl hp'p l' ti ngày din ra traa d6i cia cac tài san dem traa d6i, các khaan n' phai tra dà
phat sinh hac dä thü'a nhn và cac cong cy vOn da ben mua phát hành dO d61 lay quyn kiOm saat
ben b mua và các chi phi lien quan try'c tiê'p dOn vic hQ'p nhâ't kinh daanh. Tài san d mua, n' phal
tra có thO xac dinh dLro và nhQ'ng khoan ny' ti'êm tang phai ganh chu trang hp'p nhâ't kinh daanh
ctêu ghi nhan thea giá tn hp l' ti ngày hcip nhâ't kinh daanh.
Lri the thu'o'ng mai phát sinh tu' hp'p nhOt kinh daanh du'a'c ghi nhn ban d'âu thea gia gOc, là phân
chênh lch giU'a gia phi hçp nhât kinh daanh sa vó'i vó'i phân sO' hü'u ciia ben mua trang gia trj hQ'p l
thu'ân ciia tài san, no' phai tra có thO xác dinh du'qc và các khaan nç tim tang d ghi nhn. Ngu gia
phi ha'p nhOt kinh daanh nhO ha'n ph'àn sO' hd'u ctla ben mua trang giá trj hp'p l thun ctia tài san
trong cong ty con do'p'c mua thl khoân chênh lch nay du'Q'c ghi nhn try'c tip vàa baa caa kOt qua
hoat dông kinh doanh hcp nhâ't. Lo the' thu'o'ng mi du'p'c phân b6 t5i da mu'à'i (10) nàm.
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3.12 Ou tu' vào cong ty lien két
D'âu tLr ctia Cong ty vào cong ty lien ket dup'c phán ánh theo phu'o'ng pháp v6n chO s& hü'u. Cong ty
lien ket là mt dn v ma Cong ty có nh hinYng dáng k và do'n v dO không phi là mt cong ty con
hay mt lien doanh.
Các baa cáo tài chInh cOa cong ty lien kgt thro'c 1p cho cüng nm tài chInh vO'i Cong ty. Khi cân thigt,
các di'êu chnh sé du'cic thu'c hiên d dam bao các chInh sách k toán du''c áp dung nhâ't quán vO'i
chInh sách k' toán cOa Cong ty.
Tal ngày
3.13

lap

báo cáo s6

lieu

cOa các cong ty lien kgt chia thro'c kigm toán.

Diu tu' vào cong ty lien doanh

Lien doanh là thOa thuan bng hp d'ông ctia hai hoàc nhigu ben d cüng thy'c hin hot
ng kinh
te, ma hoat dông nay du'çYc dOng kigm soát b&i các ben gop v6n lien doanh. Các lien doanh dLrQ'c hçip
nhâ't theo phuo'ng pháp v6n chi sr hru.
3.14

DOu tu'chCrng khoán và các khoán ctâu tu'khác

Các khoan d'âu tu ducic ghi nhân theo giá mua thçrc t trtr di khoan dy' phOng thIch hçip. Dçr phOng
duo'c
cho viêc giám giá tn cOa các khoan dâu tu cho ph'ân chênh léch giá mua thy'c t cao ho'n thj
lap

giá vào thii digm cuôi k' báo cáo theo huO'ng dn cia Thông tu' 55 228/2009/TT-BTC do Bô Tài ChInh
ban hành ngày 7 tháng 12 nàm 2009 và thông tu' s5 89/2013/TT-BTC do B Tài ChInh ban hành ngày
28 tháng 6 nàm 2013. Tang hoàc giam s5 du' tài khoan dçr phàng du'o'c hach toán vào chi phi tài chInh
trên báo cáo kgt qua hoat dông kinh doanh hcp nhâ't gira niên d.
3.15

Các khoán phái trá Va trIch tru'&c

Các khoàn phái tra và trIch tru'O'c du'c ghi nhn cho s6 tin phài tra trong tu'o'ng al lien quan d5n
hang hOa
dich v dà nhn du'p'c không phv thuc vào vic Cong ty d nhn dLr'c hOa do'n cia nhà
cung
hay chu'a.
va

cap

3.16 Các nghiêp vy bang ngoai té
Các nghip vy phát sinh bng các do'n vl ti'ên t <hOng phái là do'n v tign t ghi s5 kg toán ciiia Nhóm
COng ty (VND) dLrc hch toán theo t'' giá giao djch vào ngày phát sinh nghip vy. Ti ngày kat thiic
k'i k toán, các khoan muc tài san và cOng n ti'ên tê cO g6c ngoi t du''c dánh li theo nhu' quy djnh
cia Thông Tu'

200/2014TT/BTC ngày 22/12/2014. Các khoan chênh lêch t' giá thçrc t phát sinh
trong ki và chenh lêch do dánh giá li s6 di.r tign tê cO g6c ngoi tê cu6i ki du'cc hach toán vào kgt
qua hoat dng kinh doanh hQ'p nhâ't.
3.17

s 6

C6phiê'uquj7

CS phiu qu9, cOng cy v6n chO sô' hOu duc cOng ty mua li, trinh bay trên phân ngu6n v6n nhu' môt
khoan giam v5n chO sO' hUu, bng vO'i chi phi mua li. Cong ty khOng ghi nhn các khoan
(lô) khi
mua, ban, phát hành hoc hOy các cOng Cu Von chO sO' hru cOa mlnh.
lal

3.18 Phân chia lo'i nhuân
Lo'i nhuân thu'ân sau thug thu nhp doanh nghip cO thS duQ'c chia cho các c6 dOng sau khi du'Q'c di
hôi clOng cS dOng phé duyêt
sau <hi dä trich
các qu9 theo Digu i Cong ty và các quy dinh cOa
pháp luât Vit Nam.
va

lap
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3.
'-

Qu cláu tu' phát trién

Qu9 cl'âu tu phát trin kinh doanh du'Yc trIch lap tr k'i nhun thuân sau thug thu nhp doanh nghip
ctia Nhóm Cong ty thea d'ê xuât cia Hi dOng Quàn tr và thJ'Q'c các c dông phê duyt tl di hi
d'Ong c dOng thung niên. Qu9 nay dirçYc trIch Ip nhm mO' rông hoat dOng kinh doanh hoàc d'âu
tu' chiu sâu ca COng ty.
'- Qu khen thu'&ng và phác icr!
Qu khen thu'&ng và phüc Ici ciiia Nhóm Cong ty thrçic thy'c hin thea d'ê xuâ't cia Hi dng Qun trj
và du'çic các c dOng phê duyt tai di hôi dOng có dông thu'Yng niên. Qu nay du'cc trIch lap nhm
khen ththng và khuyn khIch, dài ngô vat châ't, dem al phUc lçi chung và nâng cao dYi s6ng vt châ't
và tinh th'ân cho cong nhân viên và du'p'c trmnh bay nhu' môt khon phi trà trên bng can d61 k toàn
hcp nhà't.
3.19 Ghinhán doanh thu
Doanh thu du'p'c ghi nhan trên Baa cáo kê't qua hoat dng kinh doanh khi NhOm Cong ty cO kha n5ng
nhân du'çc các lo'i Ich kinh t có th xác dlnh thra'c mt cách chc chn. Các diêu kiên ghi nhn cu
th sau dày cüng phal dLro'c dáp 1rng tru'ó'c khi ghi nhân doanh thu:
Doanh thu ban hang
Doanh thu ban hang du'cc ghi nhan khi các rtii ro trpng yu và các quy'ên s& h1ru hang hóa di du'çyc
chuyn sang ngui mua.
Doanh thu cung c6p d/ch vu
Doanh thu thrcic ghi nhn khi cung cap dch vu.
Doanh thu tr hop dng cung c6p và /p dt
<hi kgt qua thrc hiên hop d'Ong xày dçrng có th du'p'c u'O'c tInh mt cách dáng tin cy va du'c?'c xác
nhân b6 khách hang, thl doanh thu và chi phi lien quan dan hop dng du'Q'c ghi nhn tu'o'ng rng vO'i
ph'àn cOng vic dà hoàn thành du'ç'c khách hang xác nhn vàa ngày kê't thcic k't k toán.
Các khoan tang giam kh61 u'p'ng xây 1p, các khoan thu bôi thu'O'ng và các khoan thu khãc chi du'çYc
hch toán vào doanh thu khi dà ducic th6ng nhât vó'i khách hang.
Khi kat qua thy'c hiên ho'p d'Ong xây du'ng khOng tha du'cic u'ó'c tinh mt cách dáng tin cy, thl doanh
thu chi du'o'c ghi nhän tu'clng du'crng vi chi phi ctia hcip d'Ong dà phát sinh ma viêc thu h'Oi là tu'o'ng
d61 chc chn. Chi phi ctia hçp dông chi du'ç'c ghi nhân là chi phi trong nàm khi các chi phi nay dà
phát sinh.
Doonh thu tü hoot dç5ng cho thuê vOn phOng
Doanh thu tr hot dông cho thuê van phOng du'o'c ghi nhân thea phu'o'ng pháp du'Yng thng trong
su6t thai hn cho thuê theo quy dlnh ciiia hop d'Ong thuê.
Doanh thu tü cOc hop dóng hop tác k/nh doanh (Hop d'ong HTKD)
Doanh thu ducyc ghi nhân khi Hclp dông HTKD cOng b6 chia lQ'i nhun cho các ben tham gia HçYp dng
HTKD.
Thu nhp tir hogt dông d,u tu'
Thu nhàp tü' hoat dông du tu' du'o'c ghi nhn khi các khoân dâu tu' du'Q'c bàn. Thu nhp tu' hoat dông
d'âu tu' ci1ng hao gm c6 tCrc nhân du'o'c tr các khoan d'âu tu' và các khoan thu nhp nay du'Q'c ghi
nhân khi c tirc du'u'c cong bô.
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3.

