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CONG TV CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN DiNH 

• S6 65A3, dung 30/4, Phtx&ng Thing Nhát, TP. VOng Tàu 
Tinh Ba RIa - Vüng Tàu, Vt Nam  

• 

BAO CÁO CUA BAN ClAM DOC HIM 

• 
Ban Giám dc Cong ty cS ph.n Du tu Du khI Sao Mai - Bn DInh (g91 tt là "Cong ty") d trInh báo cáo nay ;ON 

• cOng vol Báo cáo tài chinh gina nién d cOa COng ty cho k' hot dng tr ngày 01 tháng 01 nAm 2022 den ngày 30 MH 

tháng 6 näm 2022. 

U
VA 

HQI DONG QUAN TRI vA BAN ClAM DOC 

1 Các thành vién cOa Hi ding Quàn trj và Ban Giám dc Cong ty d diu hành Cong ty trong kS' và dn ngày 1p 
báo cáo nay gsm: 

HOi dn Quàn tn  

• Ong Iran Hái BInh ChO tjch 
Ong PhOng Nhu DOng Thành vián 

• 
Ong Trn Xuân Tài Thành viên (B nhim ngày 15 tháng 4 näm 2022) 

Ong Dng Thanh Hal Thành viên 

N Ong Nguyn Vit Dt Thành viCn (Min nhim ngay 15 tháng 4 nAm 2022) 

. BanGiámdc  
Ong PhOng Nhu Dung Giám dOc 
Ong Dang DCrc HM Phó Giám dc 

U Ong Trãn Chi DOng Phó Giám dc (Min nhim ngày I tháng 5 näm 2022) 

Ong Trn DCrc Hnh Phó Clam dOc 

U 
NuOi dai dien pháp Iuãt  

• NguOi di dien theo phOp Iut cüa COng ty trong k' và cho dn thOi diem 1p báo cáo nay là Ong PhOng Nhu 

• 
Dung. 

U
TRACH NHIM CUA BAN GIAM DOC :.ô 

Ban Giám dc Cong ty cO trách nhim 1p Báo cáo tài chInh gifla niên d phàn ánh mt cách trung thrc và hp ly 

• tlnh hlnh tài chinh cOa Cong ty tai  ngày 30 tháng 6 näm 2022, cOng nhtr két qua hot dng kinh doanh và tlnh 
hlnh luu chuyn tin t cho k5' hot ding tr ngày 01 tháng 01 näm 2022 den ngày 30 tháng 6 näm 2022. Trong 

• 
vic Ip  Báo cáo tài chlnh gifla niOn d nay, Ban Giám dé,c ducic yêu cu phái: 

• 
. La chQn các chInh sách ke toán thich hcip và áp dung các chinh sách do mOt  cách nhAt 

• Dua ra các xët doán và usOc tinh mt cách hçip 1 và than trpng; 

U . Nêu rO các nguyen tAc ke tom thIch hcip cO duac tuân thO hay khOng, cO nhng áp diing sai 1ch tr9ng yeu 
can ducic cOng b6 và giái thich trong Báo cáo tài chInh gi1ka niên d hay khOng; 

U
. Lp Báo cáo tài chlnh gia niên d trên co sâ hot dng lien tue tr trueing hp khOng thO cho rang COng ty 

se tiép tvc  hoat dng kinh doanh; và 
• Thi& ké và thc hin h thong kiem soát ni b mOt  cách hUu hiu cho mvc  dich 1p và trinh bay Báo cáo tãi 

• chinh giOa nien d hçrp l nhAm hn che rOi ro và gian 

• Ban Clam d6c dam bào các s k toán cO lien quan dtrc luu gi dy dO de phán ánh tInh hinh tài chInh, tinh hinh 
hot dng cUa Cong ty vOl mOc d chinh xác hp l ti bat k$' thôi diem nào và các sO ké toán Va Báo cáo tài 

• 
chinh gifla niên d duc 1p tuãn thO ché dO k toán áp diing. Ban Giám dc COng chju trách nhim quOn l các tái 
san cUa Cong ty và do dO da thc hin các bin pháp thich hqp dê ngan chn và phát hin các hành vi gian ln và 

• 
các quy dlnh  pháp l' cO lien quan den viOc 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh gina nién dO. 

Ban Giám dic cam két da tuân thU các yêu cu nêu trén trong vic lap Báo cáo tài chlnh gia nién dO. 

U 
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CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MM - BEN DINH 
s6 65A3, duing 30/4, Phi.thng Thâng Nh&, IP. Vüng Thu 
Tinh Ba RIa  - Vüng Tàu, Vit Nam  

BAO CÁO CUA BAN ClAM DOC (TIEP THEO) 

TRACH NHIM CUA BAN GIAM DOC (TIEP THEO) 

Theo kin cCia Ban Giám dc, Báo cáo tài chinh gifla niên dO dinh kern d phán ánh trung thrc vã hp 1> tInh 
hnh tài chinh ccia Cong ty tai  ngày 30 tháng 6 näm 2022, cUng nh k& qua hot dng kinh doanh vá các luông 

luu chuyên tin t cho k5' hot dng tir ngày 01 tháng 01 nm 2022 dn ngày 30 tháng 6 nm 2022, phi hçip vâi 
các Chun mi.rc K toán, Ch dO K toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp I có lien quan dn vic 
1p và trInh bay Báo cáo tái chInh giUa niên dO. 

Phüng Nhu Dung 
Giáiii d6c 
Ving Thu. ngày 06 lhang 8 nám 2022 
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BAO CÁO SOAT XET 
THÔNG TIN TAI CHiNH GIUA NIEN DO 

lMIP 

• vaio 

N 

PhiJông 15, Quân BInh Thanh, Tp. H6 Chi Minh 

CONG TY TNHH KIEM TOAN VACO 
Lu 11, tôa nhà HUD, 159 Diên Biên PhO 

a
Tel: (84-28) 3840 6618/ Fax: (84-28) 3840 6616 

Webste: www.vacohcm.com.vn  

a  

Sd: 161 /VACO/BcSXHCM U 

U 

U ___ KInh gui: Các C6 dông 
Hi dng Quãn tr và Ban Giám dóc 

U Cong ty C phn Du tu DAu khi Sao Mai - Ben Dinh 

a Chüng tôi dA soát xét Báo cáo tài chinh gita nin dO kern theo cüa Cong ty C6 phn DAu tLr Du khi Sao Mai - Bn 
DInh (g9i tat là "Cong ty"), dtrçic Ip ngày 06 tháng 8 näm 2022, tlr trang 5 den trang 30, bao gOrn Bang can dôi ké toán 

U gika niên dO tai ngày 30 tháng 6 näm 2022, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh gita niën dO,  Báo cáo Iuu chuyen 
tiên t gita niên dO cho k' hoat dng tr ngày 01 tháng 01 nãm 2022 den ngày 30 tháng 6 nám 2022 và Bàn thuyêt minh 

a báo cáo tài chInh gita nién dO (gQi chung là "Báo cáo tài chinh giva niên dO"). 

U Trdch nhim cüa Ban Gidm ddc 

Ban Giám dôc COng ty C6  phn Du tu Du khI Sao Mai - Bn DInh chju trách nhim Ip và trinh bay trung thrc và U
hcp I' Báo cáo tài chfnh gita niên dO theo Chuân mirc K toán, Ch dO Ke toán doanh nghip Vit Narn và các quy 
djnh pháp l cO lien quan den vic Ip v trinh bay Báo cáo tài chInh gina nien dQ vã chlu trách nhim ye kiêm soát nOi U
bO ma Ban Giám dOc xác djnh làcân thiét de dam bão vic 1p va trinh bay Báo cáo tái chinh gi0a niên dO không cO sai 
sOt trQng yeu do gian ln hoc nhâm Ian. U 

a Trdch nh4n, cüa KMni (mlii viên 

Trách nhim cUa chOng tôi là dua ra kt lun v Báo cáo tài chinh giva niên dO dira trën kt qua soát xét cUa chOng tÔi. N
ChCng tôi dä thirc hin cOng vic soát xét theo Chuân rnirc Vit Narn ye hqp dOng dich  vii soát xét so 2410 - Soát xét 

a
thông tin tài chinh gia nien dO do kiêni toán viên dOc  1p cOa Cong ty thi,rc hién. 

a
COng vic soát xët thông tin tài chinh gina niên dO bao gm vic thirc hin các cuOc phOng vn, chU yu là phOng vn 
nhthig ngtri chju trách nhim ye các vn de tài chmnh k toán, và thijc hin thO ti,ic phân tIch vá các thU tiic soát xét 
khác. MOt  cuOc soát xet ye c bàn cO pharn vi hçp hmi mOt cuOc kim toán drnc thirc hin theo các Chuân mi,rc Kim U toán Vit Narn và do 4y khong cho phep chUng tôi dat duvc sir darn bào rang chUng tOi Se nhn bit dirqc tat cá các 
van de trçng yeu cO th dtrqc phát hin trong mOt  cuQc kim toán. Theo do, chUng tOi khong dua ra kin kiêrn toán. U 
Kit iun cüa Kiêm todn viên U 
CAn ci trên kt qua soát xét cUa chUng tôi, chcing tOi khong tMy cO Van d gi khin chUng tOi cho r&ng Báo cáo tài 

a chinh gina nien dO dInh kern khong phán ánh trung thc Va hqp l, trën các khia cnh trong yu, tinh hinh tài chinh cUa 
Cong ty tai  ngày 30 tháng 6 nArn 2022, vã ket qua hot dOng kinh doanh và luu chuyen tien t cUa Cong ty cho kS'  hot 

N dOng tr ngày 0! tháng 01 nArn 2022 den ngày 30 tháng 6 nArn 2022, phU hp vài Chuân rntjc K toán Ch dO Ké toán 
doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp ly cO lien quan den vic 1p va trinh bay Báo cáo tài chinh giOa niën dO, 

U 

U 

N 

U 

a 

a 

U 

a 

a Van Phong Ha Nôi 
Thng 12A, tOa nba TCT 319, s6 63 Lê Van Ltvng 

a P. Trung HOa. Q. Cáu Glay, Tp. Ha NOi 

Tel: (84-24) 3577 0781 - Fax: (84-24) 3577 0787 

Van Phông D 6ng Nai 
SO 79 Ha Huy Giáp. P QuyO't Thng 

Tp. BiOn HOa, DOng Nai 

3 Tel. (84-25 1) 382 8560  -  Fax. (84-251) 382 8560 
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BAO CÁO SOAT XET 
THÔNG TIN TAI CHINH GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 

Vdn d Cfl nhán mqnh \• 

Chüng tôi Itru ngtrcii d9c báo cáo tài chinh dn Thuyt minh s 34, ph.n Thuy& rninh báo cáo tài chinh giUa nién d: 
Tai dO COng ty truth bay viêc khOng ghi nhãn khoãn nçi tiêm tang lien quan den tiên thuê dat tr ngày 12 tháng 02 näm 
2018 dn nay vI COng ty cho rang dr an Cãng Sao Mai Bn Dinh ma Cong ty dang triên khai s thrçc cong nhân là dr  f 
an dâu tu dc bit duçic hLrâng tru dài theo hinng d.n ti Nghj dinh sO 46/20141ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2014 và 
Nghj dnh so 118/20151ND-CP ngày 12 tháng 11 nãni 2015 (ducc thay the bO Nghj djnh so 3112021/ND-CP ngày 26 
tháng 03 nain 2021). Kêt luân soát xét cüa chñng tOi không lien quan den van de nay. 

i56.002  

/ 
 CHNHANH •.\ 

Gi 

CONGT' 
* TRACH HM  HQj 
() KMT' 
\ VAC1 

4... 

Chu' Mnh Hoan 
PhO Tong Clam dóc 
Giây CN DKHN Kiêm toán sO: 1403-2018-156-1 
Thay mt và dgi din cho 
CHI NHANH THANH PHO HO CHI MINH 
CONG TY TNHH KIEM TOAN VACO 
Tp. Ha hi Minh, ngày 06 lháng 8 nàm 2022 
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a 
N 

CONG TV CO PHAN DAU T1f DAU KHI SÃO MAI - BEN DiNH MAU sO B 0la-DN 
S6 65A3, duing 30/4, Phuông ThAng Nht, TP. VOng Thu Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
1mb Ba Rja - Vüng Tàu, VietNam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa BO Tãi chInh 

N BANG CAN DO! KE TOAN GIUA NIEN DQ 
Tai ngày 30 thang 6 nárn 2022 

N Ekin vi: VND 

N TA! SAN Ma Thuyet 30/6/2 02 2 
s minh 

01/01/2022 

N 
A - TA! SAN NGAN HN 100 492.054.289.669 483.627.909.112 

a 

1. Tin và cäc kboãn ttrong duong tin 110 4 15.013.989.740 
1. Tin III 15.0 13.989.740 

55.671.241.403 
55.671.241.403 

a 
II. Du tu tãi chInh ngAn hn 120 422.000.000.000 
1. Du tu nm gir dn ngày dáo han 123 5 422.000.000.000 

407.000.000.000 
407.000.000.000 

a 
III. Các khoãn phãi thu ngãn han 130 45.758.182.400 15.089.425.774 
1. Phài thu ngân han  côa khách hang 131 6 43.948.318.469 17.028.485.430 

N 2. ira truôc cho nguôi bàn ngân han 132 2.100.020.879 4.174.541.879 
3. Phài thu ngn han  khác 136 7 13 .24 1.76 1.782 7.418.317.195 ntI 

a 
4. Du phông phãi thu ngAn han  khó dôi 137 8 (13.53 1.918.730) 
IV. Hang tn kho 140 3.547.324.255 

(13 .53 1.9 18 .730) 
94.903.541 ic 

a 
I. Hang tn kho 41 9 3.547.324.255 94.903.541 
V. Tài san ngn hn khác 150 5.734.793.274 5.772.338.394 

a 1. Chi phi trà truôc ngn han 151 10 1.044.571.047 565.000.663 
2. Thu GTGT du9c khu tr! 152 4.286.670.732 4.482.959.715 

a 3. Thu và các khoàn phài thu NM nuôc 153 11 403.551.495 724.378.016 

a B - TA! SAN DAt HN 200 276.475.781.406 280.690.630.709 

N I. Cãc khoàn phãi thu dài han 210 3.000.000 3.000.000 
1. Phài thu dài han khác 216 7 3.000.000 3 .000.000 

