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CONG TY CP DAU TUDAU KI-11 SAO MAI BEN DINI-1 Mu so B 01- DN 

S 65A3 dwing 30/4, phirOng Thng Nht, TP Vung Tàu (Ban hành theo thông tu 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/1 2/20 14 cüa Bô tái chInh) 

BANG CAN DOI KTOAN 
Tti ngày 31 tháng 03 nàm 2022 

Chitiêu Mãs6 
Thuye't 
minh 

31/03/2022 01/01/2022 

1 2 3 4 5 

A. Tài san ngn han (100=110+120+130+140+150) 100 481,119,686,019 483,627,909,112 

I. Tiên và các khoân tucmg thrnng tièn 110 V.1 39,364,458,557 55,671,241,403 

1:  Tin 111 39,364,458,557 - 55,671,241,403 

2Cackhointucingdtrcingtin 112 - - 

II. Dau tu tài chInh ngán han 120 407,000,000,000 407,000,000,000 

1.Chdngkhoánkinhdoanh 121 - - 

2. Dir phàng giâm giá chdng khoán kinh doanh (*) 122 - - - 

3.Du tu nrn gui dên ngày dáo han 123 V.2a 407,000,000,000 407,000,000,000 

III. Các khoân phâi thu ngán han 130 18,845,730,620 15,089,425,774 

1. PháithungAnhnciakháchhàng 131 V.3a 20,337,391,731 17,028,485,430 

2. Trã truâc cho nguôi ban ngân han 132 2,373,953,119 4,174,541,879 

3. PhâithunQibQngânhn 133 - - - 

4. Phâi thu theo tiên d khoch hqp d6ng xay dmg 134 - - 

5.PhâithuvchovayngAnhn 135 - - 

5. Phâi thu ngAn han khác 136 V.4a 9,666,304,500 7,418,317,195 

7. Dixphàng phâi thu ngân han khó dôi (*) 137 (13,531,918,730) (13,531,918,730) 

. Tài san thiêu chô x& 1 139 - - 

[V. Hang t6n kho 140 10,613,911,013 94,903,541 

LHangtónkho 141 V.5 10,613,911,013 94,903,541 

. Dir phông giâm giá hang t6n kho (*) 149 - - 

V. Tài san ngán han khác 150 5,295,585,829 5,772,338,394 

L. Chi phi trâ tnrOc ngân han  151 V.l0a 493,668,930 565,000,663 

.ThueGTGTduçic khu tnt 152 4,348,713,320 4,482,959,715 

1. '1'huê và các khoAn khác phâi thu Nba nuâc 153 V.13 453,203,579 724,378,016 

. Giao dich mua ban 1a1 trái phi&i hInh phô 154 - - 

Tài san ngân hii khác 155 V.11 - - 

L Tàj san dãi han (200=210+220+240+250+260) 200 278,304,547,667 280,690,630,709 

Các khoan phâi thu dài han 210 3,000,000 3,000,000 - 

Phâi thu dài han cOa khách hang 211 - - 
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Chi lieu Mis6 
Thuye't 
minh 

31/03/2022 01/01/2022 

2 3 5 

2. Trâ truóc cho nguô ban dài han 

3. Von kinh doanh các do vi tncc thuOc 

4.Phâi thu noi bô dài han 

212 

214 

5. Phâi thu v cho vay dài han 215 

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

7. Du phông phâi thu dài hn khó dôi (*) 219 

II. Tài san ci5 dinh 220 69,166,496,915 70,181,960,357 

1. TSCD hfiu hInh  221 V.7 69,166,496,915 70,181,960,357 

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

- Giá tn hao mon lily ke (*) 223 (45,483,533,007) (44,468,069,565) 

2. TSCD thu8 tài chInh 224 

- Nguyen giá 225 

- Giá tn hao mOn lily kO (*) 226 

3. TSCD vO hlnh 227 

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

- Giá tn hao mOn lOy k (*) 229 (53,372,880) (53,372,880) 

III. Bat dong san dâu tu 230 v.9 172,681,686,663 173,865,504,627 

- Nguyen giá 231 229,280,786,454 229,280,786,454 
P1 

- Giá tn hao mOn by kO (*) 232 (56,599,099,791) (55,415,281,827) 

IV. Tài san di dang dài han 240 35,101,032,941 35,101,032,941 
Ti 

1. hi phi san xuât, kinh doanh d& dang dài han 241 

2. Chi phi xay ding ca ban d& dang 242 V.6 35,101,032,941 35,101,032,941 

V. Dáu tu tài chInh dài han 250 

1. Dáu tir VO Cong ty Con 251 

2. Du tir ''ào Cong ty lien k&, lien doanh 252 

3. Dáu tir gop vOn vào dn vj khác 253 V.2b 10,530,000,000 

4. Dr phOng dáu tu tài Chinh dài han (*) 254 (10,530,000,000) 

5. Dáu ti.r n.rn gui dOn ngày dáo han 255 

VI. Tài san dài han khác 260 1,352,331,148 1,539,132,784 

1. Chi phi trâ trirâc dài han 261 V.lOb 1,352,331,148 1,539,132,784 

2. Tài san thuê' thu nhp hoãn 1i 262 

3. ThiOt bi, vat tir, ph tOng thay thO dài han 263 

4.Tàisãndàihankhác 268 

759,424,233,686 764,318,539,821 T6ng cOng tài san (270=100+200) 270 
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chi tiêu Ma s 
ThLyet 
minh 

31/03/2022 01/01/2022 

1 2 3 4 5 

C. N phil tr (300=310+330) 300 207,055,282,768 210,549,567,198 

I. Ncingn han 310 11,670,733,879 14,085,866,343 

1. Phil trâ nguii ban ngân han 311 V.12a 1,068,521,262 1,735,165,597 

2. Ngui mua trâ tién tnrác ngán hn 312 - - 

3.ThuevàcáckhoânphâinOpNhànuâc 313 V.13 - 

4. Phâi trângi.thi lao dQng 314 - 1,438,073,186 

5. Chi phi phil trâ ngân han 315 V.14 583,435,246 772,498,258 - 

6. Phil trâ ni b ngán hn 316 - - 

7. Phil trâ theo tiên d kêhoach hçp d6ng xay dmg 317 - - 

8. Doanh thu chua thrc hin ngân han 318 V.16 5,203,799,784 5,203,799,784 

9. Phil trá ngán han khác 319 V.15 4,135,058,671 4,255,410,602 

10. Vay và n thuê tài chInh ngán hn 320 - - 

11.Dirphông  phil trâ ngn han 321 - - 

12. Qu khen thuing phiIc lol 322 679,918,916 680,918,916 

13. Qu bInh 6n giá 323 - - 

14. Giao dich mua ban 1i trái phiEu ChInh phü 324 - - 

II. Nu dài han 330 195,384,548,889 196,463,700,855 

I. Phil trâ ngui ban dài han 331 - - 

2. Ngui mua trá tién tnrOc dài hn 332 - - 

3.Chiphiphâitrâ dài han 333 143,375,872 143,375,872 

4. Phil trâ nOi bO v v6n kinh doanh 334 - - 

5. Phil trâ dài han nOl bO 335 - - 

6. Doanh thu chiia thirc hin dài han 336 V.16 184,567,213,766 185,868,163.712 

7. Phil trâ dài han khác 337 - - - 

8. Vay và nç thu8 tài chInh dài han 338 - - 

9. Trái phiêu chuyn d6i 339 - - 

10. C6 phiu iru dãi 340 - - 

11. Thué thu nhâp hoãn Ii phil trâ 341 V.17 10,597,768,775 10,375,970,795 

12. Dir phông phâi trâ dài han 342 - - 

13. Qu9 phát trin khoa hc và cOng nghe 343 76,190,476 76,190,476 

D. V6n chü s?i hUu (400=410+420) 400 552,368,950,918 553,768,972,623 

I. V'n chñ so hü'u 410 V.18 552,368,950,918 553,768,972,623 

1. V6n gop chi s&hiiu - - 411 500,000,000,000 500,000,000,000 

- c6 phiu ph6 thông có quyn biu quyê't - - 411A 500,000,000,000 500,000,000,000 
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NGUOJ LAP BIEU 

Phzm Thj Hwong Giang 

KE lOAN TRU'ONG 

f' thang 04 nãm 2022 

DOC 
CONGTY 
CÔPHAN 

DAUTUDAUK I 
MAI• BEN O1NH 

Pham Minh Vi ?hüng Nhtr Dung 

hi tiêu Ma 
Thuy& 

ininh 
3 1/03/2022 01/01/2022 

1 2 3 4 5 

- C6 phiêu uu dai 411B - -
- 

2.Thangduv6ncdphn 412 - 

3.Quyn chçn chuy&i d6i trái phiu 413 - - 

4.V6nkháccüacht'is&hOii 414 - - 

5. 03 phiêu qu9 (*) 415 - - 

6. Chênh lêch dánh giá Ii tài san 416 - - 

7. Chnh 1ch t' giá hi doái 417 - 

8. Qu9 du tuphát trin 418 44,351,392,969 44,351,392,969 

9. Qu9 ho tra sAp xêp doanh nghip 419 - - 

10. Qu9 khác thuOc v6n chii thhUu 420 - - 

11.Lçii nhuân sau thuêchira phân ph6i 421 8,017,557,949 9,417,579,654 

- LNST cha phan ph6i lily ke d8n cu6i nàm tru'àc 42 1A 9,417,579,654 8,560,777,313 