CAC CHiNH SACH KETOAN CHU YEU (tiê'p theo)

3.19

Ghi nhân doanh thu (tiê'p theo)

Tin Iãi
Doanh thu ducc ghi nhn khi ti'ên Iài phát sinh trên ccY s& d'ôn tIch (co tInh dn cu ttrc ma tài sn dem
Ii) trü' khi khá náng thu hôi tiên al không chc chn.
3.20

Thuê'

Thuê'thu nhâp hin hành
Tài san thuê thu nhp và thug thu nhp phài nôp cho k" hiên hành và các k'i tru'ó'c du'o'c xác dInh
bng giá tn du' kign phai nop cho (hoc du'Q'c thu hôi t.r) co' quan thug, sir dçing các mrc thug suâ't
và các Iuàt thug có hu crc dn ngày kgt thüc k' kg toán.

Thuê' TNDN hoân Iqi
Thug thu nhp hoári li du'q'c xác dnh cho các khoàn chênh Ich tm thà'i ti ngày kgt thüc k' kg toán
gira co' s& tInh thué thu nhp ciia các tài san và ncr phái trá và giá tr ghi s ctia chiing cho myc dIch
baa cáo tài chInh.
Thug thu nhp hoan Ii phái trá du'p'c ghi nhn cho tat ca các khoan chênh !ch tm thà'i chu thug,
ngoi trü:
•

Thug thu nhp hoan I phi trá phát sinh tr ghi nhn ban d'âu cóa mt tài san hay n' phal tra tü'
mt giao dch ma giao dlch nay không có anh hu'ó'ng dn Io'i nhun kg toán hoác Io'i nhuân tInh
tInh thug) ti thO'i digm phát sinh giao djch.
thug thu nhp (hoc

•

Các chênh !êch tam thà'i chiu thug gn hen vó'i các khoán du tu' vào cong ty con, chi nhánh, cong
ty hen kgt và các khoan v6n gop lien doanh khi cO kha nàng kigm soát thà'i gian hoàn nhp khoan
chênh hêch tam thyi và chc chn khoan chênh lêch tam thO'i së không du'o'c hoan nhâp trong
tu'o'nghai cothdy'doan.

Tàj san thug thu nhâp hoan !i du'o'c ghi nhân cho tat ca các chênh lch tm thO'l thrQ'c khâ'u trJ', giá
tn du'u'c khâu trtr chuyn sang các ki sau cia các khoan ! tInh thug và các khoán u'u di thug chu'a
sr dung khi chc chn trong tu'o'ng hai sè cO hqi nhun tInh thug dg sr dung nhü'ng chênh Ich tm
thà'i du'o'c khâu trr, các khoan h tInh thug và các u'u dal thug chu'a str dyng nay, ngoi trü':

•

Tài san thug hoan Ii phát sinh tr ghi nhn ban du ciiia mt tai san hoc ncr phi tra tü' mt giao
djch ma giao djch nay khOng cO anh hu'&ng dgn !o'i nhuân kg toán hoác lo'i nhuân tmnh thug thu
nhp (hoc ho tInh thug) ti tha'i digm phát sinh giao dch;

•

Tat cá các chênh hch tam thO'i du'o'c khäu trü' phát sinh tir càc khoan dâu tu' vao các cOng ty con,
chi nhánh, cOng ty hen kgt và các khoan vn gop len doanh chi du'çuc ghi nhân khi chc chn là
chênh lch tm thO'i sê thrcrc hoan nhp tnong tu'o'ng lai cO thg dci' doán du'cuc và có hcui nhun
chiu thug d sr dung du'q'c khoan chênh hch tm thO'i dO.

Giá tn ghi s cia tài san thug thu nhp doanh nghip hoan li du'Q'c xem xét li vào ngày kgt thüc k't
k toán và du'qc ghi giam dgn miirc bao dam chc chn cO dii cr1 nhuân tInh thug cho phép cr1 Ich ctia
mt phân hoc toàn b tài san thug thu nhp hoàn !i dLrp'c sLr dyng. Các tal san thug thu nhp doanh
nghip hoan Ii chu'a ghi nhn tnu'O'c day du'crc xem xét hi vao ngay kgt thtic k'i kg toán và du'cuc ghi
nhân khi
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3.

CAC CHIN H SACH KETOAN CHU YU (tip theo)

3.20

Thuê'( tiê'p theo)

chc chn có j lo'j nhuân tInh thug d có thg str dyng các tài sn thug thu nhp hoân Ii chu'a ghi
nhân nay.
Tài san thug thu nhâp hon lai và thug thu nhp hoän li ph tra thrQ'c xác djnh theo thug suâ't dy'
tInh sé áp dung cho k tài san tht'c thu hôi hay np' phai trá thrQ'c thanh toán, dy'a trên các mrc thug
suä't và luât thug có hiu crc vào ngày kgt thüc k'' kg toán.
Thug thu nhâp hon lai thrQ'c ghi nhn vào báo cáo kgt qua hot dng kinh doanh ngoi trü' trti&ng
hç'p thug thu nhp phát sinh lien quan dn mt khoan myc thrQ'c ghi thng vào v6n chi so' hCi'u, trong
triià'ng hQ'p nay, thug thu nhp hon li cüng thrQ'c ghi nhn trt,rc tiê'p vào v6n chii sO' hcru.

Nhóm Cong ty cH bti trir các tài san thug thu nhp hon li và thug thu nhp hon li phái tra khi các
do'n vj np thug có quy'ên hqp pháp thrp'c bü trr gira tài san thug thu nhp hin hành vO'i thug thu
nhp hiên hành phal np và các tài san thug thu nhp hon lai và thug thu nhp hoàn li phai tra lien
quan dgn thug thu nhp doanh nghip ctia cüng mt o'n vi np thug và thrQ'c quan l'' bO'i cüng mt
c quan thug và do'n vi np thug dcr dThh thanh toán thug thu nhp hin hành phái tra và tài san
thug thu nhp hin hành trên co' so' thuân.
3.21

LW trên cô'phiêu

Li cci ban trên c phigu thr'c tInh bng cách chia ph'ân lo'i nhuân sau thug thuc v'ê c dông cia
Cong ty tru6'c khi trIch qu khen thu'&ng, phüc 1ç'i cho sö liicYng blnh quân gia quyn ciiia s6 c6 phigu
ph thông dang lLru hành trong ki, không bao gôm s6 có phigu thrcic mua b&i NhOm Cong ty ma dang
duçYc gir nhu là c6 phiu ngân qu.
Li suy giam trên c6 phiu du'o'c xác djnh bng cách chia lo'i nhun sau thug thuôc vê c6 dông ciia
Cong ty trLr'c khi trIch qu khen thu&ng, phic lo'i cho s6 lting blnh quân gia quyn cia s6 c6 phigu
ph6 thông clang 1uu hành trong k'i, loi trr các có phigu ph6 thông clu'çic Nhóm Cong ty mua Ii và
clucc ghi nhân là cg phigu ngân qu cong 56 1ucing blnh quân gia quy'ên ctia các c6 phigu së du'o'c
phát hành cho vic chuyn d6i tâ't c các c6 phiu ph6 thông tigm nàng có tác dông suy giam.
3.22 Thông tin theo bô phân
Môt bô phân là môt cá'u ph'ân cO thg xác cljnh riêng biêt ctia Nhóm Cong ty tham gia vào viêc cung
câ'p các san phm hoc dch vy lien quan (b phn dir'c chia theo hot dng kinh doanh). Môi mt
bô phân nay chiu rii ro và thu thro'c lo Ich khác bit so vó'i các bô phân khác.