N IL Tài san c djnh 220 68. 182.617.299 70.181.960.357 
cl I. Tài san c6 dinh hu hinh 221 12 68.182.617.299 70.18 1.960.357 

a -  Nguyen giá 222 114.650.029.922 114.650.029.922 

a 

- Giá r/ hao mon Iu$7/cA 223 (46.467.412.623) 
2. Tài san co dinh vo hinh 227 13 

(44.468.069.565) 

- Nguyen giá 228 53,3 72.880 53.372.880 
a - Giá  fri hao mOn 1u5 /cè 229 (53.372.880) (53.3 72.88(J) 

I, III. Bat (lqng san dau hr 230 14 171.497.868.699 173.865.504.627 
a - Nguyen giá 231 229.280.786.454 229.280.786.454 

a 

- Giá trj hao mon Iu5' k 232 (57.782.917.755) (55.415.281.827) 
IV. Tài san dr dang dài han 240 35.344.245.715 35.101.032.941 

N 
1. Chi phi xãy dirng cci bàn dO dang 242 15 35.344.245.715 
2. Du tit gop v6n vào dcin vj khác 253 5 

35.101.032.941 
10.530.000.000 

a 

3. Dij phOng du tu tài chInh dãi han 254 5 (10.530.000.000) 
V. Tài san dài hn khác 260 1.448.049.693 1.539.132.784 

N 
1. Chi phi trâ tn.rOc dài han 261 10 1.448.049.693 1.539.132.784 

a 

a 

a 

a 

a 

TONG CONG  TA! SAN (270 = 100 + 200) 270 768.530.071.075 764.318.539.821 

Các lhuyél rn/nh kern iheo là rn3i b(i phn hcxp thành cüa Báo cáo là! chInh giia n/en dt5 

a 

a 

a 
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Pham Thj Huong Giang 
NguO'i 1p  biêu 

CONG TV 
,CÔPHAN 

DAUTLJDAUK 

SPQ ::t' EN D 

Phüng Nhu Dung 
Giám dc 
Vi2ng Tàu, ngv 06 tháng 8 nám 2022 

Pham Minh Vi 
K toán truong 

CONG TV cO PHAN DAU TIS DAU KHI SAO MAI - BEN DINH MAU SO B 0la-DN 

S 65A3, &thng 30/4, PhuOng Thng Nht, TP. VQng Tàu Ban hành theo Thông ti.r s6 200/2014/TF-BTC 

Tinh Ba Rja - Vung Thu. Vit Nam ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cOa B Tài chinh 

BANG CAN DOI KE TOAN G1fA NIEN DO (TIEP THEO) 
Tqi ngày 30 tháng 6 nàm 2022 

NGUON VON Ma 
s 

Thuyêt 
minh 

30/6/2022 

Don VI: VNL) 

01/01/2022 

C - N PHAI TRA 300 214.829.276.9 10 210.549.567.198 

1.Nçngtnhn 310 20.607.100.098 14.085.866.343 

1. Phái trâ ngu1i ban ngn hn 311 16 3.923.328.539 1.735. 165 .597 

4. Phài trá nguii lao dng 314 1.438.073.186 

5. Chi phi phâi trã ngAn hn 315 17 3.300.779.104 772.498.258 

6. Doanh thu chua thirc hin ngn hn 318 18 8.696.905.354 5.203.799.784 

7. Phài trá ngtn hn khác 319 19 3,965,287.95 1 4.255.410.602 

8. Qu5' khen thuâng, phOc lçii 322 720.799.150 680.918.916 HI N 

11. Ncr dài han 
1. Chi phi phái trá dài hn 

330 
333 

194.222.176.812 
60.155.761 

196.463.700.855 
143 .375.872 

PH6 

co 

2. Doanh thu chua thirc hin dài hn 336 18 183.266.263.820 185 .868. 163 .712 
NHI 

(tM 

3. Thu thu nhp hon li phài trã 341 21 10.819.566.755 10.375.970.795 VA 
4. Qu phát trin khoa hc và cong ngh 343 76.190.476 76. 190.476 

VH - 

D-VONCHUSØHUIJ 400 553.700.794.165 553.768.972.623 

I. V 6 n chü th hfru 410 22 553.700.794.165 553.768.972.623 

1. V6n gop cOa chO shu 411 500.000.000.000 500.000.000.000 

- C philu phd thông có quyén biëu quyt 411a 500.000.000.000 500.000.000.000 

2. Qu5 du tu phát triên 418 44.351.392.969 44.351.392.969 

3. Lçii nhun sau thus chtra phân ph6i 421 9.349.401.196 9.417.579.654 

- LNST chwa phán phdi Thy ki dn cudi nãm trwóv 42/a 9.331.899.420 8.560.777.313 

- LNST chwa phán phdi trong k$ 42/b 17.501.776 856.802.341 

TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 768.530.071.075 764.318.539.821 

Các thuyèt minh kern :heo là môt b(3 phán hop thành cüa Báo cáo tài chinh güa niên do 
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CONG TV CO PHAN DAU itr DAy KHI SAO MAI - BEN DINH MAU SO B 02a-DN 
S 65A3, dtrl,ng 30/4, Phuông Thing Nht, TP. Vüng Thu Ban hânh theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Ria - VüngTàu, VitNam ngày 22 tháng 12 nãm 2014 cOa BTài chInh 

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOANH G1UA NIEN DQ 
Cho k3' hoQi dng lit ngày 0! iháng 01 nãn 2022 den ngày 30 lháng 6 nãm 2022 

CFIT1EU Ma 
si 

Thuyêt 
minh 

T(rngãy0l/01/2022 
dn ngãy 30/6/2022 

Dcn vi: VND 

Tirngày0l/01/2021 
dn ngãy 30/6/2021 

1. Doanh thu ban hang vA cung cp d1ch v 01 25 62.985.310.907 101.179.633.094 

2. Doanh thu thun v ban hAng vã cung cp 
djchvy(10=01) 

10 62.985.310.907 101.179.633.094 

3. Giá vn hang ban vã djch vy cung c.p II 26 59.941.005.286 97.347.773.427 

4. Lçi nhun gp v bAn hAng vA cung cp 
djchvy(20= 10-11) 

20 3.044.305.62 1 3.831.859.667 

5. Doanh thu hotdngtài chinh 21 28 10.803.261.021 10.617.826.105 

6. Chi phi tài chinh 22 29 15.773.876 954.979 
- Trong do: Chi phi 101 i'ay 23 5, 178.082 - 

7. Chi phi bAn hang 25 30 309.307.584 705.375.954 

8. Chi phi quAn I doanh nghip 26 30 13.149.972.180 12.886.130.516 
9. Lçi nhuân thun tA hoot dng kinh doanh 30 372.513.002 857.224.323 

{30 = 20 + (21 -22) -(25 + 26)} 
10. Thu nhp khAc 31 89.284.735 50.753.018 
11. Chi phi khAc 32 700.001 - 
12. Lçri nhuân khAc (40 = 31 -32) 40 88.584.734 50.753.018 
13. Tng Ii nhuân kê toAn trithc thuê 50 46 1.097.736 907.977.341 
(50 = 30 + 40) 
14. Chi phi thud TNDN hin hAnh 51 31 
IS. Chi phi thu TNDN hoãn li 52 21 443.595.960 443.595.960 
16. Lqi nhuán sau thud thu nhp doanh nghip 60 17.501.776 464.381.381 
(60 = 50 -51 -52) 

X .h 17. Lai c ban tren co phieu 70 32 0,35 8,43 

 

n00794e, 
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Pham Thi Huo'ng Giang 
Ngtrol lap biu 

Pham Minh Vi 
K toAn trffcYng 

  

Phãng Nhu' DOng 
ClAm dc 
Vüng Tàu, ngOy (16 tháng 8 nOn, 2022 

Các :huyêt minh kern iheo là môt bô phdn hçrp lhành cüa Báo cáo tài chin/i giIia niên do 
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(388.487.293) 
(5.178.082) 

(45.800.000) 
(36.514.940,054) 

(243 .2 12.774) 

246. 125.353 

(95.500.000) 
(11.381.037.108) 

(1.937.318.560) 

13. 181.818 

CONG TV CO PHAN DAU lu DAU KH SAO MA! - BEN DiNH MAU SO B 03a-DN 
S 65A3, dLthng 30/4, Phuông Thng Nht, TP. Vüng Tàu Ban hành theo Thông Ui s 200/20141TT-BTC 

Tinh Ba Ra - VUng Tãu, Vit Nam ngày 22 thang 12 nAm 2014 cUa B Tài chInh 

BAO cÁo Luu CI-IUYEN lIEN T GICJA NIEN DQ 
(Theo phwong phdp gidn hip) 

C/to Ic)) hoqi d5ng ft ngày 01 I/tang 01 nãm 2022 den ngày 30 iháng 6 nàm 2022 

0cm vi: VND 

CIII lIEU Ma Tir nghsy 01/01/2022 Ttr ngày 01/01/2021 
so den ngay 30/6/2022 dAn nghsy 30/6/2021 

VND VND 
A .A I. Liru chuyen Hen Hr hoat d9ng ktnh doanh 

1. Lpinhuin trwóc(huI 

2. Diêu chlnh cho cdc khoán 

- Khu hao TSCD 
- (Lai)fL chênh Ich t giá hói doái do dánh giá I0i các 
khoãn mtc tin t có gc ngoi t 
- (Li)/L tr hot ding du ttr 
- Chi phi lAl vay 
3. Lçn nhu2n Ifr hoiI djng kinh doanh IrwO'c IIiay do! 
I 

von 

- (Tang)/Giàm các khoàn phãi thu 
- (Tang)/Giãm hang t6n kho 
- (Tang)/Giãm các khoãn phãi trã (Khong k Iäi vay phãi 
trã, thu thu nhãp doanh nghip phãi np) 
- (Tang)/Giàm chi phi trã tru6c 12 

-TiênlAivaydAtrã 14 

- Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 17 

Litu chuyên lien thun lit hoiI d(5ng kin/i doa,z/i 20 

H. Lu'u chuyn tin tü ho9t dng du tu 
1. Tin chi d mua sAm, xây dijng TSCD và các TSDH 21 

khác 
2. Tin thu tr thanh l, nhuçing ban TSCf) và các TSDH 22 
khác 
3. lien chi cho vay, mua cac cong cv nq cUa dan vj khác 
4. hAn thu hi cho vay, ban I0i các cOng ci ng cOa don v 
khác 
5. Tiên thu Iâi cho vay, cô tCrc và Içi nhuân dixcic chia 
Luu chuvên this ihuén lit hoit dng diu lit 

III. Liru chuyAn tiAn Hr hoOt  dng tài chinh 
1.TiAnthutrdivay 
2. Tiên trã nçx gôc vay 
Litu chuyEn thin thuiln lit ho(zt iijing tâi chInh 

A .A A Luu chuyen tiers thuan trong ky (50 = 20 + 30 + 40) 
TiAn v tu'ong duo'ng tiAn du k5 
Anh huang cua thay dot ty gia hot doát quy dot ngooi tç 
hAn vhs tuolig throng HAn cui kS'  (70 = 50 + 60 + 61) 

(170.000.000.000) 
165.000.000.000 

9.732.300.075 
2.808.163.333 

(8.572.873.775) 
53.140.405.601 

907.977.341 

5 .175.752.654 

(10.631.007.923) 

(4.54 7.277.928) 

(16.114.140.347) 
9.148.583.856 

(18.828.042) 

01 461.097.736 

02 4.366.978.986 
04 (96.414.991) 

05 (10.550,757.788) 
06 5.178.082 

08 (5.813.917.975) 

09 (30.926.196.029) 
10 (3.452.420.714) 
11 4.117.060.039 

23 (280.000.000.000) 
24 265.000.000.000 

27 11.033.681.079 
30 (4 .209.531.695) 

33 (10.000.000.000) 
34 10.000.000.000 
40 

50 (40.724.471.749) 
60 55.671.241.403 
61 67.220.086 

Pham Thi Huang Giang 
NguOi 1p biêu 

Pham Minh Vi 
KA tohsn truong  

g Nhir DOng 
Gihsm dc 
Vng Tàu, ngày 06 i/tang 8 nãm 2022 

Các 1huy1 minh kern theo là m5t b(3 phdn hap ihành cza Báo cáo iài chinh gifla niên do 
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CONG TV CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN DINH MAU sO B 09a -DN 
S 65A3, dtrôiig 30/4, PhuOng Thng Nht. TP. Ving Tàu Ban hãnh theo Thông tir s 200/20141TT-BTC 
Tinh Ba Ria- Vng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa B Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINI-I GIUA NIEN n 
Các thuyêi mm/i nay là mt b5 phn hp than/i và can dwqc dQc dong tIài vái báo cáo thi chInh gia niên d Mm theo 

I. THONG TIN KHAI QUAT 

HInh thá'c sO,  hüu vim 

Cong ty Cim phân Du tu Du khi Sao Mai - Ben DInh (gçi tt là "Cong ty") duc thành 1p vã hoat dng 
ti Vit Nam du'ài hinh thrc COng ty cO phân theo Giy chirng nhin Dâu ttx sO 49121000147 dang k' lan 
du ngay 27 thàng 9 näm 2012 và thaydimi IAn thr nhât ngay 27 thàng 10 nãm 2016 do Uy ban Nhân dan 
tInh Ba Rja - Vüng Tàucâp. Theo Giây Chcmg nhn Dang k Doanh nghip thay dôi Ian th 9 ngày 28 
tháng 11 näm 2017, vOn diéu l cüa Cong ty là 500.000.000.000 VND, tuo'ng throng 50.000.000 cO 
phiéu, mnh giá mi cO phiëu là 10.000 VND. 

Cim phiu cUa Cong ty dang duc niém yt trên Upcom vài ma chrng khoán là PSB. 

Tong sim nhân vin COng ty ti ngày 30 tháng 6 nm 2022 là 75 ngLr1i (ti ngày 01 tháng 01 nAm 2022 là 
80 ngtthi). 