- LNSTchra phan phi k' nay 421B (1,400,021,705) 856,802,341 

12. Nguón v6ri du tr xay dung cc bAn 422 - - 

II. Ngu6n kinh phi và quj' khác 430 - - 
- 

1.Ngu6nkinhphI 431 - - 

2. Nguön kinh phi dã hInh thành tscd 432 - 
- 
- 

T$ng cong ngu6n v6n (440=300~400) 440 759,424,233,686 764,318,539,821 

4 



NguO'i Ip  biU 

Phqm Thi Hwo'ng Giang 

K toán trirong 

Phm Minh VI 
Cl 

CNGTY 
PHAN 

DAUTtJDUKH 

SQ BH 

.J i:B 

o07 94e 

:iii 

\ 

CONG TY CP DAU TU DU KHi SAO M.tj - BEN DINH Mu sO 13 02s - 

S 65A3 dtr&ng 30/4, phu*ng Thng Nht, TP Vüng Tàu (Ban hành theo thông tir 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 cOa BO tài chinh) 

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINII DOANH Gff!A NIEN i0 

Tü' ngãy 0/1I2022 5n ngy 31/3/2022 

Chi tiêu M SO 
Thuyêt 
mjnh 

Qu I LOy kê th du nrn dn cui quy nay 

TÜ 01/01/2022 dn 
31/03/2022 

Tv 01/01/2021 dO 
31/03/2021 

Tt 01/01/2022 dO 
31/03/2022 

Tr 01/01/2021 dO 
31/03/2021 

I. Doanh thu báii hang và cung cp dich vu 01 10,602,975,795 50,986,883,835 10,602,975,795 50,986,883,835 

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

3. Doanh thu thuán v bn hang và cung cArp dich vu 10 VI. 19 10,602,975,795 50,986,883,835 10,602,975,795 50,986,883,835 

4. Giá v6n hang ban 11 VI.20 9,628,156,681 48,859,582,499 9,628,156,681 48,859,582,499 

5. Lai nhuln gop vd ban hang vl cung cp dich vu 20 974,819,114 2,127,301,336 974819,1 14 2,127,301,336 

6. Doanh thu hoat dong tài chinh 21 VI.21 5,235,500,685 5,248,317,779 5,235,500,685 5,248,317,779 

7. Chi phi tài chInh 22 VI.22 10,595,794 318,327 10,595,794 318,327 

- Trong dO: Chi phi Ili vay 23 - - - - 

8. Chi phi ban hang 25 VI.25b 154,653,792 352,687,977 154,653,792 352,687,977 

9. chiphiquanldoanhnghip 26 VI.25a 7,223,056,139 6,691,565,179 7,223,056,139 6,691,565,179 

tO. Loi nhuln thuan tir hoat dong kinh doanh 30 (1,177,985,926) 331,047,632 (1,177,985,926) 331,047,632 

11.ThunhâpkhrIc 31 VI.23 462,201 13,181,818 462,201 13,181,818 

12. Chi phi khác 32 VI.24 700,000 700,000 - 

13. Li nhuln khác (40=31-32) 40 (237,799) 13,181,818 (237799) 13,181,818 

14. T6ng Iai nhuln ktoán trtrOc thus 50 (1,178,223,725) 344,229,450 (1,178,223,725) 344,229,450 

15. Chi phi thudTNDN hin hành 51 VI.27 - - - - 

16. Chi phithuTNDN hoIn lai 52 V.17 221,797,980 221,797,980 221,797,980 221,797,980 

17. Li nhuAn sau thus thu nhap doanh nghiep 60 (1,400,021,705) 122,431,470 (1,400,021,705) 122,431,470 

18. Ui co bàn trn c6 phidu 70 (28) 2 (28) 2 

19. Lli suy giàm trn c6 phiO 71 (28) 2 (28) 2 

L 14 thdng 04 ndm 2022 

Phãng Nhw Dung 
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.J4thang 04 nãm 2022 

K toán tru'ô'ng , 007948'  Gi 
97cqNGTY 

CÔPHAN 
IJAUTUDUK 
2O!I• BEN DIN 
0 N. 

d6c 

Pham Minh Vi
Phüng Nhtr Dung 

CONG TY cO PHAN BAU TB DAU KHI SAG MAI - BEN D1NH Mu s B 03 a- DN 

65A3 !u'ng 30/4, phu'ng TMng Nht, TP VOng Tàu (Ban hành theo thông U! 200/201 411'T-BTC 

NgOy 22/12/2014 cUa B tOi chinh) 

BAO CÁO LUAU CHUYN TIEN T 
(Theo phuong pháp trrc tip) 

Tixngày 01/01/2022 dn ngày 3 1/3/2022 

Ch'tie 1 U - M 6 as 
Thuyt 
minh 

Tirngay01/01/2022n 
3 1/03/2022 

Tt'rngày 01/01/2021 n 
3 1/03/2021 

I. Luu chuyn tin Ui hoat dOng kinh doanh 

1. Tin thu ban hang, cung cap dich vu và doanh thu khác 01 6,722,311,239 36,886,980,395 

2. Tin chi trá cho ngtrii cung cp hang hOa va dich vu 02 (19,215,159,171) (51,515,191,997) 

3. Tin chi trã cho ngtrôi lao dong 03 (4,868,926,463) (3,950,065,592) 

4. Tin chi trâ lãi va 04 -- 

5. Tin chi n6pthu thu nhap doanh ngip 05 

6. Tin thu khác tr lt d*ng kinh doanh 06 82,045,212 201,592,142 

7. Tin chi khác cho hoat dng san xuât kinh doanh 07 (2,091,608,013) (1,567,89 1,364) 

Ltni chuyn tién thuán tui hoat dong kinh doanh 20 (19,371,337,196) (19,944,576,416) 

II. Luu chuyn tiên tif hoat dOng du tu 

1. Tin chi d mua sm, xäy thrng TSCD va cdc TS dài h.n khác 21 

2. Tin thu trj, nhirg ban TSD và cdc TS dài han khác 22 - - 13,181,818 

3.Tiénchichovy, mua các Cong CU no côa dn vi khác 23 (50,000,000,000) (120,000,000,000) 

4.Ti6n thu Mi cho vay, ban lai cEc cOgcu no cOa don vi khác 24 50,000,000,000 165,000,000,000 

5. Tin chi dáu Ui gop v6n vao don vi khEc - 25 - 
6. Tian thu Mi dáu Ui gOp v6n vào don vi khdc 26 

7. Tién thu lãi cho vay, c6 t(rc và lth nhun dtnyc chia 27 2,973,708,866 8,138,046,743 

Luu chuyn tin thun tui hoat clOng dâu tu 30 2,973,708,866 53,151,228,561 

Ill. Luu chuyn tin Ui hoat dong tài chInh 

1. Tin thu tphEt hành c6 phiu, nhn v6n gop côa chü s& hUu 31 

2. Tian chi trâ v/gop cho các CSH, mua 1i CP cOa DN dã p/hành 32 

3. Tién vay ngan hn, dài han nhân duc 33 

4. Tin chi trâ nçi g6c vay 34 

5. Tin chi trâ n thuê tài chinh 35 - 

6. C6 tLc, loi nhuân dã trâ cho chñ sâ hctu 36 

Luu chuyn tién thuán tus hoat dong tài chInh 40 - - 

Luu chuyn tin thun trong k5' (50=20+30+40) 50 (16,397,628,330) 33,206,652,145 

Tién và tuong duong tién du k5' 60 55,671,241,403 53,140,405,601 

(318 327) 

86,346,739,419 

anh hisong cua thay d6iy gia hOi doáiy dot noai t 61 90 845 484  

Tien va tuong duong tién cu6i kt (70 = 50+60+61) 70 39,364,458,557 

Ngu'ô'i Ip biu 

Phzm Thj Hwong Giang 



CONG TY cO PHAN DAU TI! DAU K}11 SAO MAT — BEN DINH Mu s B 09- DN 
S 65A3 thr?rng 30/4, phuàng Thàng Nht — TP Vüng Tàu (Ban hành theo TT s 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 cüa B Tài chInh) 

THUYET MIMI BAO CÁO TAI CIII NH 

Tir ngày 01/01/2022 dn ngày 31/03/2022 

I. Dc dim hot dng cüa cong ty 

1. HInh thirc s& hiru vn 

Cong ty C phAn DAu ti! Dâu khf Sao Mai - Bn Dinh (goi tt là "Cong ty") dirc thânh 1p tai 
Viët Nam duâi hInh thc Cong ty cô phan theo Giy Chüng nhn Dau ti.r so 49121000147 ngày 
27 tháng 09 nàm 2012 do U' ban Nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu cap. Giây ch(rng nh.n Dâu 
tu nay thay the Giày chirng nhn Däng k' kinh doanh so 4903000636 ngày 07 tháng 5 nm 
2007 và các giây phép diêu chinh. 

Tai ngày 31 tháng 03 nãm 2022, vn diu 1 cüa Cong ty là 500.000.000.000 YND, thrqc chia 
thãnh 50.000.000 cô phãn phô thong, môi cô phân có mnh giá là 10.000 VND. 

Tang s nhan viên cüa Cong ty ti ngày 31 thang 03 nAm 2022 là 80 ngti&i (31 thang 12 nAm 2021: 
80ngirâi). 

2. Linh vwc kinh doanh 

LTnh vixc hoat dng, san phm dch vii, san ph.m hang hóa cung c.p ra thj trtthng cüa SMBD 
thrcic th hin chi tiêt trong giây phép kinh doanh cüa Cong ty. 

3. Ngành ngh kinh doanh và hot dng chInh 

Khai thác cim cang và Khu kinh t Sao Mai - Bn Dinh; Khai thác cim cáng container. 