3.23 Các ben lien quan
Các ben dLro'c coi là ben lien quan cia Nhóm Cong ty ngu môt ben có kha nàng, try'c tip hoc gián
tiê'p, kigm soát ben <ia hoc gay anh hLrO'ng clang kg tO'i ben kia trong vic ra các quygt djnh tài chInh
va hoat dông, hoàc khi Nhóm Cong ty và ben kia cüng chju sçr kigm soát chung hoc ánh hu'O'ng clang
k chung. Các ben lien quan có th6 là các cong ty hoc các cá nhân, bao g6m các thành viên gia dlnh
than cn cia càc cá nhân ducrc coi là lien quan.
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4.

TIEN

DVT: VND

Ti'ên mat
Tin gri ngân hang
Các khoàn ttlo'ng thro'ng ti'ên (*)

TONG CONG

s6 cu61 k)>

S6d5u nàm

8.100.746.758

6.616.124.305

249.457.391.971
1.519.067.971.483

1.571.714.295.846

1.776.626.110.212

1.830.901.134.902

252.570.714.751

(*) Các khoàn tl.lo'ng du'crng tin th hin khon ti'ên gri ngân hang ngn han có thai han g6c dLE9i ba
tháng và hithng lài suâ't blnh quân khong tr 3,0%/nàm dn 4,0%/nàm

CAC KHOAN PHAI THU KHAC

5.

A/ Ngàn han
DVT: VND

Phi thu II ti'ên gi
C trc phi thu
Phi thu nguYi lao dng
Tm rng d'âu tii dir an
K'' qu, k' cu'p'c
Phai thu ti'ên diên
Phi thu khác

lÔNG CONG

S6cu6ik3>

S6dOunãm

41.759.951.471
18.520.671.600
12.761.694.321
271.860.201.911
6.831.044.068
52.953.482.491

36.000.867.106
18.592.171.600
16.855.075.624
241.426.690.618
11.067.594.068
38.603.747.943

15.402.032.091

9.576.614.696

420.089.077.953

372.122.761.655

B/ Dài han
DVT: VND

Phi thu chi phi d'ên bü dâ't
K''

qu9,

k' cucYc

TONG CONG
7.

S6cu6i k)>

S6c1Ou nám

28.532.319.900
8.657.356.400

28.532.319.900
8.657.356.400

37.189.676.300

37.189.676.300

HANGTONKHO
DVT: VND

Hang hóa t'ôn kho
Nguyen vat lieu ton kho
Cong cv dung cci tOn kho
Chi phi san xuãt kinh doanh dY dang

56 cu61 k)

s6 dOu nöm

313.281.361.935
263.636.966.284
407.084.548

189.705.896.518
342.647.386.037
300.238.629
251.472.511.794

334.934.607.671
4.515.311.421

Hang mua clang di thrO'ng
Dçr phàng giàm giá hang tOn kho

GIA TR! THUAN

I6

22.346.617.370

(6.568.779.283)

(6.571.835.380)

910.206.552.576

799.900.814.968

CONG TY CO PHAN CO DIIN LANH

B09-DNIIN

IHUYET MINH BAO CAO TA! CHINH HOP NI-IAT (tiëp theo)
Ngày 3 1 thang 03 nam 2022
8.

TAI SAN

cO DINH HU'U HINH
DVT: VND
Nhà ci'ta.
vat kiê'n trüc

May móc thiê't bj

PhLro'ng tin yin
tái

Thiet bi van phàng

TSCD khác

T6ng c5ng

Nguyen giá
S 6 dâu nàm
- Mua trong k',i
-f5âu tu' XDCB hoàn thành (*)

15.936.151.101

21.253.746.501.962

11.396.679.359.711

9.459.341.682.552

352.419.414.608

29.369.893.990

449.303.502

1.308.000.000

1.372.017.555

71.445.455

3.200.766.512

1.964.834.245

1.600.429.338

750.078.675

4.315.342.258

(224.107.423)

(351.651.235)

(214.020.117)

(141.000.000)

(930.778.775)

11.399.093.497.458

9 .462 .026 .004.467

353.439.780.928

29.977.398.003

15.795.151.101

21.260.331.831.957

2.650.926.631.968

2.443.718.589.329

145.095.491.963

19.453.097.449

2.756.312.196

5.261.950.122.905

134.424.082.770

124.807.909.465

5.371.202.607

422.148.957

204.417.020

265.229.760.819

(224.107.423)

(322.339.669)

(214.020.117)

(141.000.000)

(901.467.209)

2.785.350.714.738

2.568.302.391.371

150. 144.354.901

19.661.226.289

2.819.729.216

5.526.278.416.515

S6 âu nãm

8.745.752.727.743

7.015.623.093.223

207.323.922.645

9.916.796.541

13.179.838.905

15.991.796.379.057

S 6 cu6i ki

8.613.742.782.720

6.893.723.613.096

203.295.426.027

10.316.171.714

12.975.421.885

15.734.053.415.442

- Thanh iç
S6cu6ik'
Giá tn hao mon Iu
S6dâu nãm
- Khgu hao trong k

kë

- Thanh I'
S6 cu6i ki
Giá tn cOn Iai
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TAI SAN cO OINH VO H1NH

9.

DVT: VND
Quyénsi'

Phn mm

T6ng c5ng

dyng d6t
Nguyen giá

11.117.177.464

84.742.888.325

3.196.860.000

3.196.860.000

-

(598.500.000)

(598.500.000)

73.625.710.861

13.715.537.464

87.341.248.325

9.525.393.475

9.349.336.827

18.874.730.302

197.915.034

234.098.027

432.013.061

(598.500.000)

(598.500.000)

9.723.308.509

8.984.934.854

18.708.243.363

SO d'âu nm

64.100.317.386

1.767.840.637

65.868.158.023

S 6 cu61 k

63.902.402.35 2

4.730.602.610

68.633.004.962

So âu nàm

73.625.710.861

- Mua trong kSi
- Thanhlçitrongk"/

So cu61 k'
Giá tr! hao mon Iüy kê

sO d'âu nàm
- Khâ'u hao trong k
- Thanh I' trong ki

S 6 cu6i k'
Giá tn cOn Ii

10.

CHI PHI XAY DU'NG CO' BAN DÔ'DANG

S6cu6i kj>

DVT: VND
S6cTâu nOm

109.265.858.364

92.376.666.512

Nhà May diên giO Lo'i Hi 2

8.533.893.738

5.609.653.943

Nhà May diên gió Phü Lc 2

4.767.063.442

2.519.491.742

Dci' an thiiy diên ThLrcYng <am Turn

74.456.969.434

74.131.385.802

DLr an thiy cliên VTnh So'n 2 và 3

98.308.623.045

98.308.623.045

Dci' an din nãng Iu'cing mat trYi

142.054.166.757

113.940.549.760

18.127.079.685

19.066.789.316

455.513.654.465

405.953.160.121

Chi phi dçr an van phOng cho thuê

Khác

lÔNG CONG
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BAT DONG SAN DAU TI)'

11.

