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Giài trinh nguyen nhân bign dng Içi nhuân sau thuêTNDN Qu' IV nàm 2020:
T6ng IQ'i nhun sau thug Qu' IV nàm 2020 dat 173,9 tç' ding giàm 277,2 t dng tu'clng Crng giâm
61,45% so vài cüng k' nàm 2019 ch yu là do:
Doanh thu tài chInh Quç' IV nàm 2020 giâm 310,4 tç' d'ông so vài cüng k' nàm 2019, chii yu chi là do
th&i digm c6 t&c tü cong ty con va cong ty lien kgt chuyn ye khOng cüng thi dim so vài cüng k" nàm
trw/c.
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CONG TV CÔ PHAN CO' DIN LINH
THUYETMINH BAOCAOTAICHiNH
Qu' IV kgt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020
1.
THÔNG TIN DOANH NGHIEP
Cong ty C Ph'ân CcY Diên Lnh ("Cong ty") là mt cong ty c6 ph'ân du'cic thành 1p ti Vit Nam
theo Gia'y Ch&ng nhân Dàng k' Kinh doanh s6 1506/GP-UB ngày 25 tháng 12 nàm 1993 do tDy
ban Nhân dan Thành ph6 Ho ChI Minh câ'p và theo giâ'y ch&ng nhn dàng k kinh doanh sö
0300741143 do S& K hoach va Du tu' Thành ph6 HO chI Minh cap thrç'c du chinh mài nhâ't
vào ngày 03 tháng 6 nàm 2016. Cong ty d u'c niêm yt ti S& Giao djch Chrng khoán Thành
ph 6 HO ChI Minh theo Giây phép sö 01/GPPH ngày 2 tháng 6 nàm 2000 do Uy ban Chcrng khoán
Nhà nu'àc câ'p.
Hot dng chInh ciia cong ty là dich vii cd d1n cong trinh (M&E), sn xuat và 1p d5t các h
th6ng diu hOa không khI, thigt b may tInh, thigt b! vin thông và d din gia dung, s& hCru va
cho thuê cao 6c van phOng; Ip cTàt h th6ng cap, thoát nu'O'c; khai thâc xr l và cung câ'p nu'àc;
san xuâ't din; tu' vâ'n, dâ'u giá bat
ng san và d'âu tu' chign lu'çlc ngành co' s& h t'âng.
Tru s& chInh cia Cong ty t tal 364 du'ng Cong HOa, Phirng 13, Qun Tan Blnh, Thành Ph6
HO ChI Minh.
2.

CYS&TR1NH BAY

2.1

Chuâ'n muc và Ché'd3 kê'toán áp dung
Báo cáo tài chInh riêng ciia Cong ty u'c trinh bay bng d'Ong Vit Nam ("VND") phü hp vài H
thong K toán và Chun mu'c K toán Viêt Nam ("CMKTVN") do Bô Tài chInh ban hành theo:
•
•
•
•
•

Quyt dInh s6 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2001 v'ê vic ban hành b6n
Chun mu'c K toán Vit Nam (Dt 1);
Quyt dinh S 6 165/2002/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2002 vê vic ban hành sáu
Chun mu'c K toán Vit Nam (DQ't 2);
Quygt dnh sö 234/2003/QD-BTC ngày 30 thâng 12 nàm 2003 ye vic ban hành sáu
Chun mu'c Kê' toán Viêt Nam (Dclt 3);
Quyet dnh s6 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 nàm 2005 v vic ban hành sáu Chun
mi.rc K toán Vit Nam (D't 4); và
Quyt dlnh Sd 100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nàm 2005 v'ê vic ban hành b6n
Chun mu'c Kê toán Viêt Nam (O't 5).

Cp nht theo Thông Tu' sd 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 ciia B Tài ChInh hu'àng dn Chg
d Kgtoan Doanh nghip.
2.2

Hlnh thó'cs6kê'toán áp dyng
Hmnh thü'c sd k toán du'ç'c áp dyng thrc cüa Cong ty là chó'ng tr ghi sd.

2.3

Niên do kê'toán
Niên do k toán cOa Cong ty bt d'âu tr ngày 1 thàng 1 dgn ngày 31 tháng 12 hang nàm.

2.4

Oo'n vj tin t st' dyng trong ké' toán
Báo cáo tài chmnh riêng du'c lap bng do'n vi tin t s& dung trong k toán cüa Cong ty là VND.

3.
3.1

TOM TAT CAC CHiNH SACH KE'TOAN CHcJ Yu
Tin va các khoán tuo'ng du'o'ng tin
Tin và các khoân tu'o'ng du'o'ng tin bao gOm tin mt ti qu9, tin gO'i ngân hang, các khoán
du tu' ngn hen, có th&i gian cláo hn g6c it ho'n 3 tháng, có tInh thanh khoán cao, cO khâ nãng
6
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chuyn d61 d dàng thành các Iu'crng tin xàc dlnh và không cO nhiu riii ro trong chuyn di
thành ti'ên.
3.2
Các khoán phái thu
Các khoán phài thu clu'çic trmnh bay trên bào cáo tài chinh riêng theo già tn ghi s6 càc khoân phài
thu tr khách hang và phâi thu khàc cüng vài di phóng clu'cic 1p cho các khoán phài thu khó dôi.
Dir phóng ncr phái thu khô dôi thg hin phn giá tr dy' kin b t6n that do càc khoàn phài thu ma
Cong ty dy' kin không cO khà nàng thu hi vào ngày kt thüc k' k toàn.
3.3

Tài san c6djnh hCru hlnh
Tài san cö dnh hCru hinh du'crc th hin theo nguyen giá tr& di giá tr hao man lOy k.
Nguyen già tài san c6 dnh h'u hlnh bao g'ôm già mua và nhcrng chi phi có lien quan try'c tip
dn viêc du'a tài san vào hot dng nhi.i' dy' kign. Các chi phi mua sm, nâng câ'p và d61 mài tài
san cö thnh clu'çrc ghi tang nguyen già càa tài san va chi phi bào trl, s&a chcra du'Q'c tinh vào kêt
qua hoat dng kinh doanh.
Khi tài san du'crc bàn hay thanh Ii', các khoàn lài hoc l phàt sinh do thanh l' tài san (là phn
chênh loch giO'a tièn thu thun tü' viêc bàn tài san vo'i giá tn cOn lai cOa tài san) thrçrc hch toán
vào báo cáo kgt qua hoat c1ng kinh doanh.

