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(122.127.505.263)

(133.314.263.092)

102.810.578.876

115.065.218.824
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(16.839.809.121)

240.926.661.726
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(74.386.073.833)
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803.701.006.666

-

2.340.472.883
-

3.451.438.744
(763.273.644)

6.059.748.402
-

2.340.472.883

2.688.165.100

6.059.748.402

51.738.268.401

258.232.301.364

514.474.142.379

809.760.755.068

(10.347.653.681)
-

(8.295.432.873)
-

(52.080.649.450)
(1.798.088.972)

(32.851.121.572)
(4.257.385.165)

41.390.614.720

249.936.868.491

460.595.403.957

772.652.248.331

nh Hai
iám Dóc

Ngày 29 tháng 10 nam 2021
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BAO CÁO KET QUA HOT DONG KINH DOANH
III kt thc ngày 30 tháng 09 nàm 2021

Gii trinh nguyen nhân biên dông Içri nhun sau thug TNDN Qu Ill nàm 2021:
T6ng cr1 nhun sau thug Qu' III nàm 2021 dt 41 tç' dng, gim 208,5 t' dng tirng rng giàm 83,44%
so vài cüng ki nm 2020 chti yu là do:
Doanh thu tài chInh Qu' Ill nãm 2021 giàm 209,4 tç Thng so voi cüng k' nàm 2020, chO yu chi là do
c6 ttrc tü' cong ty con và cOng ty lien kgt dä chuyn v cong ty TNHH Nãng Lu'o'ng REE do tái câ'u tri.ic.
D6ng thO'i, chi phi tài chinh qu' Ill näm 2021 giàm 16 tç' so vài cüng k' chi yu là do cüng k" nàm
tru'àc có dy' phOng d'âu tu' 5,5 t' và chi phi lãi vay ki nay giàm 10 t' so vài cüng k' nim tru'O'c.
Ngoài ra, cOng ty thy'c hiên giàm ti'ên thuê và phi djch vy 20% cho c qu' 111/2021 c cüng chia Se khO
khan trong dal dich Covid vài khách thuê.
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01

Thuyêt Titngày 01/01/2021
minh dê'nngay30/09/2021

Tt)'ngày 01/01/2020
de'nngay30/09/2020

514.474.142.379

809.760.755.068

49.887.137.347
(379.017.000)
33.696.041
(331.198.980.423)
197.844.008.773

46.766.872.882
6.306.166.005
9.357.023
(710.133.570.353)
230.016.189.541

430.660.987.117

382.725.770.166

(146.326.153.482)
40.307.319.009
4.769.592.211
354.095.116.762
(249.016.421.147)
(38.037.721.143)

(66.793.983.947)
(18.972.851.557)
(433.347.598)
30.279.380.556
(289.097.840.943)
(23.456.125.325)
(478.693.509)
13.772.307.843

LU'U CHUVEN TIEN TU' H0T DNG KINH DOANH

Lçvi nhuân tru'cic thug

Diu ch!nh cho cOc khoàn:
02
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04
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09
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12
13
14
15
17
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22
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50
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Khã'u hao TSCD và bat dng San
u tu'
Cc khoan trich lap dy phóng
(Li) I tr chênh lêch tç' gi chu'a thçrc hin
(Lãi) l t.r hoat dOng d'âu tu'
Chi phi li vay và phãn b6 chi phi phát hành
trái phiê'u
Lçl nhuân tü' hoat dông kinh doanh tru'ó'c thay
di v6n Iu'u dng
(Tang) gim cc khoan phai thu
(Tng) gim các khoàn phai trà
(Tang) gim chi phi tr tru'àc
(Tang) giam chrng khoán kinh doanh
Tin Iãi vay dã tra
Thug TNDN d np
Tin chi khac t& hoat dng kinh doanh
Lu'u chuyn ti'ên thun tü' hoat dông kinh doanh

6.7.8

16

-

396.452.719.327

II. Liru chuyn ti'ên tix hoat clông cT'âu tu'
Tin chi mua sm tài san c6 dinh
Ti'ènthutü'thanhl'iTSCD

(903.878.226.672)
-

Tin chi cho vay
Tin thu hi cho vay
Tin chi cl'âu tir vào các thYn vi khãc
Ti'ên thu h'Oi du ti.r vao các do'n vi khác
Ti'ên Iai Va c6 trc dä nhän
Lu'u chuyn tin thu'ân sO' dung vào hoat dông
clautir

(448.700.000.000)
764.600.000.000
(251.606.368.737)
290.047.656.494
201.630.771.998
(347.906.166.917)

Tin vay ngn va dài han nhn u'c
Tin chi tra ni vay
C6 tCrc, lo nhuân
tr cho chO s& hCru

544.555.900.000
(364.599.285.714)
(150.935.940)
179.805.678.346
228.352.230.756
172.190.983.641

Lu'u chuyn tin thun tr hoat dng tài chInh
Liru chuyn tin thu'ân trong k
Tin và tu'o'ng throng tin cfâu k
Arth hu'&ng cOa thay di t giá h6i doái

(58.887.217)

Ti'ên và tu'ong du'o'ng tin cuoi ky

,,

,O.484.327.180
'7,
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H Trân Diu Lynh
K Ton Tru'&ng
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hanh Hai
ong Giám D6c

(397.457.765.745)
18.000.000
(578.000.000.000)
560.000.000.000
(400.152.198.859)
75.996.086.144
999.693.287.194
260.097.408.734
202.219.364.995
(458.604.285.714)
(491.071.858.140)
(747.456.778.859)
(473.587.062.282)
604.025.207.270
9.868.705
130.448.013.693

CONG TV CO PH4N CCX OIN LiNH
THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH
Qu Ill kt thtc ngày 30 thàng 09 nàm 2021
1.
THÔNG TIN DOANH NGHIEP
COng ty C Ph'ân CcY Din Lanh ("COng ty") là mt Cong ty cô ph'ân thr'c thành Ip ti Viet Nam
theo Giày Chrng nhân Dàng k' Kinh doanh sö 1506/GP-UB ngày 25 tháng 12 nàm 1993 do Oy
ban Nhân dan Thành phô H Chi Minh câ'p và theo giy chóng nhn cTng k' kinh doanh s6
0300741143 do S K hoach và D'âu tu' Thành ph6 H chI Minh cp thrçYc cTiu chnh mâi nhgt
vào ngày 03 tháng 6 nàm 2016. Cong ty dã du'çc niêm yt tai S& Giao dch Chirng khoân Thành
ph6 Ho ChI Minh theo Giâ'y phép s6 01/GPPH ngày 2 tháng 6 nàm 2000 do Üy ban Chó'ng khoán
Nhà nu'O'c câ'p.
Hot dông chInh cia cong ty là dich vu co' din cong trinh (M&E), san xugt và 1p dt các h
thông di'eu hàa không khI, thigt bj may tInh, thigt bi vin thông và dO din gia dung, s& hü'u a
cho thuê cao 6c van phOng; 1p cTãt h th6ng cap, thoát nu'O'c; khai thác xr iç và cung câ'p nu'àc;
san xut din; tu' vân, dâ'u giá bat dng san và du tu' chian Iu''c ngành co' sO' h thng.
Tru sO' chInh ca Cong ty cTht tai 364 c1u'ing Cong HOa, Phu'ng 13, Quân Tan Blnh, Thành Ph6
HO ChI Minh.
2.