E)óng mâi, s1ra chira tàu thuyn và cac phirang tin ni; Lp rap giãn khoan và các cong trmnh 
nOi phic vi ngành dau khI; San xuât, sira cha và cho thuê container; Mua ban may móc, thiêt 
bj phic vii ngành dâu khI và hang hài; 

Xây drng các cong trinh phiic vi ngành du khI, kho chüa các san ph.m du khI, các cong 
trmnh ththng Ong dan dâu - khI - nhiên 1iu; Xây drng cOng trInh k thut dan dimg, cong 
nghip; Xay drng dix&ng Ong cap thoát nirâc; Xây d'rng kêt cau cong trIth; Xây d%rng cong 
trInh din den 35KV; Xây di,rng cong trmnh ngãm dx6i dat, d.râi nithc; Xây dirng nba các loai; 

Mua ban may móc, thi& bj ph%ic vi ngành du khI và hang hái; 

Kinh doanh vn tai bng du?ii bin, duôiig thüy nQi dja; Kinh doanh phân bón, vt lieu xây 
di,rng, hóa chat (trr hóa chit có tInh dOc  hi mnh và cam Itru thong, hóa chat sr di,ing trong 
ngânh cOng nghip); 

Ban buôn ta, xa, scli dt; bàn buOn nguyen lieu bong xa, thu6c nbuOm; Bàn buOn nguyen ph%i 
1iu bao bI, bao bi cho ngãnh dt may; Bàn buôn nhira dumg và các nguyen 1iu hóa chat, ph%i 

'C 



HOi dng Quán trj 

Di hi dtng c dông 

Ban kiém soát 

gia san xuAt nh%ra thx&ng; Ban buôn chAt dêo dang  nguyen sinE: Ht nhra polypropylen Va các 
san phâm khác có lien quan; 

Cho thuê các phuang tin van  tái, kho bäi; vn tãi hang bang dithng b; Van  tâi dAu thô va các 
san phârn 1pc hóa dâu; Dch vii di 1' tàu biên. 

4. Chu k5' san xuAt, kinh doanh thông thu'ô'ng 

Chu kS'  san xuAt, kinh doanh thông thuàng cüa Cong ty thrcic thirc hin. trong th&i gian không 
qua 12 tháng. 

5. Cu trüc doanh nghip: 

Giám Dc 

Phó Giám Dc Phó Giám Dc Phó Giám Dc 

Phong 
KT- KH 

PhOng 
TC - KT 

Phong 
TC - HC 

PhOng 
DT-XD 

Ban 
QLDA 

Mng luói 
ATVSV 

Di xây 
lap D.vi 

  

Danh sách các don vj ma Cong ty dâu tir gop v6n: 

Cong ty CP DAu tir Be lông Cong ngh cao (Supewaco) 

II. K' k toán, do'n v tin t sfr ding trong k toán: 

1. K'ktoán 

Nàm tài chInh cüa Cong ty bt d&u tr ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 12. 

2. Don v tin t sfr ding trong k toán: 

Báo cáo tài chInE drçic trmnh bay b.ng dng Vit Nam (VND) 

III. Chun mrc và ch d k toán áp ding: 
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Cong ty áp ding ch dO k toán doanh nghip theo thông tix 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 
22/12/2014 và thông tu so 53/2016/TT-BTC ngày 21 thang 3 närn 2016 si:ra dOi, bô sung mOt 
so diéu cüa thông tu so 200/2014/TT-BTC. 

Báo cáo tãi chInh du?c trInh bay b&ng dng Vit Nam (YND), theo nguyen t&c giá gc và phü 
hqp vâi các Chuân mrc kê toán Vit Nam, HO thông kO toán ViOt Narn và các quy dinh  hiOn 
hành có lien quan tai  ViOt Narn. 

IV. TOm tAt các chInh sách k toán chü yu: 

Sau dày là các chInh sách k toán chü yEu duqc Cong ty áp dung trong viOc 1p báo cáo tài 
chInh: 

Các loai t5' gii hi doái áp dung trong k toán 

Cong ty áp dmg t giá theo huàng dn cüa thông tu s 200/2014-TT BTC ngày 22/12/2014 và 
thông tu so 53/2016/TT-BTC ngày 2 1/3/2016. 

U'Oc tInh k toán 

Viéc lap báo cáo tài chinh tuan thu theo chu.n mrc k toán, ch dO ká toán doanh nghip ViOt 
Nam và cac quy dnh pháp l có lien quan dn viOc lap và trinh bay báo cáo tài chInh yêu cu 
Ban Giám dc phái có nhung uâc tInh và già djnh ãnh huâng dn s6 liOu báo cáo v cong nçi, 
tài san và viOc trinh bay các khoãn cong nçi Va tài san tim tang tai  ngày 1p báo cáo tài chinh 
cüng nhix các s6 liOu báo cáo v doanh thu và chi phi trong su& nàm tài chInh. M.c dü các uóc 
tinh ké toán &rçlc lap bAng tAt Ca sr hiu bit cUa Ban Giám dc, s th%rc t phát sinh cO th 
khác vâi các uâc tinh, giá djnh d.t ra. 

1. Cong cu tài chInh 

Ghi nhân ban dâu 

Tâi san tài chInh: Tai ngày ghi nhan  ban dAu, tài san tài chInh duçic ghi nhan  theo giá gc cong 
các chi phi giao djch có lien quan trrc tiêp den viOc mua sam tài san tài chInh do. Tai san tài 
chInh cüa Cong ty bao gôm tiên và các khoân tixang dumig tiên, dâu tu tài chInh ngän han,  các 
khoàn phài thu khách hang, phái thu khác, các khoàn k qu và các khoàn dâu tu dài han  khác. 

COng ncr tài chInh: Tai ngày ghi nhn ban dAu, cong nçitài chInh dixçc ghi nhân theo giá gt trir 
di các chi phi giao djch cO lien quan trrc tiêp den viOc phát hành cong n tài chinE do. Cong nçi 
tài chinE cüa Cong ty bao gôm các khoãn phài trã ngithi ban và chi phi phài trà. 

Dánh giá Iaj sau iAn ghi nhân ban dâu 

liOn tai,  chua có quy djnh v dánh giá 1a  cong ciii tài chinh sau ghi nhn ban dAu. 

2. Tin mat  và các khoán tirong throiig tin 

TMn mat  và cac khoán tumig duang tin mat  bao gm tin mat tai qu, các khoân k cuqc, k' 
qu, cac khoàn dAu tu ngán han  hoac các khoân dâu tu cO khá nàng thanh toán cao de dang 
chuyên dôi thành tiên và It rüi ro lien quan den viOc biên dng giá j chuyên dôi cüa các khoán 
nay. 

3. Nguyen tAc k toán các khoän dAn tir tài chInh 
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Các khoán &u P1 nrn giQ dn ngày dáo han:  bao gmcác khoân dAu Pr nià Cong ty có ' djnh 
và khã nàng giU den ngày dáo han. Các khoán dâu Pr nãm giü den ngày dáo han  chü yêu là các 
khoãn tiên gfri ngân hang có k' han  vi mic dIch thu lãi hang ks'. 
Các khoãn dâu Pr näm gir den ngày dáo han  duqc ghi nhan bat dâu tü ngày rnua và thrqc xã 
djnh giá trj ban dâu theo giá mua. Thu nhap Iãi tr các khoãn dâu tu nàm gii den ngày dáo han 
sau ngày mua ducrc ghi nhan trên Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh trên ca sâ d%r thu. 

Dr phông phài thu khó dôi cüa các khoán dAu tu nAm giii dn ngày dáo han  ducic trich 1p theo 
các quy djnh k toán hin hành. 

4. Dir phông nq phái thu khó dOi 

Dtr phông phái thu khO dôi dirçic trich 1p cho nMng khoãn phái thu dã qua han  thanh toán tir 
sau tháng Ira len, hoc các khoân thu ma nguâi nçi khó có khá nàng thanh toán do bj thanh 1', 
phá san hay các kho khãn tucrng tir, can cir trich 1p di phông theo quy djnh tai  thông tix so 

48/2019/YF-BTC do BO Tài chInh ban hành ngày 08 tháng 08 nàm 2019. 

A 5. Hang ton kho 

Hang tn kho duçic tinh theo giá g6c. Trir&ng hcxp giá tij thu.n có th thrc hin duqc thp hon 
giá gôc thi phái tInh theo giá trj thuân có the thic hin dtrcic. Giá gôc hang ton kho bao gôrn 
chi phi nguyen vat  1iu trrc tiép, chi phi lao dng trirc tiêp và chi phi san xuât chung, nêu có, dê 
có duçxc hang ton kho a dja diem và trang thai hin thi,rc. 

Giá gc cüa hang thn kho duçic xác djnh theo phuong pháp bInh quan gia quyn. Giá trj thuAn 
có the thi,rc hin duçxc xác dnh bang giá ban ithc tInh trtr các chi phi dé hoàn thành cng chi phI 
tiêp th, bàn hang và phân phôi phát sinh. 

Hang tn kho cüa Cong ty chü yu bao gm chi phi san xut kinh doanh d dang lien quan dn 
các dr an và các chi phi phát sinh lien quan den dich vi,i tix van quán 1 dr an. 

Di phông giám giá hang tn kho duçic lap cho hang tn kho 1i thci, kern ph.m chit và khi giá 
ghi so cüa hang ton kho cao hon giá trj thuân có th thirc hin ducic tai  ngày kêt thüc niên d ké 
toán. 

6. Tài san c6 djnh và khu hao 

Tài san c6 djnh hu hInh diiçic trmnh bay theo nguyen giá trr giá tn hao mon. 