3.4

Tài san c6 djnh vô hlnh
Tài san c6 jnh vO hInh du'Q'c ghi nhn theo nguyen già trü' di giá tr hao mOn lOy k.
Nguyen già tài san c6 dnh vo hlnh bao g'Om già mua Va nhcrng chi phi cO lien quan try'c tiêp den
vic du'a tài san vào sr dung nhir dçr kien.
Khi tài san cd dinh vô hlnh du'crc bàn hay thanh Ii', càc khoàn lâi hoc l phàt sinh do thanh Ic' tài
san (là phn chênh lch gi&a tin thu thun tü' vic bàn tài san vó'i già tn cOn lal cia tài san) du'cic
hach toàn vào ket qua hoat dông kinh doanh.
Quyn st' dyng ddt
Quyn s& dyng dat du'crc phân b6 trong su6t thii gian cOn li ciia quyn sir dung dat (36 nàm
và 3 thàng) tinh tü' tháng 08 nàm 2007.

3.5

Khâu hao và hao man
Khau hao tài san c6 dnh hcru hlnh va hao mOn tài san vô hlnh du'crc trich theo phu'o'ng pháp
khâ'u hao dirO'ng thang tnong thii gian hCru dung u'àc tinh ciia các tài san nhu' sau:
Nhà cra Va vt kien trik
Phu'crng tin vn tai
Thiet bi van phOng
Ph'ân m'êm vi tinh

3.6

5 - 50 nãm
6 nàm
3 nãm
3 nàm

B6t dông sen du ttf
Bat cTng san du tu' bao g6m nhà ci'ra hoàc mt phn nhà c&a hoãc cà hai và c0 s& ha tng du'ç'c
du tu nham myc dich thu tin cho thuê hoãc tang giá tn hoc ca hai hn là phyc vu cho myc
dich san xuet hoc cung cap hang hOa, dich vy; nhãm myc dIch hành chInh hoc kinh doanh
trong qua trinh hoot dng kinh doanh blnh thu'O'ng. Bet thng san du tu' du'çrc ghi nhn theo
nguyen già trü' di giá tn hao mOn lüy k. Nguyen già bao gm chi phi phát sinh try'c tiê'p lien quan
den vic mua hoc xây du'ng bât dng san.
Khau hao bet dng san d'âu tu' du'crc trIch theo phu'ng phàp khau hao du'ng thng tnong su&
thai gian hru dung u'O'c tinh ciia bet dng san nhu' sau:
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Nhà cira Va vat kin trüc
May mOc, thit bi phu trcl
Thigt b van phông
Bat dng sn Thu tu' khác

3.7

5 - 50 nãm
5 - 10 nàm
3 - 6 nãm
2 nãm

ChiphIdivay
Chi phi di vay bao gm Iãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan dn vic di vay ciia
Côngty.
Chi phi di vay lien quan tru'c tip dn vic xay du'ng ho5c sn xuâ't bat k' tài san clii tiêu chun
du'cic v6n hóa trong k' c'ân thiê't d hoàn tâ't va dira tài san vào hot cTng theo cTüng myc dich
dii kin. Chi phi di vay khác du'çic ghi nhn vào kat qua hoat dng kinh doanh.

3.8 Cáckhoánd'iutu'
Diu tu' vào cóc cong ty con
Các khoàn d'âu tu' vào các cong ty con ma trong do Cong ty nm quyn kim soát du'çtc trinh bay
theo phu'cing pháp giá g6c.
Các khoán phân ph61 Io'i nhun ma Cong ty nhn du'cic tü' s6 li nhun Iy k cóa các cong ty con
sau ngày Cong ty nm quyên kigm soát chrçyc ghi vao báo cáo kgt qua hot dng kinh doanh
riêng ciiia Cong ty. Các khoan phân ph61 khác du'cyc xem nhu' ph'ân thu h'ôi cOa các khoân du tir
và duc trü' vào giá tn d'âu tu'.

Du tu' vào cong ty lien kit
Các khoàn d'âu tu' vào cong ty lien kat ma trong do Cong ty Co anh hu'&ng dáng k di'o'c trinh
bay theo phu'o'ng pháp giá g6c.
Các khoán phân ph6i lçii nhun tü' s kyi nhun thun lciy k cia CC Cong ty lien kat sau ngày
Cong ty có ành hu'&ng dáng k di.rc phân b6 vào báo cáo kat qua hoat dng kinh doanh riêng
cüa Cong ty. Các khoân phân ph61 khác dircrc xem nhu' phn thu h'ôi cia các khoan cThu tu' và
du'cyc trü' vào giá tr d'âu tu'.

Du tu' ch&ng khoán và các khoàn d'Ou tu' khác
Các khoàn du tu' chrng khoán và các khoan d'âu tu' khác du'çic ghi nhn theo giá mua thijc t.

Dy' phOng giám giá tn các khoán cThu ttr chCrng khoán và các khoán d5u tu' khác
Dir phóng du'cyc Ip cho viêc giàm giá tr cia các khoàn d'âu tu'vào ngày kgt thtic k' kgtoan nám
theo hu'àng dn cCia Thông tu' s 6 228/2009/TT-BTC do Bô Tài Chinh ban hành ngay 7 tháng 12
nãm 2009 và thông tu' s6 89/2013/TT-BTC do Bô Tài Chinh ban hành ngày 28 tháng 6 nám 2013.
T5ng hoc giám s6 dir tal khoàn dy' phông du'crc hch toán vào chi phi tài chinh trên báo cáo kt
qua hot dông kinh doanh riêng.

Du tu' ndm giG' din ngày dáo hqn
Các khoân cT'au tu' nm giCr dgn ngày dáo hn ghi nhn theo giá g6c. Sau khi nhn ban d'au, các
khoàn du tu' nay du'cyc ghi nhn theo giá tn cO th thu hi. Các khoan suy giâm giá tn cia khoan
du tu' nu phát sinh du'çrc hch toán vao chi phi tài chinh trong báo cáo kat qua hot dng kinh
doanh rièng và du'çc giám trü' try'c tip gia trj du tu'.
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3.9
Các khoán phái trá và chi phi trIch tru'ó'c
Càc khoàn phài trà và chi phi trich tru'àc du'o'c ghi nhân cho s6 tin phâi trâ trong tu'clng lal lien
quan dgn hang hóa va dch vy dâ nhn thrcic không phy thuc vào vic Cong ty d nhn du'çic
hOa thin cOa nhà cung cap hay chu'a.

3.10 Các nghip vy bang ngogi t
Càc nghip vu phát sinh bng càc do'n vi tin t khác vài dn vi tin t si' dung trong nghip vu
k toàn cia Cong ty (VND) dtrçic hch toán theo tç' già giao dich vao ngày phát sinh nghip vy.
Càc khoàn chênh lech t' giá thi,rc tê' phát sinh trong k' và chênh Ich do dánh già Ii s6 du' tin
t cO g6c ngoi t cu6i k' ducic hach toàn vao kat qua hot dng kinh doanh riêng.