CcYSO'TRINHBAY

2.1

Chudn mt.rc và Chê'dô kê'toán áp dyng

Báo cáo tài chInh riêng ctia Cong ty du'cyc trinh bay bng clOng Vit Nam ("VND") phü hcrp vài H
thông Ké toán và Chugn mu'c K toán Viêt Nam ("CMKTVN") do Bô Tài chInh ban hành theo:
•
•
•
•
•

Quyat dinh s6 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2001 v vic ban hành b6n
Chuan mu'c K toán Viêt Nam (Dcft 1);
Quyat dinh s6 165/2002/QD-BTC ngày 31 thàng 12 nàm 2002 v viêc ban hành sáu
Chuan mu'c K toán Viêt Nam (o't 2);
Quyat dnh s6 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 nãm 2003 v vic ban hành sáu
Chuan mu'c K toàn Viêt Nam (o't 3);
Quyat d]nh 56 12/2005/O,D-BTC ngày 15 tháng 2 nàm 2005 v vic ban hành sáu Chuan
mu'c Kê' toán Viêt Nam (Dcit 4); và
Quyt dnh s6 100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nám 2005 v viêc ban hành b6n
Chuan mu'c K toán Viêt Nam (o't 5).

Cap nhât theo Thông Tu' s6 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 ciia Bô Tài ChInh hu'àng dn Cha
do Katoan Doanh nghiêp.
2.2

Hlnh th&c so' kêtoán áp dung

Hinh thtrc s6 kg toán du'o'c áp dyng du'o'c ciia Cong ty là chtrng tr ghi s6.
2.3

Niên do kê'toán

Niên d k toán ciia Cong ty bt dâu tr ngày 1 tháng 1 dan ngày 31 tháng 12 hang nàm.
2.4

Do'n vi tin t s& dyng trong ktoán

Báo cáo tài chInh riéng du'Q'c 1p bng do'n v tin t s& dung trong k toán cia COng ty là VND.
3.
3.1

TOM TAT CAC CHiNH SACH KTOAN CHU v'u
Tién và các khoón tu'o'ng du'o'ng tThn

Tiên và càc khoàn tu'o'ng clu'crng ti'ên bao gOm tin mat tai qu9, tin gi:ri ngàn hang, các khoân
du tu' ngn han, có thO gian dáo han g6c it ho'n 3 tháng, cO tInh thanh khoân cao, có khà nãng
6
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chuyn d6i dê dàng thành các luo'ng ti'ên xác dinh và không cO nhi'êu rii ro trong chuyn d61
thành ti'ên.
3.2
Cóckhoánphthithu
Các khoán phài thu du'crc trinh bay trên báo cáo tài chInh riêng theo giá tn ghi s5 càc khoân phi
thu tu khàch hang và phái thu khác cüng vài dii phàng thrcyc lap cho các khon phi thu khó dói.
Dr phông nci phi thu khó ôi th hin ph'ân giá tr dcl' kign bj tn thgt do các khoán phài thu ma
Cong ty dy' kiên không cO khà nàng thu h'Oi vào ngày kgt thüc k" k toán.
3.3

Tàisán c6dinh hCru hlnh
Tài san cd djnh hCru hlnh u'crc thg hin theo nguyen giá trü' di giá tn hao mon by k.
Nguyen giá tài san c6 jnh h&u hlnh bao gm giá mua và nhO'ng chi phi có lien quan trçrc tip
dê'n vic thra tài san vào hoat ding nhu' dy' kign. Các chi phi mua sm, nâng cp Va d61 mài tài
san c6 dinh u'çYc ghi tang nguyen giá ciiia tài san và chi phi bào tn, si'a ch'a du'crc tinh vao kgt
qua hoat clông kinh doanh.
Khi tài san du'o'c bàn hay thanh I, các khoàn lãi hoac lô phát sinh do thanh l' tài san (là phn
chênh Iêch gii'a tin thu thu'ân tü' viêc bàn tài san vài giá tr cOn al ciia tài san) cTu'o'c hch toán
vào báo cáo kê't qua hoat dông kinh doanh.

3.4

Tà!sán c6dinh vã hmnh
Tài san c6 dinh vo hlnh dii'c ghi nhn theo nguyen giá trr di giá tn hao mOn ly kg.
Nguyen giá tài san c6 dinh vO h)nh bao gri giá mua và nh&ng chi phi có lien quan try'c tip dn
vic clu'a tài san vào sir dung nhii dy' kin.
Khi tài san c6 d]nh vo hlnh du'crc bàn hay thanh l', các khoan Ii hoc l phát sinh do thanh i tài
san (là phàn chênh Ich gi'a ti'en thu thun tü'vic bàn tài san vài giá trj cOn li cüa tài san) du''c
hach toán vào kgt qua hoat dng kinh doanh.
Quyn si.'r dyng d6t
Quyn sr dung dat du'ic phân b trong su6t thO'i gian cOn lai ciiia quy'ên sr dcing dt (36 nàm
và 3 tháng) tinh tU' tháng 08 nãm 2007.

3.5

Khâuhaovàhaomàn
Khgu hao tài san cd dinh hCru hlnh và hao mOn tài san vô hinh du'o'c trIch theo phirnng pháp
khgu hao du'Yng thng trong thri gian hCru dcing u'&c tinh cia càc tài san nhi.r sau:
Nhà cO'a và vat kiên trüc
Phu'crng tiên van tai
Thigt bi van phOng
Ph'ân mgm vi tInh

3.6

5 - 50 näm
6 nàm
3 nám
3 nàm

B6t dông san dãu tu'
Bat dOng san dâu tu' bao gm nhà tha hoc mt phn nhà tha hoc ca hal và w s& h tng du'Q'c
dâu tu' nhm muc dich thu tiên cho thuê hoc tang giá tr hoc ca hal hn là phyc vy cho muc
dIch san xuâ't hoac cung câp hang hóa, dch vu; nhm myc dich hành chInh hoc kinh doanh
trong qua tnlnh ho?t dng kinh doanh binh thu'O'ng. Bä't dng san d'âu tu' thrQ'c ghi nhn theo
nguyen già tri1 di giá tr hao mOn Iy k. Nguyen giá bao g6m chi phi phát sinh try'c tiap lien quan
viêc mua hoàc xây dcrng bat dng san.
Khau hao bt dOng san d'àu tu' du'rc trich theo phu'o'ng pháp khgu hao du'rng thng trong 5u6t
th&i gian hru dung u'âc tInh ctia bat dng san nhu' sau:

CONG TY CO PHAN CO' OIN LNH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH
Qu III két thic ngày 30 tháng 09 nám 2021
Nhà cii'a và vat kiê'n tric
May móc, thigt bi ph tro'
Thigt b van phOng
Bat dng san dâu tu' khác
3.7

5 - 50 nám
5 - 10 nãm
3 - 6 nám
2 nãm

ChiphIdlvay

Chi phI di vay bao g'ôm aj ti'ên vay Va CC chi phi khác phát sinh lien quan dan viêc di vay ctia
Cong ty.
Chi phi di vay lien quan trirc tiê'p din vic xây dgrng hoc san xuâ't bat kji tài san clii tiêu chuan
thrçc v6n hOa trong k" c'ân thigt di hoàn tt và thra tài san vào hot dng theo ding muc dich
dy' klan. Chi phi di vay khác clu'ac ghi nhn vào kat qua hoot dng kinh doanh.
3.8 CáckhoândâutLt

Du tu' vào cóc cong ty con
Các khoàn du tu' vao các cong ty con ma trong do Cong ty nm quyn kiam soát cTu'o'c trmnh bay
theo phu'cYng pháp giá gôc.
Các khoan phân ph61 lçYi nhuân ma Cong ty nhân du'o'c tr s6 lo'i nhun lOy k cóa các cong ty con
sau ngày Cong ty nm quyên kigm soát du'çrc ghi vao báo cáo kat qua hot dng kinh doanh
riêng cia Cong ty. Các khoan phán ph61 khác dircrc xem nhu' ph'ân thu hi cüa các khoan d'âu tu'
và dir'c trr vào giá tn d'áu tu'.
Day tu' vào cong ty lien kê't
Các khoàn c1âu tu' vào cOng ty lien kat ma trong do Cong ty cO anh hu'O'ng dáng k du'cYc trinh
bay theo phu'o'rig pháp giá g6c.
Các khoân phän ph61 lo'i nhun tr s6 IQ'i nhun thu'ân Wy k cia các cong ty lien kat sau ngày
3
Cong ty có ánh hthng dáng k thrc phân b6 vào báo cáo kat qua hot dng kinh doanh riêng
cia COng ty. Các khoan phân phöi khác dtrc xem nhu' phân thu h'Oi ciia các khoan d'u tLr Va
thrç'c trx vào giá trj cThu tu'.
D5u wchCrng khoán và các khoón cl'Ou tu'khác
Các khoàn d'âu tu' chirng khoán và các khoan du tu' khác du'crc ghi nhân thea giá mua thy'c ta.
Dii phOng giOm giO trj cOc khoán d'Ou tu' chCrng khoOn và côc khoOn du tu' khác
Dir phOng diro'c lap cho viêc giám giá tn ciia các khoán d'âu tu' vao ngày kat thic k' k toán nám
theo hu'O'ng dan cãa Thông tu' s6 228/2009/TT-BTC do B Tài ChInh ban hành ngày 7 tháng 12
nám 2009 và thông tu' sö 89/2013/TT-BTC do B Tài Chinh ban hành ngày 28 tháng 6 nàm 2013.
láng hoac giam s6 dir tài khoân dy' phOng du'crc hach toán vào chi phi tài chInh trên báo cáo kat
qua hot dng kinh doanh riêng.
Dâu tu' n6m giCt d'e'n ngày d'áo hqn
Các khoan du tu' nm giCi' din ngày dáo hn ghi nhn thea giá g6c. Sau khi nhn ban du, các
khoan d'âu tir nay dirç'c ghi nhn theo giá tn có thg thu h'Oi. Các khoàn suy giam giá tr ciia khoan
d'äu tu' nê'u phát sinh du'oc hach toán vào chi phi tài chInh trong baa cáo kê't qua hoat dông kinh
doanh riêng và ducyc giám trCi' tru'c tiap gia trj d'âu tu'.
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3.9

Các khoán phái trá và chi phI trIch tru'&c

6
ti'ên phi trà trong tLwng Iai lien
Càc khoàn phi tr Va chi phi trIch tru&c du'cic ghi nhn cho
quan dn hang hOa và dich vy cia nhân du'o'c không phu thuc vào viêc Cong ty cia nhân thrçic
hóa doi cia nhà cung câ'p hay chu'a.

3.10 Các nghiêp vu hông ngogi t

Các nghip vu phát sinh bng các dn v ti'ên t khàc vO'i dn vi tin t sr dyng trorig nghip vy
k toàn ciia Cong ty (VND) thrcyc hch toán theo t" giá giao dch vào ngày phát sinh nghiêp vu.
Các khoàn chênh lêch t'i giá thtc t phàt sinh trong k va chênh tech do cThnh già lal s6 du' tin
tê có g6c ngoai tê cuói k' ducic hch toán vào kgt qua hoat dOng kinh doanh riêng.

3.11

C6phiê'uqu

C6 phiu qu9, cong cci v6n chii s& hüu thrcYc cOng ty mua li, trmnh bay trên ph'âri nguOn v6n nhu'
môt khoan giàm vdn ch sO' hiru, bng vO chi phi mua li. Cong ty khOng ghi nhn các khoàn al
(la) khi mua, bàn, phát hành hoc hOy các cong cu v6n chi sO' hu ctja mlnh.
3.12 Phân chia lo'inhuân

Lo'i nhuân thu'ân sau thug thu nhp doanh nghip cO thg du'c chia cho các c6 dOng sau khi du'c
dai hôi dông c dông phê duyêt và sau khi cTh trIch Ip các qu9 dcr phOng theo Diu Iê Cong ty Va
các quy dlnh cia phàp luât Vit Nam.
Cong ty trIch Ip các qu9 dii phOng sau tr Içii nhun thu'ân sau thug thu nhp doanh nghiêp ca
COng ty theo d'è nghi ciiia Hôi dng quan tn và thrc các c6 dông phê duyt ti di hi dOng c6
clông thu'O'ng riiên.
Qu9 khen thu'ó'ng và phüc !çri

Ou nay dircc trIch lap nhm khen thirO'ng và khuyn khIch vt châ't, dem lal lçii ich chung và
nâng cao phic lo'i cho cOng nhân vién và du'o'c trmnh bay nhu' môt khoan phái tra trên bang can
d61 kg toàn riêng.

3.13 Nguyen tàc ghi nhân doanh thu

Doanh thu diro'c ghi nhân khi COng ty có khâ nàng nhn du'cic các Io'i ich kinh tê cO th xác dinh
du'o'c môt càch chc chn. Doanh thu du'cic do lu'O'ng bng giá th tru'ng cOa các khoan phai
thu, loal trr càc khoan chigt khgu thu'cing mai, giam giá hang bàn và hang bàn bj tra lai. Cãc dreu
kiên ghi nhan cy thg sau day cüng phâi du'crc dàp t'ng tru'àc khi ghi nhn doanh thu:
Doanh thu cung c6p djch vu
Doanh thu duçc ghi nhan khi dich vy du'cyc cung

cap.