Nguyen giá tài san c djnh h&u hinh bao gm giá mua và toàn b các chi phi lien quan tnirc tip 
den vic dira tài san vào trng thai sn sang sir ding. 

Tài san c djnh hiiu hInh &rçyc khau hao theo quy djnh thông Pr 45/2013-TT-BTC ngày 
25/4/2013 do BO tài chinh ban hành cO hiutr ngày 10/6/2013. 
Khâu hao tinh theo phuong pháp du?mg thang dra trên th?yi gian hfru dzng uàc tInh, c%1 the nhu 

sau: 

Nám 
Nhà cia, vat  kiên trüc 6-7 
Máymóc&thiêtbj 7-15 
Phucmg tin van  tái 7 
Thiet bj van phOng 3-5 
Tài san h&u hInh khác 5-40 
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7. Thuêtàisãn 

Mt khoân thuê duqc xem là thuê ho?.t dng khi ben cho thuê vn duçic huOng phAn iOn các 
quyén lçii Va phái chu rüi ro ye quyen sO h&u tài san. chi phi thuê boat dng duc ghi nhn vào 
báo cáo kêt quã hoat dng kinh doanh theo phuang pháp thrOng thäng trong suôt thai gian thuê. 
Các khoán tiên nhin thrçic hoc phài thu nhäm tao  diêu kin k kêt hoat  dông thuê boat dng 
cüng duçc ghi nhan theo phucing pháp thrOng tháng trong suôt thii gian thuê. 

Doanh thu cho thuê hçat dng duc hi nhn theo phuang pháp thrOng thng trong su& thOi 
gian cho thuê. Chi phi trirc tiêp ban dâu phát sinh trong qua trinh dam phán k hçp dông thuê 
hoat dng duqc ghi nhan vao giá tn cOn 'ai cüa tâi san cho thuê Va cüng thrcic ghi nhn theo 
phuo'ng pháp thrOng thàng trong suOt thii gian thuê. 

8. Tài san c dnh vô hInh và khu hao 

Tài san c djnh vô hInh th hin phn mn k toan và thrçyc trInh bay theo nguyen giá trCr giá trj 
hao mOn iu ké. phân mém ké toán &rcic khâu hao theo phuang pháp durng thäng trong vOng 
05 nàm. 

9. Chi phi xây drng co' bàn d& dang 

Các tài san thug trong qua trInh xay dirng phiic viii rniic dIch san xuât, cho thuê, quãn tn hoc 
cho bat k' mic dIcb nao khác dircic ghi nhn theo giá goc. Vic tInh khâu hao cüa các tài san 
nay duçc ap d%lng giông nhu vOi cac tài san khác, bat dâu tir khi tài san ô vào trang thai san 
sang sO diing. 

10. Btdngsänduttr 

BAt dng san dAu tr bao gm ca sO ha tang do Cong ty nm giO nhAm miic dich thu l?i  tO vic 
cho thué hoc chO tAng giá thrçyc trInh bay theo nguyen giá trO giá trj hao mOn ffiy kê. Nguyen 
giá cUa bat dng san dau tir ducxc mua bao gôm giá mua và các chi phi lien quan trrc tiêp nhtr 
phi djch vi tir van ye 1uQLt pháp lien quan, thué tn.rOc ba và chi phi giao djch lien quan khác. 
Nguyen giá bat dng san thu tu tr xây là giá tn quyét toán cong trinh hoc các chi phi lien 
quan trrc tiêp cüa bat dtng san dâu tir. 

BAt dng san dAu tu thrçrc khAu hao theo phuang pháp thrOng thAng trong thOi gian cho thué. 

11. Các khoãn dAn tu dài han khác 

Các khoán dAn tu dâi han  khác th hin khoân dAn tu vào cong ty khác vOl t' l nhó han 20% 
vOn diêu i cüa don vj nh.n dâu tu và thrçyc phán ánh theo giá gôc. Dr phOng giàm giá các 
khoàn thu tu dài han  khác duçyc trIch 1p cho các khoàn dâu tu dài han nêu don vj nhn dâu tir 
bj I (trO tnrOng hçrp iô theo ké hoach dA ducic xác dnh trong phucmg an kinh doanh tntthc khi 
dâutix). 

12. Chi phi trã truóc 

Chi phi trâ trtrOc bao gm các chi phi thrc t dA phát sinh nhung Co lien quan dAn kát qua hot 
dung san xuât kinh doanh cüa nhiêu k' ké toán. 
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Các khoãn chi phi trâ tniic dài hn bao gm giá tr cong ci, dung cxi., linh kin loai nhO dã 
xuât dfing và dtrcc coi là có khã nàng dern lai  ici ,jch kinh té trong tuang lai cho Cong ty vOi 
thOi hn tr 01 nàm tth len. Các chi phi nay duçic von hóa duii hinh thirc các khoàn trâ tnióc và 
ducic phân bô vao Báo cáo kêt qua kinh doanh, sü diving phirang pháp du&ng thäng theo các quy 
dinh kê toán hiên hành. 

13. Các khoãn dr phbng phãi trá 

Các khoán dir phOng phái trá dixqc ghi nhn khi Cong ty có nghTa vii n hin ti do kt qua tu 
mt sr kin da xày ra, và Cong ty có khá ning phài thanh toán nghTa viii nay. Các khoãn dr 
phOng ducic xác djnh trên cci sâ ithc tinh cüa ban giám dc ye các khoân chi phi can thiêt dê 
thanh toán nghTa vti nç nay ti ngày kêt thác k' hoat dng. 

14. Ghi nhân doanh thu 

Doanh thu ban hang duçic ghi nhn khi c1ng thOi thOa man tAt cã nám (5) diu kin sau: 

(a) Cong ty dã chuyn giao phAn lan rüi ro và lçii Ich gn lin vâi quyn so hthi san phAm hoc 
hang hóa cho ngithi mua; 
(b) COng ty không cOn nàm gi quyên quán l' hang hOa nhu ngtthi sO hru hang hóa hoc 

quyên 
kiêm soát hang hoa; 
(c) Doanh thu duçic xác djnh tumig doi chäc chän; 
(d) COng ty së thu &rçlc lçi ich kinh té t1r giao djch ban hang; và 
(e) Xác djnh dxqc chi phi lien quan den giao djch ban hang. 

Doanh thu cüa giao djch v cung cAp djch vi ducic ghi nhn khi kt qua cia giao djch do dixcic 
xác djnh mt cách dáng tin cay. TnrOng hçip giao djch ye cung cap djch vii lien quan den nhiêu 
k' thi doanh thu dtrçic ghi nhn trong kSi  theo kêt qua phân cOng vic dà hoàn thành t?i  ngày 
cüa bang can dOi ice toán cüa k' do. Két qua cüa giao djch cung cap djch vi,i thrc xác djnh khi 
thOa man tat cã bôn (4) diêu kiên sau: 

(a) Doanh thu duçrc xac djnh tircrng d6i chAc ch.n; 

(b) Co khá nãng thu duqc lçii Ich kinh t tO giao djch cung cAp djch v,i do; 

(c) Xác djnh &rcic phn cOng vic dã hoân thânh ti ngây cüa bang can di ká toan; vâ 

(d) Xác dnh thrçrc chi phi phát sinh cho giao djch vã chi phi d hoàn thành giao dch cung cAp djch 
vidó. 

Lãi tin ri thrçic ghi nhân trén ca sO dn tich, dirçic xác dnh trén s du các tài khoãn tin gi'ri 
và lãi suat áp ding. 
Lãi tO cac khoãn dâu tix tài chinh thrçic ghi nhn khi Cong ty có quyên nhn khoãn lài. 

15. Hqp dng xãy drng 

Khi kAt qua thi1c hin hvp  dng xâ' dmg có th duc txOc tinh mOt  cách dáng tin cay, doanh 
thu và chi phi lien quan den hqp dông &rqc ghi nh.n ttrang üng vOi phãn cong vic dã hoàn 
thành tai ngày kêt thüc niOn do ke toán duqc tinh bang t' l phãn trAm giüa chi phi phát sinh 
cüa phân cOng vic da hoàn thAnh ti ngày kêt thic niên d kê toán so vOi tOng chi phi di toán 
cüa hqp dOng, ngoai trO thrOng hçrp chi phi nay khOng tuang throng vOi phAn khoi lircing xây 
lap dA hoãn thành. Khoán chi phi nay có then bao gOm các chi phi phi them, các khoán bôi 
thuOn và chi thuOng thi,rc hin hçrp dOng theo thoã thun vOl khách hang. 
Khi ket qua thirc hin hp dOng không the duc r&c tInh mt cách dáng tin cay, doanh thu chi 
thrcic ghi nh.n tumig &rcrng vOl chi phi cüa hçip dOng dA phát sinh ma vic hoãn trâ là tixcrng 
dOi chãc chAn. 
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16. Ngoi t 

COng ty áp dung xir 1' chênh 1ch t' giá theo huóng dn cüa chun mrc k toán Vit Nam s6 
10 WAS 10) "Anh huOng cüa vic thay dOi t5' giá hôi doái. Theo dO, các nghip vi phát sinh 
bang các 1oi ngoi t duçic chuyên dôi theo t' giá tai  ngày phát sinh nghip vix. Chénh 1ch t' 
giá phát sixth tü các nghip vx nay duqc hach  toán vào báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh. 