3.11 C6phiéuquji
C phiu qu, cong cy v6n chi s& h&u du'cic cong ty mua li, trinh bay trên phn ngun v6n nhu'
mt khoàn giàm vón chii s& hCru, bng vài chi phi mua lai. Cong ty khOng ghi nhân càc khoân Iãi
(Ia) khi mua, bàn, phàt hành hoc htiy càc cOng cy v6n chi s& hcru ciia mmnh.
3.12 Phân chia Ic'! nhuçn
Li nhuân thun sau thug thu nhp doanh nghip có the du'c chia cho các c6 dông sau khi du'c
dal hi ding có dOng phê duyt và sau khi cTâ trich 1p các qu9 dv' phông theo Diu t Cong ty Va
càc quy dnh ciia phàp Iut Vit Nam.
Cong ty trich Ip cac qu9 dy' phOng sau tr Içii nhun thun sau thug thu nhp doanh nghip ca
Cong ty theo d'e nghj ca Hci dng quàn tn và dirçic càc c dOng phê duyt ti dai hi dng c
dông thu'ing niên.
Quj7khen thu'&ng vàphóclçri
Qu nay du'çic trIch 1p nhm khen thu'&ng và khuyan khich vt chat, dem li Ic/i Ich chung và
nâng cao phüc Iqi cho cOng nhân vien va du'cic trinh bay nhu' mt khoàn phài trà trên bang can
d61 k toán riêng.

3.13 Nguyen töc ghi nhân doanh thu
Doanh thu du'cic ghi nhn khi COng ty có khà nàng nhn du'cc càc lcii Ich kinh t cO the xàc djnh
du'cic môt cách chc chn. Doanh thu du'c/c do lu'O'ng bng giá thi tru'&ng cOa các khoân phài
thu, loai trü' càc khoàn chiat khâ'u thu'ng mi, giàm già hang bàn và hang bàn b trà li. Các diu
kin ghi nhn cy the sau dày cüng phài du'c/c dàp irng trixàc khi ghi nhn doanh thu:
Doanh thu cung c6p djch vu
Doanh thu cTu'çc ghi nhn khi dich vu du'cyc cung cap.
Doanh thu tfr hctp dng cung c6p và Ip c1t thiê't bi
Khi kat qua thy'c hin hc/p ding cung cap 1p dt có the duc u'O'c tInh mt cách dàng tin cy thl
doanh thu và chi phi lien quan dan hc/p ding duc ghi nhn tu'ng ó'ng vó'i phn cong vic dã
hoan thành dlrc/c khàch hang xàc nhn vao ngày kat thüc k k toàn.
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Các khon tang giâm kh6i lircing khi thu'c hin hQ'p dng, các khoàn thu bi thu'ng và các khon
thu khác chi thi'ç'c tInh vào doanh thu khi dã du'cic th6ng nhâ't vài khách hang.
Khi kgt qua thy'c hin hçip d'ông cung câ'p Ip dt khong thg thrcic u'àc tInh mt cách dáng tin
cay, thl doanh thu chi du'cic ghi nhn tu'o'ng du'cxng vó'i chi phi cia hclp d'ông 3â phát sinh ma
vic thu h'ôi là tu'o'ng dôi chc chn. Chi phi cOa hcip c1ng chi du'cc ghi nhn là chi phi trong ki
khi các chi phi nay dã phát sinh.
Doanh thu tà hoqt dng cho thuê von phOng
Doanh thu tü' hoat dng cho thuê van phOng du'cic ghi nhân theo phrnng pháp du'Yng thng
trong su6t thi hn cho thuê theo quy djnh ci:ja hclp ding thuê.
Tin 151
Doanh thu thrçic ghi nhân khi tin lai phát sinh trên co' s& dn tIch (có tInh cTn Içii t(rc ma tài san
dem Ii) trü' khi khà nàng thu h6i tin Iãi không chãc chin.
ThunhptCthoqtdngdu tu
Thu nhp tr hoot dng du tu' du'cic ghi nhn khi các rái ro trQng yu và các quyèn s& hCru khoàn
du tu' dã du'çyc chuyn sang ngu'O'i mua.
Cd tci'c
Thu nhp du'cic ghi nhn khi quyn nhân c t&c cOa Cong ty du'cic cong b6.
Cdphiê'u thu'&ng hay cd tCrc trá bang c6phiê'u
Không cO khoân thu nhp nào du'oc ghi nhn khi quyn du'cic nhn c6 phigu thu'O'ng hay có tCrc
bng c phiu du'cic cOng b6. Tuy nhiên, s lu'cing c6 phigu thu'&ng hay c tiYc bng c6 phiu
nhn du'cic së du'Q'c cOng b6 trên thuygt minh báo cáo tài chInh.
3.14 Thul
Thuêthu nhp hin hành
Tài san thug thu nhp và thug thu nhp phài np cho k" hin hành và các k' trtxO'c diiçYc xác dnh
bng giá tr di kign phài np cho co' quan thug, du'a trên các mCrc thug sugt và các lut thug cO
hiu Ii,rc dgn ngày kgt thiic kj k toán.
Thuê TNDN hoOn Içí
Thug thu nhp hoân li du'c xác dlnh cho các khoàn chênh Ich tm thai ti ngày kgt thüc k''
k toán gi&a co' s& tInh thug thu nhâp cia các tài sen và n phài trà Va giá tn ghi s6 dia chüng
cho muc dIch báo cáo tài chinh.
Tài san thug thu nhp hoãn li cn du'c ghi nhn cho tt cà các chênh Ich tm thai du'c khu
trr, giá t du'c khâu trr chuyn sang các kj sau cia các khoân 16 tInh thug và các khoân u'u dai
thug chira sr dyng, khi chc chn trong tu'o'ng Iai sè cO li nhun tInh thug dg scr dung chênh
Ich tm thai duc khgu trü' các khoàn 16 tInh thug và các iru dãi thug chu'a sO' dung, ngoi trt:
Tài san thug hoãn li phát sinh th' ghi nhân ban du cOa mt tài san hoc n' phài trâ tü' mt
giao dch ma giao dch nay không có ành hu'&ng dgn li nhun kg toán hoc Ii nhun tinh
thug thu nhp (hoc 16 tinh thug) ti thi digni phát sinh giao dch.
•