Ngành ngh kinh doanh vA hoyt dng chInh 

Khai thác ci,im cáng và khu kinh té Sao Mai- Ben Dinh; Khai thác ci,im cáng container: 
San xuAt, s&a cha và cho thué container; Djch vv di l tàu bién; DOng mài vá süa chQa tàu thuyén 
và các phucrng tin nOi; lap rap giàn khoan vâ các cOng trinh nOi phuc vi ngành dâu khi; 
Xây drng CáC Cong trinh phuc viii ngành dâu khi; Kho cht:ra càc san phâm dáu khi; Các cong trInh 
du&ng ông dAn dãu, khi, nhiên Iiu; 
Mua ban may mOc, thiét bj phuc vi,i ngành dâu khi và hang hái; 
Kinh doanh phân bOn, vt lieu xãy di,rng, hOa chat (trr hOa chat cO tinh dc hi manh và cAm luu 

thông; trcr hOa chAt sCr diing trong nOng nghip); 
Kinh doanh vn tãi ducmg bin, thrOng thüy niii dia;  Van tái hang bang throng b; Van tái dâu thô và 
các san phâm 1pc hóa dAu; 
Cho thué các phucmg tin van tài: Cho thuê kho bAi; 
Gia cong co khi; xfr l và tráng phO kim loi; 
San xuât thüng, b chtra và dung cv chcra d,rng bang kim lo?i; 
Hot dng chuyên mOn, khoa hc và cong ngh khac chua dtxc phân vão dáu. 

Chu k' san xuAt, kinh doanh thông thu'&ng 

Chu kS'  san xuAt, kinh doanh thông thuOng cOa COng ty duc thi,rc hin trong thOi gian không qua 12 
tháng. 

Tuyên bim v khä nang so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh gifta niên d 

s6 lieu so sánh trén bang can dôi kC toán giQa niên dc là so lieu ccia Báo cáo tãi chinh cho nam tài chinh 
két thtic ngày 31 thang 12 näm 2021 dà ducic kiém toán va sO lieu so sánh trên Báo cáo két qua hot dng 
kinh doanh giQa niên d và Báo cáo liru chuyên tiên t gi0a nién dO và các thuyêt minh lien quan là so 
Iiu cüa Báo cáo tài chinh giOa niCn d cho kS'  ho?t dng 6 tháng két thOc ngày 30 tháng 6 nam 202 I dà 
duçvc soát xét. 

2. KY KETOAN,CHUAN MVC  KETOAN vAcHE DQ KETOAN AP DVNG 

K kC toán 

Nam tài chinh cCia Cong ty bAt dAu tr ngày 01 tháng 01 và kt thOc vào ngày 31 thang 12 hang näm. Báo 
cáo tài chmnh gia nién d k' nay dtrçic trInh bay cho gial doan ti ngày 01 tháng 01 nàm 2022 den ngây 

30 tháng 6 näm 2022. 

ChE d k toán áp dung 

COng ty áp dung các Chuân mrc K toán, Ch dO K toán doanh nghip Vit Nam dirqc ban hành theo 
Thông tu sO 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014, thông tu scra dOi bO sung sO 53/2016/TT-
BTC ngày 21 tháng 03 näm 2016 và càc thông tu huàng dAn thrc hin chuAn mrc k toán cOa BO Tài 
chinh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh gi0a niên dO. 
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CONG TV CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAt - BEN DINH MAU SO B 09a -DN 

• 
s6 65A3, dir&ng 30/4, Phir&ng Thâng Nht, TP. Vüng Thu Ban hánh theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Ra - VOng Táu, Vit Nam ngáy 22 tháng 12 näm 2014 cüa B Tãi chmnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH G!UA NIEN oQ (TtEP THEO) 

a
Các thuyét ,ninli nay là m5t b5 phn hQp thành và can du-çrc dcc dóng th&i v&i báo cáo iài c/iinh giia niên d3 kern the'o 

I 2. KY KETOAN,CHUAN MVC  KE TOAN VACHEDQ KE TOAN ÁP DVNG(TIEPTHEO) 

U Tuyên b6 4 vic than thu chuãn myc k toán và ch d k toán 

• Ban Giám dc dam báo da tuân thu yêu cu côa các Chun myc K toán, Ch d K toán doanh nghip 
Vit Nam duçrc ban hành theo Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngáy 22 tháng 12 näm 2014 cüng nhu các 

U thông fl.r huàng dn thtc hin chuãn rnvc kê toãn ciia B Tài chinh trong vic Ip Báo cáo tài chinh gia 
niên d. 

Báo cáo tài chInh gina niên dO kern theo không nhm phãn ánh tinh hInh tài chinh, kt qua hot dng 

rn kinh doanh và tlnh hlnh Iuu chuyên tién t theo các nguyen täc và thông I ké toán ducic chap nhn chung 
tal các nuâc khác ngoài Vit Nam. 

a 3. TOM TAT CAC CHINH SACH KETOAN CHU vEu 

a Co s& 1p  Báo cáo tãi chInh giva niCn dO 

U Báo cáo tãi chinh g1Qa niên dO kern theo ducic trinh bay bang D6ng Vit Nam (VND), theo nguyen tc 
giá gOc và phü hp v&i Chuân mirc Kê toán, Ch dO K toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh 

U pháp I? cO lien quan den vic 1p và trmnh bay Báo cáo tài chInh giQa nién dO. 

U .56 
Uc tlnh ke toán — 

1K 

I Vic 1p Báo cáo tái chinh gi0a nien dO tuãn thu theo Chuân mrc Ke toan, Ché dO Ké toán doanh nghip 
Vit Nam vâ các quy djnh pháp I' cO lien quan den vic Ip vã trInh bay Báo cáo tài chInh gia nién dO 

a yéu cu Ban Giám dôc phài có nh0ng uàc tinh vá giã djnh ãnh htràng den so lieu báo cáo ye Cong ncr, tãi 
san vá vic trInh bay các khoán cong ncr vá tài san tiém tang ti ngáy 1p báo cáo tái chinh cüng nhii các 

a so lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi tron suôt k' hot dng. Mc dU các sac tinh k toán ducrc Ip — 
bang tat cà si,t hiéu biét cUa Ban Giám dOc, so thijc té phát sinh có the khác vài các uàc tinh, giá djnh dt 

S 

• Dánh giá và ghi nhn theo giá trj hQp l) 

• Lut Ke toán dA có hicu lirc tu ngãy 01 thang 01 näm 2017, trong dO bao gom quy dnh ye Dánh gia va 
Ghi nhn theo giá tn hçcp I, tuy nhién, chua có huàng dn cu the cho van dé nay; theo dO, Ban Giám dOc 

• dã xem xét và áp dung nhtr sau: 

• a) Các khoOn mtw  lin 1 có gc ngoci 1 dztçsc dánh giá theo giá giao di ch ihyc t, 
b) DOi v&i íàí sOn và n phOi trO (ngoài myc a lrên ddy, Cong ty k/icing cci cci sá dê xOc dinh duic gici 

• In m1 cách dang t in cçiy, do dci, Cong ty dang ghi n/ian iheo giO gOc trfr di cOc khoOn c4rphOng  cOn 
inch 1p 'nézi cci) iheo quy djnh hin hành. 

Tin và các khoãn tuong duong tin 

lien vàcác khoàn tuang ducmg tin bao gim tin mat ti qu', cac khoân tiên gui khong kS'  hun, các 

• 
khoàn dâu tu ngAn han, có khâ nang thanh khoán cao, d dáng chuyen dOi thánh tién và it rUi ro lien quan 

den vic bién dOng giá trj. 

Các khoän dii tu tài chinh 

Cdc khoOn dOu 1w nd,n gilt din ngày ddo hçzn 

Các khoãn du tu nm gi dn ngáy dáo h?n  bao g6m các khoán dau tu ma COng ty cO djnh vã kha 

U
nang g10 den ngày dáo h?n.  Các khoãn dau tu nam gi den ngay dáo hn bao gôm: các khoán lien gui 
ngân hang cO kS'  hn. 

U Khoàn du tu nm gi dn ngáy dáo hn duc ghi nhn bat dau tcr ngáy mua vá ducrc xác djnh giá trj ban 
dâu theo giá mua và các chi phi lien quan den giao dch mua các khoán dâu tu. Thu nhp lâi tit các khoán 
dâu Ui näm gi den ngáy dáo hn sau ngay mua duqc ghi nhn trén Báo cáo ket qua hot dng kinh 

a
doanh gia nién dO trén c sâ dir thu. 
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CONG TV CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN DINH MAU SO B 09a -DN 

R So 65A3, dtiäng 30/4, PhirOiig Thng Nht, TP. Vng Thu Ban hành theo Thông tis s 200/20l4/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa B Tái chinh 

I THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINU GIU'A NIEN DQ(TIEP THEO) 
(ác ihuyéi rninh nay là in5i b2 phzn hçp than/i và ccn duc dQc dong th&i t'ói háo cáo tàï chinh giira nién dç5 kern theo 

3. TOM TAT CAC CI-IiNH SACH KETOAN CHU YEU(TIEPTHEO) 

I 
Dâu 1w vào cong cy win cüa drn vj khdc 

DAu tti vào cong cv vn cüa don vj khác phàn ánh các khoãn du tir cong cv vOn nhtrng Cong ty khOng cO 

• 
quyën kim soát, dng kiém soát hoac cO ánh htràng dang ké dOi vài bn clircrc däu 

• 
Klioân c1u tu váo cOng ci,i von các dan vj khác duçic phán ánh theo nguyen giá nix các khoàn d phOng 

giãm giá dâu tu. 

U • i7 
Dyphông ton that cho cdc khoan thiu tw vào cong cy von cua Jan vj khac dw'c tr(d lyp nhw sau ffc. 

U Di vOi khoân du tu khOng xác cllnh ducic giá trj hçp I' ti thai dim báo cáo, vic 1p dj phOng ducc 

U
thirc hin can cü vào khoán tO cia ben &rqc du tu vài rnCrc trich Ip  bang chnh Ich gif1a von gop tlWc 
tê cCia các ben ti dan v khác và von chü sO hu thrc cO nhân vOi t' ! gOp von cUa Cong ty so vOl tong 

sO vOn gOp thtrc té cüa cac ben ti dun v khác. 

Nçpháithu 

N phái thu l s tin cO th thu hi ccia khách hang hoc các d61 tung khác. Nq phâi thu duc trinh bay 

U theo giá trj ghi sO tr& di các khoán dr phOng phái thu khO dOi. 

U Dr phOng phài thu khO dOl dixçc trich 1p cho nhflng khoàn nç phái thu dä qua hn thanh toán tu sáu 
tháng ira len, hoic các khoân nçi phái thu ma ngirai nq khó cO khà nang tharTh toán do b thanh l>.  phâ 

$ san hay các khO khàn tucrng tçr.
HII 

U Hang tin kho 

U Hang ton kho dtr?c xác djnh trén ca sO giá thâp han gina giá gôc vá giá trj thuân cO the thirc hin duc. 
Giá gOc hang tn kho bao gôm chi phi mua và các chi phi khác có lien quan trirc tiêpdén vic mua hang 

U tn kho, chi phi nguyen vt liutrrc tiêp, chi phi lao dng trl,rc tiëp và chi phi san xuât chung, néu cO. d 
cO duçic hang tn kho 0 dja diem và trng thai hin ti. Giá gOc cUa hang tOn kho duc xác dnh theo 

U phu'ang pháp nhp truOc xuât truOc va duc hch toán theo phLrang pháp ké khai thuông xuyén. Giá tr 
thuân CO the thrc hin duac dtrcic xác djnh bang giá bàn u6c tinh trO các chi phi irOc tinh de hoàn thành 

S san phâm cOng chi phi tiép thj, bàn hang và phãn phol phát sinh. 

• Dir phOng giãm giá hang tn kho cOa Cong ty du?c trich 1p  theo các quy dlnh  hin hành. Theo dO, COng A\\ 

ty dtrc phép trich 1pdr phOng giám giá hang tOn kho li thOi, hong, kern phni chat vá trong trtrOng \ 

• 
hcip giá gôc cOa hang ton kho cao han giá trj thuân cO the thuc hin dtrc ti ngãy ket thUc kS'  ke toán, 

$
Tài san thuê hoyt dng 

• 
Môt khoàn thué duqc xem là thuê hot dng khi ben cho thué vn dtrc hirOng phn IOn các quyn lqi vá 
phái chju rOi ro v quyén sO h&u tài san. Chi phi thué ho?t dng duvc ghi nhn vào Báo cáo két qua hot 

• 
dng kinh doanh giQa nién c1 theo phuang phap thrOng thang trong suOt thOl gian thuê. Các khoán tién 
nhn duc hoc phái thu nhäm tao diéu kin k két hqp dng thué hot dng cOng ducc ghi nhân theo 

phuang pháp dumg thang trong suOt thai gian thué. 

U 

I 

a 

I 

U 

U 

I 

 

II 



CONG TY CO PHAN DAU TU' DAU KH SAO MAI - BEN DtNH MAU SO B 09a -DN 
. So 65A3, dr?mg 30/4, Ph&ng Thing Nht, TP. VOng Tàu Ban hành theo Thông tu sO 200/2014/TT-BTC 

Tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22tháng 12 nàm 2014 cüa B îàí chinh 

THUVET MINH BAO CÁO TAt CHINH G!UA NIEN DQ (TIEP THEO) 

U
Các thuyêt minh nàylà m5t b5 phn h9p ihành và can duvc dQc dóng thai v&i báo cáo tài chinh giIa niên d kern theo 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KE lOAN CHU vEu (TIEP THEO) 

a 

Tài SÜfl Co djnh huu hInh và khu hao 

a Tài san c0 djnh h0u hInh ducxc trinh bay theo nguyen giá trr gia tn hao mon IQy k. Nguyen giá tài san  cO 

I djnh hüu hInh bao gOm giá mua và toàn b các chi phi khác lien quan trnc tiêp den vic dua tài san vào 
trng thai sn sang sCr ding. Tài san cô dnh hQu hInh dtrcic khAu hao theo phucmg pháp dirOng thang dt,ra 
tren thyi gian hQu di,ing iróc tinh, ci,i the nhir sau: 

U 

a 

I 

a 

Nhà cCra, 4t kiOn trtc 
May mOc, thit bj 
Phtrcmg tin 4n tal, truyn dn 
Thit bj, dung cii quàn 1 
Tài san cô djnh khàc 

Thôi gian stx ding 
uàc tinh  

(Nm) 
06- 07 
07-15 

07 
03-05 
05 - 40 

I

, 

'AL 

Các khoân IAi, 10 phát sinh khi thanh Ii', ban tài san ia chénh Ich giva thu nhâp tr thanh l va giá trj cOn 

• Iai cüa tài san và ducic ghi nhân vào Báo cáo kët qua hot dng kinh doanh gina niôn d. 

