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CONG TY CF DAU TIJ DAU KHI SAO MAI BEN D1N}{ Mu s B 01- DN 

S 65A3 durng 30/4, phuing Thing Nht, TP VOng Thu (Ban hânh theo thông tu 200/2014/TT-BTC 
Ngày 22/12/20 14 cUa B tài chinh) 

BANG CAN DO! KTOAN 
Ti ngày 30 tháng 09 nAm 2022 

Chitiêu M c 
Thuyt 

minh 
30/0912022 01/01/2022 

1 2 3 4 5 

A. Tài san ngán han (100=110+120+130+140+150) 100 500,624,075,966 483,627,909,112 

I. Tin và các khoân tirnng thumg tién 110 V.1 14,434,753,100 55,671,241,403 

1. Tién 111 14,434,753,100 55,671,241,403 

2. Các khoân tucmg duing tin 112 - - 

II. Du tu tài chInh ngn han 120 417,000,000,000 407,000,000,000 

1.htngkhoankinhdoanh 121 - - 

2. Du phông giâm giá chng khoán kinh doanh (*) 122 - - 

3. Dáu tu nám gui dên ngày dáo han 123 V.2a 417,000,000,000 407,000,000,000 

III. Các khoan phãi thu ngán han 130 60,082,415,923 15,089,425,774 

1. Phâi thu ngân han cüa khách hang 131 V.3a 52,179,251,612 17,028,485,430 

2. Trâtru6cchongthi bánngAn han 132 4,579,109,061 4,174,541,879 

3.Phãithunibngánhn 133 - - 

4. Phâi thu thea tiê'n c1 kêhoach hqp d6ng xAy dirng 134 - - 

5. Phâi thu v cho vay ngAn hn 135 - - 

6. Phâithungnhnkhác 136 V.4a 16,855,973,980 7,418,317,195 

7. Drphôngphãithungánhnkh6dôi (*) 137 (13,531,918,730) (13,531,918,730) 

8.Tàisâthie'uchôxi19 139 - - 

IV. Hang t6n kho 140 3,369,113,225 94,903,541 

1.Hàngt6nkho 141 V.5 3,369,113,225 94,903,541 

2. Du phông giâm giá hang tón kho (*) 149 - - 

V. Tài san ngn han khác 150 5,737,793,718 5,772,338,394 

1. Chi phI trâ truóc ngán hn 151 V.lOa 1,061,877,164 565,000,663 

2. ThuéGTGTduickhâutrtr 152 4,235,930,786 4,482,959,715 

3. Thu6vàcác khoân khác phâi thu Nhànuác 153 V.13 439,985,768 724,378,016 

4. Giao dich mua ban lai trái phiu ChInh phil 154 - - 

5.TàisãnngAnhnkhac 155 V.11 - - 

B. Tài san dài han (200=210+220+240+250~260) 200 274,151,753,676 280,690,630,709 

I. Các khoân phi thu dài han 210 3,000,000 3,000,000 

1. Phi thu dài hn cüa khách hang 211 - - 



Chi tiêu Ma s6 
Thuyit 

mirth 
30/09/2022 01/01/2022 

1 2 3 4 5 

2. Trâ truóc cho ngui ban dài hn 212 - - 

3. V6n kinh doanh i các dun vi truc thuOc 213 - - 

4. Phâi thu nOi bo dài han 214 - - 

5. Phii thu v cho vay dài hn 215 - - 

6. Phài thu dài han khác 216 V.4b 3,000,000 3,000,000 

7. Di.r phông phâi thu dài hn khó dôi (*) 219 - - 

II. Tài sn c dinh 220 67,274,181,113 70,181,960,357 

1.TSCDhiluhinh 221 V.7 67,274,181,113 70,181,960,357 

- Nguyen giá 222 114,650,029,922 114,650,029,922 

- Giá tn hao mOn lily ki (*) 223 (47,375,848,809) (44,468,069,565) 

2. TSCD thué tài chInh 224 - - 

- Nguyen giá 225 - - 

- Giá tn hao mOn lily ki (*) 226 - - 

3. TSCD vO hInh 227 - - 

- Nguyen giá 228 V.8 53,372,880 53,372,880 

- Giá tij hao mOn lily ki (*) 229 (53,372,880) (53,372,880) 

III. Mt dong san du tir 230 V.9 170,314,050,735 173,865,504,627 

- Nguyen giá 231 229,280,786,454 229,280,786,454 

- Giá tn hao mOn lily ki(*) 232 (58,966,735,719) (55,415,281,827) 

IV. Tài san d dang dài han 240 35,356,620,715 35,101,032,941 

1. Chi phi sn xuit, kinh doanh d& dang dài hn 241 - - 

2. Chi phi xay dung ci ban dO dang 242 V.6 35,356,620,715 35,101,032,941 

V. Dáu tir tài chfnh dài han 250 - 

1.DâutirvàocOngtycon 251 - - 

2. Dau ttr vào cong ty lien kit, lien doanh 252 - - 

3. Du tir g6p yin vào dun vi khác 253 V.2b - 10,530,000,000 

4. Dir phOng dáu U.n tài chfnh dài han (*) 254 - (10,530,000,000) 

5. Dáu tin nAm giü din ngày dáo hn 255 - - 

VI. Tai san dãi han khác 260 1,203,901,113 1,539,132,784 

1. Chiphitrátru6cdàihn 261 V.lob 1,203,901,113 1,539,132,784 

2. Tài san thui thu nhp hoãn 1i 262 - - 

3. Thiit bi, vat tin, ph tüng thay thi dài hn 263 - - 

4. Tài san dài han khác 268 - - 

T6ng cOng tai san (270=100~200) 270 774,775,829,642 764,318,539,821 



Chi ti&i Ma 
Thuy& 

minh 
30/0912022 01/01/2022 

2 3 4 5: 

C. Na ph?ai trã (300=310~330) 300 220,266,191,129 210,549,567,198 

I. Ni ngán han 310 27,165,466,008 14,085,866,343 

1. Phâitrângtthibanngânhn 311 V.12a 9,671,755,332 1,735,165,597 

2. NguiimuatrâtintrU6cngánhan 312 533,518,200 - 

3. Thuêvà các khoân phâi np Nba nixâc 313 V.13 - 

Phâi trâ nguôi lao dng 314 680,635,246 1,438,073,186 

5. Chi phi phâi trã ngAn han 315 V.14 2,933,888,749 772,498,258 

6. Phâi trâ ni b ngn hn 316 - - 

7. Phâi trâ theo tin do kêhoach hçip dông xAy dirng 317 - - 

8. Doanh thu chua thlic hin ng.n han 318 V.16 8,696,905,354 5,203,799,784 

9. Phâitrângánhankhác 319 V.15 3,960,963,977 4,255,410,602 

10. Vay và nçi thuê tài chInh ngân h.n 320 - - 

11.Ditphôngphâitrângánhn 321 - - 

12. Qu9 khen thu1ng phic lçii 322 687,799,150 680,918,916 

13. Qu bInh dn giá 323 - - 

14. Giao dch mua ban Ii trái phiêu Chfrth phü 324 - - 

II. Na dài han 330 193,100,725,121 196,463,700,855 

1. Phâi trâ nguii ban dài han 331 - - 

2. Ngilôi mua trâ lien trixóc dài han 332 - - 

3. Chi phi phâi trâ dài han 333 17,856,036 143,375,872 

4. Phâi ha nOi bO ye v6n kinh doanh 334 - - 

5.PhâitrâdàihannOibO 335 - - 

6. Doanhthu chuathuc hiêndài han 336 V.16 181,965,313,874 185,868,163,712 

7. Phâi tn dài han khác 337 - - 

8. Vay và nq thus tài chinh dài han 338 - - 

9. Trái phiêu chuyen d6i 339 - - 

10. Cd phiu uu dâi 340 - - 

11. Thu6 thu nhp hoãn li phâi trâ 341 V.17 11,041,364,735 10,375,970,795 

12. Dir phông phâi tth dài hn 342 - - 

13. Qu9 phát tnin khoa hçc và cong ngh 343 76,190,476 76,190,476 

D. Vn chü th hilti (400=410~420) 400 554,509,638,513 553,768,972,623 

I. V6n chil th hüu 410 V.18 554,509,638,513 553,768,972,623 

1. V6ngópchüsbhthi 411 500,000,000,000 500,000,000,000 

- Cd phièu ph6 thông có quyen biu quy& 411A 500,000,000,000 500,000,000,000 



Pham Minb Vi PhÜng Mau hung 

ICE TOAN TRUUNG 
CNGTY 
CO PHN 

DAUTUD,UIH 

SO !1At• DH 

thang 10 nám 2022 

DOc 

Chi tiêu M 
Thuye't 

- minh 
30/09/2022 01/01/2022 

2. 3 4 

-C6phiutructai 411B - - 

2.Thangduv6nc6phán 412 - - 

3. Quyn ch9n chuyn d6i trái phie'u 413 - - 

4.V6nkhácciachñthhitu 414 - - 

5. 6 phiu qu (*) 415 - - 

6. Chênh 1ch ctánh giá 1i tài san 416 - - 

7. Chthh léch t)) giá h6i doái 417 - - 

8. Qu dáu tuphát trin 418 44,351,392,969 44,351,392,969 

9. Qu h trq sp xp doanh nghip 419 - - 

10. Qu9 khác thuOc v6n chü si hiiu 420 - - 

11. Lçii nhuän sau thuêchua phan ph6i 421 10,158,245,544 9,417,579,654 

- LNST chua phân ph6i lily kê dn cu6i n5m tru'&c 421A 9,331,899,420 8,560,777,313 