S dir các tài san bAng tin và cong nçi phái thu, phái trâ cO gc ngoai t ti ngày kt thi'xc k' k 
toán thrcxc chuyên dOi theo t' giá tai  ngày nay vá ducic xir 1' nhu sau: 

Chénh 1ch t gia phát sinh tü vic dánh giá 1i các khoán tin, phâi thu ngAn han  và phái trâ 
ngãn han  cO gOc ngoi t t.i ngày kêt thixc k' ké toán sau khi bx trr chênh 1ch tang và chênh 
1ch giám, so chênh 1ch con lai  duc dira vào doanh thu hoat dng tài chInh hoc chi phi tài 
chinh trong ks'. 

17. Chi phi di vay 

Chi phi di vay lien quan trrc tip dn vic mua, dAu flr xây d%rng hay san xut tài san c djnh 
cho giai doan tnrôc khi duçic dixa váo s'r dixng hoc kinh doanh dtrçic cong vào nguyen giá Tài 
san cO djnh (dixçic von hoá), chi phi di vay phát sixth sau khi tài san dã dua vào sü dixng, kinh 
doanh ducxc ghi nhn vào chi phi trong ks'. 

TAt cã cac chi phi lãi vay khác duqc ghi nhn vào Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh khi 
phát sinh. 

18. Thud 

ThuA thu nhp doanh nghip th hin tang giá tn cüa s thud phái trã hin tai  và s thus hoãn 

S thu phái trá hin t?i  duçic tinh d,ra trOn thu nhp chu thud trong k5'. Thu thp chju thuê 
khác vOi lçxi nhun thuân duçxc trinh bay trén báo cáo két qua hot dçng kinh doanh vi thu nhp 
chju thuê khOng bao gôm các khoãn thu nhp hay chi phi tInh thuê hoc ducxc khâu tth trong 
các kS'  khac (bao gôm Ca lô mang sang, nêu co) và ngoài ra không bao gôm các chi tiêu không 
chju thuê hoc không ducic khâu tth. 

Thud thu nhp hoãn lai  dxrçic tinh trén các khoãn chênh 1ch giUa giá tr ghi s và cc si tinh 
thuC thu nhp cüa các khoan rniic tài san hoc cOng ncr trên báo cáo tài chInh và dtrçrc ghi nhn 
theo phuang pháp bang can dôi ké toán. Thuê thu nhp hoãn lai  phãi trá phâi duçrc ghi nhn 
cho tat cã các khoán chênh lêch tam  thyi con tài san thuê thu nh.p hoàn 'a  chi duçic ghi 
nhmn khi chäc chàn cO dü lçri nhu.n tinh thuê trong tlrcrng lai dé khâu trfr các khoân chênh 1ch 
tam thyi. 

Thud thu nhâp hoãn lai ducic xác dinh theo thu suAt dr tinh sé áp di,ing cho k)'t tài san duçic thu 
hôi hay nq phai trâ duac thanh toán. Thué thu nhp hoãn lai  duqc ghi nhn vào báo cáo két qua 
hoat dng kinh doanh trir truOng hçrp khoãn thué do có lien quan den các khoãn mic dircrc ghi 
thang vào vOn chü sâ hu. Trong tnr&ig hp do, thuê thu nh3p hoãn lai  cüng duçic ghi tháng 
vào von chü sâ hu. 
Tài san thuê thu nhp hoãn lai  và thuê thu nhp hoãn 'ai  phái trá duçxc bü tth khi Cong ty có 
quyên hqp pháp dê bO trr giUa tái san thue thu nhp hin hánh vO'i thuê thu nhp hin hánh phai 
rip vá khi các tâi san thuê thu nhp hoãn 1a  và thuê thu nhp hoãn iai  phai trá lien quan tâi 
thué thu nhp doanh nghip dxrccc quán l' bâi cüng mQt ccr quan thuê và Cong ty có di,r dnh 
thanh toán thuC thu nhap hiên hãnh trén ca s& thuân. 
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Vic xác dnh thu thu np doanh nghip phOi np và thud thu nMp hoän 1i cüa Cong ty can 
ci vao cac quy dnh hin hânh ye thuê. Tuy nhiên, nhüng quy djnh nay thaydOi theo tirng thai 
kS' Va vic xác djnh sau cüng ye thuê thu nhp doanh nghip tu' thuOc  vào kêt qua kiCm tra cüa 
ca quan thuê có thârn quyên. 

Các 1ai thu khác thxçc ap dung theo các 1ut thu hin hành ti Vit Nam. 

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

1. Tin và các khoãn tu'ong throng tin 

31/03/2022 01/01/2022 
VND VND 

Tin mat 145.006.006 100.255.523 
Tiên gui ngân hang không k' han 39.219.452.551 55.570.985.880 
Ttrang dtrcyng tiên 

Cong 39.364.458.557 53.140.405.601 

2.  Các khoãn du tu tài chInh ngn hn 

a.  Du tir nm gifr dn ngày dáo hn ngn hn 

31/03/2022 01/01/2022 
VND VND 

Ti&n g1ri có k' han 407.000.000.000 407.000.000.000 

b.  

Cong 

Dâu tu gop vn vào do'n vj khác 

407.000.000.000 407.000.000.000 

31/03/2022 01/01/2022 

Cong ty CP Du tr Be tOng cong ngh cao 

VND VND 

Giá gOc 10.530.00.000 

Cç5ng - 10.530.000.000 

DrphOng - (10.530.000.000) 
Giá Tr hop 1' 

Cong 
Kr nay 

S dir ti ngày 01/01/2022 10.530.000.000 
XCr 1' tn that dAu tii 10.530.000000 
S dir ti ngày 31/03/2022 

SOPEWACO dã bj tOa an tuyen b6 phá san. Theo do, Cong ty quyt djnh dUng khoán d phOng giám giá 
dãu tir dài han da lap dé bU dp tn that khoán du tx daj han  và xu 1 Mn that dâu ti.r theo quy djnh do 
khoãn dâu tir khOng cO khá nàng thu hi. 
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3. Các khoàn phãi thu cüa khách hang: 

a. Phái thu ci'ia khách hang ng&n h?n 

31/03/2022 01/01/2022 
\TND VND 

COng ty TNRH dóng tàu và ca khI Hang Hài Sâi GOn 13.531.918.730 13.531.918.730 
Cong ty TNHH MTV Djch vi Ca Khi Hang Hãi PTSC- 
MC) 
Cong ty CP DV Lp Dat, Vn Hành & Bào Dtring CT DK 

Biên PTSC (POS) 102.026.212 411.796.880 

Cong ty CP ch t?o  giàn khoan Du Khi 1.045.331.532 179. 162.004 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD (I{HI) 4.087.360.724 1.745.733.352 

Cong ty CP Kt Cu Kim Loi và Lp May D&u Khi 625.916.059 35 8.85 1.081 

Cong ty C phn Co khI xây drng AMBCC 209.388.259 309.388.259 

Cong ty TNHH Hái Lru 394.294.160 370.223.150 

Tng cOng ty CP Djch K5 Thut Vit Nam(PTSC) 341.156.055 121.411.974 

b. 

Cong 20.337.391.731 17.028.485.430 

Phài thu cüa khách hang là các ben lien quan 

31/03/2022 0 1/01/2022 
WD \TND 

Cong ty TNI*I MTV Djch vii Ca Khí Hang Hái (PTSC-
MC) 

Cong ty CP ch t?o  giàn khoan Du KhI 1.045.331.532 179.162.004 

Tng cong ty CP Djch K Thut Vit Nam(PTSC) 341. 156.055 121.411.974 
Cong ty CP DV Lap Dat, Vn Hành & Bão DuOng CT DK 
Biên PTSC (POS 102.026.212 411.796.880 

Cçing 1.488.513.799 712.370.858 

4. Các khoãn phãi thu khãc 

a. Ngn hn 

31/03/2022 01/01/2022 
VND VND 

Phâi thu lâi tr tin gOi ngân hang có k' hn 6.983.416.443 4.833.794.523 

Phãi thu khác 2.371.671.904 2.369.364.613 

K' ctrcic, k' qu5' 68.000.000 68.000.000 

Tm Ong 243.216. 153 147.158.059 

Cong 9.666.304.500 7.418.317.195 
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b. Dài han 
31/03/2022 01/01/2022 

VND VND 

K ciiçyc, k' qu 3.000.000 3.000.000 
Cong 3.000.000 3.000.000 

5.  Hang ton kho 

31/03/2022 01/01/2022 
VND \ND 

Hang dang di thrng 
Nguyen, 4t 1iu 
Hang hoa 10.613.911.013 94.903.541 
Chi phi san xuât, kinh doanh dâ dang 

Cong 10.613.911.013 94.903.541 

6.  Tài san d& dang dài hn 

Chi phi xây d%rng co ban dâ dang 

31/03/2022 0 1/0 1/2022 
VND VND 

XD can cr DV hang hài DK Sao Mai — Bn Dinli 33.085.072.292 31.147.753.732 

XDkhuDVDK35ha(SaoMai -BnDinh) 
XD CT san lap mt bang phân khu 1- Phân k' 1(07ha) 

H?ng mic thi cong h thng PCCC phân khu 1- phân k' I 
Nba van phOng Container 

1.934.142.467 1.934.142.467 

Dix an khác 81.818.182 81.818. 182 

Cong 35.101.032.941 33.163.714.381 

7. Tài san c dinh hthi 

NGUYEN GIA 

hInh 

N1à cra, 
kiên trilc 

VND 

Máymóc, 
thiét bj 

VND 

Phtrang tin 
4n tái 

VND 

Thit b 
DC quãn 1r 

VND 

Tài san 
hiu hInh khác 

VND 
Tng 

VND 

S dir tai  3 1/12/2021 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 
Du tir XDCB 
Gum do thanh 1 