• Tài san cO djnh vô hlnh vA khAu 

U 

U 

I 

U 

a 

Chi phi xãy dyiig co bàn d& dang 

Các tài san dang trong qua trinh xáy drng phvc vi muc  dich san xuAt, cho thuê, quán Iy hoc cho cac 

• 
mtc dich khác duqc ghi nhn theo giá gOc. Chi phi nay bao gOm các chi phi cn thiet do hInh thành tài 
san bao gôm chi phi xây lap, thiOt bj, chi phi khác có liOn quan phà hcrp vâi chinh sách k toàn cüa COng 

• 
ty. Các chi phi nay se duçc chuyOn sang nguyen giá tài san cO dnh theo gia tam  tinh (neu chtra Co quyOt 
toan dixcic phO duyt) khi các tài san chroc bàn giao diia vào sCr dung. 

Theo quy dlnh  v quan l' du ttr và xây dçrng cia Nhà nirdc, tüy theo phân cAp quán Is', giá trj quyt toán 

a

các cong trinh xây di,rng co bàn hoàn thành can duc cc co quan cO thâm quyên phO duyt. Do dO, giá trj 
cuOi cüng ccia các cong trInh xay drng co ban cO the thay dOi và phu thuOc  vào quyOt toán duc phO 

a

duyt bOi các Co quan cO thâm quyn. 

I
Các khoãn trä trtróc 

M
Chi phi trá truàc bao gOrn các chi phi thirc t da phát sinh nhirng cO lien quan dOn kOt qua hoat dng san 
xuât kinh doanh cüa nhiOu kS'  kO toán. Chi phi trã trtrOc bao gOm gia tr cong ci,i, dirng ci1, linh kiin Ioai 

a

nhO dâ xuát dOng và các chi phi bào in, cãi tao nhã may. Các chi phi nay duvc vOn hOa duãi hinh thrc 
các khoãn trá trirc vàdtrçc phân bO vào Báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh gia niOn dO,  s dung 
phtiong pháp dtrOng thang theo các quy djnh ke toán hin hành. 

U 

a 

U 

a 

îàî san cO dtnh vo hinh th hin giâ trt phn mm kO ton và tài san khác: duçc trinh bay theo nguyen gia 
trir giá trj hao mOn IQy kO. Phàn mOm kO toán thrçic khâu hao theo phLrong pháp dixOng thang trong vong  \' 
nam(05)nam. 

A 
Bt dng san dau tu' 

A . .'., 
Bat dQng san dAu nx bao gom co so ha tang do Cong ty näm giO nhàm muc  dich thu lcri tu viec cho thue 
dirçc trInh bay theo nguyOn giá tr& gia trl hao mOn lüy k. Nguyen giá bat dng san dãu us tin xây Ia giá 
trj quyOt toán con trinh hoc các chi phi liOn quan tn,rc tiOp cUa bt dng san dâu us. Bat dng san dãu us 
cho thuO duçc khu hao theo phLrong phãp thrrng thang trong suOt thOi gian cho thuO. 

12 
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CONG TV CO P1-IAN DAU TU DAU KHI SAO MA! - BEN DINH MAU sO B 09a -DN 

• 
S 65A3, thrO'ng 30/4, Phiräng Thng Nht, TP. Vüng Thu Ban hành theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - VQng Thu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 näm 2014 ccia B Tài chmnh 

THUYET MLNH BAO CÁO TAI CHiNH GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
cac  thuyêt minh nay là m b phn hqp thành và can dvic dQC dông thai vth báo cáo tài chinh giIa niên dç5 kern thea 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU yEu (TIEP THEO) 

Cäc khoän nq phäi tra và chi phi phãi trä 

Càc khoãn nçi phai trà và chi phi phái trâ duçic ghi nhn cho s tin phài trà trong ttrong lai lien quan dn 

• 
hang hOa và djch vi da nhn dtrçxc. Chi phi phai trà duc ghi nhn da trën cãc uàc tInh hçp l ye sO tién 
phãi trã. 

Vic phân 1oi các khoãn phai trá là phãi trã ngu1i bàn, chi phi phãi trà, phäi trá khác ducic thgrc hin thea 
nguyen täc sau: 

a
. Phãi trá ngLrii bàn phán ánh các khoán phãi trà mang tInh chat thuong mi phát sinh ti.r giao dich  mua 

hang hOa, djch vi, tài san và ngLri bàn là don v dOc 1p vài COng ty, bao gôm Ca càc khoàn phài trã 

• 
khi nhp khâu thông qua nguii nhn üy thác; 

• Chi phi phãi trã phãn ánh càc khoàn phãi trã cho hang hOa, djch vi dà nhn ducic tr ngu?i bàn hoc 

• 
dà cung cap cho ngui mua nhung chua chi trã do chixa cO hOa don hoc chua dü ho so, tài liu kê 
toán và các khoãn phãi trã cho ngui lao dng v tiên Rrong nghi phOp, các khoãn chi phi san xuât, 

• 
kinh doanh phãi trIch 

• Phãi trã khác phán ành các khoàn phãi ha không cO tinh thuong mai,  không lien quan dn giao dlch 

• 
mua, bàn, cung cAp hang hóa djch vi. 

• 
6hi nhn vn chü s& 

• 
V6n gOp cCia chü so hu duçic ghi nhn theo s v6n thrc t dà gop cUa các c dông. Von dAu hr cüa chU 

sO hthi dtrqc phàn ánh là so vOn Diu l thrc gop cüa các cO dong. 

Phan phoi lçi nhun 

Lçri nhun sau thu thu nhp doanh nghip dirqc phan ph6i cho càc cO dOng sau khi dà trich 1p càc qu' 
theo Diu l cUa COng ty cüng nhu các quy djnh cüa pháp lut và da duçic D?i  hi dOng CO dông phê 

duyt. 

Vic phan ph61 lqi nhun cho cac CO dông dirçrc can nhc dn các khoàn miic phi tin t nm trong 19i 

U
nhuan sau thuê chtra phân phOi cO th ánh hirOng den luOng tién và khá nang chi Ira cO tirc nhu läi do 

dánh giá li tài san mang di gop von, lài do dánh giá li các khoãn mvc  tien t, các cong ci tài chinh và 

các khoàn mi,ic phi tien té khác. 

Ghinhndoanhthu 

Doanh thu bàn hang duvc ghi nhn khi dOng thi thôa man tAt cà näm (5) diu kin sau: 

(a) Cong ty dâ chuyn giao phAn IOn rOi ro vã Iqi ich gAn lin vOi quyAn sO hu san phAm hoac hang hOa 

• 
cho nguOi 

(b) Cong ty không cOn näm giU quyén quán l hang hOa nhu ngui sO h0u hang hOn hoc quyn kim 

• 
soát hang hOa; 

(c) Doanh thu duqc xác djnh tuong dôi chAc chän; 

• 
(d) Cong ty se thu duc 1i ich kinh té nr giao djch bàn hang; và 
(e) Xác djnh dlrQc chi phi lien quan den giao dch bàn hang. 

Doanh thu cOa giao dlch  v cung cAp djch vi,i duqc ghi nhn khi kt qua cOa giao dich  dO duc xàc dlnh 

• 
mt cách dáng tin coy. Truông hp giao djch vA cung cap djch vi lien quan den nhiAu kS'  thi doanh thu 
duqc ghi nhn trong näm theo ket qua phAn cOng vic d hoàn thành ti ngày ci:ia Bang can dOi ké toán 

• 
gifla nién d cUa kS'  dO. Két qua cCta giao djch cung cap djch vi,i ducic xác dlnh  khi thOa man tAt cé b6n 

(4) diêu kiin  sau: 

U (a) Doanh thu duc xàc djnh uxcrng dOi chAc chAn; 
(b) Co kM nang thu duc lqi ich kinh th tr giao djch cung cAp djch vi,i dO; 

U (c) Xác djnh duc phAn cong vic dà hoàn thành ti ngày cüa Bang can dOi ké toán giva niên d; và 
(d) Xác djnh duc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dé hoàn thành giao djch cung cap djch v 

• do. 

U 
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CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KH SAO MAI - BEN DNH MAU SO B 09a -I)N 

a
s6  65A3, dung 30/4, Phirng Thng Nhât, TP. VQng Thu Ban hành theo Thông ttr s6 200/20l4rrT-BIC 
Tinh Ba Rja - Vüng Thu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa B Tái chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH G!tJA NIEN OQ (TIEP THEO) 
Các lhuyéf ,ninh nay là rn3: b5 phan hqp thành a can dzrqc dQc dông ih&i v&i báo cáo tat chin/i giIa niên d3 kern thea 

3. TOM TAT CAC CHINH SACH KETOANCHU YEU(TIEPTHEO) 

Chi nhn doanh thu (Tip theo) 

UI tin gCri duçc ghi nhn trên cc sâ dn tich, dirçc xác dnh trén S6 dir các tâ.i khoán tién gtri và lài suãt 
áp ding. Lai t các khoán dâu tu dtrcc ghi nhn khi Cong ty cO quyén nhn khoàn lái. 

I Hçip ding xây drng 

• 
Khi kt qua thirc hin hcxp d6ng xây dirng CO th duc tràc tinh mt cách dáng tin cy. doanh thu va chi 
phi lien quan dn hcip dông ducyc ghi nhn tiring irng vOl phán cOng vic dà hoán thành ti ngãy kCt thüc 

• nién d kê toán duc tinh bang t I phän tram gi0a chi phi phát sinh cOa phân cong vic cia hoàn thành 
ti ngày ket thUc niên d ké toán so vOl tong chi phi d,r toán ccia hcip dong. ngoi trr truông hcp chi phi 

U nay không ttring ducmg vOl phân khOi luvng xây lap cia hoàn thành. Khoãn chi phi nay CO th bao gOm 
các chi phi ph them, các khoán bôi thi.räng và chi thirOng thrc hin hçp dOng theo thôa thuân vOi khách 
hang. 

N
Khi két qua thc hin hcp d6ng xây dijng không th duc uOc tinh mOt  cách dang tin cy, doanh thu chi 
dirçic ghi nhn tucing ducmg vOi chi phi cOa hçrp dông cia phát sinh ma vic durcyc hoàn trá là turong dOi 
chacchAn. 

I 
Các nghip vu phát sinh bang ngoai t discic chuyn dôi theo t' giá t?i  ngày phát sinh nghip v.  S6 du 

U các khoàn mic tién t cO gôc ngoi t ti ngây ket thOc niên d ké toán duvc chuyén dôi theo t giá ti 
ngày nay. Chênh lch t' giá phát sinh duvc hch ton vào Báo cáo két qua hoot dng kinh doanh gi0a 

I nién d. Lâi chenh Ich t' giá do dánh gia Iai  các sO dir ti ngay két thOc nién dc ké toán khong durcrc 
dhng dt chia cho cô dOng. 

U 
Th ue 

• . ,. 
Thu thu nhp doanh nghip the hin tong gia tr ccia so thué phãi trã hin ti và sO thuê hoAn li. 

N 
só thud phài trà hin t?i  durqc tinh dra trén thu nhp chu thu trong kS'.  Thu nhp chu thus khác vOl li 

U nhun thuân duc trinh bay trén Báo cáo két qua hot dng kinh doanh vi thu nhp chju thué không bao 
g6m các khoàn thu nhp hay chi phi tInh thud hoc duc khu trr trong các ky khác (bao gOm cá l mang 

• sang, néu cO) vá ngoãi ra khong bao gOm các chi tiéu khOng chjui thué hoãc khOng durc,c khãu trir. 'A 

• Thud thu nhp hoan Iai  ducic tinh trCn các khoàn chénh léch gita giá trj ghi s6 và ccr so tinh thud thu nhp
H - 

cCia các khoán mic tài san hoac cong nv trén Báo cáo tái chinh gina nién d và ducic ghi nhn theo 
phunng pháp Bang can dOi ké toán. Thuë thu nhp hoân li phai trà phai durcic ghi nhãn cho tAt cá cac 
khoán chénh loch tm thOi con ti san thuê thu nhp hoàn ll chi duqc ghi nhn khi chäc chän cO dO lI 

• nhun tinh thué trong tirong lal dé khâu trir các khoàn chénh lch tm 

a
Thud thu nhp hoAn l?i  durc xác djnh theo thud suAt dçt tinh së áp dung cho nam tài san durqc thu h61 hay 
n phái trá duc thanh toán. Thué thu nhp hoän l?I duc ghi nhn vào Báo cáo két qua hoot dng kinh 

a
doanh g1ua nién d và chi ghi vào vOn chO sO hu khi khoán thué dO cO lien quan den các khoán mvc 
durqc ghi thang vào vOn chO sO hu. 

Tài san thud thu nhp hoán Ii và nç thud thu nhp hoãn lal phái trà durçic bU trcr khi Cong ty cO quyn 

N hçrp pháp dé bO trir gina tâi san thué thu nhp hin hành vOl thué thu nhp hin hánh phái np vá khi cac 
tal san thué thu nhp hoAn l?i  và nq thué thu nhp hoAn 1i phãi trã lien quan tOl thué thu nhp doanh 

a
nghip duçxc quan I' bOi cOng mt co quan thu vá COng ty cO dcr dlnh  thanh toán thué thu nhp hin 
hành trén Co sO thuân. 

I Vic xác dnh thud thu nhp cOa COng ty can cii váo các quy dnh hin hãnh v thus. Tuy nhién. nhcthg 
quy dnh nay thay d6i theo tOng thOi ky Va vic xác djnh sau cOng ye thué thu nhp doanh nghip tuy 
thuc váo két qua kiém tra cUa co quan thué cO thAm quyén. 

1 Các loi thud khác durcvc áp dung theo các lut thu hin hành ti Vit Nam. 

a 

-I 
Ngoi t ciP 

14 



CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KH SAO MA! - BEN DNH MAU SO B 09a -DN 
S 65A3, duO'ng 30/4, Phträng Tháng Nht, TP. Vüng Thu Ban hành theo Thông tir S6 200/2014/TT-BTC 

TiITh Ba Rja - Vüng Thu, Vit Nam ngay 22 tháng 12 näm 2014 ciia BO Tài chinh 

TIIUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICJA NtEN DQ (TLEP TI-lEO) 
COc lhuyt minh nay là m1 bphn hQp thank và can duvc dQC dông thai vói báo cáo íàí chink giia nién d kern theo 

3. TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEU (TIEP THEO) 

Ben lien quan 

Các ben dircc coi là lion quan nu mt bOn cO khà nang kim soát hoac có ãnh hiring dang k dôi vii bOn 
kia trong vic ra quyt dtnh  các chmnh sách tài chInh vã hot dng. Các bOn cUng dircc xem là bOn Iin 
quan nu c1ng chju s,r kiOm soàt chung hay chu ành huàng dáng k chung. Trong vic xem xët môi 
quan h cüa các bOn liOn quan, bàn chat cia môi quan h duqc chô trong nhiOu hcm hinh thüc pháp l'. 