Doanh thu tO hcip d6ng cung cO'p vO 1p tht thiê't bj
Khi kgt qua thu'c hin hcp dông cung cap 1p dat cO thg ducc u'&c tinh môt càch dáng tin cay thl
doanh thu và chi phi lien quan dgn hp d'Ong du'c ghi nhari tu'o'ng ü'ng vO'i phân cOng viec cia
hoàn thành du'cic khách hang xàc nhân vào ngày kgt thüc k" kg toàn.
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Các khoàn tang gim kh61 lirong khi thu'c hin hcp dng, các khon thu b'ôi thu'rng và các khoàn
thu khác ch thrcic tInh vao doanh thu khi c1 thrcc th6ng nhâ't vâi khách hang.
Khi két qua thirc hiên hcrp dng cung câ'p Ip dt không thg ducyc u'O'c tinh môt cách dáng tin
cay, thi doanh thu chi thro'c ghi nhân tu'c'ng thrc'ng vài chi phi cia ho'p dng d phát sinh ma
viêc thu h'ôi là tu'c'ng cTói ch5c chn. Chi phi cia ho'p di5ng chi u'o'c ghi nhn là chi phi trong k'
khi các chi phi nay da phát sinh.
Doanh thu t hoot clông cho thuê vón phóng
Doanh thu tr hoat dng cho thuê van phàng clu'c'c ghi nhn theo phu'cing pháp thrng thng
trong su6t thai han cho thuê theo quy dlnh c1ia hçrp dng thuê.
Tin 151
Doanh thu du'çrc ghi nhân khi ti'ên lãi phát sinh trên cc' s& dn tich (co tInh dn Ici tEc ma tài san
clem lai) trü' khi kha nàng thu h'ôi ti'ên a không chc chn.
Thu nhôp tit hoot thng du tu'
Thu nhp tr hot dông d'âu tu' clu'cyc ghi nhân khi các ri ro trong yu và cãc quyn s& hCru khoàn
d'àu tu dä du'crc chuyn sang ngu'1i mua.

c6 t&c
Thu nhâp du'c'c ghi nhân khi quyn nhân c6 tó'c cia Cong ty thrcic cong b6.
C5phiê'u thu'&ng hay c6 tOc trá bang c6phiêu
Không có khoan thu nhp nao ducrc ghi nhn khi quyên du'c'c nhân c6 phiu thu'&ng hay c6 trc
bng c phiu du'cic cOng bö. Tuy nhiên, s6 Iu'o'ng c6 phiu thu'&ng hay c6 t1rc bng c6 phiu
nhân thrcrc sé thrcrc Cong b6 trên thuyt minh báo cáo tài chInh.
3.14

Thué'
Thuê'thu nhp hién hành
Tài san thug thu nhp và thug thu nhp phài nôp cho k" hiên hành và các k' tru'àc dirc xác djnh
bng giá trl dii kiê'n phai np cho cc' quan thug, d'a trên các mü'c thuê' sugt và các luât thug có
hiu crc den ngày kgt thüc k'i k toán.
Thuê TNDN hoOn lal
Thug thu nhp hoän li thrc xác dinh cho các khoan chênh Itch tm thi ti ngày kgt thik k'i
k toán gicra cc' s& tmnh thug thu nhâp cüa các tài san và nç' phài trà va giá trj ghi s6 ciia chtng
cho muc dIch báo cáo tài chInh.
Tái san thug thu nhp hoan li c'ân du''c ghi nhn cho tat ca các chênh loch tm thi du''c khã'u
tr.r, giá tn du'ç'c khgu tth' chuyn sang các k sau cia các khoán 6 tinh thug và các khoàn u'u dai
thug chu'a sir dyng, khi chc chn trong tu'o'ng lai sé cO li nhun tinh thuê d sr dyng chênh
Iêch tam thai thrc khâ'u tri các khoan 6 tInh thug và các u'u di thug chu'a s& dyng, ngoi trir:
Tài san thug hoän Ii phát sinh tu' ghi nhn ban du ca mt tài san hoc n' phal trà tr mt
giac djch ma giao djch nay không có ành hu'&ng dgn li nhun kg toán hoc lQ'i nhuân tinh
thug thu nhâp (hoc 6 tinh thue) ti thai dlgm phát sinh giao dich.
•

061 vO'i các chênh lêch tam thO'i du'o'c khàu tr& phát sinh tU' các khoân du tir vào cOng ty
con, cOng ty lien ket và các khoàn v6n gOp lien doanh, tài san thug thu nhp hoàn li khi
chc chn là chènh lch tm thO'i së du'c hoàn nhp trong tiro'ng lai cO the d doán thrç'c
và có lo nhuân chiu thug s& dung thrç'c khoàn chênh léch tm thô'i do.
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Giá tn ghi s 6 ci:ia tài san thug thu nhâp doanh nghip hon lai ducrc xem xét li vào ngày kgt thüc
k'i k toán và thro'c ghi giàm dgn mt'c bao dam chc chn có di lo nhuân tInh thug cho phép
lo'i Ich cüa môt ph'ân hoãc toàn b tài sari thug thu nhp hon li dirc sr dung. Các tài san thug
thu nhp doanh nghp hon Ii chu'a ghi nhn truàc dày du'o'c xem xét li vào ngày kgt thüc k'
k toán và thro'c ghi nhán khi chc chn cO dii li nhun tmnh thug d CO thg st dyng các tài san
thuê' thu nhp hoàn lai chu'a ghi nhân nay.
Tài sari thug thu nhp hoàn Ii và thug thu nhp hoàn Ii phai trà duo'c xác dinh theo thug suâ't
dtr tInh Se áp dung cho k' tài san thrc thu hi hay n' phài trà thrQ'c thanh toán, dçra trén các
mirc thug sugt và Iuât thug có hiu li,rc vao ngày kgt thüc k' k toàn.
Thug thu nhâp hoàn li du'c ghi nhn vào baa cáo kt qua hot dng kinh doanh ngoi tr
tnu'ng hQ'p thug thu nhp phát sinh lien quan dn mt khoán myc dir'c ghi thng vao v6n chi
sO hG'u, trong tru'ng hp nay, thug thu nhp hoân li cong du'c ghi nhn try'c tigp vào v6n chii
sO h&u.
Cong ty chi bi trtr các tài san thug thu nhp hoàn lal và thug thu nhp hoàn li phai trà khi các
don vi np thug có quy'ên hp pháp du'ç'c bü trü' gira tài san thuê' thu nhp hin hành vOi thug
thu nhp hiên hành phal nôp và các tài san thug thu nhp hoân lal và thug thu nhp hoàn li
phái tra lien quan dgn thug thu nhp doanh nghip ca cing mt do'n vj np thug va thrc quàn
l' b&i cüng mt co' quan thug và don vi np thug dii' dmnh thanh toán thug thu nhp hin hành
phai trà và tài san thug thu nhp hin hành trên co' sO thuân.
3.15 Càc ben lien quan
Các ben thrçic coi là ben lien quan ciia COng ty nu mt ben có kha nàng, tnu'c tigp hoc giän tigp
kigm soát ben kia ho5c gay ành hithng dáng k tO'i ben kia trong vc ra các quygt dinh tài chInh
va ho?t dông, hoàc khi Cong ty và ben kia cüng chu sy' kigm soát chung hoc anh hu'O'ng däng
k chung. Các ben lien quan cO thg là các COng ty hoc cäc cá nhân, bao gm các thành vièn gia
dlnh than cn cóa các cá nhân du'cYc coi là lien quan.
4. TlN
Dc/n vi tInh: VND
S6cuô'ik>
Ti'ên mat
Tiên giri ngân hang
TONG CONG