- LNSTchuaphan ph6i k nay 421B 826,346,124 856,802,341 

12. Nguón vn dáu tu xAy dung cd ban 422 - - 

II. Ngu6n kinh phi và qu khác 430 - - (1 

1. Nguón kinh phi 431 - - 

2. Nguón kinh phi dà hInh thành tscd 432 - - 

Tang cOng nguÔn v6n (440300+400) 440 774,775,829,642 764,318,539,821 

NG1RI LP BIEU 

Phiim Thj Hwoizg Giang 



Pham Minh Vi Phung Nhir Dung 

thdng 10 ,ulm 2022 
m K toán tru*ng 

CONG TY CP DAu TU DAU KHf SAO MAI - BEN DINH M1usB 02a-DN 

S 65A3 dtrng 30/4, phu*ng Thing Nht, TP Vung Tàu (Ban hlnh theo thông tu 200/20141FT-BTC 
Ngay 22/12/2014 cüa B tli chinh) 

BAO CÁO KET QUA HOLT BONG KINH DOANH GJA MEN DQ 

Tir ngày 01/7/2022 dn ngày 30/9/2022 

• 

• 
I tiéii S 

T huet 

minh 

Qu9III: : LUyktdunamdcu6iqunay 

Tfr 01/07/2022 dn 
30/09/2022 

Tit 01/07/2021 n 
30/09/2021 

Ti, 01/01/2022 dn 
30/09/2022 

Ti, 01/01/2021 dn 
30/09/2021 

1. Doanh thu ban hang và cung cap dich vu 01 35,876,923,584 22,690,747,323 98,862,234,491 123,870,380,417 

2. Các khoân giám tnt doanh thu 02 - - - - 

3. Doanh thu thun va ban hIng Va cung cap dich vu 10 VI. 19 35,876,923,584 22,690,747,323 98,862,234,491 123,870,380,417 

4. Giá vn hIng ban ii VI.20 34,804,705,088 21,894,013,767 94,745,710,374 119,241,787,194 

5. Lu nhuAn gOp ye ban hang vl cung clp dich vu 20 1,072,218,496 796,733,556 4,116,524, 117 4,628,593,223 

6. Doanh thu hoatdOng tAi chfnh 21 VL2I 5,831,147,086 5,136,273,954 16,634,408,107 15,754j00,059 

7. Chi phi tai chinh 22 VI.22 - 141,101,707 15,773,876 142,056,686 

- Trong dd: Chi phi lii vay 23 5,178,082 - 

8. chi phi ban hang 25 VI.25b 154,653,792 283,745,745 463,961,376 989,121,699 

9. hj phi quAn 1j doanh nghip 26 VL25a 5,718,069,463 4,901,804,375 18,868,041,643 17,787,934,891 

10. Lçui nhuAn thuán tii hoat dong kinh doanh 30 1,030,642,327 606,355,683 1,403,155,329 1,463,580,006 

11.Thunhlpkhk 31 VL23 1 - 89,284,736 50,753,018 

12.aiiphikhac 32 VI.24 - 1 700,001 1 

13. Lcd nhuln khác (40=31-32) 40 1 (1) 88,584,735 50,753,017 

14. T6ng Iai nhuln ktoan tru6c thus 1,030,642,328 606,355,682 1,491,740,064 1,514,333,023 

15. Chi phi thuTNDN hin hành 51 VL27 - - - - 

16. Oi phi thuêTNDN hogn Iai 52 V.17 221,797,980 221,797,980 665,393,940 665,393,940 

17. Lcd nhuân sau thuthu nhlp doanh nghip 60 808,844,348 384,557,702 826,346,124 848,939,083 

18.Licubantrenc6phi&i 70 16 8 17 17 

19. Ui suy giam trtn cö phiu 71 16 8 17 17 

Nguôi 1p biu 

Phim Thj Hwo'ng Giang 
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6c 

CONG TY c6 PHAN DAU TII DAU KH SÃO MAI - BN DINH Mu s6 B 03 a- ON 

65A3 iz&ng 30/4, phi.thng Thng Nhát, TP VOng Thu (Ban hành theo thông tu 200/2014,TT-BTC 
Ngày 22/12/20 14 cOa BO tâi chmnh) 

BAO CÁO LUt CHUYEN TIEN T1 
(Theo phirong pháp trtrc tip) 

Tü ngày 01/01/2022 dn ngây 30/9/2022 

Ch' I tiU M as 6 
Thuy6t 
mnh 

Trngay01/01/2022dén 
30/09/2022 

TrngayO1/0i/2021dn 
30/09/202 1 

I. Luu chuyn tién tr hoat dong kinli doanh 

1. Tin thu ban hang, cung cp dich vu v doanh thu khác 01 64,591,317,458 119,021,000,681 

2. Tin chi trâ cho ngir1i cung cp hang hOa và dich vu 02 (91,931,969,118) (118,046,497,955) 

3. Tin chi trâ cho ngui lao dng 03 (10,736,862,886) (8,856,420,124) 

4. Ti6n chi trâ lãi vay 04 (5,178,082) 

5. Tin chi np thud thu nl4p doanh nghip 05 

6. Tin thu khác tir hoat dong kinh doanh 06 460,733,949 492,660,604 

7. Tin chi khác cho hot dQng san xuât kinh doanh 07 (6,175,089,781) (4,295,399,765) 

Luu chuyu tién thuán t hoat dOng kinh doanh 20 (43,797,048,460) (11,684,656,559) 

H. Luu chuyn tién ti hoat dong d6u tu 

1. Tin chi d mua sm, xy drng TSCD và các TS dài han khác 21 (499,813,118) (1,937,318,560) 

2. Tién thu tl tJ1, nhuçing ban TSCD và các TS dài han khác 22 - 13,181,818 

3. Tién chi cho vay, mua các cong cu ny cüa &m vi lthác 23 (280,000,000,000) (260,000,000,000) 

4.Tin thu hói cho vay, ban lai các cong ci nçl cüa dcin vj khác 24 270,000,000,000 355,000,000,000 

S. Tin chi du ttr gOp v6n vào dn vi khác 25 

6. Tin thu h6i dau ttr gOp v6n vào don v khác 26 

7. Tin thu lAi cho vay, cd ttit và ku nhun di.rcuc chia 27 12,951,884,206 17,507,758,516 

Luu chuy&i tin thun tr hoat dông dáu tLr 30 2,452,071,088 110,583,621,774 

IT!. Lint chuy&t tién tü hoat dong tài chInh 

1. Tin thu tr phát hành c6 phiêit, nhân v6n gOp cüa chi s& hUu 31 

2. Tin chi trâ v/gop cho các CSH, mua 1i CP cña DN dA plhành 32 

3. Tin vay ngn han, dài hn nhn dtrçic 33 10,000,000,000 

4. Tin chi trâ n g6c vay 34 (10,000,000,000) 

5. Tin chi trâ na thu tài chInh 35 

6. C t(rc, lci nhuân dã trã cho chü s& hthi 36 

Lint chuyn tin thuán tfr hoat dong tài chInh 40 - 

Lint chuyn tin thun trong kj (50=20+30~40) 50 (41,344,977,372) 98,898,965,215 

Tin và ttnmg cltxong tién dáu kj 60 55,671,241,403 53,140,405,601 

anh hithng cOa thay di t giá h6i doái quy d61 ngoi t 61 108,489,069 (129,832,969) 

Tién và ttnmg dtnmg tin cu61 k5 (70 = 50+60+61) 70 14,434,753,100 151,909,537,847 

0• ,,Nhang l0näm 2022 

Ph9m Thj Hwowg Giang
Pham Minh Vi Phüng Nhu' Dung 
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CONG TY CO PIIAN Mu T!X DAU Kilt SAO MA! — BEN B1NH Mu s B 09- DN 
S 65A3 duô'ng 30/4, phu*ng Thäng Nht — TP Vung Thu (Ban hänh theo TT s 200/2014/TT-BTC 

Ngay 22/12/2014 cüa Bô Tài chfnh) 

THUYET MINT! BAO CÁO TAI CHIN!! 

Tfr ngày 01/07/2022 dn ngày 30/09/2022 

I. Dc dim hot dng cüa cong ty 

1. H'mh thfrc s& h&u vn 

Cong ty C phAn Du ttr Du khI Sao Mai - Bn Dinh (g9i tt là "Cong ty") &rqc thành lap  ti 
VietNam dtrâi hlnh thi.'rc Cong ty c phân theo Giây Chirng nhn Dâu ttr so 49121000147 ngày 
27 thang 09 näm 2012 do U' ban Nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu cap. Giy chtrng nhan Dâu 
tu nay thay thô Giây chirng than  Dng k kinh doanh s6 4903000636 ngày 07 thang 5 nàm 
2007 và các giây phép diêu chinh. 

Tai ngày 30 tháng 09 nAm 2022, vn diu 1 cüa Cong ty là 500.000.000.000 VND, ducic chia 
thành 50.000.000 co phn phô thOng, mi cô phân có mnh giá là 10.000 VND. 

Tang s nhân vin cila Cong ty tai  ngày 30 tháng 09 näm 2022 là 75 ngu?ii (31 tháng 12 näm 
2021:80 nguii). 

2. Linh virc kinh doanh 

LTnh vi,rc hot dng, san phm djch vi, san phAm hang hóa cung cp ra th trixng cia SMBD 
duçic the hin chi tiét trong giây phép kinh doanh cUa Cong ty. 

3. Nganh ngh kinh doanh và hot dng chInh 

Khai thác cim càng và Khu kinh th Sao Mai - Bn DInh; Khai thác ciim càng container; Cho 
thuê kho bài. 