4. TIEN 
30/6/2022 01/01/2022 

VND VND 

Tin mt 187.627.036 100.255.523 

Tin gri ngân hang không k' han 14.826.362.704 55.570.985.880 

Cong 15.013.989.740 55.671.241.403 

s. CAC KHOAN DAU TU TA! CHiNH 

a) Tin gui cO k5i han 
30/6/2022 01/01/2022 

Cia gôc (,ia lrj ghi s Cia g6c Cia In ghi so 

VN D VND VND VND 

Tin gii có k)' hn 422.000.000.000 422.000.000.000 407.000.000.000 407.000MOO.000 

Ngân hang TMCP Vit Nam 130.000.000.000 130.000.000.000 
Thuung TIn - CN.Bà Rja 
Ngân hang QU6C Dan (NCB) - 15.000.000.000 15.000.000.000 45,000,000.000 45,000,000.000 

CNVT 
Ngân hang TMCP Nam A - 20.000.000.000 20.000.000.000 90.000.000.000 90.000.000.000 

CN.Vüng Tàu 
Ngân hang TMCP Sal GOn - 215.000.000.000 215.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 

CN.Bà Rja Vung Tàu 
Ngân hang TMCP Sal GOn - 165.000.000.000 165 .000.000.000 \NH 

Ha Ni - CN Ba Ria- VOng CHI 

Các ngân hang khác 42,000,000.000 42.000.000.000 32.000.000.000 32.000.000.000 TV 

HL 

Các khoãn du Ui tài chinh nm git dn ngày dáo han  bao gOm các khoãn tin gui tai  càc ngân hang 

thwing mai  có  kS' han tir 6 thang den I nam vi al suât dirc hirung ttr 4,8% dOn 6,2% nam. r.p' 

b) Du ttrgóp von vào don vj khác 

30/6/2022 01/01/2022 

Cia gOc Dii' phOng Cia tr Giá gOc 1)u phOng Cia trl 
 IuypI  hQply  

Ou tu' gOp vOn vào don VND VND VND VND VND VND 

v khác 

- DutuvàodanvI khác (*) 10.530.000.000 (10.530.000.000) (*) 

Cong 10.530.000.000 (10.530.000.000)   

Chi tit tinh hInh tang giànl khoàn dtj phOng tOn that du ttx nhLr sau: 
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CONG TV CO PHAN DAU TtT DAU KHI SAO MAI - BEN DINH MAU sO B 09a -DN 
So 65A3, duing 30/4, Phumg Th.ng Nht, TP. Vüng Tàu Ban hành theo Thông tu sO 200/20 I4/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - Wing Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 näm 2014 cüa B Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Cdc :huyê: ininh nOy là mOt b5ph4n hc.'p thành và cOn dwac dQc &ng thai vói báo cáo iài chinh gi(ia nien dO lcèm :heo 

5. CAC KHOAN DAU TIX TAI CHiNH (TIEP THEO) 

b) Dâu tu gop vOn vào doii vj khác (TiOp theo) 

Khoãn vOn gOp vào COng ty CO phn DAu tu Be tOng COng ngh cao (Sopewaco), vài sO tiOn dâu Lu 
tucing duang 13,16% vOn diu I cOa Sopewaco. Sopewaco phat sinh khoân 10 vucyt qua vOn chü sO hu 
tO các näm truOc; do do, Cong ty quyt djnh trich 1p di,r phOng toàn b cho khoãn dâu tu nay. 

Ti ngày 29 tháng II nam 2021, Sopewaco da bj TOa an NhAn dan huyn Nhn Trch, tinh DOng Nai ra 
Quyêtdjnh sO 01/2021/QD-TBPS tuyOn bô doanh nghip bj phá san. Do do, COng ty dà tin hành xu I 
tOn that khoãn dâu ttr theo quy djnh hin hành theo Nghj quyét Di hOi  dOng cO dOng nAm 2022 vào ngày 
15 tháng 4 nAm 2022. 

6. PHAI THU CUA KHACH HANG 

30/6/2022 01/01/2022 
VND VN D 

a) P/id! thu ngdn hrn cda k/sOc/i hang 3 7.211.451.859 15.957.263.49/ 

COng ty TNHH DOng tãu và ccx khI Hang Hal Sal GOn 13 .53 1.918 .730 13.531.918.730 
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd 4.178.347.069 1.745.733.352 

COng ty TNHH Djch viii K5 thut Bc Hal 4.485.800.000 

Lien doanh Vit-Nga Vietsovpetro 14.695.397.521 

Khách hang khác 3 19.988.539 679.611.409 

b,) P/id! thu k/ide/s hang cdc ben hen qua?i 6.736.866.610 1.071.221.939 

Các thãnh viCn thuc lông COng ty CO phn Dch y 
k5 thut DAu khI Vit Nam (PTSC): 

- Cong ty CP C/il Iqo giàn khoan Ddu k/il 2.121.375.546 /79.162.004 

- COng ry TNHH MTV Djch Vt,  Ca k/il Hang Hal 2.989.046.10/ 

'P7SC-MC',) 

- Cong ty CP DVLdp Dat, Van Hành & Báo Dwng CT 32.200.978 411.796.880 

- Tdng COng ry P DVK thuat  Ddu khl VN (PTSC) 138.130.182 121.411.974 

Cãc thành viên thuc Tp doàn du khi ("PVN"): 
- Cong ty Cd phdn Kit cdu Kim loi và Ldp may Ddu khl 1.456. / 13.803 358.851.081 

(PVC- MS) 

Cong 43.94.3 I .469 17.028.485.430 
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I CONG TV CO PHAN DAU TU' DAU KHI SAO MA! - BN DINH MAU SO B 09a -ON 

U s6 65A3, &r&ng 30/4, PhLrông Thâng Nhát, TP. VUng Thu Ban h/nh theo Thông tir s 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vflng 1/u, Vi@ Nam ngãy 22 thang 12 n/rn 2014 côa B 1/i chinh 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH G!UA NIEN DQ (TIEP 
ác thuyê: minh nay là mt bç5phin hop  thành và can dwqc dc dông ihó1 v&i báo cáo iài chin/i giia nién d k,èm 1/leo 

7. PHAI THU NGAN H3N KHAC 
30/6/2022 01/01/2022 

VND VND 

a) Phdilhung(w/zwz li/uk 13.241.761.782 7.418.317.195 

K>' qu5 68.000.000 68.000.000 

Li dy thu (1) 5.316.717.814 4.833.794.523 

Tarn 0ng 149.037.449 147.158.059 

Doanh thu trich truàc t curig cp dch vi,i: 

i) Bn lien quan - Thành viên PTSC: 

7.395.076.555 2.352.225.616 

- Tong Cong CF DVK9 thui Ddu khI VN(PTSc,) 334.432.163 132,817.496 

- COng ty TNHHMTVDjch Vy Co khi Hang Hal (P7SC- 5.443.403.441 

MC) 

ii) llói tu9rr1g khäc: 
- Hyundai Heavy Indusiries Co., Lid 1.617.240.951 2.219.408.120 

Khác 312.929.964 17.138.997 

b) P/wi 11:11 i/al hun k/ide 3.000.000 3.000.000 

K' qu9 3.000.000 3.000.000 

Cong 13.244.761.782 7.421.317.195 

(i) Lài di,r thu cho c/c hcp dng tin giri cO kS'  hn ti c/c ngân hang thi.wng moi. 

8. NQXAU 
I 30/6/2022 01/01/2022  

Gi/i gc Cl/i trj cO the Cl/i gc Cl/i tr có the 
U thu hôi thu hi 

VND VND VND VND 
U COngtyTNHI-IDOngtàuvàcakhi 13.531.918,730 - 13.531.918.730 - 

Hang H/i S/i Gôn 
• Cong 13.53I.918.730 13.531.918.730  

U 
U 9. HANG TON KHO 

30/6/2022 01/01/2022  

U
Cla g6c !)y' phông Cia gc Dy' phông  

VND VND VND VNI) 

U
Chi phi s/n xut kinh 546.48 1.435 
doanhdàdang 
HanghOa 26.836.414 94.903.541 

• Hang gCri b/n 2.974.006.406  
Cong 3.547.324.255 94.)03.541  

U 10. CHIPHITRATRUOC 

b) Dói/için 1.448.049.693 1.53 9.132. 784  

• Côngcy, di,ing ci,i xut dOng 271.004,027 202.968.908 

Chi phi sra cha 606.206.258 502.029.572 

U Khác 570.839.408 834.134.304 

Cong 2.492.620.740 2.104.133.447 

a 

• 

U 
- 

• 

U 
S 

• 

U 
• 

U 

30/6/2022 01/01/2022 

• VND 

a) Ngän hzn 1.044.571.04 7 565.000.663  

U Phi báo him, kim dlnh 202.981.756 238.295.056 

Chi phi khác 84 1.589.291 326.705.607 

7 
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CONG TV CO PHAN DAU TU' DAU Kill SAO MAI - BEN DtNH MAU SO B 09a -DN 
S 65A3, ththng 30/4, Phuông Thng Nht, TP. VOng Thu Ban hành theo Thông tir s 200/20 14/TT-BTC 
Tinh Ba Ra - Vng Tàu, Vit Nam ngáy 22 thang 12 näm 2014 cUa B Tai chinh 

TI-IUVET MINH BAO CÁO TA! CHINH GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
('ac thuvér ninh nay là inl b) phçin hQp than/i và con duvc dQC dOug thai v&i bOo cáo àé chinh giia n/en d kern iheo 

11. THUE vACAC KHOAN PHAI THU/PHAI NQPNHA NUOC 

a) Phdiihu 
Thus thu nhp doanh nghip 
Thuê thu nh.p cá nhhn 
Các loal thuê khhc 

b) Pithi np 
Thuê xuât, nhp khâu 
Thuê giá trj gia tang hang nhp khâu 
Phi. l phi và các khoãn phãi np khác 

Ti ngà S phai np S dã thirc np 
01/01/2022 trong ks,' trong k3 

VND VND VND 
724.378.0/6 576.338.208 255.5/1.68 7 

Ti ngà 
30/6/2022 

VN D 

403.551.495 
219.756.995 - 
439.792.429 576.338.208 255.5 11.687 
64.828.592 - - 

219.756,995 
18.965,908 
64.828.592 

30.197.282 30.197.282 

 

3.891.655 3.891.655 
4.372.293 4.372.293 

2I.933.334 21.933.334 

 

12. TAI SAN CO DJNH HU'U HiNH 

\ha cua, May moc, thiet Phirong tin Thit bj, TSCD lông cng 
vat kin triic bj vn tii, truyn dyng cy quãn hü'u hinh khác 

dn 
VND VND VND VND VND YNI) 

guyên giä 
Ti ngãy 01/01/2022 7.728.065.904 1.267.763.000 3.450.460.524 359.317.605 101.844.422.889 114.650.029.922 
T!i ngày 30/612022 7.728.065.904 - 1.267.763.000 3.450.460.524 359.317.605 l0I.844.422.889 114.650.029.922 

Cia tn hao mon lOy k 
Ti ngày0l/0112022 

Khu hao trong k 
6.415.033.493 

232.120.512 
640.283.289 

51.823.806 
3.001.017.226 

58.285.158 
359.317.605 34.052.417.952 

I.657.I13.582 
44.468.069.565 

.999.343.058 
Ti ngày3o/6/2022 6.647.154.005 692.107.095 3.059.302.384 359.317.605 35.709.531.534 46.467.412.623 

Cia trj cOn Ii 
Ti ngày 01/01/2022 1.313.032.411 627.479.711 449.443.298 67.792.004.937 70.181.960.357 

Ti ngày 30/6/2022 1.080.911.899 575.655.905 391.158.140 66.134.891.355 68.182.617.299 

Nguyen già cüa TSCD bao gm các TSCD dà khãu hao hét nhirng vn con sü dung t?i  ngay 30 tháng 6 
näm 2022 vài giá trj là 29.172.973.342 VND (t?i ngày 01 thang 01 näm 2022 là 27.032.428.828 VND). 

13. TAI SAN CO D!NH  vO 1-IiNH 

Phn mm may tinh lông cong 
VND VND 

Nguyen giá 
Tai ngày 01/01/2022 53.372.880 53.372. 880 

Ti ngày 30/6/2022 53.372.880 53.372.880 

Cia trj hao mOn tOy k 
Ti ngãy 01/01/2022 

Tingày30/6/2022 

53.372.880 53.372.880 

53.372.880 53.372.880 

Giä tn cOn Iai 
Ti ngày 01/01/2022 

T9i ngày 30/6/2022 

   

   

   

    

Nguyen giá cCta TSCD bao gim các TSCD da khu hao ht nhimg vn cOn sir di,ing ti ngày 30 thãng 6 
nãm 2022 vài giá trl là 53.372.880 VND (tai ngày 01 tháng 01 näm 2022 là 53.372.880 VND). 
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CONG TY cO PHAN DAU TU DAU Ku SAO MAI - BEN DINH MAU SO B 09a -DN 

p só 65A3, du&ng 30/4, Phuong Thng Nht, TP. Vüng Thu Ban hành theo Thông tir s6 200/2014/TT-BTC 

Tinh Ba Rja - Vüng Thu. Vit Nam ngày 22 tháng 12 nam 2014 cUa B Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TA1 CHINH GIOA NIEN oQ (TIEP THEO) 
Các rhuyêt minh nay là m1 b ph4n hQp thành và can du'qc dQC dông th&i vái báo cáo tài chinh g1iia niên dç5 kern theo 

14. BATOQNG SAN DAU TU 

Nguyen giä 

Co so' h tang Tong crig 
VND VND 

Tai ngày 01/01/2022 229.280.786.454 229.280.786.454 

T0i ngày 30/6/2022 229.280.786.454 229.280.786.454 

Cia tn hao mOn lOy k 
Ti ngày 01/01/2022 55.415.281.827 55.415.281.827 

- Khu hao trong k' 2.367.635.928 2.367.635.928 

Ti ngày 30/6/2022 57.782.917.755 57.782.917.755 

Cia trj cOn Ii 
Ti ngày 01/01/2022 173.865.504.627 173.865.504.627 

Ti ngày 30/6/2022 171.497.868.699 171,497,868.699 

a . . 
Chi tiêt nguyen giá bat dng san dAu ur ccia Cong ty nhu' sau: 

• Nguyen giá  
VND 

Dir an Ca sâ ha tang - 39,8 héc ta (i) 131.881.668.267 

I Dr an Ca so h tang -23 héc ta (ii) 97.399.118.187  

a

229.280.786.454  

Ghi chO:  

và không cO kê hoach chuyën nhung trong ti.wng lal gân. 