061 vi các chênh Ich t?m thi di.rc kha'u trr phát sinh tü' các khoán du tu' vào cong ty
con, cong ty lien kgt và các khoan v6n gop lien doanh, tài san thug thu nhp hoãn Ii khi
chc chn là chênh loch tm thi së du'c hoàn nhp trong tu'o'ng lai có thg dy' doán du'ç'c
và có li nhun chiu thug sO' dung dirc khoan chênh loch tm thii dO.
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Giá tn ghi s cOa tài san thug thu nhâp doanh nghip hon li du'crc xem xét li vào ngày kgt thtic
k' kg toán và uc ghi giâm dgn móc bào dam chc chn cO di l'i nhun tInh thug cho phép
li Ich cOa mt phn hoc toàn b tài san thug thu nhp hoân li thrc s& dung. Các tài san thug
thu nhp doanh nghip hoãn li chu'a ghi nhn truàc dày di.rc xem xét li vào ngày kgt thüc kj
k toân và di.rc ghi nhn khi chc chn cO dü IQ'i nhun tinh thug d CO the sr dung các tài san
thug thu nhp hoãn li chu'a ghi nhn nay.
Tài san thug thu nhp hoân li và thug thu nhp hoãn li phài trà dirqc xác dinh theo thug suät
dir tInh sé ap dung cho kj tài san dirc thu hôi hay n phài trâ du'c thanh toán, dra trên cac
m(rc thug sugt va lut thug có hiu krc vào ngày ket thüc k kg toán.
Thug thu nhp hoãn Ii du'c ghi nhn vao báo cáo kgt qua hot dng kinh doanh ngoi trr
tru'ng ho'p thug thu nhp phát sinh lien quan den mt khoán muc thrç'c ghi thng vào v6n chii
sO' hCru, trong tru'&ng hp nay, thug thu nhp hoân li cong dirc ghi nhn tn,rc tiep vào v6n chii
sO'h&u.
Cong ty ch bü tr& các tài san thug thu nhp hoãn Ii và thug thu nhp hoãn li phâi trà khi các
dn vi nôp thug có quyn hp pháp dirc bü trr gi&a tài san thug thu nhp hin hành vài thug
thu nhp hin hành phài np và các tài san thug thu nhp hoân li và thug thu nhp hoãn li
phài trà lien quan dgn thug thu nhp doanh nghip dia cüng mt dn vi np thugva du'c quân
l b&i cüng mt co quan thug và dn vi nôp thug di djnh thanh toán thug thu nhp hin hành
phài tra va tài san thug thu nhp hin hành tnên c sO' thun.
3.15 Các ben lien quan
Các ben du'çrc col là ben lien quan cóa COng ty neu mt ben có khà nãng, try'c tigp hoc gián tiep
kiem soát ben kia hoàc gay ânh hu'&ng clang k tO'i ben kia trong vic ra các quyet cllnh tài chInh
và hoat dông, hoãc khi Cong ty và ben kia cüng chiu sy' kiem soát chung hoc ânh hir&ng clang
ke chung. Các ben lien quan có the là các Cong ty hoc các cá nhân, bao g'Om cac thành viên gia
dlnh than can ccia các cá nhân diro'c col là lien quan.
4. TIN vA CAC KHOAN TU'O'NG DUO'NG TIN
Do'n vi tInh: VND
S6cu6i kj>
Tin mat
Tin giri ngân hang
Các khoàn tu'o'ng du'rng tin
-z
TONG CQNG
5. CAC KHOAN PHAI THU KHAC

S6du nOm

62.163.961
47.128.819.680
125.000.000.000

49.465.136
112.075.742.134
491.900.000.000

172.190.983.641

604.025.207.270

0cm vi tInh: VND
S6cu6i kj'

Phài thu tt.r thanh l' các khoàn clâu tu'
Phài thu Iãi tièn g&i
C6 tCrc phâi thu
Tam i'ngcTutirdy'án
K qu9 thy'c hin dy' an
Phái thu khác
TONG CONG
Trong do:
PhOi thu ben lien quan (thuyé't minh 19)
PhOi thu các ben khác
II

S6c1u nOm

76.800.000
36.648.511.318
90.154.555.798
26.693.814.120
10.600.000.000
3.168.109.421

52.646.997.260
318.413.852.000
37.958.842.373
10.600.000.000
6.278.823.881

167.341.790.657

425.898.515.514

129.489.280.384
37.852.510.273

328.427.478.768
97.471.036.746
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6.

TAt SAN Co

NH FtU'U H1NH

Don vi tInh: VND
Nhà cóa &

My móc

Phixong tiên

Thigt bi

vat kiên trcic

thiêt bi

van tái

van p hông

5.495.528.464

1.258.818.749

6.210.219.545

32.455.000

TSCD khác

Tang cong

Nguyen gi
Sôdâu nm

15.535.842.267
99.340.000

Mua mài
D'âu tu' XDCB hoàn thành
Thanh I

686.689.794

22.290.189.480
7.028.704.339
13. 64 1. 668 .5 14

21.550.322.939

(15.535.842.267)

(15.535.842.267)

Sôcu6i ki

21.649.662.939

35.191.991.453

686.689.794

11.705.748.009

1.291.273.749

12.889.594.109

4.323.241.499

496.808.200

1.577.994.805

1.094.949.653

302.656.689

13.641.668.514

48.975.043.005

Giá trj hao mon kiy kê:

S 6 dâu n5m
Khu hao trong k'
Thanh I

17.709.643.808
56.840. 285

(12.885.819.519)

S6cu6i kr

3.032.441.432
(12.885.819.519)

1.581.769.395

5.418.191.152

799.464.889

2.646.248.158

1.172.286.965

762.010.549

6.287.556.857

491.808.860

56.840.285

7.856.265.721

Giá tn cOn al:
S6dâu nãm

20.067.893.544

S6cu6ik,
7. TAI SAN CO

686.689.794

4.580.545.672
13.584.828.229

41.118.777.284

Don vi tInh: VND

iNH VO HINH
Quyen s& dvng d6t

Ph5n mêm vi tInh

T6ng cong

11.592.038.449

3.327.623.318

14.919.661.767

306.650.000

306.650.000

Nguyen giá:
S 6 d'âu nãm

Mua mài
Thanh I
S6cui k'j,

(3. 17 1.863 .3 18)

(3.171.863.3 18)

11.592.038.449

462.410.000

12.054.448.449

3.816.303.3 10

3.327.623.3 18

7.143.926.628

322 .00 1.064

79 .685 .040

401.686. 104

(3. 17 1.863 .3 18)

(3.171.863.3 18)

235.445.040

4.373.749.414

Giá tn hao mOn lOy ké:
Sôdâu nam

Khu hao trong k'
Thanh I
Scu6i ki

4.138.304.374

Giá trj cOn al:
S6dâu nâm

7.775.735.139

S 6 cuoi k'

7.453.734.075

/2

7.775.735.139
226.964.960

7.680.699.035
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8. BT DONG SAN DAU TI!