DVT: VND
Nhà c&a &
vat kiê'n trüc

MáymOc
& thiê'tb/

KhOc

T6ng c5ng

S6dâu nàm

1.842.464.904.951

664.116.970.095

546.453.001

2.507.128.328.047

S 6 cudi ky

1.842.464.904.951

664.116.970.095

546.453.001

2.507.128.328.047

561.169.869.176

375.079.728.323

546.453.001

936.796.050.500

17.607.523.508

10.827.991.671

578.777.392.684

385.907.719.994

Sôdâu nm

1.281.295.035.775

289.037.241.772

1.570.332.277.547

Sdcu6i k'

1.263.687.512.267

278.209.250.101

1.541.896.762.368

Nguyen giá

Giá tn hao mon IOy kê
S 6 cT'âu nm
Khà'u hao
trong ki

Sdcu6i ki

28.435.515.179

546.453.001

965.231.565.679

Giá tn cOn Iai

12.

CACKHOANDAUTU'
DVT: VND
So' cu61 kj>

S6cfOu nOrn

Chirng khoán kinh doanh (thuyê't rninh 12.1)

69.366.368.145

72 .553 .563 .045

Dçr phàng giám giá chirng khoán kinh doanh

(293.908.798)

(293.908.798)

1. 170. 111.553. 110

841.268.588.328

1.239.184.012.457

913.528.242.575

Du tir vào các cong ty lien kt (thuyê't rn/nh 12.3)

5.912.527.838.977

5.744.934.766.391

D'âu tu gOp von vào don v khác (thuyé't rn/nh 12.2)

286.508.615.133

286.508.615.133

Dâu tu' nm gi[r dn ngày cláo hn

230.000000.000

230.000.000.000

6.429.036.454.110

6.261.443.381.524

7.668.220.466.567

7.174.971.624.099

Dâu tu'ngán han

D'âu tu' nm giD dên ngày dáo han
Giá tr cOn Iai ctia các khoàn du tu' ngn han

Dâu tu'dàihan

GIá tn cOn tai ciia các khon dâu tu' dài han
TONG CONG
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THUYE1 MINF-1 BAO C A() IAI CHINH H(P NIIAT (iêp theo)
Ngà\ 3 tháng 03 narn 2022

12.1 Chu'ng khoán kinh doanh
VND

S6cu6ik>
Ten Cong ty

Giá tn du tu

Giá tn d5u tu'

DphOng

Cong Ty CP Nhiêt Din Qung Ninh

46.130.954.858

Các khoán d'âu tLr khác

23.235.413.287

TONG CONG

S6d5unOm

69.366.368.145

DvphOng

49.318.149.758
(293.908.798)

(293.908.798)

23.235.413.287

72.553.563.045

(293.908.798)

(293.908.798)

12.2 Oâu tu' gop v6n vào do'n vj khác

VND
S6cuô'i k)>
Ten Cong ty
Cong Ty CP Nhiêt Diên Hái PhOng
Các khon dâu tu' dài han khác
TONG CONG

Giátrjd5utu'

S6cThu nOm
Giátrjdutu'

Dy'phOng

32.619.000.000

-

32.619.000.000

253.889.615.133

-

253.889.615.133

286.508.615.133
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CONG TY CO PHAN CC DIN LINH
THIJYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HQP NHAT (tip theo)
Ngây 31 thang 03 n,m 2022
fYâu tu' vào các cong ty lien kê't (*)
Ten cong ty

12.3

S6dâu nám

S6cu6ikj'
Giá trj dáu tu'
(VND)

Giá tn dâu tu'
(VND)

Hoat dông
kinh doanh

28,87

188.993.224.478

192.039.099.649

Bâ't dng sn

29,44

77.895.106.908

78.677.911.640

24,14

1.199.411.336.837

1.197.151.528.744

(4) Cong ty CP Thiiy Din Thác Mo'

42,63

669.344.481.721

619.373.188.815

(5) Cong ty CP Thtiy Din Song Ba Ha

25,76

590.392 .755.9 10

576.650.093.726

(6) Cong ty CP Thy Din SROK PHU
MIENG

34,30

206.929.294.962

202.686.076.333

(7) COng ty CP ThOy Diên Blnh Di'ên

25,47

103.308.107.802

94.380.993.280

(8) COng ty CP ThOy Din Mi'ên Trung

23,80

678.238.822.082

659.559.922.261

(9) Cong ty CP ThOy Diên Thác Ba 2

29,60

35.663.838.077

35.666.129.184

(10) Cong ty CP BOO N.ió'c Thi Dü'c

42,07

321.911.110.228

303.687.002.433

Ngành nu'àc

(11) Cong ty CP D'âu tu' & Kinh doanh
Nu'fYc Sach Sal Gàn

40,00

337.955.800.649

321.451.854.101

Ngành nu'àc

(12) Cong ty CP Cap Nu'O'c ThO Drc

44,17

83.211.010.444

79.048.269.063

Ngành nu'àc

(13) Cong ty CP D'âu TLr Nu'àc Tan
Hip

32,00

138.503.151.063

123.394.017.115

Ngành nu'àc

(14) Cong ty CP Câ'p Nuàc Gia DInh

20,05

34.748.572.591

34.086.369.760

Ngành nu'ó'c

(15) Cong ty CP Câ'p Nu'ic Nhà Be

20,02

42.641.436.542

41.546.634.337

Ngành nifàc

35,95

9 14.569 .798. 187

900.793.555.672

Ngành nu'àc

(17) Cong ty CP Cap Nu'ó'c Khánh HOa

43,88

259.204.977.197

255,959,874.370

Ngành nu'àc

(18) COng ty CP Co' Diên Doàn Nhat

35,00

29.605.013.299

28.782.245.908

CcY diên

5.912.527.838.977

5.744.934.766.391

T Iê
s&
hCru(%)
Côngtyliên kgt
(1) Cong ty c6 Ph'än T3ng Cong ty CP
ia

Oc Sài GOn

(2) Cong ty CP Nhiêt din Ninh Blnh
(3) Cong ty CP Nhiêt din Ph

(16)

Cong

Lai

ty CP Nuc Sich Song Dà

TONG CONG
(*) Ti ngày lap báo cáo

s4

lieu cOa các cOng ty lien kt chu'a du'o'c kim toáfl.
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Sn xuâ't
dên
San xuâ't
din
San xuâ't
din
San xuâ't
diên
San xuâ't
di n
San xuâ't
diên
San xuâ't
dln
San xuâ't
cliên

CONG TY CO PHAN CO DIN LINH
THUYT MINH BAO CÁO
NgAy 3 1 tháng 03 nãm 2022
12.4

B09-DN/HN

TA! CHINH HQP NHAT (tip theo)

Dâu tu' cia cong ty me vào các cong ty con
Ngành nghê
kinh doanh
Djch vy quán l'
van phOng
Bat dng san
Bat dng san
Bat dng san
Bat dng san
Co' diên

T I s&
hC,'u(%)
100,00

TP.HCM - Vit Nam

100,00
99,99
99,99
70,00
91,38

TP.HCM - Vit Nam
TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM - Vit Nam

99,99
99,99
99,99
100,00
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
50,99
99,99
60,42

TP.HCM - Vit Nam
TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM - Vit Nam
TPHCM - Viêt Nam
TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM - Viêt Nam
TPHCM -Vit Nam
TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM -Viêt Nam
TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM - Vit Nam

66,29
79,84
50,00
100,00
50,45
100,00
100,00

Trà Vinh- Viêt Nam
Lao Cal- Viêt Nam
Blnh Thuân- Vit Nam
TP.HCM - Viêt Nam
Blnh Dinh- Viêt Nam
Trà Vinh-Viêt Nam
TP.HCM - Viêt Nam