15. CHI PH XAY DVNG  CO BAN DODANG 

• 
30/6/2022 01/01/2022 

VND VND 

• Can c Djch vi,1 hang hal Dau khi Sao Mai - Bn DInh (i) 33.328.285.066 33.085.072.292 - 

Khu Djch vi Dau kh135 ha Sao Mai - Bn Dmnh (ii) 1.934.142.467 1.934.142.467 

• Dránkhác 81.818.182 81.818,182 

Cong 35.344.245.715 35.101.032.941 

• (I) Các chi phi ban Mu (b61 thir&ng, rà phá born mm, vt lieu n& Mn bii gial phOng mt bang, ...) trin 

a
khai cho vic thijc hin Mu dir an Can cO Dlch vi,i Hang hal Dâu khi Sao Mai - Ben DInh theo 
quyet djnh cOa Uy Ban Nhàn dan (UBND) tinh Ba Rja - VUng Tãu. Tai  thai diem 30/6/2022, COng ty 

a

dang tip tiic thi,rc hin các thñ ti,ic dAu Ut, thanh toàn tiên bM thirang giai phOng mt bang cOa di,r an 
theo các huOng Mn cüa UBNDtinh (thong tin hO sung diéu chinh du'án dáu tu'xem tçi thuyét minh so 

a
35). 

• (I) Các chi phi ban Mu (b61 thir&ng, rà phá born mm, vt lieu n& Mn bii gial phOng mt bang, ...) trin 

a
khai cho vic thijc hin Mu dir an Can cO Dlch vi,i Hang hal Dâu khi Sao Mai - Ben DInh theo 
quyet djnh cOa Uy Ban Nhàn dan (UBND) tinh Ba Rja - VUng Tãu. Tai  thai diem 30/6/2022, COng ty 

a

dang tip tiic thi,rc hin các thñ ti,ic dAu Ut, thanh toàn tiên bM thirang giai phOng mt bang cOa di,r an 
theo các huOng Mn cüa UBNDtinh (thong tin hO sung diéu chinh du'án dáu tu'xem tçi thuyét minh so 

a
35). 

p p p 

 

 Ben DInh dA hoàn thành nAm 2009 Va sau do duc 

—	
thué bOi Cong ty C phan Kt cau Kim loai và Lap may DAu khi ttr nAm 2010. Bat dng san Mu us 
nay duqc khâu hao theo phuang pháp dirmg thang trong sut th&i gian thuë là 49 nAm. 

• Theo quy dnh tai  Chuan mi,rc K toán Vit Nam s 05 - Bdt d5ng san ddu u, giá trj hqp 1' cOa bat dng 
san dâu Ut ti ngày kt thOc k' k toán can dugc trInh bay. Tuy nhiên, Cong ty hin chira xàc djnh duvc 
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CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN DiNH MAU sO B 09a -DN 
s6  65A3, dumg 30/4, Phtxmg Thâng Nht, TP. VUng Thu Ban hành theo Thông tu s 200/2014/Tf-BTC 
Tinh Ba RIa  - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cCia BO Tài chinh 

THUYET MJNH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
cac  zhuyê: rn/nh nay là rnt b phn hp thành và cOn duvc dQc c/Ong th&i vOl bOo cáo lài chinh giüa n/en d kern iheo 

15. CHI PHI XAY DVNG  C BAN DO DANG (TIEP TI-lEO) 

Ghi chá (Tip theo):  

(ii) Các chi phi du tLr dâ dang ring cho dr an thành phAn là khu Djch v Du khI 35 ha Sao Mai - Bn 
Dlnh trong tng din tich dat d thrcic bàn giao dct I cho COng ty. 

16. PHAI IRA NGUfl BAN NGAN H3N 
30/6/2022 01/01/2022 

Giá trj S6 cO khã nang 
trá nq 

GI6 trj So có khã nng 
Ira nç 

VND \TND VND VND 

3.923.328.539 3.923.328.539 1.446.644.505 1.446.644.505 
3.330.598.923 3.330.598.923 563.755.504 563,755.504 

- - - 

592.729.616 592.729.616 882.889.001 882.889.001 

288.521.092 288.521.092 

270.21 1.702 270.211.702 
/8,309.390 18.309.39() 

3.923.328.539 3.923.328.539 1.735.165.597 1.735.165.597 

17. CHI PHI PHAI IRA NCAN HN 

a) Ngn h,n 

Inch tntrOc chi phi phuc v hoat dng san xut kinh doanh 
Chi phi khác 

b) Dài hçsn 
Trich tnxâc chi phi k qu bâo Iành báo hành cOng trInh 

30/6/2022 01/01/2022 
VND 

3.300.779.104 
VND 

772.498.258 

3.245.109.158 
55.669.946 

60.155.761 

590.828.312 
181.669.946 

143.3 75.8 72 
60.155.761 143.375.872 

18. DOANH THU CHUA THVC HIN 

30/6/2022 01/01/2022 
VNL) VND 

a) Doanh thu c/nra thy'c h!n ngi.in lzi#: 
a!) ('Oc ben lien quan (1,) 

8.696.905.354 5.203.799.784 

COng ty C phn Ché to giàn khoan Du khi 3.017.358.087 3.017.358.087 
COng ty C6 phn Kt cu Kim Io0i và LAp may DAu khi 2.186.441.697 2. 186.44 1.697 
(PVC- MS) 
a2) Doi  tung khdc 
Lien doanh Vit-Nga Vietsovpetro 3.493.105.570 
b) Doanh thu c/nra thrc hin ddi /:,n 
bi) Cdc ben lien quan (i, 
COng ty C phAn Ch to Giàn khoan DAu khi 

183.266.263.820 185.868.163.712 

104.098.854.019 105.607.533.063 
Cong ty Co phAn Kt cAu Kim loai và LAp may DAu khi 79. 167.409.801 80.260.630.649 
(PVC- MS) 

20 

a) COc khoän pit0! ird ngwO'i bàn 

hgn 
Cong ty TNHH I-lãi LLru 
Cong ty TNHH Djch vi,i K thut Bc 
Hãi 
NhacungcOpkhac 
b) Cdc k/wOn phdi ird ngwO'i bàn là 
ben lien quan 

Các thãnh viên thuc Tp doàn du 
khi ("PVN"): 
C'Ong TNHH khOch SQn Ddu Khi 

COng ' COng Djch Vy Ddu Khi 

Cong 



CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN DINH MAU SO B 09a -DN 
S 65A3, dtr&ng 30/4, Phuâng Thing NhM, TP. Vüng Thu Ban hãnh theo Thông tu s 200/20 14iTT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cüa B Tài chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GItYA NIEN DQ (IlEP THEO) 
Các :huyl: minh nay là m3t b5 ph4n hip thânh va can duqc dQc dông thai v&i bdo cáo àí chinh giüa n/en dc3 kern theo 

18. DOANH THU CHUA THVC HIN (TIEP IHEO) 

(I) Doanh thu chua thçrc hin các bOn liOn quan thE hin s tiEn Cong ty ducic trã tnrOc tr vic cho thuO 
ca sâ ha tang tai  Can ci Djch u Hang hal Dâu khl Sao Mal - BEn Dlnh, thành phô Vflng Tàu cho tong 
thii gian thuO 48 nAm, 49 nam tuang rng phãn din tich cho thuO. Doanh thu cht.ra thi,rc hin nay ducic 
phân bô dEn vào kEt qua kinh doanh hang näm trong thii gian 48 và 49 nAm kO tir thii diem cho thuO. 

19. PHAI TRA NGAN HN KHAC 

30/6/2022 01/01/2022 
VND VND 

C tc phâi trà 3.952.885.020 3.955.452.505 
Khác 12.402.931 299.958.097 
Cong 3.965.287.951 4.255.410.602 

20. VAYNGANHIIN 

Vaj ngãn Iigsz 

Ti ngAy 01/01/2022 Trong k Ti ngAy 30/6/2022  

CIA tr So có khA nAng lIng ClAm GiA tij sO cé khA nlng 
trA nq  IrA n  

VND \ND VND VND VND VNI) 
10.000.000.000 10.000.000.000 - 

Ngân hang BIDV_CN Ba Ra-Vung iàu lo.000.000.000 I0.000.000.000 

Khoàn vay ngEn han  can c0 Hcrp dng tin dung hn m0c s 01/2021/16296961HDTD ngày 13/12/2021 
vài han  mrc tin dung tOi da là 90 tVND, muc  dIch dO bô sung von Itru dng, phat hành báo Iành, ma 
L/C. Thai han  cp  han  mrc là t&i ht ngày 7/12/2022, cong ty duc d nghj Ngân hang cp tfnh di.ing 
trong thai han  nay theo ttrng hp dông tin dung cu thE phát sinh. 

21. THUE THU NH1P HOAN Ll PHAI IRA 

Chênh Ich khu 
hao 

Ti ngày 01/01/2021 
Ghi nhân lçii nhun/(I) trong näni 
Ti ngày 31/12/2021 
Ghi nhân lçii nhun1(I) trong k' 
Ii ngay 30/6/2022 

VND 
9.488.778.875 

887. 191.920 
10.375.970.795 

443 .595.960 

10.819.566.755 

  

ThuE thu nhp hoan li phái Era duc ghi nhn trOn khoàn chênh Ich tam  thii gi(a giá trl ghi s và ca sâ 
tinh thuO thu nhp doanh nghip cCia bat dng san dâu tis do có si,r khác bit ye thai gian tInh khEu hao 
theo quy djnh tai Thông flr sO 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 näm 2013 cUa Bô Tài chlnh là 25 näm 
và thxi gian t[nh khâu hao cua COng ty áp dung là 48 và 49 näm. Cong ty hin áp dung thuE suEt 20°/o là 
mirc thue suât dcx tinh sê ap dung  cho nam tài san &rçc thu hOi, dcxa  trOn các mCrc thuE suEt và các Iut 
thuO cO hiu Icrc tai ngày két thCic nién do ké toán. 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' DAU KHI SAO MAt - BEN DINH MAU sO B 09a -DN 
S6 65A3, dumg 30/4, Phixing Thàng Nht, TP. Viing Tàu Ban hAnh theo Thông Ut s6 200/201411T-BTC 
Tinh Ba Rja - VOngTàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa B Tài chinh 

THUYET MJNH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN oQ (TIEP THEO) 
Các lhuyêt minh nay là m(5I b5 p1i4n hop thành và can dwcic dpc dông ih?si v&i báo cáo tài chInk giüa niên d5 kern theo 

22. VON Cl-lU SO HCJ'U 

Thay do! trong von cM so' hu 

Vngópcüa 
chOsohU'u 

Qu du Iii >lit ii n saii thu 
chua phân phi 

Cong 

YND VN D VND VND 
Ti ngay 01/01/2021 500.000.000.000 44.351.392.969 8.810.733.283 553.162.126.252 
LAi hong nlm 856.802.341 856.802.341 
TrIch Ip qu khen ththng, phác Iqi (249.955.970) (249.955.97OJ 
Tai ngày 31/12/2021 500.000.000,000 44.351.392,969 9,417,579.654 553.768.972.623 
LAi trong k' 17.50 1.776 17.50 1.776 
Trich Ip qu khen thi.rông, phc ci (I) (85.680.234) (85.680.234) 
Ti ngày 30/6/2022 500 .0 00 .000 Oh hO 44.351.392.969 9.349.401.196 553.700.794.165 

C phiu 30/6/2022 0 1/0 1/2022 
C phiêu c6 phiEu 

S krcmg c6 phiu dang k phát hành 500.000 500.000 
S6 Ii.rcrng c6 phiu dA ban ra cong chông 50.000.000 50.000.000 
- Co phiOu phO thông 50.000.000 50.000.000 
S Iuvng c6 phiu dang kru hành 50.000.000 50.000.000 
- CphiJu phd thông 50.000.000 50.000.000 
Mnh giá c phiu dang liru hành (VND) 10.000 10.000 

(1) Theo Nghj Quyt s 23/NQ-SMBD-DI-IDCD ngày IS thang 4 nàm 2022 cCia Di hi d8ng C dông 
cüa Cong ty, các cô dông dA phé duyt phiroiig an trich qu5 khen thuàng, phUc Içri Ui phân phi Içi nhun 
sau thus nàm 2021 vài so tiën là 85.680.234 VND. 

VOn diêu 4 

Ti ngày 30 tháng 6 nAm 2022, vn diu I dâ chrcrc c6 dong gop nhu sau: 

30/6/2022 01/01/2022 
VND % VND % 

Tng Cong ty Co phàn Djch vi 255.000.000.000 5 1% 255.000.000.000 5 1% 
K thuât Du khi Vit Nam 
Phn vn cüa các CMI tircing 
khác 

245.000.000.000 49% 245.000.000.000 49% 

Cong 500.000.000.000 100% 500.000.000.000 100% 

I 

23. CAC KHOAN MVC  NCOAI BANG CAN DOt KE TOAN GIUA NIEN DQ 

Ngo9i t cãc 1o9i: 

30/6/2022 01/01/2022 jNI 

US 1) 128.593,59 347.820,45 •60 

To 

c 
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CONG TY CO PHAN DAU TU' DAU KHI SAO MAt - BEN DNH MAU sO B 09a -DN 
só 65A3, duô'ng 30/4, Phtthng Thâng NMt, TP. VQng Tàu Ban hành theo Thông U s 200/2014/TT-BTC 
Tirih Ba Rja - VQng Tàu, Vit Nam ngày 22 tháng 12 näm 2014 ccia BO Tài chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH GIU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
cac thuyêt minh nay là m bt3 ph4n hcxp thành và can duqc dQc dông ihri vái báo cáo tài chinh giüa nien d kern theo 

24. BQ PH*N THEO LiNH VVC  KINH DOANI-! VA BQ PHIIN THEO KHU VC DA L'' 

D phc vi miic dIch quán Is', ccx cAu t chrc cüa Cong ty di.rcxc t chCrc theo các thin vj kinh doanh dira 
trn các san phâm djch vii nh,.r sau: 

- BQ phan xây drng các cong trinh phi,ic vi ngành dM khi: Xây drng cong trinh theo hcxp d6ng 
- B phân kinh doanh cum  cãng: Cho thuë ccx sO h tang là bat dng san dâu us và càc djch vu di km. 
- BO phn kinh doanh hang hOa: Kinh doanh may mOc, thiét bj phc viii nganh dâu khi vA hang hãi, 

phân bón, vt 1iu xây dung, hOa chat. 