S dir tai 3 1/03/2022 7.728.065.904 1.267.763.000 3.450.460.524 359.317.605 101.844.422.889 114.650.029.922 

GIA TR! HAO MON LUY KE 

S/ dir 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 

Khu hao trong k' 116.060.256 25.911.903 29.142.579 844.348.704 1.015.463.442 

Giâm khau hao trong k 

Sduti 31/03/2022 6.531.093.749 666.195.192 3.030.159.805 359.317.605 34.896.766.656 45.483.533.007 
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GIA TR! CON LJ 

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

S dtr tai 31/03/2022 1.196.972.155 601.567.808 4:0.300.719 66.947.656.233 69.166.496.915 

8.  Tài san c dnh vô hInh 

NGUYEN GIA 

PhAn mm k toán Tng 
VND 

S du tai 31/12/2021 53.372.880 53.372.880 
S dtrti 31/03t2022 53.372.880 53.372.880 
GIA TRI I{AO MON LUY KE 
s6 du tai  3 1/12/2021 53.372. 880 
Khau hao trong k' 

S duti 31/03/2022 53.372.880 
GL& TRI CON LA! 
s6 dir ti 3 1/12/2021 0 

S dir ti 3 1/03/2022 0 

9.  Bt dng san dâu tu 
Ca si ha tang 

VND 
NGUYEN GIA 
Sdutai 31/12/2021 và 31/03/2022 229.280.786.454 

•)0O 
GIA TRj HAO MON LUY ICE 
S duti 31/12/2021 55.415.281.827 
Khâu hao trong k' 1.183.817.964 )F 
s6 du tai  31/03/2022 56.599.099.971 iJ 

GIA TR CON LA! 
S dir tai 31/12/2021 173.865.504.627 

S dir ti 31/03/2022 172.681.686.663 

Chi tit nguyen giá b.t dQng san du tix cüa Cong ty nhix sau: 

So du clau ky va cuoi ky 
VND  

Dr an Co s& ha tang 39,8 hectare (i) 
Dr an Ca sO ha tang 23 hectare (ii) 

 

13 1.881.668.267 
97.399.118.187 

   

  

229.280.786.454 

    

(i) B.t dng san du ttx th hin Ca sO h t&ng và din tIch dt 39,8 ha tai  Can cü Djch vi Hang 
hâj Dâu khI Sao Mai Ben Dmnh cüa dtr an Sao Mai BênDinh dä hoàn thânh nm 2009 và sau do 
thrçic thuê bii Cong ty Co phân Chê tao  Giàn khoan Dâu khI tr nAm 2010. Bat dng san dâu tir 
nay dtrçic khau hao theo phirang pháp du&ng tháng trong th&i gian thué là 48 näm. 

(ii) Bt dng san d&u tix th hin Ca so h t&ng và din tIch dt 23 ha du?c thuê bOi Cong ty C 
phan Két câu Kim loai và Lap may Dâu khI nãm 2010. Giá trj thrc cüa khoân dâu ttr nay thrçic 
tam ghi nhn vao näm 2010 và duçic khâu hao theo phuon pháp dithng thang trong vông 49 
nm. Nàm 2011, bat dOng san dâu ttx nay duçic quyêt toán dau ti.r và khOng Co sr bien dôi dáng 
kê trong giá tr cüa bat dng san dâu tir nay. 
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10. 
a.  

Chiphitrãtruc: 
Chi phi trã tru&c ngn han: 

31/03/2022 01/01/2022 
VND 

Chi phi trã truàc ngân han 493 .668.930 565.000.663 

b.  

Cong 

Chi phi trã trtrô'c dài han: 

493.668.930 565.000.663 

31/03/2022 01/01/2022 
VND VND 

Chiphicongcidvngc 239.411.794 202.968.908 

Chi phi chüng nMn  ASME 634.893.970 753.905.831 

Chi phi trã truàc dài han 478.025.384 582.258.045 

Cong 1.352.331.148  1.539.132.784 

11. Tàisãnkhác 
S cui kS' s6 dâu näm 

VND VND 

îàî san ngân han khác 

   

    

Cong 0 0 

12. Phãi trä ngLrOi ban 
a. Phãi trä ngtrôi ban ngan hn 

3 1/03/2022 0 1/01/2022 

Cong ty TNHH Hâi Luu 
COng ty TNHH Du Ljch Thixang Mai  và 

Giá trj 
VND 

Giá trj 

563.755.504 

VND : 
s6 cO khã nang 

trãncv 
S cO khã nang 

trãna 

563.755.504 

Du tl.r K' Nghi yang 344.431.800 344.431.800 458.496.400 458.496.400 

Cong ty TNHH khách San  Du Khi 205.066.600 205.066.600 270.211.702 270.211.702 

pTSC - - 
Chi nhánh Thành ph6 H Chi Minh - 
Cong ty TNHH Kim toán VACO 79.500.000 79.500.000 

Cong ty TNHH MTV Dich vi.i ca khI 
hang hal (PTSC.MC) 26.460.000 26.460.000 

Cong ty Cãng Dch vii Du khi 18.309.390 18.309.390 

Cong ty TNHH Djch Vii Báo V Thai 
BInh Duong 47.960.000 47.960.000 

Cong ty CP Tu v.n XD CT Hang hãi 109.921.284 109.921.284 109.921.284 109.921.284 
Cong ty TNHH Thuang mai  djch vi van 63.268.100 63.268.100 

Tãi Hãi Thành Dat 

Phãitrãchocácdonvjkhác 191.913.478 191.913.478 314.471.317 314.471.317 

Cong 1.068.521.262 1.068.521.262 1.735.165.597 1.735. 165.597 

18 

I 
A 



b. Phãi trã nguOi ban là các ben lien quan 
 

31/03/2022 01/01/2022 
VND 

Giátrj Scokhànàng 
trà nçi 

 

Giá tn 
VND 

S có khá nàng 
trã no 

 

Cong ty C phn Chê tao  giàn khoan Du 
khI 
Cong ty TNHHMTV Dch Vi Ca khi 26.460.000 26.460.000 
Hang Hái (PTSC-MC) 

COng ty Càng Dch vii Du khI 
Cong ty TNHH khách San  Dâu KhI 
PTSC 

Cong  

- 18.309.390 18.309.390 
205.066.600 205.066.600 270.211.702 270.211.702 

231.526.600 231.526.600 288.521.092 288.521.092 

13. Thu và các khoãn phâi np/thu nhà rnthc 

Sd&unäm Sphãinptrong 
näm 

Sdãth%rcnp 
trong nAm CuOi nàm 

Thus GTGT hang ban nti dja 
Thué GTGT hang nhp khâu 
Thuê tiéu thu däc biêt - 
Thuê xuât nhâp khâu - 
Thuê TNDN doanh nghip (219.756.995) - (219.756.995) 
ThuO thu nhp Ca nhân (439.792.429) 345.758.431 74.583.994 (168.6 17.992) 

Thu khác (64.828.592) 10.488.890 10.488.890 (64.828.592) 
Thus mon bài 3.000.000 3.000.000 - 9 ç  

Cong (724.378.016 359.247.321 88.072.884 (453.203.579) 4 
KI 

14. Chi phi phãi trã 

a. Chi phi phãi trã ngán hn 
31/03/2022 01/01/2022 

VND VND 

Chi phi trich trtxOc tam  tinh giá von hang ban 
Các khoán trich tnizâc khác 

Cing 

b. Chi phi phãi trã dài h3n  

551.765.300 590.828.312 
31.669.946 181.669.946 

583.435.246 772.498.258 

31/03/2022 01/01/2022 
VND VND 

TrIch triràc CF ma báo lAnh bão hành cho Dix 54.356.363 54.356.363 
an Sao yang Dai  Nguyt 
Trich trizàc CF ma bâo lãnh báo hành cho DA.Dai Nguyt 
- Sao Vàng Dai  Nguyt 89.019.509 89.019.509 

Cong 143.375.872 143.375.872 
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15. Phâi trã khác ngn hn 

31/03/2022 01/01/2022 
VND VND 

C trc phâ trà c dong 3.954.074.325 3.955.452.505 
Các khoãn Phài trá khác 180.984.346 299.958.097 

Cong 4.135.058.671  4.255.410.602 

16. Doanh thu chua thuc hiên 

Doanh thu chira thi,rc hién th hin s tin Cong ty ducic trâ tnthc tir vic cho thuê cu so ha tng 
tai Can ci'r Djch vi Hang hài Dâu khI Sao Mai - Ben Dmnh, thành phô Vüng Tàu. 

Chi tit s di.r doanh thu chua thrc hin cüa Cong ty nhi.r sau: 

31/03/2022 01/01/2022 
VND VND 

Doanh thu chua thrc hin d%r an 39,8 ha 107. 870.5 5 1.628 108.624.891.150 
Doanh thu chira thtrc hin dr an 23 ha 81.900.461.922 82.447.072.346 

Cong 189.771.013.550 191.071.963.496 

Doanh thu chua thirc hin ca COng ty dixçc phân b theo lich biêu sau: 

31/03/2022 0 1/0 1/2022 
VND VND 

Trong yang mt nam 5.203.799.784 5.203.799.784 
Tir nAm thi 2 dn nam thir nàm 20.8 15. 199. 136 20.815. 199. 136 
Sau 5 näm 163.752.014.630 165.052.964.576 

Cong 189.771.013.550 191.071.963.496 
Doanh thu chira thic hin ngn han 5.203.799.784 5.203.799.784 
Doanh thu chua thtrc hin dài han 184.567.213.766 185.868.163.712 

17. Thud thu nhp hoãn 1i phãi trã 

Thu thu nhp hoãn 1a  phâi trã thrçxc ghi nhn trén khoãn chênh 1ch tam  thai giüa giá tij ghi s 
cüa bat dng san dau tu và ca sO tinh thuO thu nhp doanh nghip do có si,r khâc bit ye thOi gian 
tInh khâu hao theo quy djnh t?i  Thông tu so 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 näm 2013 cüa B 
Tài chInh và thOi gian tinh khau hao cüa Cong ty phân bô theo thOi tgian cho thuê bat dng san là 
48 và 49 näm. 