Tin Hiêu Xanh
(28) Cong Ty CP Ha T'âng Din Nu'O'c EWACO

51,00

TP.HCM -Viêt Nam

(29) Cong ty TNHH NLrc Sach REE
(30) Cong ty TNHH TK Cong

100,00
65,00

TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM - Viêt Nam

Diên
Co' s& ha fang
diên
Co' s& ha fang
n-no'ó'c
Cung cap nu'àc
Thigt bi nganh

(31) COng ty TNHH REE Digital

100,00

TPHCM - Vit Nam

n u'o'c
Cong nghê

Ten cong ty
(1) Cong ty TNHH Quán L'' & Khai.Thác Bâ't Dng
San R.E.E
(2) Cong ty TNHH Bat Dng San REE
(3) Cong ty CP Bâ't Dng San Song Mai
(4) Cong ty CP Bat DOng San Tan Hai
(5) Cong ty CP Bat Dông San Song Long
(6) Cong ty CP Djch Vy & K9 Thut Co' Din Lanh
R,E.E ( REE ME
(7) Cong ty CP Diên May R.E.E
(8) Cong ty TNHH Thu'cYng Mal & Dich Vy RMC
(9) COng ty TNHH San Xuâ't & Dch Vy REEPRO
(10) Cong ty TNHH REE SE Holdings
(11) Cong ty CP Nàng LLro'ng Mt TrO'i R.E.E
(12) Cong ty TNHH Diên Mat TrO'i Tan An
(13) Cong ty TNHH Din Mat TrO'i Tan Binh
(14) Cong ty TNHH Diên Mat Tryi Tan Phong
(15) Cong ty TNHH Diên Mat TrO'i Tan Uyên
(16) COng ty TNHH REE SE Anh Du'cyng
(17) COng ty TNHH REE SE HLr&ng DLro'ng
(18) Cong ty CP Din Mt Tftyi Thai Blnh Du'o'ng
(19) Cong ty TNHH REE SE Thai Du'o'ng
(20) Cong Ty CP Thy Diên Thác Ba
(21) Cong Ty CP Phát Trin Din Trà Vinh
(22) Cong Ty CP ThOy Diên MLrO'ng Hum
(23) COng Ty CP Phong Din Thun Blnh
(24) Cong ty TNHH Náng Lu''ng REE
(25) Cong ty CP ThOy Diên VTnh ScYn Song Hinh
(26) COng ty TNHH Diên GiO REE Trà Vinh
(27) COng ty TNHH Thu'o'ng mai, Dich vu Xây Dcrng

Dia ctiê'm

Yen Bái- Viêt Nam

Din may
Oin may
Diên may
Din
Die n
Diên
Diên
Diên
Diên
Diên
Die n
Diên
Diên
san xuâ't deii
Cung cap cliên
Din
Phong diên
Din
San xuâ't diên

CONG TY

cO PHAN CC DIN LINH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tip theo)
Ngày 31 tháng 03 näm 2022

THUEVA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NU'àC

13.

DVT: VND
s6 cu61 k>

s6 c/au nâm

Thuê thu nhâp doanh nghiêp
Thuê giá trl gia tang
Thuê thu nhâp cá nhân

87.350.047.773
28.724.974.606
4.192.322.474

Các loal phi và thuê khác

49.890.851.930

157.553.552.673
43.512.771.812
4.349.540.470
53.318.817.645

170.158.196.783

258.734.682.600

TONG CONG
14.

CHI PHI PHAI TRA
DVT: VND
56 cu61 kj
Giá v6n dich vu cung câ'p thigt bi và Ip dat
Chi phi al vay
Chi phi khuyn mài
Chi phi dçr an dien gió Ira Vinh chd quyêt toán
Các khon khác

TONG CONG
15.

56 c/'au näm

325.283.163.011
280.856.989.328
1.725.341.272

334.345.158.590

57.586.675.239

146.831.589.924

41.982.764.418

46.601.873.704

707.434.933.268

870.977.279.778

340.793.304.100
2.405.353.460

CAC KHOAN PHAI IRA KHAC

A/ Ngàn han
DVT: VND

Phi tr mua chCrng khoán
C tirc, al trái phiu phi tr
Các khon phi tr, phi np khác

T6NG CONG

56cu61k)>

S6c/aunam

7.249.838.995
410.202.791.429
18.304.303.741

7.249.838.995
75.748.884.338
59.023.428.402

435.756.934.165

142.022.151.735

B! Dài han

DVT: VND

Nhn cQc, k qu9, k' ciicic
Các khon phi tr, phi nôp khác

TONG CONG

23

S6cu6ik)>

56 c/au nãm

244.434.360.130
201.734.197.176

242.200.367.403

446.168.557.306

444.716.864.549

202.516.497.146

CONG TY CO PHAN CC DIEN LANH

B09-DN/HN

THUYET MINI-I BAO CÁO TA! CH!NH HOP NHAT (tip theo)
Ngày 3! tháng 03 nãm 2022

VAY VA NO'THU TAI CHiNH

16.

A/ Ngãn han
DVT: VND

Vay ngn han
No' dài hn ê'n han phài trá
TONG CONG

Sô'cu61 k'

S6ctâu nãm

455.507.797.667
781.982.363.500

380.879.208.583
853.106.627.978

1.237.490.161.167

1.233.985.836.561

B! Dài han
DVT: VND

Vay dài hn (**)
Trái phiêu ( ***)
TONG CQNG

S6cu6i k'

S6cTu nàm

8.229.827.794.297
2.471.768.037.169

8.269.756.557.528
2.470.216.255.980

10.701.595.831.466

10.739.972.813.508

(**) Chi tigt vay dài hn nhu sau:
Các khoán vay dài hn tü' ngân hang vào ngày kgt thüc k'i báo cáo chiu !ài suâ't VND tu'o'ng ü'ng tu' 5,20%
dn 9,75%. Chi tiêt th hiên nhLr sau

Khoón tin dung so'

Ngày dê'n
han

s6 cuO'i kj> (VND)

Ngân hang TNHH Môt Thành Viên HSBC ( Viêt Nam)
176.785.714.285
VNM 170276CM (VND)

Ngày 24
tháng 7 nàm
2024

Mo tá tài san thê'ch6p

Quyên sir dung dâ't, tàa nhà và khon
thu tt'i cho thuê ti
TOa nhà REE, s6 9 Doàn Van Bo', Quân 4,
Thành phd Hd ChI Minh ("Tàa nhà REE")

VN M 160065/1CM

364.430.550.910

Ngày 30
tháng 11 nàm
2027

Toàn bô may móc và thit bi là pin mat
trYi hoàc các thit bi khác cO
lien quan dên he thdng cliên mat trà'i ap
mái tr Cong ty TNHH Din
mat trO'i REE và/hoàc các cong ty con

NgOn hang Thu'o'ng Mai CO' Phân Ngoçi Thu'o'ng Vit Nam
539.141.734.748
Ngày 02
tháng 02
nàm 2028

Quyên sr dyng cTâ't và các tài sn bao
gdm cOng trmnh trên â't, dông sn Va
quy'ên tài sn thuôc dci' an Trung Tam
thu'o'ng mi cao dc van phOng Etown
Central thuôc Song Mai, cong ty con ctia
Nhóm Cong ty, tQa ac tai Sd 11 Ou'O'ng
Doàn Van Bo', Qun 4, Thành phd Hd ChI
Minh

-021C16
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CONG TY CO PHAN CC DIN LANH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CAO TA! CHfNH I-IQP NHAT (tip theo)
Ngày 31 tháng 03 närn 2022

228.622.788.713

Ngày 02
tháng 08
nàm 2029

Môt ph'ân may móc và thiê't bi là càc tam
pin mat trô'i lien quan dên he th6ng diên
mt trô'i trên mài nhà cia Cong ty và cac
Cong ty con; và thti cam kgt ca Cong ty
c6 phânCo'Din Lanh

s6 01/2015/HOTO

639.010.146.382

Ngày 13
tháng 07
nàm 2030

(i)

56 01/2017/HDTO

458.228.998.000

Ngày 13
tháng 07
nâm 2030

(i)

56 01/2015/HDTO

363 .753 .562.524

Ngày 13
tháng 07
nàm 2030

1.217.140.557.250

Ngày 20
tháng 09
nàm 2033

0146/20381D-DA/0 1
562/TBN-DN/21 OH
0001/2 1 38/D-OA/01
0002/2 1 38/O-OA/01

s6 0094/2038/0DA/Ol

(I)

Toàn bô tài sn, may móc, thigt bi hlnh
thành trong tu'o'ng lai thuc Dgr an Nhà
may Din gió Trà Vinh V1-3.
Quyên tài san phát sinh tu' dçr an

Ngân hang Thu'o'ng Mgi Cd Phân Oâu Tu' và
Phát Trin Viêt Nam
774.929.914.219
S6 01/2015/HDTD

56 01/2017/HDTD

554.882.000.000

Ngân hang Thu'o'ng Mai Cd Phân Phát Trién
Thành Phd H3 ChIMinh
436.988. 149. 186
56 04/2015/HDTD