Dóng mOi, sira chtia tàu thuyn vàcác phtrang tin nM; L&p rap gian khoan và càc cOng trInh 
nôi phi,ic vçt ngành dâu khI; San xuât, SCra chCra và cho thué container; Mua bàn may moe, thiêt 
bj phic v nganh dâu khI và hang hài; 

Xây drrig các cong trInh ph%ic v%1 ngành du khI, kho chi'ra các san ph.m d.0 khI, các cong 
trInh c1iring ông dan Dâu - khI - nhiên 1iu; Xây dirng cong trmnh k5 thu.t dan ding, cOng 
nghip; Xây drng dixóng ng cp thoát nuâc; Xây dtrng kt cu cong trinh; Xây dung cong 
trInh din dn 35KV; Xây dimg cong trInh ngm duâi dat, duâi nuâc; Xây dirng nba các loai; 

Mua ban may moe, thit b phiic vi ngành Du khI và hang hài; 

Kinh doanh 4n tái bang duii bin, thrOng thüy ni dja; Kinh doanh phân bón, vat  1iu xây 
drng, hOa chat (trr boa chat CO tInh dc hai  mnh và cam lint thOng, hóa chat sCr dung trong 
ngành cOng nghip); 

Ban buôn ta, xci, sci dot; bàn buôn nguyen lieu bong xa, thuc thum; Bàn buOn nguyen phii 
lieu bao bI, bao bI cho ngành dt may; Bàn buôn nh%ra du?mg và các nguyen Iiu hóa chat, phi 
gia san xuât nhira duäng; Ban buôn cht dOo dng nguyen sinh: Ht nhi,ra polypropylen và càc 
san phâm khàc CO lien quan; 
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Hi dng Quãn trj 

1Ei hQi dng C6 dông 

Ban kiêm soát 

Cho thuê cáo phucnig tin van  tãi, kho bäi; van  tái hang b&ng duông b; Van  tãi du thô và cáo 
san phâm Ice hOa dâu; Djch vii dai [? tãu bién; 
Cho thuê l?i  lao ctOng. 

4. Chu k5' san xut, kinh doanh thông thrO'ng 

Chu k' san xut, kinh doanh thông thr?mg cüa COng ty &rçvc thrc hin trong th?i gian không 
qua 12 tháng. 

5. Cu trüc doanh nghip: 

Giám D6c 

Phó Giám Dc Phó Giám D6 Phó Giárn D6c 

PhOrig 
KT- KH 

Phong 
TC - KT 

PhOng 
TC - HC 

PhOng 
DT-XD 

Ban 
QLDA 

Mng hrâi Dixây 
AT VS V läpD.vii 

Danh sách các don vj ma Cong ty dãu hr gOp vn: 

Cong ty CP Du hr Be Tong Cong ngh cao (Sopewaco) 

II. K' k toán, don v tin t sü dizng trong k toán: 

1. K'ktoán 

NAm tâi chInh cUa Cong ty bt du tr ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 thang 12. 

2. Don vj tin t sfr ding trong k toãn: 

Báo cáo tái chInh dirçic trinh bay bAng d6ng Vit Nam (VND) 

III. Chun mrc Va ch d k toán ãp dIng: 

S 



Cong ty áp d%lng ch d k toán doanh nghip theo thông tx 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 
22/12/2014 và thông tu so 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 nm 2016 scra doi, bô sung mOt 
so diêu cüa thông tu so 200/2014/TT-BTC. 

Báo cáo tài chfnh duçic trInh bay b&ng dng Vit Nam (YND), theo nguyen tAc giá gc và phü 
hçip vâi các Chuán rnirc ké toán Vit Nam, H thông ké toán Vit Nam và các quy djnh hin 
hành có lien quan t?i  Vit Nam. 

IV. TOm tt các chinh sách k toán chC yu: 

Sau day là các chInh sách kê toán chü yu ducic Cong ty áp diving trong vic 1p báo cáo tài 
chfnh: 

Các loi t5 giá hi doái áp ding trong k toán 

Cong ty áp ding t giá theo huâng dn cUa thông tu s 200/2014-TT BTC ngày 22/12/2014 và 
thông hr s 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016. 

If&c tInh k toán 

Vic 1p báo cáo tâi chInh tuán thu theo chun mrc k toán, ch d k toán doanh nghip Via 
Nam và các quy djnh pháp l cO lien quan dn vic Ip và trInh bay báo cáo tài chInh yêu cu 
Ban Giám d6c phai có nhifng uâc tInh và giá djnh ánh huông dn s 1iu báo cáo ye cong ng, 
tài san và vic trInh bay các khoàn cong nçi và tài san tim tang ti ngày Ip báo cáo tài chinh 
cüng nhu các s lieu báo cáo v doanh thu và chi phi trong su& nAm tãi chInh. M.c dii các uâc 
tmnh k toán ducic 1p bang tht cá si,r hMu biEt cUa Ban Giám dc, s thrc té phát sinh có th 
khác vâi các uâc tInh, già djnh dt ra. 

1. COng ci tài chInh 

Ghi nhn ban du 

Tài san tài chInh. Tai  ngày ghi nhn ban du, tài san tài chInh duqc ghi nhn theo giá gc cong 
các chi phi giao djch có lien quan tr?c tiêp dn vic mua sam tài san tài chInh do. Tai san tài 
chInh cüa Cong ty bao gôm tién và các khoàn tucing &rang tiên, dau hr tài chInh ngan han, các 
khoàn phai thu khách hang, phái thu khãc, các khoán k qu5 và các khoãn dáu hr dài hn khác. 

Cong nr tài chInh. Tai  ngày ghi nhan ban du, cong nç tài chInh thrçcc ghi nhn theo giá g trir 
di các chi phi giao djch cO lion quan trrc titp dn vic phát hành cong nçi tái chInh dO. Cong nç 
tài chInh cUa Cong ty bao gôm các khoán phài trà ngi.rxi ban và chi phi phái trà. 

Dánh giá 1i sau ln ghi nhn ban du 

Hin tai,  chira cO quy dnh v dánh giá 1ii cong ci tài chinh sau ghi nhan ban du. 

2. Tiên mt và các khoãn tirong throng tin 

Tin mt và các khoán tirang dirang tin mt bao gm tin m.t tai  qu, các khoàn k cixçic, k 
qu5, các khoãn dâu Pr ngan han  hoc các khoàn dâu Pr có khà nang thanh toán cao dê dàng 
chuyn di thành tiOn và It rUi ro lien quan dn vic bin dng giá trj chuyOn dôi cüa các khoãn 
nay. 

3. Nguyen tc k toán các khoãn du tir tài chInh 
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Các khoãn du tu nm gi dn ngày dáo han:  bao gm các khoãn du tu ma Cong ty có djnh 
và kM näng gut dn ngày dáo han.  Các khoàn dâu tu n&n giü den ngày dáo han  chñ yêu là các 
khoãn tin gth ngân hang có kS' han vâi mic dIch thu lãi hang kr. 
Các khoàn dâu tu näm giü dn ngày dáo han &rVc ghi nhaajn bat dâu tir ngày mua và duçic xa 
djnh giá trj ban dâu theo giá mua. Thu nh.p lâi tir các khoàn dau tIr näm gilt dn ngày dáo han 
sau ngày mua &rqc ghi nhan trên Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trên Ca sâ d%r thu. 

Dr phOng phai thu khó dôi cüa các khoãn du tu nm gilt dn ngày dáo han  duc trIch lap  theo 
các quy djnh kê toán hin hành. 

4. Diy phOng nq phãi thu khO dOi 

Dr phOng phài thu khO dOi duqc trIch lap cho nhng khoãn phai thu d qua han  thanh toán tir 
sáu tháng trâ len, hoac các khoãn thu ma nguôi n khó có khà nang thanh toán do bj thanh l, 
phá san hay các khó khàn ttrong tsr, cAn c(r trich 1p dr phong theo quy djnh tai  thông tir so 
48/2019/TT-BTC do B Tài chInh ban hành ngày 08 thang 08 nAm 2019. 

5. Hàngtnkho 

Hang thn kho ducc tInh theo giá gc. Tru&ig p  giá trj thun có th th%rc hin duçc thp hon 
giá g6c thI phãi tInh theo giá trj thuân có the thc hin thrçic. Giá gc hang ton kho bao gôtn 
chi phi nguyen 4t lieu trirc tiêp, chi phi lao dng trijc tiep và chi phi san xuât chung, nu co, do 
có duçic hang tn kho a dja diem và trang thai hin thrc. 

Giá g6c cüa hang tn kho duqc xAc djnh theo phuang pháp bInh quan gia quyn. Giá trj thuAn 
cO th thrc hin duçrc xác djnh bang giá ban uâc tinh tnt các chi phi dê hoàn thành cling chi phi 
tip th, ban hang và phân phôi phát sinh. 

Hang tn kho cUa Cong ty chlt yu bao gm chi phi san xut kinh doanh dâ dang lien quan dn 
các di an va các chi phi phAt sinh liOn quan den dich vii tu van quàn l dx an. 

Dir phOng giàm giá hang tn kho duc lap cho hang tn kho 1i thôi, kern phm chit và khi giá 
ghi s cüa hang thn kho cao han giA trj thuân có the th%rc hin dugc tai  ngày kt thüc niên dO k 
toán. 

6. Tài san c dnh Va khu hao 

Tài san c djnh hltu hmnh &rqc trith bay theo nguyOn giá trir giá trj hao mon. 

Nguyen gia tài san c djnh hltu hInh bao gm giá mua và toàn bO các chi phi lien quan trirc tip 
dn vic dua tài san vào trng thai san sang sir diing. 