Các thông tin bO phn v hoot dng kinh doanh cüa Cong ty nhr sau: 

a. Bdnji can do! kê bàn githi niên 1ô:  

i'i ngày 30/6/2022 Bô phn kinh Bô phn xây B phãn kinh lông 
doanh cvm  cäng dt1ng các cong doanh hang hóa 

trinh phiic v 
nanh dau khi 

Tài san bO phn 
TàI san không phân b 
Tong tài san 

VND VND YND VND 
279.391.950.196 13.190.064.933 31.048.067.830 323.630.082.959 

444.899.988.116 

 

768.530.071.075 

  

Nçx phái trã bO phn 
N phài trâ không phân b 
Tang ncr phãi tra 

199.454.873.574 6.289.757.538 4.272.198.275 210.016.829.387 
4.812.447.523 

  

214.829.276.910 

   

Ti ngày 01/01/2022 
B phn kinh 

doanh cym cAng 

Bô phãn xãy 
dyng Càc cong 
trInh phyc vy 

ngành dâu khi 

Bô phn kinh 
doanh hang hOa 

Tong 

VND VND VND VN[) 
Tãi san bO phn 
îàî san không phân b 
Ting tài san 

Nq phài trá b phn 
Ncx phãi trà không phân ho 
Tiing nq phãi Ira 

280.229.809.621 4.487.043.512 7.932.853.213 292.649.706.346 
471.668.833.475 
764.318.539.821 

20 1.6 13.177.506 994.191.770 1.309.934.796 203.917.304.072 
6.632.263.126 

210.549.567.198 
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CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KH SAO MAI - BEN DINH MAU SO B 09a -DN 
só 65A3, duing 30/4, Phumg Thng Nht, TP. Ving Tàu Ban hãnh theo Thông ttr s6 200/20 14/TT-BTC 

Tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 thang 12 näm 2014 cCia Bt Tái chinh  

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH GIUA NIEN oQ (TIEP TL-IEO) 
Các thuyêt minh nay là mct b5 phn hqp thành và cá'n ducrc d9c ddng th&i v&i báo cáo tài chlnh giia niên d5 kern iheo 

24. BQ PHiiN THEO LINH VVC  KINH DOANH VA BQ PH1N THEO KHU VI)'C D!A  L' (TIEP 

THEO) 

a. Bdo cáo kEi QUÜ 1,0(11 tQnJ, kin!, dow,!: irra niên d: 

Tü ngãy 01/01/2022 
dn ngày 30/6/2022 

B phãn kinh 
doanh cym cãng 

'/ND 

B phn xây 
dyng cãc cong 
trinh phyc VU 

ngành dãu khi 
VND 

B phn kiiih 
doanh hang hóa 

VN D 

Doanh thu thun tü cung cp 7.109.743.967 
djchvrabênngoài 

9.952.640.045 45.922.926.895 

Giá vn 6.0 17.728.178 9.277.846.067 44.645,431,041 

Kt qua kinh doanh bô 1.092.015.789 
phn 
Chi phi không phãn bô 
Lçi nhun tx hot dng kinh doanh 

674.793.978 1.277.495.854 

Doanh thu t hoat dng tài chinh 
Lqi nhun thu.n ti hot dng kinh doanh 
Li nhuân kháe 
Li nhun trtrôc thuê 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 
Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoân Ii 
Lçii nhun sau thud 

Thông tin khác 
Khu hao 

T6ng  
VND 

62.985.310.907 

59.941.005.286 
3.044.305.621 

(13.459.279.764) 
(10.4 14.974.143) C 

10.787.487.145 U 
372.513.002 

88.584.734 
461.097.736 

(443.595.960) 
17.50 1.7 76 

4.366.978.986 

Tu ngày 01/01/2021 
dn ngãy 30/6/202 1 

BçI phn kinh 
doanh cum cãng 

VN D 

B phn xãy 
drng cãc cong 
trInh phyc vy 

nganh dau khi 
VN D 

BQ phri kinh 
(10a11h  hang hóa 

YND 

Doanh thu thun ti cung cap 9. 154.474. 174 

dlch vi ra ben ngoài 

42.351.230.311 49.673.928.609 

Giáv6n 7.659.300.798 40.142.118.862 49.546.353.767 

Kt qua kinh doanh bô 1.495.173.376 
phãn 

2.209.111.449 127.574.842 

Chi phi không phân bi 
Lçn nhun tr hot dng kinh doanh 
Doanh thu tr hot ding tài chinh 
Lçii nhun thun t hot dng kinh doanh 
Lçi nhun khác 
Li nhuân truôc thud 
Chi phi thug thu nhp doanh nghip hin hành 
Chi phi thud thu nhp doanh nghip hon li 
Lqi nhun sau thud 

5.175.752.654 

V mt dja i, Cong ty chi hoat dng trong Inh th6 Vit Nam nên khong cO b phn theo khu virc dla  l 

cn báo cáo. 
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Thôngtin khác 
Khu hao 

Tng  
VNL) 

101.179.633.094 

97.347.773.427 
3.831.859.667 

(13.591.506.470) 
(9.759.646.803) 
10.616.871.126 

857.224.323 
50753.018 

907.977.341 

(443.595.960) 
464.381.381 



CONG TV CO PHAN oAu TU DAU KHE SÃO MAI - BEN DINH MAU SOB 09a -DN 
So 65A3, dtrng 30/4, Phumg Thäng Nht, TP. Vüng Tàu Ban hành theo Thông tu s6 200/2014iTT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 thang 12 näm 2014 cCia BO Tãi chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN fJQ (TIEP THEO) 
Các thuyêt minh nay là m b phn hQp thàn/ và cn dvqc dQC dóng thth vá/ báo cáo tat chintz gia niên d kern then 

25.  DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DJCH VI,J 

Tir ngày 01/01/2022 
dn ngay 30/6/2022 

Ttr ngãy 01/01/202 I 
dn ngay 30/6/2021 

VND VND 
Doanh thu cho thuê bt dng san dAu tu và mt bi 2.601.899.892 3 .224.667.892 
Doanh thu cung cp djch vv 20.042.710.894 48.281.036.593 
Doanh thu ban hang hOa 40.340.700.121 49.673.928.609 
Cing 62.985.310.907 101.179.633.094 

26.  CIA VON HANG BAN vA D!CH  VIJ CUNC CAP 

Tu ngày 01/01/2022 Tü ngày 01/01/202 I 
dn ngay 30/6/2022 dn ngay3O/6/2021 

VN D V NI) 
Giá v6n cho thue bt dng san du Ui vâ mt bäi 2.367.635.928 2.694.341.368 Ni 
Giá vOn cung cap dlch vu 17.734.463.562 45.107.078.292 
Giá vn ban hang hóa 39.838.905.796 49.546.353.767 
Cçing 59.941.005.286 97.347.773.427 

27.  CHI PHI SAN XUAT, KINH 

Chi phi nguyen Iiu, vt Iiu 

DOANH THEO YEU TO 

fl ngày 01/01/2022 
den ngày 30/6/2022 

Tü' ngày 01/01/2021 
den ngãy30/6/2021 

VN D 
2.028.926,392 

VND 
7.73 1.383.226 

Chi phi nhãn cong 16.737.613. lOS 22.539.473.721 
Chi phi khâu hao tài san c djnh 4.366.978.986 5. l75.752.654 
Chi phi djch vi mua ngoài 8.088.863.687 13.236.740.910 
Chi phi khác 2.955.805.414 3.578.686.979 
Cong 34. 178. 187.584 52.262.037.490 

28.  DOANH THU HOAT DONG TA! CHINH 
Ttr ngày 01/01/2022 Tüngày 01/01/2021 
den ngay 30/6/2022 dn ngày 30/6/2021 

VN D VND 
Lãi tiên gCri, cho vay 10.550.757.788 10.617.826. 105 

HI 
Lai chenh lch t' giá 252.503.233 HP, 

10.803.261.021 10.617.826. 105 Cong c 

KI 

29. CHI PH TA! CHtNH 

 

Tü ngãy 01/01/2022 
den ngày 30/6/2022 

 

Tu ngãy 01/01/202 I 
den nay 30/6/2021  

VN I) 
Chi phi lài vay 

L chënh loch t' giá 

Cong 

VN D 
5.178.082 

10,595.794 

 

 

954.979 

15.773.876 

 

954.979 

    

25 



I 

U 

a 

U 

I 
a 

a 

a 

a 

U 

U 

a 

S 

a 

a 

I 

I 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

U 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

CONG TY CO PHAN OAU TU DAU KHi SAO MAt -  BEN DENH MAU sO B 09a -DN 
s6 65A3. duing 30/4, Phtr?ing Thâng Nht, TP. Wing Tàu Ban hãnh theo Thông tu s 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vfing Tàu, Vit Nam ngay 22 tháng 12 näm 2014 cCia B Tâi chInh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CH(NH GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các thuyt minh nay là mt b ph4n hQp thành và can dtrc dQC dông thöi v&i báo cáo iài chinh gizia niên d kern thea 

30. CHI PHI BAN HANG VA CHI PHI QUAN L' DOANH NGHIP 

Tü ngày 01/01/2022 
dn ngay 30/6/2022 

TO ngày 0l/01/2021 
dn ngày 30/6/202 I 

VND 
a) Các khoán chi phi ban hang phat sinh trong k' 
Chi phi khu hao TSCD 309.307,584 

VND 

705.375.954 
Cong 309.307.584 705.375.954 

b) Các khoãn chi phi quän I doanh nghip phät sinh trong ki 
Chi phi nhân viên 6.929.009.505 7.166.829.143 
Chi phi vt Iiu quàn 1 688.449.351 462.908.894 
Chi phi khAu hao TSCD 1.061.330.753 1.061.754.498 
Chi phi djch vi mua ngoài 1.575.813.475 935.518.415 
Các khoãn chi phi QLDN khác 2.895.369.096 3.259.119.566 
Clng 13. 149.972. 180 12.886.130.516 

31. CHI PHI THUE THU NH,P DOANII NGHIEP HIEN HANH 

A I 
TO ngãy 01/01/2022 Ttr ngày 01/01/2021 
dn ngày 30/6/2022 dn ngày 30/6/2021 

VND VND 
Li nhun k toän tru'ó'c thuê 461.097.736 907.977.341 
Diu chnh cho thu nhãp chuu thué (l.973.619.205) (1.549.149.988) 
TrO thu nhp không tinh thud (2.217.979.800) (2.217.979.800) 
- Chënh 1ch khdu hao (2.2/7.979.800) '2.2/7. 979.80O 
Cong: Các khoãn chi phi khong dLrç'c khu tr& và dièu 
chinh tang 

244.360.595 668.829.812 

Thu nhãp chju thud (1.512.521.469) (641.172.647) 
Thu nhp tinh thus (1.5 12.521.469) (641. 172.647) 
Thuê sut thuê TNDN hin hãnh 20% 20% 
Chi phi thud TNDN hin hành 

Cong ty cO nghia v np thu thu np doanh nghip theo mCrc thu sut thông thirOiig vài t' I 20% trén 
thu nhp chu thué. 

Cong ty xác dnh thud thu nhp doanh nghip trn ca sO dánh giá Icii nhun ké toán không cO ss khác bit 
dáng k so vOi Içjri nhun cho mçic dIch tinh thus thu nhp doanh nghip. Vic xác dlnh  sau cOng ye thuê 
thu nhp doanh nghip tOy thuOc vào két qua kiêm tra cUa cci quan thué cO thm quyEn. 

Ti ngày 30 thang 6 näm 2022, Cong ty có khoãn I tlnh thu là 5.615.695.606 VND (tai ngày 31 thang 
12 nam 2021 là 4.307.790.684 VND) CO the duqc sO dung  dé khâu nil vào Içii nhuân trong tucmg Iai. 
COng ty khOng ghi nhn tãi san thud hoän 1aj  cho khoãn I nay do khong chic chin v lçii nhun thu duvc 
trong ttrYng Iai. 

Các khoAn l 

Näm phät 
sinh I 

tinh thud mang sang cOa COng ty sê dáo han  theo  lich  biu sau: 

s6 I dä chuyn S6 l cOn duc 
SóI(VND) Ky chyn th den 30/6/2021 chuyen 

llnh hlnh quyt 
toán thud 

2017 2.270.899.126 2018-2022 2.270.899.126 Da quyt toán 
2019 356.725.976 2020 - 2024 356.725.976 Chtra quyt toán 
2021 1.680.165.582 2022 - 2026 1.680.165.582 Chua quyt toán 
2022 1.5 12.521.469 2023 - 2027 1.5 12.52 1.469 Chira quyt toán 

5.820.312.153 
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CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KH SAO MAI - BEN DtNF1 MAU SO B 09a -DN 
s6 65A3, di.ring 30/4, Phi.r&ig Thng Nht, TP. Vüng Tàu Ban hành theo Thông t.r so 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 thang 12 näm 2014 cia BO Tài chmnh 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH GICJA NIEN DQ (TIEP THEO) 
cac thuyet minh nay là m5t b5 phán hp thành va can thtçtc dc dong thai vói baa cáo tài chinh giia n/en dç5 kern iheo 

32. LAI C BAN TREN CO PHIEU 

Vic tinh toán lài co bàn trCn c phiu phân b cho các cô dông sâ hu c phiu ph6 thông cüa cong ty 
ducrc thzc hin trén cc' sâ các s Iiu sau: 

là ngày 01/01/2022 
dn ngày 30/6/2022 

Tu ngày 01/01/2021 
dn ngày 30/6/2021 

VN D VND 

Lcri nhun sau thud 17.50 1.776 464.38 1.381 

Tnt: Tnich 12p qu khen thtt&ng phác lçii (*) (42.840.1/7) 

Lçri nhun d tinh Iäi co bàn trên cô phiu 17.501.776 42 1.54 1.264 
S6 binh quân gia quyn cUa c phiu ph6 thông d 
tlnh läi cc' bàn trên c phiu 

50.000.000 50.000.000 

Ui co bàn trên c(i phiu 0,35 8,43 

(*) Theo Thông fir s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 tháng 12 närn 2014 càa Bô Tài chinh ("Thông tir 
200"), lçii nhun dé tInh Iäi cc' bàn trén cô phiéu khong bao gOm so trIch Ip qu' khen th.rông, phüc lqi. 
Trong k$' hot dng két thüc ngày 30 thang 6 nàm 2022, Ban Giám dôc d trich 1p qu' khen thiroiig, 
phUc Ii vài sO tién là 85.680.234 VND tr lci nhun chira phân phOi cUa näm 2021 theo Nghj quyét cOa 
Di hi d6ng Co dông so 231NQ-SMBD-DHDCD ngày 15 tháng 4 näm 2022 và s phân bO trén cc' sâ t 
I cho 6 thang näm 2021 là 42.840.117 VND. Theo do, Iài cc' bàn trén cO phiu cho kS' hot dng 6 thang 
k& thOc ngay 30 thang 6 nàm 2021 dâ dtrc%c trmnh bay 10i dé phi hqp vói quy djnh cCia Thông tu 200. 