Ngân hang Thu'o'ng Mai Cd P/ian A Châu
404.083.500.000
S6 01/2015/HDTD

Ngày 08
tháng 10
nàm 2030

(I)

Ngày 08
tháng 10
nàm 2030

(i)

Ngày 22
tháng 09
nàm 2030

(i)

Ngày 22
tháng 09
nàm 2030

(i)

Ngày 30
tháng 06
nàm 2029

Bào lành tt.r BIDV -Chi nhánh Blnh Dinh
tI.r khoán th chap ti'ên g&i tigt kiêm
35tç VND cia Vinh So'n - SOng Hinh,
cOng ty con cia Nhóm COng ty (ii)

Ngãn hang Raiffeisen Landesbank
Oberosterreich
546.485.307.936

(s6 di ngoi t
23.765.397,17 USD, li
suà't LIBOR thO'i han 6
tháng+2,97%)

Ngân hang Phát triê'n Viét Ncim
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CONG TY CO PHAN CC DIEN LANH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (tip theo)
Ngày 31 tháng 03 näm 2022
98.704.775.170
(s6 du' ngoi t
4.272.933,99 USD, Iäi
suât Phi dich vy 0,75%
và phi quàn I' 0,2%

Ngày 01
tháng 06
n5m 2035

Mt ph'ân tài sn c6 dinh hCru hlnh
ti Nhà may Thtiy dn Song Hinh (iii)

Ngân hang Thu'o'ng Ma! Cd Phân Cong Thu'o'ng V!êt Nam
244.828.614.397 Ngày 08
tháng 06
nm 2026

01/2 019HDCVDADT/NHCT1O6MHP (VND)

Quyên sr dyng dt thuê và toàn b tài
san gn hen vO'i cTâ't thuôc Dçr an Thiiy
diên Mu'Yng Hum, và toàn bô he thOng
may móc thiêt bi thuôc dci' an hlnh
thành tü' vOn vay Va vOn tu' CO

Ngân hang TNHH MTV Shinhan Viét Nam
SHBVN/BC/HDTD/RE
E/201805(VND)

133 .909.364.995

Ngày 08
tháng
5 nm 2026

Thg chap bng tài san hlnh thành trong
tu'ng Iai thuc quy'ên s& hiYu ctia Cty CP
Ccr Din Lanh ti d]a chi 364 Ctng Hàa,
P13, Tan Blnh, TP.HCM

COng ty TO! chInh Cd phán Din Iy'c
01/2014/H DCV L/TCD
448.463.753.622

[-TB W/Phu ac
EUR)

(SÔ du' ngoai t:
17.098.663,78 EUR, li
suâ't c6 cllnh 1,25%)
Sd cu 61 k> (VND)

Khoán tin dyng s6

Ngày 30
tháng

Toàn bô tài san cia Nhà may Diên giO
PhCi Lc thuc Thun Blnh, cong ty con

12 nàm
2027

cia Cong ty, toa ac ti Huyn Tuy
Phong, Tinh Blnh Thuân

Ngày dê'n
han

Mo tá tài sOn thê'châ'p

Tap cfoàn tài chInh qu6c têIFC
Ngày 15
tháng
3 nm 2033

Các dông san và quy'ên tài san khác hen
quan dên dy' an Nhà may Diên gió Phti
Lac 2 và Diên gió Lp'i Hai 2 thuôc Thuân
Blnh, cong ty con ciia Nhóm Cong ty, toa

1.123.420.725.460

lac ti Tinh Blnh Thuân,

(So dLr ngoai tê
48.855.000 USD, libor 3
tháng + margin)

Các tài khoán ti'ên thu ctia Thuân Blnh d61
vO'i EVN tü' viêc thu'c hin hai du' an trên,
và các tài khoan cia Thun Blnh hen quan
dn vic vay vOn tin dung nay.
Toàn bô sO cO phân cia REE Energy sO'
hQ'u trong Thuân Bmnh

TONG CONG

8.753.810.157.797

Trong dO:
Voydàihan dê'nhqntrO.

523.982.363.500
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CONG TY CO PHAN C DIN LINH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT (tip thea)
Ngày 3 tháng 03 närn 2022

(i) Nh{rng khon vay nay nhrn myc dich thanh toán chi phi d'âu tu' xây du'ng Dy' an Thtiy cliên ThLro'ng Kon
Turn, thea thôa thun tài tra' dçr an s6 01/2015/TTDA và 01/2017/TTDA giCi'a Cong ty và các ngân hang
thu'o'ng mi bao g'ôm BIDV - Chi nhánh Blnh Dinh, Vietcombank - Chi nhành Kon Turn, ACB - Chi nhánh Blnh
Dinh, HDBank - Chi nhánh Hip Phi và Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, trong do, BIDV - Chi nhánh Blnh
Dinh giir vai trà là ngàn hang dàu m6i và dai I'' nhân tài sn drn bo, bao g'ôrn toàn bô quyên sü' dyng da't,
may móc thit bj, phu'cyng tiên van ti va cac tài san hmnh thành trong tu'o'ng Iai cia Dy an Thtiy den Thu'cing
Kon Turn. Ngoài ra, BIDV - Chi nhánh Blnh DInh con k' kgt Ho'p d'ông cap bao lành s5 01/2014/HDBL/BIDVVSH d bo lành cho khoan vay cia Cong ty ti Ngân hang Raiffeisen Landesbank Oberosterreich vó'i tng
sd ti'ên báo lành t6i cia <hông vu'clt qua 30.634.865,8 USD.

(ii)

Ngày 28 tháng 3 nàm 2013, Cong ty cia k' hcip d'ông tin dung xuâ't khau vó'i Ngân hang Raiffeisen
Landesbank Oberosterreich. Khoán vay nhm rnçic clIch thanh toan 80% nghTa vy thanh toan cia Cong ty
thea Hcp Thng cung câ'p thit bi co' din cho Dy an Thiy cliên Thu'o'ng Kon Turn k' ngày 15 tháng 8 nàrn

2012 v&i And ritz Hydra GmbH
Dày là khaan vay d ctâu tu' xây dyng Nhà may Thüy din Song Hinh tü' nguOn v6n ho tro' phát trin chinh
(iii)
thirc ciiia Qu9 Phát trin Bc Au ("NDF"). Vàa ngày 22 tháng 11 nàrn 2005, Cong ty cia nhân bàn giao khoan
vay nay tü' T6ng COng ty Diên ly'c Viêt Nam khi thçrc hin c6 phn hoá thông qua hcip dOng tin dung s6
01/TDNN vài Chi nhánh 0u9 ho tro' Phát trin Phi Yen (nay là Ngân hang Phát trin Viet Narn - Chi nhánh
Nam Trung Bô). Các khoan vay nay khOng lài suâ't và chiu chi phi quàn l' v6n vay 0,2%/nàrn và phi dch vu
0,75%/nàm.
(***) Trái phiê'u
Vàa ngày 28 tháng 9 nàrn 2017 và ngày 18 tháng 10 nàrn 2017, COng ty cia phat hành 1.000 trai phiu vO'i
t6ng giá trl 1.000 ti VND (rnenh gia 1 tç' cl'Ong/ tral phiu), s6 trai phiu nay du'o'c rnua bó'i Ngân hang Thu'o'ng
mi C ph'ân Ngoai thu'cing Vit Narn - Chi nhanh H'O Chi Minh ('VCB") và COng ty Lien doanh Quan iç qu9 d'âu
tu' chü'ng khoan Vietcombank ("VCBF").
Các trái phiêu nay du'cic hoàn tra sau nàrn (5) nàm k ttr ngày phat hành.
Cong ty cam ket mua al s6 lu''ng trái phiê'u tru'O'c hn k tr ngày phát hành thea kê' hoch nhu' sau
250 trái phiu cia phát hành vàa ngày trOn hai rnu'o'i b6n (24) tháng k tii ngày phat hành;
250 trái phiéu cia phát hành vàa ngày trOn ba mu'o'i sáu (36) thang k tü' ngày phat hành;
250 trái phiu cia phàt hành vàa ngày trOn bn mu'o'i tarn (48) thang k tr ngày phat hành; và
250 trai phiu cia phat hành vào ngày trOn sau rnu'o'i (60) thang k tr ngày phat hành.
T6ng so tiên thu tti dQ't phát hành nay du'yc sr dyng d (1) Du tu' cac dy' an ctia COng ty; (2) tang quy rnO
v6n hoat dông cia Cong ty.
Các tral phiu nay du'p'c dam baa bng 35.525.776 c6 phiê'u COng ty c6 phân Nhit d1n Pha Li thuc s& hru
ciiia COng ty TNHH Náng LuQ'ng REE (cOng ty con 100% v6n cOa REE) (Thuyt rninh s6 12.3).
2/ Vàa ngày 28 tháng 01 nàm 2019 Cong ty cia phat hành 2.318 trai phiu cO ki hn 10 nàrn (REEB0ND2029) vri t3ng giá tn 2.318 tç' VND (menh giá 1 t' dông/ tral phiu). Dày là Trái phiê'u khOng chuyn
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CONG TY CO PHAN CC DIN LNH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CAO TAT CHfNH HQP NI-TAT (tip theo)
Ngay 31 thang 03 näm 2022
d6i, <hông kern chirng quyn và di.içc bo Inh thanh toán b&i Credit Guarantee and Investment Facility
(CGIF) — Môt qu tin thác ctia Ngân hang phàt trin Châu A ("CGIF").
T6ng sd ti'ên thu clu'o'c tü do't phát hành nay c1 str dung cho vic phàt trin dçr an và càc hot dng mua bàn,
chuyn nhLrQ'ng von.
Các trái phiêu nay thrçYc dm bo bng 38.365.168 cO phiu Cong ty CP Thiy Diên Thàc Ba và 32.000.000 c
phiêu Cong ty CP Thiy Din Song Ba H và 24.932.630 cO phiu Cong Ty CO Phân Thiy Diên Mu'Yng Hum
thuôc s& h[ru ciiia Cong Ty TNHH Nâng LucYng REE (cong ty con 100% vOn ciia REE).
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THUYET MINH BA() CÁO TAI CHINH HOP NHAT (ti6p ihco)
Ngày 3 1 iháng 03 nãrn 2022