Tài san c djnh hltu hInh duqc khu hao theo quy djnh thông tu 45/2013-TT-BTC ngay 
25/4/2013 do BO tài chfnh ban hành có hiu tir ngày 10/6/2013. 
KhAu hao tinh theo phuang pháp durng thAng da trên thôi gian hitu dung uâc tfnh, ci the nhu 

sau: 

NAm 
Nba eta, vat kiEn true 6-7 
Máymóc&thitbj 7-15 
Phuong tin van  tài 7 
Thiet b van phOng 3-5 
Tài san hltu hInh khác 5-40 
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7. Thuê tài san 

MOt khoàn thuê duçc xem là thuê hoat  dQng khi ben cho thuC vin &rçic huo'ng phn lóii các 
quyên lçi và phái chlu rüi ro ye quyên sâ hUu tài san. chi phi thuê hoat dng thrçic ghi nhn vào 
báo cáo két qua hoat dng kinh doanh theo phisong pháp dumg thäng trong suôt thai gian thuê. 
Các khoàn tin nhn &rqc hoc phài thu nhAm tao  diêu kin k kêt hoat dông thuê hoat dng 
cling ducic ghi nhan theo phiio'ng pháp thr?ing thang trong suôt thôi gian thuê. 

Doanh thu cho thuê h9at dng ducic ghi nhn theo phtrong pháp duông thang trong suôt thii 
gian cho thuê. Chi phi trrc tiêp ban dâu phát sinh trong qua trInh dam phán k hçrp dông thuê 

hoat dng duçc ghi nhn vào giá trj cOn lai  cüa tài san cho thuê va cüng dirge ghi nhan  theo 
phixang pháp dix0ng thang trong suôt th?i gian thuê. 

8. Tài san c dinh  vô hinh và khu hao 

Tài san c dlnh  vô hInh th hin phn mn k toán và dirge trInh bay theo nguyen giá tri'r giá trj 
hao mOn lu5 ke. phn mém k toán dirge kháu hao theo phuang pháp duing thang trong vOng 
05 näm. 

9. Chi phi xây diyng co bàn d& dang 

Các tài san dang trong qua trInh xáy dirng phic viii miic dich san xut, cho thuô, quan trj hoie 
cho bt k' mic dich nào kháe ducic ghi nhn theo giá ôc. Viec tfnh khau hao cüa các tài san 
nay dirge áp ding gi6ng nhu vài cáe tâi san khac, bat dau tr khi tài san ô vao trng thai san 
sang si.'r ding. 

10. Bt dng san du tir 

B.t dng san du tu bao gm co sâ h tang do Cong ty nrn gi nh&m mic dIch thu lgi tir vic 
cho thuê hoc chi thng giá &rge trInh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn lüy kê. Nguyen 
giá eüa bt dng san dau ti.x dirge mua bao gôm giá mua và các chi phi lien quan trçre tiêp thu 
phi djch vi tu v.n ye lut pháp lien quan, thuê trtrâe ba và chi phi giao djch lien quan kháe. 
Nguyen giá bt dng san dâu tir tr xay là giá trj quyêt toán cong trinh hoc eáe ehi phi lien 
quan trxc tip cüa bat dng san dâu tir. 

Bat dng san du tu dirge kháu hao theo phircng pháp dirOng th&ng trong thai gian cho thuê. 

11. Các klioãn du tir dài han khác 

Các khoãn du tir dài han  khae th hin khoân du tu vào cong ty khác vOl t' l nhO han 20% 
von diêu l ciia dan vj nhn dâu tu và dirge phán ánh theo giá gôc. Dr phOng giãm giá các 
khoàn dau tu dài han  kháe duqe trIch 1p  cho các khoàn dâu ti.r dài han  nêu don vj nhn du tu 
bj l (trfr tru&ng hgp 1 theo kê hoach dA dugc xáe djnh trong phuong an kinh doanh trijOc khi 
dâutu). 

12. Chi phi trâ trithc 

Chi phi trà truOc bao gm eáe chi phi th%rc M dã phát sinh nhixng có lien quan dn kt qua hoat 
dng san xuat kinh doanh cüa nhiêu k' ké toán. 
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Các khoân chi phi trà truâc dài hn bao gm giá trj cong cvi, diing cii., linh kin 1oi nhO dã 
xuât dung và &rçlc coi là có khá nang dem li lcii Ich kinh té trong tuclng lai cho COng ty vói 
thai hn tir 01 näm trâ len. Các chi phi nay duqc von hOa duOi hInh thic các khoàn trã trnOc và 
&rc phân bô vào Báo cáo kêt qua kinh doanh, scr diving phuang pháp dung thang theo các quy 
djnh kê toán hin hành. 

13. Các khoän dr phOng phãi trã 

Các khoãn dtr phong phài trã duçic ghi nhn khi Cong ty có nghTa vi nq hin tai  do kt qua tu 
mOt sr kin dA xày ra, và Cong ty có khà näng phâi thanh toán nghia viii nay. Các khoãn d%r 
phong duçrc xác djnh trén Ca sâ uâc tInh cUa ban giam dc ye các khoân chi phi can thi& de 
thanh toán nghTa vi,i nçi nay tai  ngày k& thüc kS'  hoat dng. 

14. Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu bàn hang ducic ghi nl4n khi dng thai thOa man tt cá nàm (5) diu kiin sau: 

(a) Cong ty cia chuyn giao ph.n Ian rüi ro và lcii Ich gn lin vói quyn sâ hthi san phm hoc 
hang hóa cho ngl.rài mua; 
(b) Cong ty không cOn nAm gi quyn quãn l hang hOa nhu nguai sâ hthi hang hóa hoc 

quyên 
kiOm soát hang hóa; 
(c) Doanh thu duçic xác djnh tucing dôi chäc chan; 
(d) Cong ty s thu duxçc 1çi Ich kinh t tir giao djch ban hang; và 
(e) Xac djnh duçyc chi phi lien quan dn giao djch bàn hang. 

Doanh thu ccia giao djch v cung cp djch vi duçic ghi nhn khi kt qua cüa giao djch do &rgc 
xác cljnh mt cách clang tin cay. Truang hçip giao djch ye cung cap djch viz lien quan den nhiêu 
k thi doanh thu ducc ghi nhn trong k' theo kt qua phn côngvic ciA hoàn thành ti ngày 
cia bang can d& ke toán cUa kS'  do. KEt qua cüa giao djch cung cap djch v'i duqc xác dInh  khi 
thOa mAn tat ca bón (4) diêu kin sau: 

(a) Doanh thu dircc xác djnh ttrang d6i chAc ch.n; 

(b) CO khà nàng thu di.rçc lçii Ich kinh t tir giao djch cung cap djch vii dO; 

(c) Xác cljnh dirçrc phan cong vic ciA hoàn thânh ti ngày cCia bang can di k toán; va 
(d) Xác djnh duçic chi phi phát sinh cho giao djch vA chi phi d hoàn thành giao dch cung cp djch 
viii dO. 

LAi tin i duçxc ghi nh.n trén co sâ dn tIch, dugc xác dlnh  trên s6 du các tài khoàn tin gCri 
và lAi suât áp ding. 
LAi tir các khoân Mu Pr tài chInh di.rçic ghi nhn khi Cong ty có quyen nhn khoàn lAi. 

15. Hqp ding xãy diyng 

Khi k& qua thrc hin hqp dng xây drng có th &rc uâc tinh mOt  cách dang tin cay, doanh 
thu và chi phi lien quan den hqp dông duxqc ghi nhn Prong üng vâi phân cOng vic da hoàn 
thành ti ngAy ket thüc nien dO ké toán durqc tinh bang t l han tram gitia chi phi phát sinh 
cüa phân cong vic da hoàn thành tai  ngày kêt thüc niOn dO ke toán so vâi tng chi phi dr toán 
cUa hçrp dong, ngoi trir tn.rOng hçrp chi phi nay không Prong throng vOi phãn khOi lucing xáy 
lap ciA hoàn thành. Khoãn chi phi nay có then bao gôm các chi phi phi them, các khoàn bOi 
thuon và chi thu&ng th%rc hin hcrp ding theo thoà thun vâi khách hang. 
Khi ket qua thrc hin hçp ding không th duçxc uâc tInh mOt  cách clang tin cay, doanh thu chi 
duçic ghi nhn Prong throng vâi chi phi cüa hcvp ding ciA phat sinh ma vic hoàn trã là tuong 
d6i chAc chAn. 
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16. Ngoi t 

Cong ty ap dng xfr 1' chênh 1ch t' giá theo huó'ng dn cüa chuAn mijc k toán Vit Nam s6 
10 (VAS 10) " Anh huong ca vic thay dOi t giá hôi doái. Theo do, các nghip vii phát sinh 
bang các 1oi ngoi t duvc chuyên doi theo t' giá ti ngày phát sinh nghip vi. Chênh 1ch t 
giá phát sinh tr các nghip vt nay duqc hach  toán váo báo cáo kêt qua hoat dQng kinh doanh. 

S du cac tAi san bang tin và cong nçi phai thu, phãi trã cO g6c ngoai t ti ngày kt thüc k' k 
toán &rçic chuyn di theo t' giá ti ngày nay và duçic xci nhu sau: 

Chênh 1ch t' gia phat sinh tcr vic dánh giá lai các khoãn tin, phái thu ngan han  và phãi trã 
ngan han  có goc ngoi t ti ngày k& thüc kS'  k toán sau khi bci trci chênh 1ch tang và chênh 
1ch giám, so chênh 1ch con lai  ducic dua vào doanh thu hoat dng tãi chIrth hoc chi phi tài 
chInh trong k5'. 

17. Chi phi di vay 

Chi phi di vay lien quan trrc tip dn vic mua, du tu xay dmg hay san xut tài san c djnh 
cho giai don truâc khi ducc dua vào sCr ding hoc kinh doanh ducic cong vào nguyen giá Tài 
san c6 djnh (ducic v6n hoá), chi phi di vay phát sinh sau khi tâi san dâ dua vao sci ding, kinh 
doanh ducxc ghi nh.n vào chi phi trong ks'. 

Tt cã cac chi phi lAi vay khác thrqc ghi nhn vào Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh khi 
phátsinh. 

18. Thue 

Thu thu nhap doanh nghip th hin tng giá tr cüa s thu phãi trà hin tai  và sé thu& hoãn 
iai. 