S6diunóm

63.771.993
70.920.555.187

62.163.961
47,128,819.680

70.984.327.180

47.190.983.641

Dc/n vi tInh: VND

5. CAC KHOAN PHAI THU KHAC

S6cuO'i k3>

S6cThu nám

Phai thu tü' thanh l các khoán d'âu tu
Phài thu lãi ti'ên gri
C6 trc phái thu
Tam t'ngd'àuti.rdçi'án
K qu thcrc hiên dy' an
Phái thu khác

14.383.266.857
240.121.629.566
16.692.577.813
10.600.000.000
1.276.869.815

76.800.000
36.648.511.318
90.154.555.798
26.693.814.120
10.600.000.000
3.168.109.421

TONG CONG

283.074.344.051

167.341.790.657

252.815.737.240
30.258.606.811

129.489.280.384
37.852.510.2 73

Trong dO:
PhOi thu ben lien quan (thuyê't minh 20)
PhOi thu cdc ben khác
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6.

Dcfn vj tInh: VND

TAI SAN CO D!NH HU'U HiNH

TSCDkhác

TOng cong

vn ti

ThiOt bi
van phOng

11.705.748.009

1.291.273.749

13.641.668.514

48.975.043.005

-

63.718.182

11.705.748.009

1.354.991.931

13.641.668.514

49.038.761.187

5.418.191.152

799.464.889

56.840.285

7.856.265.721

Nhà cCta &

May móc

Phu'crng tiên

vt kiën trüc

thiOt bi

21.649.662.939

686.689.794

Nguyen giá
So dâu nm

Mua mài

63.7 18. 182

D'âu tu' XDCB hoàn thành
Thanh I'
S 6 cuOi ky

21.649.662.939

686.689.794

Giá tn hao man Iüy kê:
S 6 dâu nãm

1.581.769.395

Khâu hao trong k'

1.910.960.730

51.501.735

1.123.636.222

212.920.126

511.562.565

3.810.581.378

3.492.730.125

51.501.735

6.541.827.374

1.012.385.015

568.402.850

11.666.847.099

20.067.893.544

686.689.794

6.287.556.857

491.808.860

13.584.828.229

41.118.777.284

18.156.932.814

635.188.059

5.163.920.635

342.606.916

13.073.265.664

37.371.914.088

Thanh I
S 6 cu6i kç
Giá tn can al:
Sôclâu n5m

S 6 cu6i k,

Quyn s& dwig d6t

Phn mm vi tInh

Do'n vi tInh: VND
TOng cong

11.592.038.449

462.410.000

12.054.448.449

11.592.038.449

462.410.000

12.054.448.449

4.138.304.374

235.445.040

4.373.749.414

241.500.798

76.662.504

318.163.302

4.379.805.172

312.107.544

4.691.912.716

SO du nãm

7.453.734.075

226.964.960

7.680.699.035

So cu6i kr

7.212.233.277

150.302.456

7.362.535.733

7. TAI SAN CO D!NH VO H1NH
Nguyen giá:
56 du näm
Mua mó'i
Thanh I

56 cu61 k,

-

Giá tr hao mon iüy kê:
S 6 cTu nãm

Khau hao trong ki
Thanh I'
6

cuOi kj

-

Giá trj cOn lal:
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Do'n vi tInh: VND

8. BAT DONG SAN DAU TU'

Nhà cra &
vOt kié'n trOc

May móc
& thiê't bi

Thiét bj
vbn phOng

Khác

Tóng cong

Nguyen giá:
So du nãm

1.024.657.723.451

377.121.675.765

546.453.001

786.000.000

786.000.000

Mua mâi

1.402.325.852.217

D'âu tu XDCB hoàn
thà n h
Thanh I''
S6cu6i k'

1.024.657.723.451

377.907.675.765

546.453.001

1.403.111.852.217

402.896.690.876

243.335.573.652

546.453.001

646.778.717.529

27.240.360.858

18.518.031.809

430.137.051.734

261.853.605.461

546.453.001

692.537.110.196

S 6 d'âunäm

621.761.032.575

133.786.102.113

-

755.547.134.688

59 cu6i k'

594.520.671.717

116.054.070.304

Giá tr! hao man Iüy kê:
S cfâu nm

Khâu hao trong k'
Thanh Ic'
Scu6i ky

45.758.392.667

Giá tn con Iai:
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9. CHI PHI XAY DVNG CO' BÀN D& DANG
S6cu6ik"
115.285.939.958

Chi phi dçr an van phàng cho thuê
Nhà may nãng lucing gió s5 3 Trà Vinh
Khác
Tang

Dcyn vi tinh: VND
S6daunàm
53.314.467.759

1.107.768.377.770
5.963.636.363

165.060.497.674
2.545.454.545

1.229.017.954.091

220.920.419.978

10. cAc KHOAN OU TI! TAI CHINH
Dâu tu' ngn han
Do'n vi tInh: VND
S6d"âu nám

S6cuô'i k>
Chirng khoãn kinh doanh (Thuye'tminhsólO.l)
Du' phbng giàm giá d'âu tir ngn han
Dutirnm giD'dn ngàycláo han (*)
Giá tn can Iai ciia các khoan d'âu tu'
ngn hn

73.886.751.52 1

427.981.868.283

(574.144.365)

(953. 161.365)

102.700.000.000

100.000.000.000

176.012.607.156

527.028.706.918

(*) Dâu tu' nm gii' dê'n ngày do han 102.700.000.000 dông là các khoàn tin gO'i ngân hang có th&i hn
g6c trên ba (3) tháng và du'ài mu'O'i hal (12) thàng, hu'&ng Ii suâ't blnh quân trong khoàng 3.9%/nàm.