17 .VON CHU SO'HU'U
Tlnh hlnh tang gim nguôn v6n chi s& h1ru
DVT: VND

Thong du' v6n
c6phin

c6 phiê'u
ngdn quj

QucJ5utLf

Lo'i nhuân sau

Van gop

phdt trién

thu'chu'a phân ph51

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(47.622.230.162)

234.721.594.748

7.114.818.742.145

Nãm trithc

Sà d'âu nám

1.855.079.628.131

Lc nhuân tang trong k"
-

Tang (gim ) khc
Phan ph6i qu
So cu 61 ky

-

-

1.063.693.713

(42.957.071)
-

(7.121.505.012)

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(47.622.230.162)

234.678.637.677

8.963.840.558.977

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(47.622.230.162)

234.678.637.677

8.963.840.558.977

Nam nay

So d'âu nám

693.336.998.049

LcYi nhun tang trong k'i

(309.050.926.000)

Chi tr c6 ttrc (*)

(3.514.243.263)

Phân ph51 qu
SOcu6iky

3.100.588.410.000

1.050.489.310.786

(47.622.230.162)

234.678.637.677

9 .344.612 .387 .763

(*) Theo Nghj Quyt cia Di Hi C6 Dông sO 02/2022/OHDCD-NQ. ngày 31 tháng 03 nam 2022, Dal Hôi Dng CO Dông ca Cong Ty d thông qua vic
chia cO trc 25% cho nàm 2021 tü' nguOn Lo'i nhuân sau thuê chu'a phân ph51, trong dO chi tra cO tü'c 10% bng tin và 15% bng cO phiu.
Ngày 04 tháng 04 n5m 2022, Hôi DOng Oun Tn Cong Ty d có Quyt dinh sO 14/2022/QD-HDQT-REE quyt d]nh viêc thanh toán cO tü'c 10% bng
tin nam 2021 cho CO dông có ten trong danh sách ti ngày ch6t danh sách CO dông 20/04/2022 së nhn cO tü'c bng tiên 10% tu'o'ng du'o'ng vO'i sO
tin 309.050.926.000 VND vào ngày 29/04/2022 và phân cO ttrc 15% bng cO phiu Cong ty sé thrc hin ghi nhn tu'o'ng rng sau khi hoàn tgt thi
tuc phát hành và dang k'' tang vOn diêu I tu'o'ng trng vO'i sO Iu''ng cO phiu phát hành ti S& K Hoch Dâu Tu' Tp. HO ChI Minh.
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THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH I-IP NHAT (tip theo)
Qu I ngay 3 1 thang 03 nãm 2022

18.
DOANH THU
18.1 Doanh thu ban hong v cung

cap

dlch vy
DVT: VND
Qu)2 I nOm 2022

Qu2 I nOm 2021

2.045.444.213.396

1.185.473.542.508

Doanh thu co' diên Ianh

349.411.319.782

568.291.031.699

Doanh thu b6t dç5ng san

250.767.392.811

244.983.820.480

T6ng doanh thu
Trong dO:

1.445.265.500.803

372.198.690.329

Các khon gim trü' doanh thu

(31.844.727)

(2.621.147.174)

Chiê't khO'u thtio'ng mqi

(31.844.727)

(2.621.147.174)

2.045.412.368.669

1.182.852.395.334

Doanh thu ha t'Ong din, ntthc

Doanh thu thuân

18.2 Doanh thu hot dng tài chInh
DVT: VND
Qu)2 I nOm 2022

Qu)? I nOm 2021

28.342.150.603

23.838.630.892

3.315.402.400

2.247.000.000

Läi tü ban, thanh I các khoan dâu tu

2.346.245.100

58.236.025.480

Lài chênh Ich ti giá h6i Ioái

4.063.196.701

27.294.617.432

165.648

6.003.059

38.067.160.452

111.622.276.863

Lài ti'ên gui
C6 ttrc Io'i nhuân thric chia

Khác

TONG CONG

19.

CHI PHI TAI CHiNH
DVT: VND

Chi phi li vay và phân b3 chi phi phát hành trái phiu

Qu)? I nOm 2022

Qu)? I nOm 2021

215.269.804.833

94.022.545.900

1.857.767.119

Lô chênh Iêch tç' giá

195.397.363
(197.748.000)

DLr phOng (hoàn nhâp) gim giá cfâu tu
Chi phi tài chInh khác

TONG CNG

30

437.451.185

634.314.406

217.565.023.137

94.654.509.669
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CONG TY CO PHAN CO DIN LJNH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CAO TAT CHINH HQP NHAT (tip theo)
Qu I ngày 31 tháng 03 ntrn 2022

THU NHAP vA CHI PHI KHAC

20.

DVT: VND
Qu)2 I nãm 2022

Qu I nãm 2021

2.459.401.862

2.287.229.877

473.446.055

30.000.000

1.985.955.807

2.257.229.877

Chi phi khác

823.566.904

874.163.583

Chi phi khác

823.566.904

874.163.583

Thu nhp khác
Thu thanh h tài san
Thu nhâp khác

21.

THUE THU NHAP DOANH NGHIEP

21.1 Chi phI thuê TNDN
DVT: VND
Qu I nóm 2022

Qu I nãm 2021

89.390.376.406
2.059.002.510

65.221.367.144

Chi phi thug TNDN hoän lai
T6NG CONG

91.449.378.916

66.701.516.060

Chi phi thug TNDN hiên hành

1.480.148.916

21.2 ThuêTNDN hiên hành
Thug TNDN hin hành phai trá duo'c xác d]nh dçra trên thu nhâp chiu thug ctia ki hin ti. Thu nhp
chu thug khác vO'i thu nhp dLr'c báo cáo trong báo cáo kgt qua san xuâ't kinh doanh vi thu nhp
chju thug không bao gôm các khoán myc thu nhp chlu thug hay chi phi du''c khâ'u trr cho myc dch
tinh thug trong các nàm khác và cüng không bao gôm các khoan myc không phai chlu thug hay khOng
thr'c khu trü cho myc dIch tInh thug. Thug TNDN hin hành phai tra ctia Nhóm Cong ty thr'c tinh
theo thug suâ't dà ban hành dgn ngày kgt thic k't kg toán.
22.