S thus phãi trã hin tai  ducc tinh dja trên thu nhp chlu thu trong k$'. Thu nhp chju thu 
khác vOi lçii nhun thuân ducic trInh bay trén báo cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh vi thu nhp 
chju thug không bao gOm các khoán thu nhp hay chi phi tinh thu ho.c duqc khâu trir trong 
các k' khac (bao gôm cã 10 mang sang, nu cO) và ngoâi ra khong bao gOm các chi tiéu không 
chju thuê hoc không duqc khu trcr. 

Thu thu nhp hoan lai  duçic tinh trén các khoàn chênh 1ch giUa giá trj ghi s6 và ca s& tinh 
thuê thu nhp ca các khoãn rn11c tài san hoc cong n trên báo cáo tài chfnh và duçc ghi nhn 
theo huang pháp bang can dOi ké toán. Thus thu nMp  hoân  lal  phái trá phai dirge ghi nhn 
cho tat cã cc khoân chênh 1ch tm thai cOn tài san thuê thu nhp hoân 1i chi dirge ghi 
nhn khi chäc chán có dü igi thun tInh thuê trong tuang lai dê khâu tri'r các khoãn chCnh loch 
tm thai. 

Thud thu nháp hoàn lai dirge xác djnh theo thuE sut dr tIrth se áp dung cho kS'  tài san dugc thu 
hi hay ng phái trã dirge tharih toán. Thu thu nhp hoAn lai  dirge ghi nhn van báo cáo kt qua 
hoat dng kinh doanh trcr truang hqp khoân thu dO có lien quan dn the khoãn mi,ie dirge ghi 
thäng vào vOn chü sci hciu. Trong trumg hgp do, thuê thu nhp hoan lai cüng dirge ghi thang 
vào v6n chci s& hthi. 
Tài san thuê thu nhp hoãn lai  và thu thu nhp hoân Iai  phãi trã dirge bü trci khi Cong ty có 
quyn hgp pháp dé bci trr giUa tãi san thus thu nhp hin hành voi thue thu nhp hin hành phai 
nQp vã khi các tài san thu thu nhp hoan lai  vâ thu thu nhp hoan lai  phai fr lien quan tOi 
thu thu nhp doanh nghip dirge quan 1 bâi cüng mt ca quan thus và Cong ty có di,r djnh 
thanh toãn thud thu rihâp hin hành trén ca sci thuân. 
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Vic xác djnh thu thu nhp doanh nghip phài np va thu thu nhp hon 1i cUa COng ty can 
ci vào các quy djnh hin hành ye thuê. Tuy nhien, nhung quy djnh nay thay dOi theo tirng thai 
k' va viec xác djnh sau cüng ye thud thu nhp doanh nghip tu5' thuc vào ket qua kiêm tra cüa 
cci quan thuê có thâm quyên. 

Các Ioi thus khác dircc ap dung theo các luat  thug hiên hành tai Viêt Nam. 

V. Thông tin b sung cho chi tiêu trinh bay trên bang can di k toán, báo cáo kt qua 
hot dng kinh doanh 

1. Tin và các khoãn tu1ng throng tin 

30/09/2022 01/01/2022 
VND VND 

Tièn mat 132.355.647 100.255.523 
Tin gth ngan hang không k' hn 14.302.397.453 55.570.985.880 
Tusmg ducmg tien 

Cong 14.343.753.100 55.671.241.403 

2. 

a.  

Các khoin du tir tãi chInh ngn hn 

Du fir nm gui dn ngây dáo hn ngn Iin 

3 0/09/2022 01/01/2022 
VND VND 

TingOicOk'hn 417.000.000.000 407.000.000.000 

b.  

Cong 

Du tir gOp von vào dcrn v  khác 

417.000.000.000 407.000.000.000 

COng ty CP Dâu fir B tOng cOng ngh cao 

30/09/2022 0 1/0 1/2022 
VND VND 

GiagOc 10.530.00.000 

Cong 10.530.000.000 

Dr phông - (10.530.000.000) 
Giálrjhçvp 1' 

Cong 
Knày 

SO dir ti ngay 01/01/2022 10.530.000.000 
Xü 1 tOn tht du fir 10.530.000000 
SO dir ti ngay 30/09/2022 

SOPEWACO d bj tàa an tuyén bO phá san. Thea do, Cong ty quyt djnh dung khoán dr phOng giam giá 
du tu dài han dA lap d bU dap tOn tht lthoãn du fir dài han  và x 1 tOn that dáu fir theo quy djnh do 
khoán du tix không cO khâ. näng thu hOi. 
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3. Cäc khoãn phâi thu cüa khách hang: 

a. Phâi thu cüa khách hang ngn han 

Lien doanh Vit - Nga VIETSOVPETRO 

30/09/2022 01/01/2022 
VND VND 

15.129.377.777 

COng ty TNHH dong tàu và ca khf Hang Hãi Sal GOn 13.531.918.730 13.531.918.730 

Cong ty TNHH Dlch  vi K thut Bc Hãi 11.207.115.348 
Cong ty TNHH MTV Djch viii Ca KhI Hang Hãi (PTSC- 
MC) 3.052.658.566 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD (HFII) 5.363.329.780 1.745.733.352 
Cong ty CP DV LAp Dt, Vn Hành & Bão Dirông CT DK 

Biên PTSC (POS) 100.741.925 411.796.880 

Cong ty CP ch tao  giAn khoan Du KhI 1.548.285.115 179.162.004 

Cong ty CP Kt Cu Kim Loi va Lp May Du KhI 1.797.943.340 358.851.081 

COng ty C phân Ca khI xây dirng AMECC 105.843.059 309.388.259 

Cong ty TNHJ-I Hài Litu 60.464.880 370.223.150 

Tng cong ty CP Djch K Thut Vit Nam(PTSC) 281.573.092 121.411.974 

52.179.251.612 17.028.485.430 

b. 

CQng 

Phài thu cfia khách hang là các ben lien quan 
30/09/2022 01/01/2022 

VND VND 

Cong ty TNHH MTV Djch vi Ca KM Hang Hài (PTSC- 
MC) 3.052.658.566 

Cong ty CP ch to giàn khoan Du Khf 1.548.285.115 179.162.004 

Tang cong ty CP Djch K Thut Vit Nam(PTSC) 28 1.573.092 121.411.974 
Cong ty CP DV Lp Dat, Vn Hành & Bào Duông CT DK 
Biên PTSC (POS 100.741.925 411.796.880 

Cong 4.983.258.698 712.370.858 

4. 

a. 

Các khoãn phãi thu khác 

Ngn hn 
30/09/2022 01/01/2022 

VND VND 

Phãi thu lAi tfr tin gui ngân hang cO kS' han 8.049.843.844 4.833.794.523 

Phãi thu khác 8.498.541.056 2.369.364.613 

K' cuçc, k qu 68.000.000 68.000.000 

Tam 'rng 
239.589.080 147.158.059 

Cong 16.855.973.980 7.418.317.195 
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b. Dài han 
3 0/09/2022 01/01/2022 

VND VND 

Kcu'qc,kqu5 3.000.000 3.000.000 
Cong 3.000.000 3.000.000 

5.  Hang tn kho 

30/09/2022 01/01/2022 
VND VND 

Hang dang di dumg 
Nguyen, vat 1iu - 
Hang hóa 101.405.054 94.903.541 
Hang güi ban 2.974.006.406 
Chi phi san xu.t, kinh doanh dâ dang 293.701.765 

Cong 3.369.113.225 94.903.541 

6.  Tãi san d& dang dãi hn 
Chi phi xây drng ca ban d dang 

30/09/2022 01/01/2022 
VND VND 

XD can cr DV hang hãi DK Sao Mai — Bn Dinh 33.340.660.056 33.085.072.292 

XD kim DV DK 35 ha( Sao Mai - Bn Dlnh) 
XD CT san lap nt b.ng phân khu 1- Phân k' 1(07ha) 

Hang miic thi cong h th6ng PCCC phân khu 1- phân kS'  1 
Nhà van phong Container 

1.934.142.467 1.934.142.467 

Dir an khâc 81.818.182 81.818.182 

Cong 35.356.620.715 35.101.032.941 

7. Tài san c dinh htu 

NGUYEN GIA 

hInh 

Nhà cüa, 
ki& trUc 

VND 

May móc, 
thi6t bj 

VND 

Phucmg tin 
4n tái 

VND 

Thit bj 
DC quàn 1 

VND 

Tài san 
httu hinh khác 

VND 
TOng 

VND 

Sduti 31/12/2021 7.728.065.904 1.267.763.000 3.450.460.524 359.317.605 101.844.422.889 115.077.169.922 

Mua trong nAm 
DAu Lu XDCB - - 
Gum do thanh I 395.790.000 31.350.000 427.140.000 

sO du tai  30/09/2022 7.728.065.904 1.267.763.000 3.450.460.524 359.317.605 101.844.422.889 114.650.029.922 

GIA TRJ HAO MON LUY KE 

sO du tai  31/12/2021 6.415.033.493 640.283.289 3.001.017.226 359.317.605 34.052.417.952 44.468.069.565 

KhOu hao trong kj' 348.180.768 78.735.709 87.427.737 2.394.435.030 2.907.779.244 

Giâm khAu hao trong k5' 

SO du ti 30/09/2022 6.763.214.261 718.018.998 3.088.444.963 359.3 17.605 36.446.852.982 47.375.848.809 
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GIA. TRJ CON LII 

S du tai 31/12/2021 
1.313.032.411 627.479.711 449.443.298 67.792.004.937 70.181.960.357 

S6 dir tei 30/09/2022 964.851.643 549.744.002 362.015.561 65.397.569.907 67.274.181.113 

Giá tr cUa TSCD bao gm các TSCD dà kMu hao h& nhung vn can si'r ding ti ngày 30 tháng 09 näm 2022 vâi 
giá trl là 29.172.973.342 dng (ti ngày 01/01/2022 là 27.032.428.828 ding). 