Dc/n v/ tmnh: VND

D'ãu tu' dài han
S6cu6ik)>
9.357.671.605.000

Du tu' vào cong ty con (Thu yê't minh s610.2)
Dâu tu' dài han khác (Thu yê't minh s610.3)
Du tu' nm glO' dn ngày dáo han (Thu yê't minh sô'20)
Giá tn cOn Iai ciia các khoàn dâu tu'
dài han

/4

S6dunäm
9,463,786,225.000

-

13.804.477.376

610.000.000.000

530.000.000.000

9.967.671.605.000

10.007.590.702.376

CONG TY cO PHAN CcYDIN LANH
THUYET MINH BAO CÁO TA CHiNH
Qu II! kêt thóc ngày 30 than8 09 nam 2021
10.1 ChCrng khoán kinh doanh
Sô cu61 k'

Ten Cong ty

Giá tr c1u tu' (VND)

S6dâu nOm

DV phOng(VND)

Giá tr cfOu tu'(VND)

DVphOng (VND)

COng Ty CP Nhiêt Diên Qung Ninh

50.548.295.158

Các khoàn du tu' khác

23.338.456.363

(574.144.365)

23.338.456.363

(953.161.365)

73.886.751.521

(574.144.365)

427.981.868.283

(953.161.365)

TONG CONG

404.643.411.920

10.2 Dâu tu' thu Cong ty me vao các cOng ty con
Ten cong ty

Tj' ìé s&
hL7'u (%)

GiO tr d5u tu' ( VND)

Dia cliê'm

Ngành ngh kinh doanh

Cong ty TNHH Quàn L và Khai Thác Bã't
Dông Sn R.EE
Cong ty CP D!ch VU & K Thuát Co' f)in Lnh
R.E.E
Cong ty CP Diên May R.E.E

100,00

56cu0'i ki
6.000.000.000

S6cThu nOm
6.000.000.000

TP.HCM - Viêt Nam

DVquán Ivãn phOng

91,06

149.997.353.000

149.997.353.000

TP.HCM - Viêt Nam

Co' din

99,99

149.992.500.000

149.992.500.000

TP.HCM - Viêt Nam

Din may

COng ty TNHH Bá't Dng Sn REE

100,00

913.481.172.000

913.481.172.000

TP.HCM - Viêt Nam

Bgt dông san

Cong ty TNJHH Nitâc Sach REE

100,00

1.630.000.000.000

1.627.814.620.000

TP.HCM - Viêt Nam

Cung cap nu'àc

COng ty TNHH TMDV TIn Hiu Xanh
COng Ty TNHH N5ng Uxo'ng REE

100,00
100,00

158.700.000.000
6.349.500.580.000

413.000.000.000
6.203.500.580.000

TP.HCM - Viêt Nam
TP.HCM - Viêt Nam

Co' s& ha thng dlên
Nãng Lu'çlng

9.357.671.605.000

9.463.786.225.000

TONG CONG

CONG TV cO PHAN CO' DIN LANH
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Quç' III kt thic ngày 30 tháng 09 nãm 2021
10.3 Du tu' dài han khác

S6c?âu näm

S6cu6i k)>

Ten Cong ty

Giá trj du tu'(VND) DphOng (VND) Giá trj du ttf(VND) DrphOng (VND)
-

Các khon c1u tix dài han khác

TONG CQNG

13.804.477.376

13.804.477.376

11. THUE PHAI NOP NHA NU'OC

Dc/n vj tInh: VND

S6d5u näm

S6cu6i kj>
Thug thu nhp doanh nghip

26.031.334.577

Thug GTGT

11.988.406.270

3.088.031.778

Thugthu nhâpcá nhân

TONG CONG

12. CHI PHI PHAI TRA

516.792.924

435.847.076

29.636.159.279

12.424.253.346

Dc/n vi tInh: VND

S6cu6i kj>
Chi phi Ii vay, trái phiu

39.933.040.706

Cc khon phài tr khc

2.173.841.510

42.106.882.216

TONG CONG

Sô'du nám
86.956.055.493
5.465.900.438 .'

92.421.955.931

4

13. CAC KHOAN PHAI TRA NGAN HAN KHAC
Do'nvitInh: VND

S6cu6i k'
Bào higm x hôi, bo higm y t, KPCD, BHTN
Phâi trá các khon d'âu tu'
C6 tCrc, trái tc phâi trà các c6 dôrig
Các khon phi tr khâc

TONG CONG

S6dOu näm

146.591.600

58.355.580

7.249.838.995

10.670.827.732

50.021.330.316

50.172.266.256

32.932.352.233

15.438.811.056

90.350.113.144

76.340.260.624

3.228.423.120

10.039.914.281

87.121.690.024

66.300.346.343

Trong do:
Phái trá ben lien quan (thuyê't minh 20)
PhOi trá cOc ben khOc

16

(

CONG TV cO PHAN COl DIEN LANH
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHiNH
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14. VAY vA NQ'THUE iAi CHiNH

Dc/n vi tInh: VND
S6cu6ik'

S6cTâu nám

140.357.142.857

449.599.285.714

14.1 Ng 4n hqn
Vay ngn han

Vay ngn hqn
Nc' dài hcin d'ê'n hqn phái trá (*)

65.357.142.857

199.599.285.714

Trái phiê'u dài hqn dê'n hqn phâi trà (**)

75.000.000.000

250.000.000.000

14.2 Dài han
3.383.901.561.432 2.890.642.519.683

Vay dài h?n

845.250.979.280

Nc' dài hqn (*)

356.052.222.137

2.538.650.582.152 2.534.590.297.546

Trái phiêu (**)

3.524.258.704.289 3.340.241.805.397

TÔNG CONG

Cc khon vay dài han có Ii sut tung Crng tr 5,14% n 7,72% / nàm.

(*) Chi tilt vay dài hc,n nhu' sau:
Khoán tin dvng 56'
S6cu6i kj(VND)
Ngãn hang TNHH Môt Thành Vién HSBC
HOlD / VNM

Ngày dê'n hqn

Mo tO tài sOn thê'ch6p

212.142.857. 142 Ngày 24 thng

Tài san ti dia chi Sd 9 Doàrt

7 nàm 2024

Van Bo', Phi.r1ng 12, 0.4, TP. HCM

1702 76CM (VND)

Ngán hang TMCP Ngoai Thu'o'ng Vit Nam
HO Sd 0094/2038/D-DA/01 (a)

544.555.900.000 Ngày 20 tháng

Thchpbngdan

9 nàm 2033

Oin Gió Trà Vinh V1-3

Ngày 08 tháng

Thg chip bng tài sn hlnh thành trong
tu'o'ng lal thut5c quyri s& hü'u cüa Cty CP
Ccr Diên Lnh ti dia chi 364 C3ng Hàa,
P13, Tan Blnh, TP.HCM

Ngân hang TNHH MW Shinhan Vit Nam
SHBVN/BC/H DTD/RE E/201805
(VND)

TONG CONG

153.909.364.995

5 nàm 2026

910.608.122.137

(a)