NGHIEP

vi vO'i CAC BEN LIEN QUAN

Các nghiêp vu v&i các cong ty có lien quan bao gôm tà't cá các nghip vy du'çYc thçrc hiên vài CáC cong
ty ma NhOm Cong ty có m61 lien kgt thông qua quan he cT'âu tu', nhân u tu' hoc thông qua môt nhà
d'àu tu chung và do do së là thành viên cl?Ja cüng môt Nhóm cong ty.

Các nghiêp vy ch yu vO'i các ben lien quan trong k'' nhu' sau:
VND
3'

CONG TY CO PHAN CC D1EN LANH

B09-DN/HN

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HP NHAT (tip theo)
Qu I ngày 3 1 tháng 03 näm 2022
Nidungnghipvci

S6tin

COng ty lien ket

Thu nhp c trc

11.999.900.000

Cong ty lien kgt

Doanh thu cung câ'p
hang hóa, thigt bi

34135800

COng Ty CP Thiiy Diên Min Trung

Cong ty lien kê't

Gop v6n

1.842.900.212

Cong ty CP ThOy Din Thác Ba 2

Cong ty lien kgt

Doanh thu dich vu

40.909.091

Các ben lien quani

Cong ly CP fu Tu Kinh Doanh Nuàc
Sach Sài GOn

Cong ty C

ph'ân Ca' dln Doàn Nhâ't

M6iquanh

Vào Ngày 31 tháng 03 nàm 2022 , các khon phi thu và phi trâ các ben lien quan du'Q'c thg hin
nhu' sau
Phi thu khác:
VND
Các ben lien quan
Cong Ty CP Thiiy Din Srok Phu Miêng

M6i quan he Ni dung nghip vçi

S6tin

Thu nhp c6 tü'c

18.520.671.600

Cong ty lien kê't

Phi thu khách hang:
VND
Các ben Ii en quan
Cong Ty CP ThOy Dn Thác Ba 2

M6i quan he Ni dung nghip vy

S6tin

Doanh thu djch vu

45.000.000

Cong ty lien kgt

23. BAOCAOBQPHAN
Nhm phuc vu cOng tác qun iç, Nhóm Cong ty dLro'c t6 chrc theo các dcn vi kinh doanh du'a trên
các sn phm va dich vu va bao gm b6n b phn báo cáo theo hot dng nhu' sau:
Ca' diên Ianh
ng san
Bat
Ha t'âng din
Ha tang nu&c
Kêt qua hot dOng kinh doanh cOa các bô phn du'çYc quán l' riêng biêt nhm phuc vu cho viêc ra quyt dlnh,
phân b6 ngu'On lu'c và dánh giá thành tIch. Thành tIch cOa các bô phân dra'c dánh giá dçra trên kgt qua lai lô
ma trên môt s6 khia canh, nhu' du'çYc trinh bay trong bang du'O'i day, du'o'c do lu'O'ng khác vO'i kgt qua hot
dng kinh doanh trong baa cáo kt qua hot dng kinh doanh hç'p nhât.
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23.

BAO CÁO BO PHAN (tip theo)

i9 VT: VND

Kê't quth bô phn Qu)? I nãrn 2022 kê't thüc Ngày 31 thông 03 nãm 2022 nhu' sau:
Co'diên/anh

Bätdôngsôn

Hqthngdin

Hcipnhât

Hat'ângnu'ác

Doanh thu
1.439.512.435.240

2.142.260.056.303

6.145.035.127

T6ng doanh thu ctia bô phn

411.196.883.130

285.405.702.806

Doanh thu gra các b phn

(61.817.408.075)

(34.638.309.995)

(371.560.722)

(20.408.842)

(96.847.687.634)

TONG CONG

349.379.475.055

250.767.392.811

1.439.140.874.518

6.124.626.285

2.045.412.368.669

13.827.156.003

134.319.826.143

737.967.310.676

80.721.332.977

966.835.625.799

Kêtquáb5phJn
Lu nhuân sau thug ct1a bô phn
Lç nhuän (IO) sau thuê không phân b6

(11.474.588.557)

T6ng kri nhuân sau thuê

955.361.037.242

Trong dO:
Cong ty mc
Lcui nhuin sau thuê'cio b phn

13.020.853.166

134.319.075.330

476.800.679.539

704.811.586.606

80.670.978.571

(11.4 74 .588.557)

Lcri nhuin (Ia) sau thuêkhOng phân b6

693.336.998.049
Lc'l Ich c6 dOng không kiê'm soOt

750.813

806.302.837

261.166.631.137

262.024.039.193

50.354.406

13 VT: VND

Tài san bô phn và ncr bô phn tçii Ngày 31 thông 03 nOm 2022 nhu' sau:
Cci d'iên Ianh
Tài sn ciiia bô phn

2.421.300.486.989

B6t dông san
2,877,383,418.919

Hg thng d'ién
23.425.121.787.720

Hg thng nu'ác
2.394.112.642.975

31.117.918.336.603
1.284.486.487.851

Tài san khOng phân b6

32.402.404.824.454

TONG TAI SAN
Ncr ctia bô phân

Ho'p nh6t

1.966.726.429.305

817.594.884.772

10.178.412.677.287

246.274.761.717

13.209.008.753.081
2.247.788.077.400

Ncr khOng phân b6

15.456.796.830.481

TONG N1
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23.

BAO CÁO BO PHAN (tiêp theo)

DVT: VIVD

Kêl qua b5 phân Qu2 I nàm 2021 kê't thüc ngày 32 tháng 03 nóm 2021 nhu'sau:
Co'diênlanh
Doanh thu
T6ng doanh thu ciia bô phn
Doanh thu gira các b phn
TONG CNG
Kê't qua bô phn
Li nhun sau thug cia bô phn
LcYi nhuân sau thuê không phân b6
T6ng 01 nhuân sau thuê
Trong dO:
COng ty mc
Lo', nhuin sau thuê' cáo bô phn
Lo'i nhuân (Is) sau thuê'không phOn b6
Lcri Ich c6 dông không kiê'm soOt

B5t dông san

Ha t'Ong diên

1. 352 .443 .516.951

693.856.745.479
(128.186.860.954)
565.669.884.525

284.589.454.101
(39.605.633.621)
244.983.820.480

373 .997 .3 17 .371
(1.770.080.133)
372.227.237.238

(28.546.909)
(28.546.909)

(169.591.121.617)
1.182.852.395.334

37.241.706.970

118.746.164.303

269.014.528.217

61.847.814.936

486.850.214.426
(15.059.873.489)
471.790.340.937

34.771.107.001

119.288.566.048

214.964.070.942

61.847.814.936

430.871.558.927
(15.059.873.489)
415.811.685.438

2.470.599.969

(542.401.745)

54.050.457.275

-

55.978.655.499

DVT: VND

Tài sOn bô phân và ncr bô phin tçii ngày 31 tháng 03 nOm 2021 nhu' sau
Ccrc1JnIanh
Tài sn ca bô phn

2.659.919.940.848

B6t d5ng sOn
3.425.775.847.539

Hathngdiên
10.825.079.781.108

Hgthngnu'O'c
2.060.257.945.130

18.971.033.514.625
20.817.328.776.076

TONG TAI SAN
phân

Hcrpnh6t

1.846.295.261.451

Tài san không phân bO
No' cia b

Hcrp nh6t

Hg tong nu&c

2.262.244.885.013

1.161.723.689.470

2.188.160.369.208

413.599.053.988

6.025.727.997.679
2.164.116.114.448

No' không phân b6

8.189.844.112.127

TONG NO'
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24.

CAC sO LIEU TU'O'NG UNG
Mt vài s6 lieu tuo'ng rng trong các báo cáo tài chInh cia k'i truàc dà du'Q'c phân Ioi Ii cho phü hçp
vó'i hnh thrc trinh bay cia các báo cáo tài chmnh ki nay.

25.

PHE DUVET PHAT HANH BAO CÁO TAI CHINH HQ'P NHAT
Các báo cáo tài chinh hcp nhâ't vào Ngày 31 tháng 03 nàm 2022 và Qu nám 2022 kê't thc cüng ngày
d dLro'c Ban T6ng Giám 06c Côngty pile duyt d phát hành vào ngày 27 tháng 04 nãm 2022.
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Ngày 27 tháng 04 nám 2022
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