Dc/n vi tInh: VND
Nhà c&a &

Máymóc

vit kién trác

& thiêtbi

Thiê't b/
vánphóng

Khác

T6ngcng

Nguyen giá:
Sd'âu nàm
Mua mài

989.638.933.389

90.250.454

546.453.001

7.221.136.506

Du tir XDCB hoàn
thành

30.346.124.920

Thanh I

(2.548.4 71 .364)

S6cu6i k'

372.973.257.258

1.363.248.894.102
7.221.136.506

4.148.418.507

34.494.543.427

(90.250.454)

(2.638.721.818)

1.024.657.723.451

377.121.675.765

370.069.173.29 5

218.933.184.090

35.375.988.944
(2.548.471.364)

24.402.389.563

402.896.690.875

243.335.573.653

S6cT'âu nàm

619.569.760.094

154.040.073.168

773.609.833.262

S6cu6i ki

621.761.032.576

133.786.102.112

755.547.134.688

546.453.001

1.402.325.852.217

546.453.001

589.639.060.840

Giá tr! hao mon Iüy kê:
S6du nàm
Khäu hao trong ki
Thanh iç
S6cu6i ki

90.250.454

59.778.378.507
(90.250.454)

(2.638.721.818)
546.453.001

646.778.717.529

Giá trl can Ii:
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9. cAc KHOAN OAU TI! TAI CHIN H
Dâu tu' ngn hn

Do'n vi tInh: VND
S6cu6ik)>
Chü'ng khoán kinh doanh (Thuyê't minh s69.1)
Dti phàng giàm giá du tu' ngàn hn
0u ti.r nm gi&

n ngày dáo hn (*)

Giá tn can Iai cáa các khon dâu tu'
ngn hn

S6dâunãm

427.981.868.283

59.751.236.919

(953.161.365)

(6.378.080.421)

100.000.000.000

3 10.000.000.000

527.028.706.918

363.373.156.498

(*) Du tu' nm gi
n ngày dáo hn 100.000.000.000 là cãc khoàn tin g&i ngân hang có thii hn g6c
trên ba (3) thàng và du'ài mu'i hai (12) tháng, hu'&ng Iãi suit blnh quân trong khoàng 6.1%/nãm.

Do'n vi tInh: VND

Dâu tu' dài hn

S6cu6ikj'
0âu tu' vao cong ty con (Thuyit minh s69.2)

9.463.786.225.000

Du tu' vào càc cong ty lien kgt (Thuyêt minh s69.3)
Du tu' dài hn khác (Thuyt minh s69.4)

2.779.277.518.578
6.440.924.118.299

13.804.477.376

701.533.143.058
(4.082.712.957)

Dy' phOng giàm giá d'âu tu' dài han
Ou tir nm gi&

S6dôunám

n ngày dáo han (Thuyê'tminh s619)

Giá trj cOn lai ccia các khoán cT'àu tu'
dài han
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530.000.000.000

530.000.000.000

10.007.590.702.376

10.447.652.066.978

CONG TV CO PHAN CO'OIEN LANH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH
Quç' IV kt thiic ngày 31 tháng 12 nàm 2020
9.1 ChO'ng khoàn kinh doanh
S6cu6i k))

Ten Cong ty

Giá tn du tu' (VND)

Sô'du nOm

Dv phOng(VND)

COng ly CP Mãng Cành
Cong ly CP Nhit Din Quàng Ninh

Giá tn cThu tu'(VND)

Di,i'phOng (VND)

6.133.400.000

(6.133.400.000)

404.643.411.920

Cáckhoànd'âutiikhác
T6NG CNG

23.338.456.363

(953.161.365)

53.617.836.919

(244.680.421)

427.981.868.283

(953.161.365)

59.751.236.919

(6.378.080.421)

9.2 Du tu' coo Cong ty mc vào các cong ty con
Ten cong ty
Cong ty TNHH Quàn L và Khai Thác Bt
Dng San R.E.E
Cong ty CP Dch Vy & K9 Thuât CcY Din Lnh
R.E.E
Cong ty CP Din May R.E.E

Tj I th
ht?u (%)

Giá tn cfôu tu' ( VND)

Dja dié'm

Ngành ngh kinh doanh

S6cu6ik'

S6dunOm

100,00

6.000.000.000

6.000.000.000

TP.HCM - Vit Nam

DV quan I' van phOng

91,06

149.997.353.000

149.997.353.000

TP.HCM - Vit Nam

CcY cTin

99,99

149.992.500.000

149.992.500.000

TP.HCM - Vit Nam

Din may

42.228.562.025

TP.HCM - Vit Nam

Din

Cong ty CP Nang Lu'crng M5t Tr&i R.E.E
Cong ty TNHH Bt Dng San REE

100,00

913.481.172.000

650.592.000.000

TP.HCM - Vit Nam

Bt c1ng san

CôngtylNHHNu'àcSach REE

100,00

1.627.814.620.000

200.000.000

TP.HCM - Vit Nam

Cung cp nuàc

655.239.489.784

Yen Bái — Vit Nam

Thiydin

56.252.866.009

Ira Vinh — Vit Nam

Cung cp cTin

Cong ty CP Ha Tang và BDS Vit Nam

207.611.970.000

Ha Ni — Vit Nam

Bâ't thng san

Cong ty CP Phong Diên Thun Binh

111.162.777.760

Blnh Thuân — Vit Nam

Din giO

413.000.000.000
0
6.203.500.580.000

750.000.000.000
0
0

TP.HCM - Vit Nam
TP.HCM — Vit Nam
TP.HCM- Vit Nam

Cc1 s& ha tng din
Bat Dng San
Nàng Lu'çlng

9.463.786.225.000

2.779.277.518.578

Cong ty CP Thiy Diên Thác Ba
Cong ty CPPT 0in Ira Vinh

Cong ty TNHH TMDV TIn Hièu Xanh
Cong ty CP Bt Dông San Song Long (*)
Cong iy TNHH Nãng Luvng REE
TONG CONG

100,00
70,00
100,00

(*) Ti ngày 31/12/2020, Cong Ty vn chu'a gop v6n cho Cty CP Bt Dng San Song Long.
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CONG TV

có PHAN CO'DIN LNH

THUYT MINH BAO CÁO TAt CHiNH
Qu' IV kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
9.3 oar, ttr vào CáC Cong ty lien kêt (*)

Ten cong ty

Giá tn diu tu'(VND)

TI s&hQ'u(%)