8. Tài san c dnh vô hInh 
PhAn mm k toán Tng 

VND 
NGUYEN GIA 
S6 dir tel 31/12/2021 53.372.880 53.372.880 
S dir tai 30/09/2022 53.372.880 53.372.880 
GIA TR! IIAO MON LUY ICE 
s6 dir tei  31/12/2021 53.372.880 
Khâu hao trong kS' 

86 dir tai 30/09/2022 53.372. 880 
GIA TRJ CON LI 
s6 dir tai 31/12/2021 0  

86 dir tei 30/09/2022 

9. Bt dng san du tir 

NGUYEN GIA 
S6 dutei 3 1/12/2021 và 30/09/2022 

 

0 

 

 

Ca sâ ha tAng 
VND 

229.280.786.454 

5 5.4 15.28 1. 827 
3.55 1.453 .892 

GIA TR HAO MON LUY KE 
S dir tei  31/12/2021 
Khâu hao trong k5' 
S6 dir ti 30/09/2022 

 

 

58.966.735.719 

 

    

GIA TR4 CON LAI 
S6 dir tei  31/12/2021 173.865.504.627 

S dir tel 30/09/2022 170.314.050.735 

Chi tit nguyen giã bAt dQng san dâu tu cüa Cong ty thur sau: 

S6dudAukS'vàcuikS' 
VND 

Dx an Ca sâ ha tAng 39,8 hectare (i) 
Dx an Ca sà ha tAng 23 hectare (ii) 

 

13 1. 88 1.668.267 
97.399.118. 187 

  

229.280.786.454 

    

(1) BAt dng san dAu tir th hin ca sâ h tAng và din tIch dAt 39,8 ha tai  C ci Djch vii Hang 
hài Dâu khI Sao Mai Ben Dlnh cUa d%r an Sao Mai Ben DInh dà hoàn thành näm 2009 và sau do 
&rçlc thuê bài Cong ty C phân Ch tao  Giàn khoan Dâu khI tr näm 2010. Bat dng san dâu tu 
nay duc khAu hao theo phuang pháp throng thAng trong thOi gian thuê là 48 nàm. 
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(ii) Bt dng san d.0 tu th hin ca sâ h tang và din tIch dAt 23 ha &rc thuê bâi Cong ty C 
phân Kêt câu Kim loai và Lap may Dâu khI nãm 2010. Giá tr thijc cüa khoãn dâu tu nay ducic 
tam ghi nhn vào nàm 2010 và duqc khâu hao theo phuan phap duông thang trong vOng 49 
näm. Näm 2011, bat c1ng san dâu tu nay di.rçc quy& toán dâu ti.r và không có sirr biên dOi dáng 
ké trong giá trj cüa bat dQng san dâu ti.r nay. 

10. Chi phi trã trithc: 
a. Chi phi trã trtr&c ngàn hn: 

30/09/2022 01/01/2022 
VND VND 

Chi phi trã tnrâc ngn han 521.582.720 565.000.663 
Chi trã trithc dich  vi xin gMp phép hang hãi cho sã lan 
Holmen Pacific 502.944.444 
CF trãtruâc thuê can hO GA.2524 Va GA.2315 37.350.000  

Cong 1.061.877.164 565.000.663 

b. Chi phi trã trtró'c dâi hn: 
3 0/09/2022 01/01/2022 

VND VND 

Chi phi cong cii d%ing C%I 252.276.517 202.968.908 
Chi phi chthig n1in ASME 396.870.251 753.905.831 
Chi phi trã truâc dAi han 554.754.345 582.258.045 

Cong 1.203.901.113 1.539.132.784 

11.  Tài san khác 
Scu6ik' S6dAunAm 

VND VND 

Tài san ngân han  khác 

Cong 0 0 

12. Phãi trã ngrOi ban 
a. Phãi trã nguO'i ban ngàn hn 

3 0/09/2022 01/01/2022 

Giá trj 
VND 

Giá trj 
VND 

S6 cO khà nang 
trãnçi 

S có khã näng 
trãnçi 

COng ty ThHH Hãi Lmi 8.604.465.490 8.604.465.490 563.755.504 563.755.504 
COng ty TNHH Du Ljch Thircing Mai  và 
Dâu ttr K' Nghi Vàng - 458.496.400 458.496.400 
Cong ty TNHH khách Sn Dâu KhI 86.449.091 86.449.091 270.211.702 270.211.702 
PTSC 
COng ty TNHH Thit b Du khi Hoàng 
thiên Kim 466.770.860 466.770.860 

COng ty Cáng Djch vi DAu khI 18.303.624 18.303.624 18.309.390 18.309.390 
COng ty TNHH TMDV Nhà hang sir kin 
Huxmg Xua 138.915.000 138.915.000 

Cong ty CP ft vAn XD CT Hang Mi 109.921.284 109.921.284 109.921.284 109.921.284 
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Cong ty TNHH TM Va DV KS'  thuat 
HANANDT 116.198.664 116.198.664 

COng ty CP X.ng Du Du khI Ving Thu 8.572.740 8.572.740 - 

Phàitràcho các donvjkhác 122.158.579 122.158.579 314.471.317 314.471.317 

b. 

Cong 9.671.755.332 9.671.755.332 1.735.165.597 1.735.165.597 

Phãi trã ngtrM ban là các ben lien quan 
3 0/09/2022 01/01/2022 

VND VND 
Giá trj S cO khá nang Giá trj So có kM nng 

trãnçl trãng 

Cong ty C ph.n Ch to giàn khoan Du 
khf 
COng ty TNHHIvITV Djch Vi Ca khI 
Hang Hài (PTSC-MC) 

Cong ty Cáng Dlch  vi Du khf 
COng ty TNHH khách Sn Dâu KM 
PTSC 

18.303.624 
86.449.091 

18.303.624 
86.449.091 

18.309.390 
270.211.702 

18.309.390 
270.211.702 

Cong 104.752.715 104.752.715 288.521.092 288.521.092 

13. Thud và các khoän phãi np/t1iu nhà nithc 

S du näm 

Thud GTGT hang ban ni da 

s6 phái nQp trong 
nAm 

S d thrc np 
trong näm Cu6i näm 

Thu GTGT hang nhp khâu 4.558.853 4.558. 853 
Thud tiéu thi dAc bit 3. 89 1.655 3. 89 1. 655 
Thus xut nhp khu 
Thud TNDN doanh nghip (219.756.995) (219.756.995) 
Thuê thu nhâp cã nhân (439.792.429) 735.773.416 45 1.381. 168 (155 .400. 18 1) 

Thue khác (64.828.592) 27.822.224 27.822.224 (64.828.592) 
Thu mOn bài 3.000.000 3.000.000 

Cong (724.378.016  775.046.148 490.653.900  (439.985.768) 

14. CM phi phâi trã 

a. Chi phi phãi trã ngn hn 
3 0/09/2022 01/01/2022 

VND VND 

Chi phI trich trtrâc tm tInh giá vn hang ban 2.743.904.525 590.828.312 
Các khoân trich tnrâc khác 189.984.224 181.669.946 

Cong 2.933.888.749 772.498.258 
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b. Chi phi phãi trã dài hn 

30/09/2022 0 1/0 1/2022 
VND VND 

TrIch trixàc CF ma bâo lành bào hành cho Dir 
an Sao yang Di Nguyt 

54.356.363 

TrIch trtxàc CF ma bão 1h bão hành cho DA.Dai Nguyt 
- Sao Vang Dai  Nguyt 17.856.036 89.0 19.509 

Cong 17.856.036 143.375.872 

15.  Phãi trä khác ngn hn 

30/09/2022 01/01/2022 
VND VND 

C tirc phã trã c dOng 3.952.885.020 3.955.452.505 
Các khoãn Phãi trà khác 8.078.957 299.958.097 

Cong 3.960.963.977 4.255.410.602 

16. Doanh thu chixa thtrc hiên 

Doanh thu chira thrc hin th hin s6 tin Cong ty thrçic trã truâc tr vic cho thuê ca sâ h t&ng 
tai Can cir Djch vi Hang hái Dâu khI Sao Mai - Ben Dinh, thành phô VCing Tàu. 

Chi tit s dir doanh thu chira t1c hin cüa Cong ty nhu sau: 

30/09/2022 01/01/2022 
VND VND 

Doanh thu chira thrc hin d an 39,8 ha 106.361.872.584 108 .624.89 1. 150 
Doanh thu chira thuc hiên dr an 23 ha 80.807.241.074 82.447.072.346 
Doanh thu chira thrc hin djch vi cung cap Câu 8 tan — 
DA. BK-18A-Lo 09.1 450.839.144 
Doanh thu chira thrc hin djch vii cung cp Vt tu Din 
choD,ránRC10-Lô 09.1 3.042.266.426 

Cong 190.662.219.228 191.071.963.496 

Doanh thu chira thrc hin DA.39,8ha và DA.23ha cüa COng ty duqc phan bó theo ljch biu sau: 

30/09/2022 01/01/2022 
VND \TND 

Trong yang mQt nrn 5.203.799.784 5.203.799.784 
Tr näm th 2 dn nAm thi'r näm 20.8 15. 199. 136 20.8 15. 199. 136 
Sau 5 nãrn 161. 150.114.738 165.052.964.576 

CQng 187.169.113.558 191.071.963.496 

Doanh thu chi.ra thrc hin ngán hn 5.203.799.784 5.203.799.784 
Doanh thu chira thuc hin dâi han 181.965.313.874 185.868.163.712 
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17. Thus thu nhp hoãn 1i phãi trá 

Thu thu nhp hoân lai phài trà di.rçic ghi nhan trên khoàn chênh 1ch t?rn  thôi gitia giá trj ghi so 
ccia bAt dng san dâu tu và ca sâ tInh thuê thu nhp doanh nghip do cO sr khác bit ye thôi gian 
tfnh kháu hao theo quy dnh ti Thông ttr sO 45/201311'l-BTC ngày 25 tháng 4 näm 2013 cüa B 
TM chInh và thai gian tmnh khAu hao cUa Cong ty phân b theo thii tgian cho thuê bat dng san là 
48và49nAm. 