31/03/2022 01/01/2022 
VND VND 

Thu suit thu TNDN hoãn 1a (*) 20% 20% 
Thud thu nhp hoãn 1a  phãi trà 10.597.768.775 10.375.970.795 

Cing 10.597.768.775 10.375.970.795 
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(*) Thu sut thué thu nhâp doanh nghip sir diing d xác djnh giá tr thu thu nhp hoan 1?i 
phãi trã áp dung theo Luât thuê sO 32/2013/QH13 ngày 19/6/20 13. 

Ghi nhn trong nàrn 221.797.980 

 

887.191.920 

   

18. Vn chü sO hfru 

a. Bang di chiu bin dng cüa vn chü sO hfru 

Vn gop cila Qu du tix phát Lth nhuân sau Cing 
chü sâ hiu triên thuê 

chira phân phôi 

VND VND VND VND 

S dir tai 01/1/2021 500.000.000.000 44.351.392.969 8.810.733.283 553.162.126.252 

L9i nhu.n trong nàm 856.802.341 856.802.341 

Phân phi các qu5 (249.955.970) (249.955.970) 

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

S dir tai 01/1/2022 500.000.000.000 44.351.392.969 9.417.579.654 553.768.972.623 

Lçi nhun trong kS' (1.400.021.705) (1.400.021.705) 

Phân phi các qu' 

Chi khác 

S dir tii 31/03/2022 500.000.000.000 44.351.392.969 8.017.557.949 552.368.950.918 

b. 

Mic dIch trich 1p và sir ding các qu': Các qu5 ducic 
và ngh quyêt Dai  hi co dong. 

Chi tit vn chü sO hüu 

T6ng Cong ty C6 ph.n Djch vi K thut Du KhI 

trIch 1p và si'r dung theo diu 1 Cong ty 

31/03/2022 01/01/2022 
VND WD 

255.000.000.000 255.000.000.000 
COng ty TNHH San xut Thixong mi Vit Anh 65.081.000.000 65.081.000.000 
Cong ty Co phân Tir van và DV Tirong Lai 33.060.000.000 32.000.000.000 
Von gop cUa các di ttxçmg khác 146.859.000.000 147.919.000.000 

Cong 500.000.000.000 500.000.000.000 

C. Các giao dch v v6n vói chü sO hüu và phân phi c tfrc, chia lçii nhun 

Vnduttrcüachüs&hfru 31/03/2022 01/01/2022 
VND VND 

Vn gop tai  ngây du k' 500.000.000.000 500.000.000.000 
Von gop tang trong kS' 
VOn gop ti ngây cuôi kS' 500.000.000.000 500.000.000.000 
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d.  Co phiêu 

Vn du tu ella chll s& hllu 31/03/2022 0 1/0 1/2022 
VND VND 

S lucmg c phiu clang luu hành 50.000.000 50.000.000 
C phiêu phô thông 50.000.000 50.000.000 
C phiêu uudAi 

e.  

Mnh giá cô phiêu a'ang lu-u hành (don g/co phiêu) 

Co tIrc 

10.000 10.000 

C t&c cong b sau ngày kt thtic k5 k toán näm 31/03/2022 0 1/01/2022 
VND VND 

Ct trc dã cong b6 trên c phiu ph thOng(dng/c phiu) 

VI. Thông tin b sung cho các khoãn mic trInh bay trong báo cáo kt qua hot dng san xut 
kinh doanh: 

19. Doanhthu 

Tr 01/01/2022 
dn 3 1/03/2022 

VND 

Tr 01/01/2021 
dn 3 1/03/2021 

VND 

Doanh thu cho thué bt dQng san du tu 1.300.949.946 1.829.585.946 
Doanh thu xây lap, ca khi 18.3 55.162.106 
Doanh thu cung cap VTTB, khI LPG 4.780.400.000 26.994.245.727 
Doanh thu ban hang & cung cap djch vi khác 4.521.625.849 3.807.890.056 

Cng 10.602.975.795 50.986.883.835 

20.  Giá vn hang ban 
Tir 0 1/01/202 Tr 01/01/202 1 

dn 3 1/03/2022 dn 3 1/03/2021 

VND VND 

Giá vn cho thuê b&t dng san d&u tix 1.183.817.964 1.430.003.364 
Giá von xây lap, cci khI 17. 191.063.923 
Giá von cung cap VTTB, khi LPG 4.777.514.774 26.934.370.671 
Giá vOn dlla djch viii khác 3.666.823.943 3.304.144.541 

Cong 9.628.156.681 48.859.582.499 

21.  Doanh thu hot dQng tài chInh 

Tir 0 1/01/2022 Tir 01/01/202 1 
dn 3 1/03/2022 dn 3 1/03/2021 

VND VND 

Llli tin gri ngân hang 5.123.330.786 5.248.317.779 
Lãi chênh 1ch t' giá dã th%rc hin 112.169.899 
Lãi chênh lch t' giá chua thxc hin 

Cong 5.235.500.685 5.248.317.779 
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22. Chi phi tài chinh 
T 01/01/2022 

dn 3 1/03/2022 
Tr 01/01/2021 

dn 3 1/03/2021 

VND VND 

Chi phi lãi vay 
L chénh 1ch t' giá 10.595.794 318.327 

10.595.794 318.327 

23. Thu nhp khác 

Thanh 1', nhucmg ban TS, CCDC 
Thu nhp duçic bôi thtreing 
Thunhp khác 

Tr 0 1/01/2022 
dn 3 1/03/2022 

VND 

Tü 01/01/2021 
dn 31/03/2021 

VND 

13. 18 1.818 

462.201 

 

    

Cong 462.201 13.181.818 

24. Chi phi khác 
Tr 01/01/2022 Tr 01/01/2021 

dn 3 1/03/2022 dn 3 1/03/2021 

VND \ND 

Chi phi bi thtrâng, b pht 700.000 
Chi phi thanh 1, nhircing ban CCDC 
Chi phi khác 

Cong 700.000 

25. Chi phi ban hang và chi phi quan 1 doanh nghip 
a. Các khoãn chi phI quân 1' doanh nghip phát sinh trong k' 

Tr 01/01/2022 Tr 01/01/2021 
dn 3 1/03/2022 dn 3 1/03/2021 

VND VND 

Chi phi hwng nhân viên quàn 1' 2.986.296.343 2.669.829.646 
Chi phi BHXH, BHYT, BHTN, KPCD 608.441.955 659.261.709 
Chi phi 4t 1iu van phông 262.654.982 239.945 .3 84 
Chi phi ding cxi, do dUng 46.068.324 36.071.016 
Chi phi khau hao 530. 877.249 530.877.249 
Chi phi thuê và 1 phi 9.148.000 10.417.000 
Chi phi dr phOng 
Chi phi djch vi mua ngoài 889.476.692 470.914.303 
Chi phi bang tin khác 1.890.092.594 2.074.248.872 

Cong 7.223.056.139 6.691.565.179 
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b. Các khoãn chi phi ban hang phát sinh trong k5' 

Chi phi 4t 1iu 

Tr 01/01/2022 
dn 31/03/2022 

VND 

Tr 01/01/2021 
dn 3 1/03/2021 

VND 

Chi phi khâu khao TSCD 154.653.792 352.687.977 
Cong 154.653.792 352.687.977 

26.  Chi phi san xut kinh doanh theo yu to 

Tr 01/01/2022 Tr 01/01/2021 
dn 3 1/03/2022 dn 3 1103/2021 

VND \TND 

Chi phi nguyen 1iu, vat  1iu 
Chi phi nhân cong 
Chi phi khâu hao tài san cO djrih 
Chi phi djch vi mua ngoài 
Chi phi khác 

326.848.332 
5.538.204.012 
2.199.281.406 

12.770.910.183 
2.007.018.918 

4.434.429.346 
14. 162.436.316 
2.591.062.657 
6.017.712.092 
2.235.604.693 

Cong 22.842.262.851 29.441.245.104 

27.  Chi phi thud thu nhap doanh nghip hin hành 

Tr 0 1/01/2022 Th01/01/2021 
dn 31/03/2022 dn 3 1/03/2021 

\TND VND 

Lçi nhuan  truâc thu 
• h Dieu chinh thu nhp chu thue 

(1. 178.223.725) 344.229.450 

Các khoân diêu chinh tang 40.847.441 148.875.994 
Các khoán diêu chinh giâm (1.108.989.900) (1.108.989.900) 
Thu nhp chu thus (2.246.366.184) (615.884.456 
Thuá suât 
Chi phi thud thu nhp doanh nghip 
Bô sung chi phi thuê TNDN các nàm truãc do diêu chinh 
quyêt toán 

Chi phi thue thu nhp doanh nghiçp hien hanh 

20% 20% 

Tai ngày 3 1/03/2022 khoàn tin 1 tinh thu là 6.420.953.964 ding. 