S6cu6i k)>
Cong ty CP Oja Oc Sài Gôn

Ngành nghè kinh doanh
S6dâu nOm
54.457.202.000

Bat COng san

382.178.855.776

San xuât din

55.515.588.342

San xuat cTin

COng ty CP Nhit Din Phà Li

825.727.978.500

San xuât cTin

Cty CP Thüy Din Srok Phu Miêng

173.265.171.175

Cong ty CP Thiiy Diên Song Ba Ha

368.000.000.000

San xuat din
San xugt din

Cong ty CP BOO Nuàc Thâ Dcrc

409.901.420.000

Cung câp nu'àc

Cong ty CP Cp Nuàc Thii DCrc

68.375.426.417

Cung cap nu'àc

CôngtyCPDlNu'àcTân Hip

76.800.000.000

Cungcâpnu'àc

Cty CP Diva KD Nu'àc Sach Sal GOn

45.000.000.000

Cung cap nu'àc

Cong ty CP Cp Niràc Gia Djnh

24.809.965.209

Cung cap nuàc

COng ty CP Thy Din Binh Din

59.910.716.000

San xuat cTin

COngtyCPCpNu'acNhàBè

40.176.895.080

Cung cap nu'àc

CôngtyCPlDVTnhScinSông Hinh

1.970.205.377.513

San xuat cTin

Cong ty CP Thiy Diên Mien Trung

615.869.678.461

San xuat din

Cong ty CP Nuàc Sach Song Dà

691.163.889.610

Cung cap nuàc

Cong ty CP Thiy Diên MLràng Hum

324.939.754.206

Cung cap din

Cong ty CP Cp Nu'àc Khánh Hôa

254.626.200.010

Cung cap niràc

Cong ty CP Thiiy Din Thác Mci
Cong ty CP Nhit Diên Ninh Bmnh

TONG CNG

6.440.924.118.299

(*) Theo Quyat clinh cüa HDQT s6 15/2020/QD-HDQT-REE ngày 30/09/2020 vC vic gop v6ri c phn vào các cong ty: Cty TNHH Nãng Lu'ç/ng REE, Cty TNHH Nu'àc
Sach REE và Cty TNHH Bat Dng San REE, cOng ty dä hoàn tat vic gOp v6n nay vào ngày 31/12/2020.
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CONG TV CÔ PHAN CO' DIN LANH
THUYE'T MINH BAO CÁO TAI CHiNH
Qu IV kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
9.4 Ou tu' dài han khác
S6dâunOm

S6cuô'ikj>

Ten Cong ty

Giá tn du tu'(VND)

Giá tn cfu tu'(VND)

Dy' phOng (VND)

Cong Ty CP Nhit Din Quàng

-

Dy' phOng (VND)

470.646.304.200

Ninh
CôngtyCPThanDèo Nal
Các khoàn du tu' dài han khác
TONG CONG

-

13.357.749.879

(1.867.625.079)

13.804.477,376

217.529.088.979

(2.215.087.878)

701.533.143.058

(4.082.712.957)

13.804.477.376

-

10. THU PHAI NOP NHA NIJàC

Do'n vj tInh: VND
S6cu6i k'

Thug thu nhp doanh nghip

11.988.406.270

S6dâu nOm
12.347.475.906

Thug GTGT

988.119.104

Thugthu nhpcá nhân
TONG CONG

435.847.076

567.664.091

12.424.253.346

13.903.259.101

Do'n vj tInh: VND

11. CHI PHI PHAI TRA

S6dâunOm

S6cu6ikj>
Chi phi Iãi vay, trái phiêu
Các khoân phâi trà khác
T6NG CONG

86.956.055.493

97.775.403.067

5.465.900.438

23.732.020.154

92.421.955.931

121.507.423.221

12. CAC KHOAN PHAI TRA NGAN HAN KHAC
Do'n vi tInh: VND
S6cu6ik)>
Bào higm xã hi, bào higm y t, KPCD, BHTN

S6dâunOm

58.355.580

43.503.580

10.670.827.732

33.611.023.026

50.172.266.256

45.186.046.606

15.438.811.056

9.317.289.058

TONG CONG

76.340.260.624

88.157.862.270

Trong dO:
Phái trá ben lien quan (thuyê't minh 19)

10.039.914.281

7.574.766.058

Phái trá cOc ben khác

66.300.346.343

80.583.096.212

Phàitràcáckhoànd'âutu'
C6 trc, trãi tCrc phâi trâ cc c

ông

Các khoân phài trà khác
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CONG TV CO PHAN CCX OIEN LANH
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHINH
Qu IV kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020

Do'n vi tInh: VND

13. VAY VA Nc:YTHUE TAI CHINH

S6cu&kj'

S6du nám

449.599.285.714

481.578.452.384

13.1 Ngdn hç,n
Vay ngn han

Vay ngn hqn

68.000.000.000

NQ'dàihqn dê'n hqnphthit rà(*)

199.599.285.714

163.578.452.384

Trái philu dài hqn dé'n hqn phái trá (**)

250.000.000.000

250.000.000.000

2.890.642.519.683

3.194.634.560.924

NQ' dài hqn (*)

356.052.222.137

415.457.976.184

TrOiphiiu (**)

2.534.590.297.546

2.779.176.584.740

3.340.241.805.397

3.676.213.013.308

13.2 Dài han
Vay dài hn

T6NG CONG

Các khoán vay dài h?n Co Iãi sut tu'ng Crng t1r 3,59% dn 7,27% / nãm.

(*) Chi tiit vay dài hqn nhu' sau:
Ngày cIé'n hqn

Khoân tin dung 56
56 cu6i k'(VND)
Ngân hang TNHH Met Thành Viên HSBC
HOlD / VNM

282.857.142.856

170276CM (VND)

Mo tá tàisán thê'ch6p

Ngày 24 tháng

Tài san t?i dia chi s6 9 Ooàn

7 nãm 2024

Van Bci, Phu'&ng 12, Q.4, TP. HCM

Ngân hang TMCP Qu6c Ti— Chi Nhành Sài Gàn
HDTD/100.HDTD.625. 1
6 .VIB (VND)

Ngày 30 tháng Thg chap bng khoân phâi thu tü' cho thuê
9 nãm 2021 van phOng ciia các cao 6c, khoàn phâi thu
c tü'c nhn tir cty CP BOO Nu'&c ThO O&c

88.885.000.000

Ngân hang TNHH MW Shinhan Vit Nam
SHBVN/BC/HDTD/REE/
201805(VND)

T6NG CONG

183.909.364.995

Ngày 08 tháng
5 nãm 2026

Th chap bng tài san hInh thành trong
tu'clng lal thuc quyèn s& hCru cCia Cty CP
C Oin L?nh t?i dia ch 364 Cong HOa,
P13, Tan Blnh, TP.HCM

- 555.651.507.851

(**) Trái phiu
Vào ngày 28 tháng 9 nãm 2017 Va ngày 18 tháng 10 nãm 2017, COng ty cT phãt hành 1.000 trái
phiu vO'i t6ng giá trj 1.000 t VND (mnh giá 1 t'' dng/ trài phiu), s6 trái phiu nay du'cic mua b&i
Ngân hang Thu'clng mal C6 phn Ngoi thu'cYng Viêt Nam - Chi nhánh H Chi Minh ("VCB") và COng ty
Lien doanh Quân I' qu9 du tu' chü'ng khoãn Vietcombank ("VCBF"). Các trái phiu nay du'çic hoàn trà
sau nàm (5) nam k tü ngày phát hành.
Cong ty cam kt mua Ii s6 Iu'cing trái phiu tru'àc hn k tr ngày phát hành theo k ho?ch nhu' sau:
- 250 trái phiu dã phát hành vào ngày trón hai mu'ci b6n (24) tháng k tü' ngày phát hành;
- 250 trái phiu dã phát hành vào ngày trOn ba mu'cli sáu (36) tháng k tü ngày phát hành;
- 250 trái phiu da phát hành vào ngày trOn b6n mu'cii tam (48) tháng ké tü' ngày phat hành; Va
- 250 trái phiu cTâ phat hành vào ngày tràn sáu mu'o'i (60) tháng k tü' ngày phát hành.
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CONG TV CO PHAN CCX DIEN LANH
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHiNH
QulVktthcngày31tháng 12 nàm 2020
T6ngs6tièn thu tücTçt phát hành nàyu'çics&dyngdcThutu'cácdy'án cOa Côngty;tàng
quy mô v6n hot dng ciia Cong ty. Các trái phiu nay du'cic .Tâm bâo bng 74.896.260 c6 phiu Cong
ty C6 ph'ân Nhit din Phà Li thucc s& hru cüa Cong ty (Thuyt minh s6 9.3).