30/09/2022 01/01/2022 
YND \ND 

Thud suAt thu TNDN hoân li (*) 20% 20% 
Thuéthunhphon1iphàitrã 11.041.364.735 9.488.778.875 

Cong 11.041.364.735 9.488.775.875 

(*) Thud suAt thu thu nhp doanh nghip sCr ding d xác djnh giá trj thu thu nhp hoân lai 
phài trà áp ding theo Lut thug so 3 2/20 13/QH 13 ngày 19/6/2013. 

Ghi nh.n trong näm 

18. V6nchüs&hthi 

665.393.940 

 

887.191.920 

   

a. Bang di chiu bin dng cüa vn chü s& hüu 

Vn gop cüa 
chüshUu 

Qu du tu phát 
trin 

Lçii nhun sau 
thuê 

chua phân phOi 
(trInh by 1i) 

COng 

s6 dir tai 01/01/2021 

Lcii nhun trong nAm 

VND VND VND VND 

500.000.000.000 44.351.392.969 8.810.733.283 553. 162.126.252 

856.802.341 856.802.341 

Phân ph61 các qu (249.955.970) (249.955.970) 

S dir ti 3 1/12/2021 500.000.000.000 44.351.392.969 9.417.579.654 553.768.972.623 

S dir ti 01/01/2022 500.000.000.000 44.351.392.969 9.417.579.654 553.768.972.623 

Lçii thun trong k' 826.346.124 826.346.124 

Phân phói các qu5 85.680.234 85.680.234 

Chi khác 

S dir ti 30/09/2022 500.000.000.000 44.351.392.969 9.417.579.654 554.509.638.513 

Mc dIch trIch l.p  và sr dvng  các qu5 : Các qu' duçic trIch 1p và sCr ding theo diu 1 Cong ty 
và nghj quyt Di hOi  cô dông. 
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b. Chi tit vn chü s& hüu 

30/09/2022 
VND  

0 1/0 1/2022 
VND 

T&ig COng ty C phn Dch vix K thut DAu Khi 
Cong ty TNHH San xuât Thucmg mai Vit Anh 
Cong ty C phn Tu vthi vã DV Tuang Lai 
V6n gOp cüa các d6i tirqng khác 

Cong 

255.000.000.000 
65.081.000.000 
33.060.000.000 

146.859.000.000 
500.000.000.000 

255.000.000.000 
65.081.000.000 
32.000.000.000 

147.919.000.000 
500.000.000.000 

C. Các giao djch v vn vth chü sô hthi và phãn phM c tüc, chia lqi nhun 

V6n du tw cüa chü s& htFu 30/09/2022 0 1/0 1/2022 

V6n gop ti ngày dâu kS' 
VOn gOp tAng trong k' 
Von gOp tai  ngày cuOi k' 

d. Co phiu 

VOn du tir cüa chü s& hflu  

VND 

500.000.000.000 

500.000.000.000 

30/09/2022  

VND 

500.000.000.000 

500.000.000.000 

0 1/0 1/2022 

sO h.rccng cO phiu dang luu hành 
CO phiu pho thong 
CO phiu iru dAi 
Mnh giá cô phiêu dang hcu hành (dong/co phiêu)  

VND 

50.000.000 
50.000.000 

10.000  

VND 

50.000.000 
50.000.000 

10.000 

C. CO tüc 

CO tfrc cong bO sau ngãy kOt thüc k' k toán nAm 

CO tirc dA cong bO trn cO phiu phO thOng(dOng/c6 phiu) 

VI. Thông tin bO sung cho các khoãn miic trInh bay trong bão cáo kt qua hot ng san xut 
kinhdoanh: 

19. Doanh thu 

Tfr 01/01/2022 Tü 01/01/2021 
dn 30/09/2022 dn 30/09/202 1 

VND VND 

30/09/2022 0 1/0 1/2022 
VND VND 

Doanh thu cho thué bt dng san du t.r và mt bi 
Doanh thu xây lAp, Ca khi 
Doanh thu cung cap VTTB, kM LPG 
Doanh thu bAn hang & cung cap djch vi khAc 

Cong 

3.902.849.838 
20.060.488.966 
58.633.450.548 
16.265.445.139 
98.862.234.491  

4.525.617.838 
44.900.814.651 
64.556.928.609 

9.887.019.319 
123.870.380.417 

20. GM vOn hang ban 
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Tir 01/01/2022 
dn 30/09/2022 

VND 

Tr 01/01/2021 
dn 30/09/202 1 

VND 

Giá v6n cho thuê bt dQng san du ti.r, mt bai 3.551.453.892 3. 878. 159.3 32 
Giá von xây lAp, c khf 19.306.013.778 42.42 1. 129. 301 
Giá von cung cp VTTB, khi LPG 58.099.011.488 64.404.898.386 
Giá von cüa dich vt khác 13.789.231.216 8.537.600.175 

Cong 94.745.710.374 119.241.787.194 

21.  Doanh thu hot dng tat chInh 

Tr 01/01/2022 Tfr 01/01/2021 
dn 30/09/2022 dn 30/09/202 1 

VND VND 

Ui tin gth ngân hang 
LAi chnh 1ch t gia 

16.167.933.527 
466.474.580 

15.754.100.059 

Cong 16.634.408.107 15.754.100.059 
22.  Chi phi tat chinh 

Tü 01/01/2022 Tir 01/01/2021 
dn 3 0/09/2022 dn 30/09/202 1 

VND VND 

Chi phi lAi vay 5.178.082 
Lô chnh 1ch t giá 10.595.794 141. 101.707 

Cng 15.773.876 141. 101.707 

23.  Thu nhp khác 
TCr 0 1/01/2022 Tr 01/01/2021 

dn 30/09/2022 dn 30/09/2021 

VND VND 

Thanh 1, nhixçmg ban TS, CCDC 13. 181.818 
Thu nhp &rçxc bôi thu?ng 64.400.000 37.57 1.200 
Thu nhâp khác 24.884.736 

Cong 89.284.736 50.753.018 

24.  Chi phi khác 
Tr 0 1/01/2022 lu 01/01/2021 

dn 30/09/2022 dn 30/09/2021 

VND VND 

Chi phi bi thu?mg, b phat 
Chi phi thanh l, nhuçing ban CCDC 
Chi phi khác 

700.000 

7 

Cong 701.000 
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25. Chi phi ban hang và chi phi quän l doanh nghip 
a. Các khoân chi phi quãn 1' doanh nghip phát sinh trong k' 

Tr 01/01/2022 
dn 30/09/2022 

VND 

Tir 01/01/2021 
dn 3 0/09/2022 

VND 

Chi phi hwng nhân vién quàn ly" 8.481.002.866 8.577.530.952 
Chi phi BRXH, BHYT, BHTN, KPCD 1.765.303.117 1.943.680.223 
Chi phi 4t lieu van phOng 854.954.722 542.462.939 
Chi phi d%ing cii, do dcing 160.965.741 98.686.415 
Chi phi kháu hao 1.590.549.896 1.592.631.747 
Chi phi thud và 1 phi 22.340.000 16.3 38.000 
Chi phi dir phOng 
Chi phi djch vi mua ngoài 2.372.780.243 1.532.874.751 
Chi phi bang tin khác 3.620.145.058 3.483.729.864 

Cong 18.868.041.643 17.787.934.891 

b. Các khoãn chi phi ban hang phát sinh trong k5 

Chi phi vt 1iu 

Tr 01/01/2022 
dn 3 0/09/2022 

VND 

Tr 01/01/2020 
dn 3 0/09/2020 

VND 

Chi phi khu khao TSCD 463.96 1.376 989.121.699 
Cong 463.961.376 989.121.699 

26. Chi phi san xut kinh doanh theo yu M 

Tr 0 1/01/2022 Tr 01/01/2021 
dn 30/09/2022 dn 30/09/202 1 

VND VND 

Chi phi nguyen 1iu, v.t Iiu 3. 140.069.687 8.178.490.429 
Clii phI nhân cong 28.694.641.511 28. 572.317. 157 
Chi phi khâu hao tài san c djnh 6.459.233.136 7.508.215.298 
Chi phi dch vi1 mua ngoài 14.260.324.753 16.613.562. 810 
Chi phi khác 3.820.339.637 4.10 1.978.132 

Cong 56.374.608.724 64.974.563.826 
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27. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành 

hr 01/01/2022 
dn 30/09/2022 

VND 

hit 01/01/2021 
dn 30/09/2021 

VND 

Lqi nhun truâc thu 1.49 1.740.064 1.514.333.023 
Diu chinh thu nhp chiu thud 
Cãc khoân diu chinh tang 345.068.298 1.009.054.845 
Các khoàn diu chinh giãm (3.326.969.700) (3.326.969.700) 
Thu nhãp chju thud (1.490. 161.33 8) (803.581.700) 
Thud suât 20% 20% 
Chi phi thus thu nhp doanh nghip 
B6 sung chi phi thu TNDN các nam truâc 

CM phi thus thu nhp doanh nghip hin hành 

Tai ngay 30/09/2022 khoàn tin 1 tInh thu là 5.797.952.022 dng. 