Khoan nhân no'd'âu tiên ciia hçp d'ôngvaytheodçrán 'âu tu's50094/2038/D-DA/01—Du'ãn
cfâu tir Nhà may Din giO tai vi trI V1-3 thuôc xä Tru'ng Long Hoa, Th X Duyên Hal, Tinh Ira Vinh
(**) Trái phiêu
Vào ngày 28 tháng 9 nãm 2017 và ngày 18 thàng 10 nàm 2017, Cong ty cT phãt hành 1.000 trái

phiu vài t6ng gia tn 1.000 tç' VND (mnh giá 1 tç' dông/ trâi phieu),

so

trái phiu nay cTucYc mua b&i

Ngân hang Thu'cing mai CO ph'ân Ngoi thu'o'ng Vit Nam - Chi nhãnh H'Ô ChI Minh ("VCB') và Cong ty
Lien doanh Quan I'

qu9 d'âu tu' chüng khoán Vietcombank ("VCBF"). Các trái phiu nay thtcic hoàn tra

sau nãm (5) nàm k tü' ngày phát hành.
COng ty cam kgt mua Iai sO Iu'o'ng trái phidu tru'âc hn k th' ngày phát hành theo k hoch nhu' sau:
- 250 trãi phiêu d phat hành vào ngày trôn hal mu'o'i b5n (24) thang k tr ngày phát hành;
- 250 trái phiu dä phát hành vào ngày trOn ba mi.roi sáu (36) tháng k tu' ngày phát hành;
- 250 trái phiê'u d phát hành vào ngày trOn b6n mu'o'i tam (48) tháng k tir ngày phát hành; và
- 250 trái phidu d phât hành vào ngày trOn sáu mLro'i (60) tháng k th' ngày phat hành.
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T6ng s6 ti'ên thu t& cIo't phát hành nay thrçyc s& dung d du tu càc dy' an ctia Cong ty; tang quy
mô v5n hoat dông ctia Cong ty. Các trái phiu nay cTucyc dam bao bng 35.525.776 c6 phiu Cong ty C
ph'ân Nhiêt diên Phà Li thuôc s& hüu cia Cong ty TNHH Nàng LucYng REE.
Vào ngày 28 tháng 01 nàm 2019 Câng ty dä phàt hành 2.318 trài phiu có k" han 10 nàm (REEB0ND2029) vài t6ng giá tn 2.318 t' VND (mnh giá 1 ti dông/trái phiu). Dày là Trái phiu không chuyn
d61, không kern chirng quyn va thrçic bào Ianh thanh toán b&i Credit Guarantee and Investment Facility
(CGIF) — Môt qu9 tin thác ciiia Ngân hang phát trign Châu A ("CGIF").
Tang sö tin thu du'yc tü' do't phát hành nay d st:r dung cho viêc phát trin dii' an Va

CC

hoat

cTng rnua bàn, chuyn nhu'crng v6n. Các tnài phiu nay thrcic dam bao bng 38.365.168 c6 phiu Cong
ty CP Thiiy Diên Thác Ba, 32.000.000 c6 phiu Cong ty CP Thi'iy Din SOng Ba H và 24.932.630 c6 phiu
Cong Ty C6 Ph'ân Thiy Diên Mu'Yng Hum thuôc s& hi?u cia Cong Ty TNHH Nàng Lu'cYng REE.
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Qu III kt thüc ngày 30 tháng 09 nm 2021
15. VONCHUSOI-1UU
0cm vi tInh: VND
Thçngdu'

C6phiê'u

Qu1âutLr

Lcrir?hu5n

v6nc6phn

ngânqu)T

pháttriê'n

chuaphônph6i

V6n cäphan

Tong cong

Nãm trtthc
S6 du nm

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

L'i nhuân tang trong k"

200.979.473.252

-

Chia c5 trc
Tang khác
S6cu6i nãm

4.325.112.551.778

8.676.830.757.156

946.591.996.443

946.591.996.443

(496.081.481.600)

(496.081.481.600)

(47.539.203.502)

-

-

(47.539.203.502)

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(47.622.230.162)

200.979.473.252

4.775.623.066.621

9.079.802.068.497

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(47.622.230.162)

200.979.473.252

4.775.623.066.621

9.079.802.068.497

460.595.403.957

460.595.403.957

5.236.218.470.578

9.540.397.472.454

Nàm nay
s6 d'au nam
Lçli nhuân t5ng trong k'
Chia có tc nàm truàc (*
Tang khác
56cu6i ky

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(47.622.230.162)

200.979.473.252

(*) Theo Nghi Q.uyt ca Oai Hôi C6 Dông 56 02/2021/DHOCD-NQ ngày 30 tháng 03 nam 2021, Dai Hi Dng C6 Dông ciia Cong Ty d nhât trI không chia C6 tCrc
nàm 2020 nhm muc tiêu tai Thu tu' toàn bô lci nhuân d dm bo ngu6n v6n du tu' cho các dy' an trong lTnh vy'c
nu'àc và bat dông san nàm 2021 sau khi
tai câu tróc các Frnh vy'c hot
ng kinh doanh ciia REE theo mO hlnh cong ty holding.
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16. DOANH THU

16.1 Doanh thu bàn hang và cung cap dch vu
Dc/n vi tInh: VND
Qu III nOm 2020

Qu II! nóm 2021
T 6ng doanh thu
Trong do:
Doanh thu tr cung câ'p d/ch vy

138.161.926.367

160.185.737.139

138.161.926.367

160.185.737.139

16.2 Doanh thu hot dông tài chInh
Dc/n vi tInh: VND
Qu III nOm 2020

Quj? III nOm 2021

c6 tCrc thrçyc chia
Li tiên giri
Li chênh Iêch tç' giá
Li tit thanh I' các khoàn dâu tu

27.838.237.139
653
3.620.993.800

216.755.137.000
24.108.284.449
11.710.277
51.530.000

TONG CONG

31.459.231.592

240.926.661.726

17. CHI PHI TAI CHiNH

Dc/n vi tInh: VND
Quj III nOm 2021

Qu III nOm 2020

Dçr phèng (Hoàn nhâp) gim gi du tu
Chi phi Ii vay
Phân b6 chi phi phát hành trãi phiu
Lô chênh léch t' giá
Lô tü' thanh iç các khon du tu'
Chi phi tài chInh khác

(192.255.000)
64.507.045.933
1.353.428.202
19.354.500
4. 159.311

5.596.224.862
74.386.073.833
1.353.428.202
8.576.900
383.799.979
7.651.901

TONG CONG

65.691.732.946

81.735.755.677

18. THU NHAP KHAC, CHI PHI KHAC

Dc/n vi tInh: VND
Qu II! nOm 2021 Qu III nOm 2020

Thu nhâp khác
Chi phi khàc

-

2.340.472.883
2.340.472.883

TONG CONG

19. CHI PHI QUAN L' DOANH NGHIP
Dc/n vi tInh: VND

Chi phi nhn cong
Chi phi khâu hao tài sn c6 dinh
Chi phi dich vu mua vào
Chi phi khác bng ti'ên
T6NG CONG
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Quj III nOm 2021