Vào ngày 28 tháng 01 nãm 2019 Cong ty d phát hành 2.318 trài phiu có k" hn 10 nãm (REEB0ND2029) vài t6ng giá tr 2.318 tç'VND (mnh giá 1 t dng/trái phiu). Dày là Trái phiu không chuyén
d61, không kern chirng quyn va du'cic bào lãnh thanh toán b&i Credit Guarantee and Investment Facility
(CGIF) — Môt qu9 tin thác ciia Ngân hang phàt trin Châu

A ("CGIF").

T6ng sö ti'ên thu du'c tü' dt phát hành nay d s& dung cho vic phãt trin d' an và càc hot
c1ng mua bàn, chuyn nhu'çrng vón. Càc trái phiu nay clu'çic dam bâo bng 38.365.168 c phiu Cong
ty CP Thiy Din Thác Ba và 32.000.000 c6 phiu Cong ty CP Thciy Din SOng Ba H.
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có PHN CC)' DIEN LANH

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Qu IV kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020
14. VON CHcJ SÔ'HU'U

Do'n vi tInh: VND
V6n cóphdn
Nãm trLroc
Sd du nãm
LQ'i nhuân tang trong k'
Chia cd t&c

Thngdu'
v6nc6phdn

C6phiê'u
ngânqu

Qu9 cThu tu'
phOt triê'n

Lqlnhuân
chu'a phân phöi

Tô'ng cç3ng

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252
-

3.633.608.626.986
1.249.595.591.592
(558.091.666.800)

7.985.326.832.364
1.249.595.591.592
(558.091.666.800)

S6 cu6i nàm
Nâm nay

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

4.325.112.551.778

8.676.830.757.156

56 du nam
Lçli nhuân tang trong k"
Chia Cd t(rc nãm tru'O'c (*
Tang khác (**)

3.100.588.410.000

1.050.233.348.786

(83.026.660)

200.979.473.252

4.325.112.551.778
946.591.996.443
(496.081.481.600)

-

(47.539.203.502)

8.676.830.757.156
946.591.996.443
(496.081.481.600)
(47.539.203.502)

S6cu6i ky

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

(*) Theo Nghi Quyt cóa Dai HÔi Cd Dông so 02/2020/DHOCD-NQ ngày 15 tháng 05 nãm 2020, Cd ông ct'ia Cong ty thOng nhät thông qua hi trinh cóa Hi odng
Quàn Trj ("HOOT") v k hoach chi trâ cd t1rc bang tin cho các cd ông hiên hCru cia Cong ty ti mCrc 16% trên mnh giá cCia cd phiu phd thông. Cong ty d chdt
danh sach cd dông d chi trà cd tCrc 16% nay, tu'clng thrcng vài 496.081.481.600 VND vào ngày 03 tháng 03 nàm 2020 và thy'c hin chi trà vào ngày 10 tháng 04 nàm
2020.
(**) Theo quyt dinh c1ia HOQT s6 22/2020/QO-HOQT-REE ngày 30 tháng 10 nãm 2020, cong ty mua Iai 1.000.000 cd phiu lam cd phiu qu9 và dã hoàn tt vào
ngày 31 tháng 12 nàm 2020.
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CONG TV có PHAN CO DIN LANH
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH
Qu' IV kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
15. DOANH THU
15.1 Doanh thu ban hang và cung cap dch vy
Dc/n vj tfnh: VND

T6ng doanh thu
Trong dO:
Doanh thu t(i' cung cdp d/ch vu

Qu IV nOm 2020

Qu IV nOm 2019

169.178.137.258

162.021.166.779

169.178.137.258

162.021.166.779

15.2 Doanh thu hoat dng tài chInh
Dc/n vj tInh: VND
Qu IVnOm 2019

Qu IVnOm 2020
C6 ttrc du'cic chia
Lãi tin giri
Lãi chênh Ich t' giá
Li tü thanh I' các khoàn 'âu tu

129.956.278.085
22.097.926.936
23.533.533

TONG CQNG

152.122.296.274

425.601.742.059
36.902.339.446
29.483.287

44.557.720
462.533.564.792

Dc/n vi tinh: VND

16. CHI PHiTAI CHiNH

Quj?IV nOm 2020 QujHVnOm 2019
Dçr phóng (Hoàn nhp) giám gi du tu
Chi phi Iãi vay
Phân b6 chi phi phát hành trái phiu
Lô chênh Ich t' giá
L tü' thanh I các khoân d'âu tu'
Chi phi tài chirih khc
TONG CONG

17. THU NHAP KHAC, CHI PHI KHAC

(9.680.398.018)
67.349.534.610
1.353.428.202
77.373.475
6.695.070

(3.127.018.600)
72.883.354.088
1.670.320.538
177.886.858

2.125.822.509

3.751.994.227

61.232.455.848

75.356.537.111

Dc/n vi tinh: VND
Quj? IVnOm 2020 Qu) IVnOm 2019

Thu nhâp khác
Chi phi khác
TONG CNG

6.707.282.253
1.586.568.203

1.974.033.163

5.120.714.050

1.974.033.163

18. CHI PHI HOAT ONG
Dc/n vi tInh: VNO
Quj? IV nOm 2020

Qu IV nOm 2019

Chi phi nhân cong
Chi phi khau hao tài san Co dlnh
Chi phi djch vy mua vào
Chi phi khac bng tin

16.530.072.025
16.339.293.294
36.844.595.307
10.013.801.812

22.699.532.416
14.869.935.046
35.436.830.230
13.416.841.269

TONG CONG

79.727.762.438

86.423.138.961
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TV có PHAN CCX OIN LiNH

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH
Qu' IV kt thtc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
19. CAC NGHIEP VU

vA só DIY vOi CAC BN LIN QUAN

Các nghip vçi vó'i các cong ty có lien quan bao gôm tt Ca câc nghip vu thrcic thçrc hin vài các cong
ty ma Cong ty có m6i lien kt thông qua quan he du tug, nhân du tir hoäc thông qua mt nhà d'âu tu'
chung và do do së là thành viên cOa cüng mt Cong ty.
Các nghip vu chti yu vài càc ben lien quan trong ki nhu' sau:
Các ben lien quan

M6iquonh

Ni dung nghip vy

Giá tn (VND)