33. CAC KHOAN CAM KET 

Cam kt thuê hot dng 

30/6/2022 01/01/2022 
VND VND 

T6ng s6 tin thuê tM thiu trong tirclng lai cOa hqp dcng 
thué hot dng tài san không hOy ngang theo các thôi han: 
Trong vOng mt näm 
Tü nam thr 2 dn nni thCr 5 
Trén 5 nãm 

593.100.000 
2.372.400.000 

18.089.550.000 

593.100.000 
2.372.400.000 

18.386.100.000 

Các khoán thanh loan thué hoat dong the h/en:  Tng s6 tin thué phãi trã cho vic thué 5.000 m2 t01 bài 
thi cong cüa Cong ty Co phân ChO too  Giãn khoan Dâu khi nhm phvc viii cho hot dOng  san xuãt kinh 
doanh cOa Cong ty, theo ph Ic hcrp dông thué duç'c k vâi thai hn ducrc tinh tir ngay 01 tháng 11 näm Oo. 

2016 den ngày3l tháng 12 nAm 2057.
NH 

CMI 

ry 

0 
pA 
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CONG TV CO PHAN DAU TU DAU KH SAO MAI - BEN DINH MAU SO B 09a -DN 

I S6 65A3, dung 30/4, PhixOng Thng Nht, TP. Vüng Thu Ban hành theo Thông tx s6 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Vit Nam ngày 22 thang 12 näm 2014 cüa BQ Tài chinh 

THUVET MINH BAO CÁO TAt CHNH GIUA NIEN fQ (TIEP THEO) 

a
Các thuyêt minh nay là ,n51 b5phn hQp thành và can duqc dQc dOng thöi vol báo cáo tài chinh gifra niên dç5 kern :heo 

U
34. THÔNG TIN BO SUNG VE DV AN fAU TU XAV DIJNG C BAN 

i. Thông tin ye các khoán no' tthm tang 

U 
Tai ngày 30 thang 6 näm 2022, Cong ty dang trong qua trinh tip tVc  xin diu chinh giy phép du tu' dê 

U	 d an cáng Sao Mai Bn Dlnh (SM-BD) ducic cong nhn là di,r an càng bin thuOc  danh  mvc  dAu nx dc 
bit u'u dài theo quy djnh ti Nghj djnh I 18/2015/ND-CP ban hành ngày 12 thang ii nãm 2015 ("Ngh 

• dinh 118" - &rcic thay the bâi Nghi djnh s 31/2021/ND-CP ngày 26 tháng 03 näm 2021). Theo quy djnh 
ti Nghj djnh 46/2014/ND-CP ban hành ngay 15 tháng 5 näm 2014 ("Ngh djnh 46"), các duán du tu' 

• dac bit u'u däi &rcic min tién thué dat trong 11 näm tip theo sau khi dtxcic rnin tién thué dat tôi da 3 
näm trong gial doari xây dirng co bàn (tr ngày 12 tháng 02 nãm 2015 dn hét ngày 11 tháng 02 näni 

a 2018). 

a	 Theo do, Cong ty khong ghi nhn khoán tin thuê dt theo các thông báo cOa Chi ciic Thud khu vçrc Vung 
Tàu - Con Dáo cho giai don ti ngày 12 tháng 02 näm 2018 den nay trên báo cáo tài chinh các näm 

• tiicing Ong. Trén co sâ các vAn bàn chap nhn chO tnwng dâu tu' cüa ChInh phO; Uy ban nhân dan tinh và 
VAn bàn hLrthig dn cOa Sâ K hoch và DAu tir tinh Ba Rja-Vflng Tàu; cQng nhu VAn bàn hirmg dn cUa 

I	 Ip doàn DAu khI Vit Nam v diu chinh quy mô Dr an theo hu'Ong dn cOa cc quan quàn I' nhà niràc; 
Cong ty dang triên khai thrc hin thO ti,ic diêu chinh dr an dâu tu' theo quy dnh hin hành (muc (ii dithi 

• 

• 
Cong ty dánh giá và xác djnh rang dir an Cáng Sao Mai Bn Dinh ma Cong ty dang trin khai se duc 
cong nhan là dir an thu ttr dAc biet tru dai theo quy dinh tal Nghi dinh 118 (throc thay the boi Nghi dinh 

U	 SO 31/2021/ND-CP ngày 26 tháng 03 nAm 2021) nen sê du'c tiêp tVc  mien tien thuë dat theo Ngh djnh 
46. 

U ii. Thongiin vdiduchinhduánddutw 

a Theo Nghj quy& s6 74/NQ-SMBD-DHCD ngày 12 tháng 11 nAm 2021, Dai  hi dng c dông chap thuân 
.	 chO tn.rong diéu chinh giãm quy mô dirán thu tu: CAn cü Djch vi Hang hài Dâu khi Sao Mai- Bn DInh 

vài tOng din tIch sCr ding cOa dr an dâu tu sau diêu chinh là 112,5 ha (din tIch dir an dâu tu' trirc diêu 

U	 chinh là 161,5 ha). Mc dich diëu chinh giàm quy mô di,r an d thirc hin Quyt djnh s6 586/QD-TTg 
ngay 17 tháng 5 nAm 2019 cOa ThO tu'óng Chinh phU, phO hçrp vcYi quy hoch chung thành phô Vüng Tàu, 

a	
tinh BA Rja - Vng Tàu den nAm 2035, cAc quy djnh hin hAnh và tmnh hInh thirc te ccia Cong ty. Cong ty 
dang tiêp tiic lien h vôi co quan cO thâm quyên dê ducrc xem xet dày nhanh thO Ilic diêu chinh du an thu 
tir dé du'çic huàng tru dAi du tu'. 

U 

a 

a 

U 

a 

a 

U 

U 

U 

U 

U 

a 
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CONG TV CO PHAN DAU TUDAU KHI SAO MAI - BEN DNH MAU sO B 09a -ON 
S 65A3, dtrông 30/4, Phuäng Thâng Nht, TP. Vüng Thu Ban hhnh theo Thông tu s6 200/2014/TT-BTC 
Tinh Ba Rja - Vüng Thu. Vit Nam nghy 22 thhng 12 nhm 2014 ccia BO Tal chinh 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GiU'A NIEN DQ (TIEP THEO) 
C'ác thvt ,ninh nay là m5i b5 p/ian /zcp thành vii can dzrqc dQc dông th&i vol báo cáo iài chin/i giia n/en d5 kern iheo 

35. NGHIP VI) VA SO DU VYI CAC BEN LIEN QUAN 

Danh shch chc ben lien quan: 

Chc thhnh viên thuOc  Tng Cong ty C phn Djch vi K9 thut Du khi Vit Nam (PTSC) 

Ten dy dü Ten vit tt M6i quan h  
lông Cong ty Co phân Djch vçi K thut Dâu khi Vit Nam PTSC Cong ty mc 
COng ty TNHH MTV Dch vi Co khi Hhng hhi PTSC PTSC - M&C Thhnh viên PTSC 
COng ty C phn Khhch sn Du khi PTSC PTSC - Hotel Thhnh vién PTSC 
Chi nhánh lông COng ty Co ph.n Djch vi K thut Du khi PTSC - SB Thhnh vién PTSC 
Vit Nam - Cong ty Chng Djch vii Du khi 
Chi nhánh lông Cong ty Co phãn Djch vI/ K thut DAu khi PTSC - Ban xhy dmg Thhnh viên PTSC 
Vit Nam - Ban Xhy dmg PTSC 
Chi nhhnh Tong Cong ty Co phhn Djch vij K9 thut Du khI PTSC - Ba Nâng Thhnh vién PTSC 
Vit Nam - COng ty Djch vu Du khi Ba Nng 
Cong ty CO phân Ch tao Clan khoan DAu khi PV Shipyard Thành viên PTSC 
Cong ty CO phân Djch vu Lp dat, Vn hhnh và Bho duö'ng PTSC - POS Thhnh vien PTSC 
COng trinh DAu khl bien PTSC Thhnh viên PTSC 

Các thành viên thuç'c Tp doàn Du khi Vit Nam (PVN) 
Ten day dü Ten vit tilt MIji quan h  
Tp doàn Dhu khl Vit Nam PVN COng ty mc cüa PTSC 
COng ty CO phn Két cu Kim Ioi vh Lip may DAu klil PVC-MS Thhnh viën PVN 
Cong ty TNHH MTV COng nghip Thu thOy Dung Quãt DQS Thhnh viën PVN 
Cong ty CO phAn Xhy lap Dtthng ng Be chCra Du khi PVC - PT Thhnh viên PVN 
Cong ty TNHH MTV Lc hóa du Blnh Son BSR Thhnh viên PVN 
COng ty CO phn Kinh doanh khi Mien Nani PV Gas South Thhnh viên PVN 
Chi nhhnh COng ty C phAn Phhn phi khi thp hp Du khI PV Gas D - NT Thhnh viên PVN 
Vit Nani- XN Phhn phi khI thâp hp Mien Bc 
COng ty CO phhn Phân bOn vh HOa chat Du khi DOng Nam PVFCCO - DNB Thhnh viên PVN 
Cong ty Bho hiêm PVI VOng Thu PVI Wing Thu Thhnh viên PVN 
Cong ty Bho him PVI Phia Nam PVI PhIa Nam Thhnh viên PVN 
Cong ty Co phn ChOng khohn Du khi PSI Thhnh viên PVN 
Cong ty Co phAn XAng Du Vüng Thu PV Oil Vüng Thu Thhnh viên PVN 

Thhnh vién Hi dng Quhn trj vh Ban Clam dOc Thành vien chil cht 
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CONG TV CO PFIAN DAU TI! DAU KHI SAO MAI  -  BEN DiNH MAU SO B 09a -DN 
S 65A3, dulmg 3 0/4, Phuông Thng NhAt, TP. Vüng Tàu Ban hành theo Thông ti.r s6 200/2014/T1'-BTC 
Tinh Ba Rja - VOng Tàu, Viêt Nam ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa BO Tài chInh 

THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DQ (TIEP THEO) 
Các :huyéi rninh nay là inç3 b p/iOn hop than/i và can dwqc d9c dOng th?ii vó1 báo cáo àì chinh gifra n/en d(5 kern iheo 

35. NGHIP vij vA sO DI! vOi CÁC BEN LIEN QUAN 

Trong kS', Cong ty dA có cáo giao djch chO yu sau vOi các 

(TIEP THEO) 

ben lien quan: 

Tu ngày 01/01/2022 
dn ngày 30/612022 

Tir ngày 01/01/2021 
dn ngày 30/6/2021 

Doanh thu VND VND 
CAc thành viên thuc PTSC 
PTSC 908.337.115 529.385.783 
PTSC - M&C 9.952.640.045 38.222.080.190 
PV Shipard 4.273.613.455 4.864.746.680 
PTSC - POS 63.777.340 2.415.071.278 
Các thành viên thuc PVN 
PVC - MS 2.796.745.707 2.983.577.581 
PVI VOng Thu 37.571.200 

Mun hàn2 hóa. dich vu 
Các thành viên thuc PTSC 
PTSC - Hotel 227.557.833 14.998.500 
PTSC - M&C 24.500.000 
PTSC - SB 75.212.700 315.301.600 
PV Shipyard 33 1.366.028 4.085.545.845 

Các thành viên thuôc PVN 
Pvc -MS 19.651.000 75 .742.924 
PV Gas South 49.546.353.767 
PVI Vung Tàu 133.411.912 129.833.366 

Thu nhp cUa H,i ding Quãn trj và Ban Giám d6c di.rcc huông trong kS' nhu sau: 

STT Hyvãtên Chüc vy lu ngày 01/01/2022 liz ngày 01/01/2021 
dn ngày 30/6/2022 dn ngIy 30/6/2021 

\TND VND 
1. IIi ding Quãn tr! 400.922.866 406.044.727 
I Tr.n Hái Binh ChU tjch 364.922.866 370.044.727 
2 Nguyn Viêt Dat Thành viên 9.000.000 18.000.000 
3 Dng Thanh Hài Thành viên 18.000.000 18.000.000 
4 TrnXuánTài Thành vién 9.000.000 

H. Ban Giám dc 1.150.137.514 1.24 1.680.910 
I PhàngNhtrDOng Giam dc 364.838.321 369.988.363 
2 Dang DOe Hi PhO Giám dc 310.645.993 315. 131.819 
3 Trn DOc Hanh Phó Giám d& 275.100.600 278.252.182 
4 Trân Chi DOng Phó Giám dc 199.552.600 278.308.546 

Cong .060.380 1647.725.637 

- 0 
: CQGTY •', 

Co PH1.N 13 

DAUTUD'UK 
. OJNi ', 

1'- 
1TB 9P 

Pham Minh Vi PhOng Nhu DUng 
K toán truong Giám dc 

VCng Thu. ngày 06 Iháng 8 nám 2022 

Các thuyél mm/i kern iheo là mOl bO phn hop than/i cua Báo cáo íài chInh giia n/en d3 
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