Các khoàn 1 tInh thus mang sang cüa Cong ty së dirçyc dáo han  nhi.r sau: 

NAin ht hn 
Tlnh hinh quyt 

toán Lô tfnh thus 

VND 

    

2022 D quy& toán 2.270.899.126 
2024 Chua quy& toán 356.725.976 
2026 Chtra quyêt toán 1.680.165 .5 82 
2027 Chixa quyêt toán 1.490. 161. 338 

VIL Các thông tin khác: 

1. Thuê hoyt dng 

hr 0 1/01/2022 Tir 0 1/01/2021 
dn 30/09/2022 dn 30/09/2021 

VND VND 

Chi phi thus hoat  dQng thi thMu dã ghi nhn vào báo cáo 
kêt qua hot dng san xuât kinh doanh trong k' 444.825.000 1. 162.219.650 

Tai ngày cui kS'  báo baa Cong ty Ca CC khoãn cam kt thuê hoat dng không hu5' ngang vài 
lich thanh toán nhu sau: 

30/09/2022 30/09/2021 
VND \TND 

Trong yang mt narn 593.100.000 593.100.000 
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Tr näm tht'r 2 dn narn thr n.m 2.372.400.000 2.372.400.000 
Sau nàm näm 17.941.275.000 18.534.375.000 

Cong 20.906.775.000 21.499.875.000 

Khoãn thu€ hoat th hin tng s tin thué phái trã cho vic thuô 0.5ha tai  baithi cong cüa 
Cong ty Co phân Ché tao  Gián khoan Dâu khI nhAm phyc vç cho boat dng san xuât kinh doanh 
cCza Cong ty, theo phi 1ic hqp dông dis?c k vi thi han  thrc tInh tr ngây 01 tháng 11 näm 2016 
dnngày31 tháng 12 nam 2057. 

2. Thông tin v các ben lien quan 

a. Danh sãch các ben lien quan: 

Ben lien quan 

Tng Cong ty C6 phn Djch vi K5 thut Du khI Vit Nam PTSC 
Cong ty TNHH MTV Djch vi Cci khI Hang hài 
Cong ty TNHHH Khách san  Dâu kM PTSC 
Cong ty Cãng Djch vJi Dâu kM PTSC 
Cong ty CP Lap dt, Vn hành Va Báo duOng CT Biên PTSC 
Cong ty Djch vi Dâu khI Dà Nän 
Cong ty CP ch tao  giãn khoan Dáu khI  

M&quanh 

ChUsâhthi 
Thành viên PTSC 
Thành viOn PTSC 
Thãnh viên PTSC 
Thành viên PTSC 
Thành viên PTSC 
Thành viOn PTSC 

Trong qu$', Cong ty d có các giao djch san vói các ben liOn quan: 

Cun cp dich vu 

Tr 0 1/01/2022 
dn 3 0/09/2022 

VND 

Tr 01/01/2021 
dn 30/09/2021 

YND 

Tng cOng ty C6 phn Djch v K5' thut Du khI Vit Nam 1.296.951.258 864.754.525 
Tang cOng ty PTSC — CN Ban QLDA DT Xây Drng PTSC 
COng ty TNHH MTV DV C Khf Hang Hái 20.060.488.966 3 8.222.080. 190 
Cong ty CP chO tao  giãn khoan D khi 7.160.648.588 6.4 12.364.073 
Cong ty CP DV Up Dt, Vn Hành & Bao DuOng CT DK 
Bin PTSC (POS) 211.658.260 5.965.913.441 

Mua dich vu 

Tng cOng ty C phn Djch viii K thut Du khI Vit Nam 
Cong ty Cáng Djch vi Dan khI PTSC 118.787.050 3 15.301.600 
Cong ty Djch vi D khI Dà Nng 
COng ty TNHH Khách san  Du Khf PTSC 403.609.029 14.998.500 
COng ty TNHH MTV Djch vi C khf Hang hãi 38.000.000 4 1.566.674 
Cong ty CP ch tao  giàn khoan Dan khf 1.046.044.678 5.312.042.733 

26 



BQ PH4N THEO LINH V!C KINH DOANH VA BO PILN THEO KHU V1TC lilA LY 

a. Ltnhvtrckinhdoanh 

D phvc vi mic dIch quán 1, cci cu t ch(rc cüa Cong ty diiçic chia thành 2 b phan  hot dng 
- BO phn xây dtrng các cong trinh phc vz ngành dâu khI và B phn kinh doanh cim cãng. 
Cong ty 1p báo cáo bQ phn theo hai bO phn kiith doanh nay. 

Hoat dng chU yu cüa hai bQ phan kinh doanh trén nhu sau: 

B phn xay drng các Cong trmnh phc vi ngânh du khf: Xây dijng cong trinh theo hcip dng. 

B phn kinh doanh cirn cãng: Cho thuê co s h tng là bat dng san du tu. 
Các thông tin b phn ye hot dQng kinh doanh cia Cong ty nhu sau: 

Nm 2022 

Bang can doi ke toán 

B phn kinh B phn xây dmg Bô phn kinh 

Ti ngày 30/09/2022 
doanh curn cang các cong trinh phic 

vi nganh dâu khI 
doanh hang hoá Tng 

VND VND VND VND 

TM san hO phn 278.972.485.126 15.238.958.265 38.389.662.309 332.601.105.700 

TM san khong phan bö 442.174.723.942 

Tang tài san 774.775.829.642 

Nq phãi trã bO phn 198.375.721.608 11.564.437.604 4.738.538.801 214.678.697.013 

Nc phai trà không phan b 5.587.494.116 

Tng nq phãi trã 220.266.191.129 



Báo cáo kt quán hot ding kinh doanh 

BO phn kinh BO phn xây drng BQ phn kinh 
Tü ngày 01/01/2022 doanh cim cáng các cong trInh phic doanh hang hoá Tng 
d&i ngày 30/09/2022 vi ngành dáu khI 

VND VND VND VND 

Doanh thu thuAn tr cung 
cp dch viii ra ben ngoai 

Giá von 

Kt qua hot dng lCD 

Kt qua kinh doanh bQ phn 

Chi phi khOng phan bO 

L tir hot dQng kinh doanh 

Doanh thu ho?t dQng TC 

Chi phi tài chInh 

Lcyi nhuânkhác 88.584.735 

TOng lçri nhun tniâc thu 1.49 1.740.064 

Chi phI thus thu nhap  doanh nghip hin hành 

Chi phi thud thu nhgp doanh nghip hon 1i (665.393.940) 

Lçri nhun sau thu 826.346.124 

Thông tin khác 
6.459.233. 136 

KMu hao 

Nàm 2021 

Bang can dOi k toán 

BQ phn kinh BO phn xây dirng BO phn kinh 
doanh ciim cãng các cOng trinh ph%lc doanh hang hoá TOng 

Ti ngay 30/09/2021 viinganhdâukhi 
VND VND VND VND  

Tài san bO phn 283.276.417.544 31.146.031.140 2.038.470.660 316.460.919.344 

Tai san khOng phân bô 462.502.400.153  

TOng tái san 778.963.319.497 
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12.002.018.200 20.060.488.966 66.799.727.325 98.862.234.491 

10.233.860.108 19.306.013.778 65.205.836.488 94.745.710.374 

1.768.158.092 754.475.188 1.593.890.837 4.116.524.117 

(19.332.003.0 19) 

(15.215.478.902) 

16.634.408.107 

(15.773.876) 



Nq phái trá b phn 204.892.886.255 15.547.346.130 220.440.232.385 

Nq phãi trã khOng phâri b 4.761.877.747 

225.202.110. 132 
Tng nQ phãi trã 

Báo cáo kt quA hot dng kinh doanh 

BO phn kinh 
Tir ngAy 01/01/2021 doanh ciim cang 
dn ngày 30/09/2021 

VND 

B phn xây dung 
các cong trinh phic 

viiI nganh dAu khI 
VND 

BO phn kinh 
doanh hang hoA 

VND 

Tong 

VND 

Doanh thu thun tir cung 
cp djch vi1 ra bn ngoAi 12.145.569.821 47.167.881.987 64.556.928.609 123.870.380.417 

GiA vn 10.183.864.974 44.653.023.834 64.404.898.386 119.241.787.194 

Kt quA hot dQng KD 

Kt quA kinh doanh bO phn 1.961.704.847 

Chi phi không phân b 
L tir hot dng kinh doanh 

Doanh thu hot dung TC 

Chi phi tài chinh (CL t' giA) 

Lqi nhun khác 

Tng lqi nhun truâc thud 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 

Chi phi thué thu nhp doanh nghip hoân 1i 

Lcii nhuân sau thus 

2.514.858.153 152.030.223 4.628.593.223 

(18.777.056.590) 

(14.148.463.367) 

15.754.100.059 

(142.056.686) 

50753017 

1.514.333.023 

(665.393.940) 

848.93 9.083 

Thông tin khAc 
Khu hao 7.508.21 5.298 

b. 1huvcdja1: 

V mt dja 1, Cong ty chi hot dng kinh doanh trong 1nh th Vit Nam. 
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NGTRfl LP 

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IwOAN MJC TRINH BAY TRONG BAO CÁO 
LIILJ CHUYEN TIEN T 

Thông tin bô sung cho các khoãn phi tin t: 

Tin thu lâi tin gi'ri trong k5' không bao grn s tin 8.049.843.844 dng k5' hot dng nAm 
2021: 4.833.794.523 dong), the hin khoàn thu nhp tr lâi tiôn gCri chua nhn duçic tai  ngày 
30/09/2022. Vi 4y, mt khoãn tiên tucrng (ing dã duqc diêu chinh trên phân thay doi các khoàn 
phãi thu. 

yang Tàu,ngày 14 thdng 10 ndm 2022 

c0 07 

icE TOAN TRU(1NG CONG T Oc 
COPHAN 

EAUTUDAUKH 

. cOl.BENDHH vi 

B 

Phzm Th/ Huvng Giang
PhmMinhVi Phiing Nhir Düiw 

Ii 
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