CôngtyC6phn DchVy&K9
Thuât Cci Din Lanh R.E.E

COng ty con

Doanh thu cho thuê
Chi phi XDCB

1.045.404.196
(9.366.407.000)

Cong ty C6 phn Din May R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuê
C6 t(rc

168.758.600
22.784.857.398

Cong ty TNHH Quàn L' &
Khai Thác Bat Dông San R.E.E

Cong ty con

Doanh thu cho thuê
PhI quân l'

7.931.763.601
(17.404.852.465)

Cong ty TNHH Bâ't Dng San REE

Cong ty con

Doanh thu dch VU
Chi phi XDCB

6.000.000
(533.036.939)

Cong Ty TNHH Nàng L.rcrng REE

Cong ty con

Doanh thu dich VU

11.070.455

Cong Ty C6 Ph'ân Nãng Lu'çlng Mt
Tr&i REE

Cong ty con
giàn tip

Doanh thu djch vy
Doanh thu tài chInh
Cho ay
Phi dich Vy

71.663.038
1.138.156.164
126.000.000.000
(174.000.000)

Cong Ty TNHH Thi.rcing Mi &
Dich VU RMC

Cong ty con
giàn tip

Doanh thu cho thuê

176.631.093

Cong ty TNHH San Xut Va Dch
Vu REEPRO

Côngtycon
Gián tip

Chi phi XDCB

(686.689.794)

Cong ly C6 Ph'ân Phat irign Diên
Trà Vinh

Cong ty con
Gián tiêp

PhI dich V

(101.000.3 15)

Cong ty C Ph'ân B.O.O Nu'&c
Thi'i D&c

Cong ty lien kt

Doanh thu djch VU
Thu nhp c6 trc

86.024.223
46.948.120.000

Cong Ty C6 Phn Thüy Din Srok
Phu Miêng

Cong ty lien kt

Thu nhp c6 tü'c

12.347.114.400

Cong Ty C6 Phn Nhit Din Phà
Li

Cong ty lien kt

Thu nhâp c6 tCrc

27.088.691.000

COng Ty C6 Ph'ân Dia Oc Sal GOn

Cong ty lien kt

Thu nhp c6 tü'c

13.470.424.687

Cong ty C6 Phân Thiiy Oin VTnh
Scm Song Hinh

Cong ty lien kt

LãitráiphiuVà lãivay
Cho vay

19.563.648.302
208,000,000,000
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CONG TY cô PHAN CO' DIEN LANH
THUYT MINH BAO CÁO TAI CHiNH
Qu IV kgt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
Vào ngày kêt thc k' k toán, các khoân phài thu và phâi trâ các ben lien quan duc thg hin nhu' sau:
Phàithukháchhàng
Các ben lien quan
Cong ty CP DV & KT Cd 0in Lnh

COng ty con

Phái thu/phái trá
(VND)
157.300
Doanh thu djch vu

Cong ty TNHH Nãng LtrQ'ng REE

Cong ty con

Doanh thu dich vu

12.177.500

Cong ty lien kgt

Doanh thu dich vu

94.626.645

Cong ty CP B.O.O Nu'Orc ThCi DCrc

M6i quan h

Ni dung nghip vy

TONG CONG

106.961.445

Phái thu cho vay ng 3 n hgn
Cong ty C6 Ph'ân Thüy Din Vinh Scm — Song Cong ty lien kgt
H inh

Cho vay

446.600.000.000

Cong ty C6 Phn Nãng Lu'cmng Mt Trii REF

Cho vay

176.000.000.000

COng ty con
gián tip

T6NG CONG
Trái phiu n6m gii' den ngày dáo han
CôngtyCPThãyDinVTnhScmn—Sông Hinh

622.600.000.000

COngtyliên kgt

Mua trái phiu

TONG CONG

500.000.000.000
500.000.000.000

Phái thu khác
Cong tyTNHH Bâ't Dông San REE

COngty con

Phài thu c6 tt'rc

14.500.000.000

Cong ty CP Diên May REE

COng ty con

Phái thu c6 tCrc

20.784.857.398

Cong ty TNHH Quân L & Khai Thác Bat
0ng San REE

Cong ty con

Doanh thu dich vy

2.741.192.720

Cong ty TNHH Nu'àc Such REE

Cong ty con

Phâi thu khác

27.500.000

Cong ty CP Nãng Lu'çlng Mt Trii REE

COngty con
Phâi thu lãi tin vay
gian tiep

498.019.178

Cong ty C6 Phn Thiy Din Srok Phu Mieng

Cong ty lien kgt

Phài thu c6 ttrc

27.781.007.400

Cong ty CP Nhiêt Diên Phâ Li

Cong ty lien kgt

Phài thu c6 tüc

27.088.691.000

Cong ty CP Thiy Din VTnh Scm — Song Hinh

COng ty lien kgt Phai thu li trái phiu
Phai thu Iâi tin vay

T6NG CONG

24.950.684.933
11.117.327.755
129.489.280.384
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CONG TV CO PHAN CO' DIEN LANH
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHiNH
Qu' tV kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020
Phd! trd ngtr&i bàn ngán hcin
Cong ty TNHH Quàn I & Khai Thác Bgt Dông
San R.E.E

COng ty con

Phi quàn I'

Cong ty TNHH BtDng San REE

Côngtycon

PhIquánI

(195.361.815)

Cong ty TNHH San Xugt Va Dich VU REE PRO

COngtycon
gián tip

PhIdlchvy

(755.358.773)

Cong ty CP Phát Trin Din Trà Vinh

Cong ty con
gián tip

Phi dch v

TONG CONG

(3.039.575.702)

(91.300.347)
(4.081.596.637)

Trd tru'ó'ccho ngLrO'i bàn
Cong Ty CP DV & KT Ccx Din Lnh RE

COng ty con

Cong ty Phong Din Thun Binh

Lfng triràc CP
XDCB
LJ'ng triràc CP
XDCB

Cong ty con
gián tip

TONG CONG

1.435.822.120
330.412.024
1.766.234.144

P1,6! trd khác
Cong ty TNHH Quán L' & Khai
Thác Bât Dng San R.E.E

Cong ty con

PhI dch VU
quán I'

TONG CONG

Mt vai

(10.039.914.281)
(10.039.914.281)

Iiu tu'crng ü'ng trong cac báo cáo tài chInh ciia nãm tru'àc
vài hlnh thtrc trinh bay ciia các báo cáo tài chInh nãm nay.
s6

cia

ducxc phân Ioai Iai cho phü hc'p

Báo cáo tài chInh Qu' IV nãm 2020 kêt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2Q29l4.g7c Ban Tng Giám 06c
Cong ty phê duyt d phát hành vào ngày 29 tháng 01 nãm 2021..
--Z!c.j .
r/ cMCiTY

Pham Tha Ngoc Trang
Ngu'i Ip

H Trn Diêu Lynh
KToánTru'&ng

Ngay 29 tháng 01 nàm 2021
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T6ng Giám d6c