Các khoàn l tInh thus mang sang cOa Cong ty sê thrçrc dáo han  nhtr sau: 

24 



Tinh hinh quyt 
Nàm ht han toán L tInh thu 

VND 

2022 Dã quyêt toán 2.270.899.126 
2024 Chua quyêt toán 356.725.976 
2026 Chua quyêt toán 1.546.962.678 
2027 Chira quyêt toán 2.246.366.184 

VII. Các thông tin khác: 

1. Thuêhotdng 

Tir 01/01/2022 Tü 01/01/2021 
dn 31/03/2022 dn 3 1/03/2021 

VND VND 

Chi phi thuê hoat dQng ti thiu dä ghi nhan vâo báo cáo 
két qua boat dng san xuât kinh doanh trong k' 148.275.000 328.038. 150 

Ti ngày cui ks.' báo báo Cong ty cá cac khoán cam kát thuO hoat dOng không hu5' ngang vói 
lich thanh toán nhix sau: 

31/03/2022 31/03/2021 
VND VND 

Trong vOng mt nàm 593. 100.000 593.100.000 
Tü nám thu 2 den nàm thir nàm 2.372.400.000 2.372.400.000 
Sau nàm näm 18.237.825.000 18.830.925.000 

Cong 21.203.325.000 21.796.425.000 

Khoán thué hot dng th hin tang s tin thuê phái trá cho vic thuê 0.5ha tai  bãi thi cong cüa 
COng ty CO phãn Chê tao  Giàn khoan Dâu khI nhám phvc viii cho hoat  dOng san xuât kinh doanh 
cüa COng ty, theo phi 1ic hçrp dOng duçxc k vói thai h?n  duqc tInh tfr ngày Oltháng 11 nám 2016 
den ngày 31 tháng 12 nám 2057. 

2. Thông tin v các ben lien quan 

a. Danh sách các ben lien quan: 

Ben lien quan Mi quan h 

Tang COng ty C phAn Djch vi K9 thut DAu khI Vit Nam PTSC 
Cong ty TNHH MTV Djch vi,i Ca khI Hang hái 
COng ty TNHHH Khách sn Dâu khI PTSC 
COng ty Cáng Dch vi Dâu khI PTSC 

Chü s& hUu 
Thânh vién PTSC 
Thánh viCn PTSC 
Thánh vién PTSC 
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Cong ty CP Lp dat, Van hành và Bão dixOng CT Bin PTSC Thành viên PTSC 
COng ty Djch v Dâu khI Dà Nn Thành vién PTSC 
Cong ty CP chê tio giàn khoan Dâu khI Thành viOn PTSC 

Trong qu', Cong ty dã có các giao djch sau vOi các ben lien quan: 

Cung cn dich vu 

Tü 01/01/2022 
dn 3 1/03/2022 

VND 

Tr 01/01/2021 
dn 3 1/03/2021 

VND 

Tng cOng ty C phn Dch vi K thuat Du khI Vit Nam 446.006.610 230.728.427 
Cong ty TNHH MTV DV Ca Khi Hang Hãi 18.355.162. 106 
Cong ty CP chê tao  giãn khoan Du khi 1.727.740.623 2.839.282.665 
Cong ty CP DV Lap Dat, Van  Hành & B Dtrng CT DK 
Bién PTSC (POS) 26. 178.460 294.666.020 

Mua dich vu 

Tang cOng ty C phn Dch vi K thuat Du khI Vit Nam 
Cong ty Cang Djch vi Dâu khI PTSC 169.646.850 
Cong ty Dch vi Dâu khI Dà Nang 
Cong ty TNHH Khách sn Dâu KhI PTSC 33.624.449 13.728.000 
Cong ty TNHH MTV Djch vi.t Ca khI Hang hal 24.500.000 
Cong ty CP chê tao  giàn khoan Dâu khI 167.741.734 667.568.895 
Cong ty CP DV Lap Dt, Van  Hành & Bão Dirâng CT DK C 
Bin PTSC (POS) 

C 

BQ PHAN THEO LiNH V!/C KINH DOANH VA BQ PHAN THEO KHU VT/C MA L 

a. LTnh vtrc kinh doanh 

D phc vi mvc  dIch quán 1', ca cu t chüc cüa Cong ty duqc chia thành 2 bO phn hoat 
dng - B ph.n xây dirng các cong trInh phc vi ngành dâu khI và BO phan kinh doanh cim 
cáng. Cong ty lap  báo cáo b phan theo hai b phan kinh doanh nay. 

Hoat dng chCi yu cüa hai bG phn kinh doanh tren nhix sau: 
B phn xay dmg các cong trinh phiic vii ngành dâu khI: Xây drng cong trInh theo hçp dông. 

B phan  kinh doanh cim cãng: Cho thuO ca sä ha tang là bt dng san du tiz. 
Các thông tin b phn ye hoat dng kinh doanh cüa Cong ty nhu sau: 
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B phn xây drng 
các cOng trmnh phc 

vii ngânh dâu khf 
VND  

B phn kinh 
doanh hang hoá 

VNTJ 

7.726.978.643 

7.224.570.870 

502.407.773 

Tng 

VND  

10.602.975.795 

9.628.156.681 

974.819.114 ii 

(7.377.709.93 1) 

(6.402.890.817) 

5.235.500.685 

(10.595.794) 

(237.799) 

(1. 178.223.725) 

Nàm 2022 

Bang can dôi kê toán 

Ti ngày 3 1/03/2022 

B ph.n kinh 
doanh ciim câng 

B phn xây drng 
các cong trInh phiic 

vii nganh dâu khI 

B phan kinh 
doanh hang hoá Tng 

VND VND VND VND 

Tài san b phn 281.225.467.711 7.457.060.088 14.372.338.245 303.054.866.044 

Tâi san khong phân b 456.369.367.642 

Tng tài san 759.424.233.686 

Nçi phâi trá bO phn 200.534.025.540 175. 356.832 1.509.254.187 202.218.636.559 

Nç phãi trã không phân b 4.836.646.209 

Tng nq phãi trã 207.055.282.768 

Báo cáo kt quán hot dng kinh doanh 

BO phn kinh 
Tfr ngày 01/01/2022 doanh c1m cáng 
dn ngày 31/03/2022 

VND 
Doanh thu thun tfr cung 
cp dch viii ra ben ngoài 2.875.997.152 

Giá vn 2.403.585.811 

KtquáhotdngKD 

Kt qua kinh doanh b phn 472.411.341 

Chi phi không phân b 

L tr hoat dng kinh doanh 

Doanh thu hoat dng TC 

Chi phi tài chInh (CL t5r gia) 

Lai nhun khác 

Tang lçii nhun tnrâc thu 

Chi phi thu thu nh.p doanh nghip hin hánh 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoãn 1aj (221.797.980) 

Lai nhuân sau thug (1.400.021.705) 

Thông tin khác 

Khu hao 2.199.281.406 
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Nàm 2021 

Bang can di k toán 

Ti ngày 3 1/03/2021 

Tài san bi ph.n 

Tài san không phân b 

Tngtáisãn 

B phn kinh 
doanh c\Im cáng 

VND 

288.310.961. 846  

B' phn xay drng 
các cong trInh phiic 

vi ngành dâu khI 
VND  

B phan  kinh 
doanh hang hoá 

VND 

Tang 

VND 

37.331.447.680 12.036.778.707 33.767.918.823 

446.286.557.424 

783.965.745.657 

M 

- 

Nq phái trã b phn 204.850.633.404 21.146.637.458 225.997.270.862 

Nçi phái trâ không phân b 4.683.917.073  

Tng nq phãi trã 230.681.187.935 

Báo cáo kt quán hoat dông kinh doanh 

Bô phn kinh B phn xây dirng BOphnkinh 
Tü ngày 01/01/2021 
dn ngày 31/03/2021 

doanh cim cáng các cong trInh phic 
v ngành dâu khI 

doanh hang hoá 

WD VND VND 

Doanh thu thun ttr cung 
cAp dlch  vi ra ben ngoài 5.293.763.075 18.698.875.033 26.994.245.727 50.986.883.835 

Giá vn 4.374.923.218 17.550.288.610 26.934.370.671 48.859.582.499 
KtquáhotdngKD 

Kt qua kinh doanh b phn 918. 839.857 1.148.586.423 

Chi phi không phân b 

59.875.056 2.127.301.336 

(7.044.253.156) 

L3 tir hot dOng  kinh doanh (4.916.951.820) 

Doanh thu hot dng TC 5.248.317.779 

Chi phi tài chinh (CL t' gia) (3 18.327) 

Lcii nhuân khác (13.181.818) 

Tng lcii nhu.n tnx&c thus 344.229.450 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 
Chi phi thu thu nh.p doanh nghip hoàn 'a (221.797.980 

Lçii nhun sau thu 122.431.470 

Thông tin khác 

KhAu hao 2.591.062.657 
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NGI LP KE TOAN TRUfNG 
OO7 94 DOC 

CONG TY •A 

• COPHAN k 

DAUTUDAUK I 
. Y''PENtU J 

I 

b. Khuvircdja19: 

V mt dja 19, Cong ty chi hot dOng kinh doanh trong lãnh th Vit Nam. 

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO cÁo 
LUU CHUYEN TIEN T 

Thông tin b sung cho các khoãn phi tin t: 

Tin thu 1i tin gui trong k9 không bao gm s tin 6.983.416.443 dng (kS' hot dng nàm 
2021: 4.833.794.523 dông), the hin khoán thu nhp tr läi tiên gCri chua nhn duçic tai  ngày 
31/03/2022. VI 4y, mt khoãn tién ti.rang 1mg dã duçic dieu chinh trén phan thay dôi các khoân 
phãi thu. 

yang Tàu, ngày 14 thdng 04 nám 2022 

Phçim 11:1 llwong Giang Pham Minh Vi Phüng Nhir Dung 
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