Quj III nOm 2020

7.849.398.132
1.595.641.341
2.514.784.670
4.879.984.978

7.169.354.362
1.283.815.637
7.175.293.015
2.735.833.378

16.839.809.121

18.364.296.392

CONG TV

có PHAN C(Y DIN LANH

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINK
Qu' Ill kt thiic ngày 30 thàng 09 näm 2021
20. CAC NGHIP vy vA so ou vOi CAC BN LIEN QUAN
Các nghip vy v&i các cong ty có lien quan bao gôm tat cà càc nghiêp vu du'oc thy'c hin v1i càc câng
ty ma Cong ty cO mói lien kt thông qua quan he d'âu tu', nhân cTu tu' hoàc thông qua mct nhà du tu'
chung và do do sè là thành viên ctia cüng mt Cong ty.
Các nghip vy chiii yê'u vO'i các ben lien quan trong k' nhir sau:
Các ben lien quan

M6iquanh

Ni dung nghip vy

GiO tn (VND)

Cong ty C ph'ân Dich Vu & K
Thuât CcY Diên Lanh R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuê

1.026.787.056

Cong ty C6 ph'ân Diên May R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuê

141.258.600

Cong Ty TNHH Thu'o'ng Mai &
Dich Vu RMC

Cong ty con
gián tiap

Doanh thu cho thuê

172.194.050

Cong ty TNHH Quàn L' &
Khai Thàc Bat Ong San R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuê
Phi quân l

2.575.778.168
(11.011.934.429)

Cong Ty C6 Ph'ân Bat Dông San
Song Mai

Cong ty con
giàn tiap

Doanh thu dich vu

2.240.502.020

Cong ty TNHH Bat Dông San REE

Cong ty con

Chi phi XDCB

(18.000.000)

Cong Ty TNHH Nàng Lu'cYng REE

Cong ty con

Doanh thu dich vy

7.162.702

Cong Ty C6 Phn Näng Lu'çing Mt
Tr&i REE

Cong ty con
gián tip

Doanh thu dich vu
Lal cho vay
Cho vay
Thu hi ncivay

13.260.616
2.220.043.836
20.000.000.000
20.000.000.000

Cong Ty C Ph'ân Phát Trin Diên
Trà Vinh

Cong ty con
Gián tiêp

Doanh thu dich vy
Phi dich vu

Cong Ty C6 Phn Phong fiên
Thuân Blnh

Cong ty con
Gián tiêp

Doanh thu djch vu
Chi phi XDCB

2.226.135.416
(2.888.112.900)

Cong Ty c6 Ph'ân Bat Dng San
Tan Hal

Cong ty con
Giàn tiap

Phi thuê dich vu

(56.409.204)

Cong Ty TNHH Nu'àc Sach REE

Cong ty con

Doanh thu dlch vu

852.851

Cong ty C Phn Thüy Diêri VTnh
ScYn Song Hinh

Cong ty con
gián tiap

Läi trái phiau Va lãi vay
Thu h'Oi ncfvay

15.255.534.247
80.000.000.000
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35.227.026
(18.000.000)
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có PHAN CO' OIN LANH

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH
Qu' III kt thtc ngày 30 tháng 09 nãm 2021
Vào ngày kt thtc k'i k toán, các khoân phi thu và phâi trà các ben lien quan duc/c th hin nhu' sau:
Phái thu khách hang
Phái thu/phái trO
M6i quan h Ni dung nghp vy
Cóc ben lien quan
(VND)
155.384.460
Doanh thu dich vy
Cong ty con
COng ty CP Diên May REE
Cong Ty TNHH Thu'o'ng Mai & Dich Vu
RMC
TONG CONG
Phái thu cho vay ngán han
COng ty Cd Ph'ân ThOy Diên VTnh So'n —
Song Hinh
Cong ty Cd Ph'ân Nãng Lu'o'ng Mat TrYi
REE
TONG CONG
Trái phiéu ntm gk? den ngày dáo han
Cong ty CP Thiiy Diên Vrnh Scm — Song
Hinh
TONG CONG

Côngtycon
gian tip

Doanh thu dlch vy

369.413.276
524.797.736

ty con
gián tip

Cho vay

153.000.000.000

Cong ty con
gián tiap

Cho vay

151.000.000.000

Cong

304.000.000.000

Cong ty con
gian tip

Mua tral phiu

480.000.000.000
480.000.000.000

Phthi thu khác
Cong ty CP Dich Vu và K9 Thuât CcY Din
Lanh R.E.E

Cong ty con

Phài thu cd tü'c

207.958.890.426

Cong ty CR Oiên May REE

Côngtycon

Phai thu c6 tü'c

16.728.846.140

COng ty TNHH Q.un L' & Khai Thác Bt
Dng San REE

Cong ty con

Doanh thu dich vu

292.045.447

Cong Ty Cd Phân Bat Dng San Song Mai

Cong ty con
gian tiêp

Doanh thu dich vy

2.240.502.120

Cong Ty TNHH Bâ't Song San REE

Cong ty con

Phai thu dch vu

26.818.182

COng ty CP Náng Lu'cmng Mat Tr?Yi REE

COng ty con
giãn tip

Phài thu Iãi tiên
vay

4.246.917.268

Cong ty CP Tht'iy Din Vnh Scm — Song
Hinh

Cong ty con
gián tip

Phai thu lãi trái
phiau

5.887.824.657

COng ty lien kat

Phai thu cd tirc

15.433.893.000

Cong ty Cd Ph'ân Thtiy Sién Srok Phu
M ie ng
TONG CONG

I

252.815.737.240
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CONG TY CO PHAN CO'DIEN LANH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH
Qu' III kê't thc ngày 30 tháng 09 nám 2021
Phái trá ngtr&i ban ng 6n ban
Cong ty TNHH Quán I' & Khai Thác Bt
Dông San R.E.E
Cong ty CP Phát Trin £ièn Trà Vinh

Cong ty con

PhI quan I'

COngtycon
gián tip

PhIdIchv

TONG CONG

(3.039.575.702)

(91.300.347)
(3.130.876.049)

Trâ tru'ó'c cho ngu'&i ban
COngTyCP DV& KTCo'Diên Lanh REE

Côngty con

U'ngtruâcCP
XDCB

TONG CONG

1.375.400.000
1.375.400.000

Phâi trâ khác
Cong ty TNHH Quan L' & Khai
Thác Bgt Dng San R.E.E
TONG CQNG

COng ty con

Phi dich vu

(3.228.423.120)

quàn I'
(3.228.423.120)

Môt vài S Iiu tLro'ng ng trong các báo cáo tài chInh cia nãm tru'&c d du'cYc phân Ioi Ii cho phü hç'p
vài hlnh thtrc trinh bay cia các báo cáo tài chinh nãm nay.
Báo cáo tài chInh Qu III nám 2021 kgt thüc ngày 30 tháng 09 n5m 2021 ä thrçic Ban T6ng Giám 06c
COng ty phê duyêt
phát hành vào ngày 29 tháng 10 nàm 2021.

Phm Thi NgQc Trang
Ngi.xi lap

H Trn Diu Lynh
Kê'Toán Tru'&ng

Ngày 29 tháng 10 nàm 2021
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