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CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 

Báo cáo cüa Ban Giám dc 

THÔNG TIN yE CONG TY 

Giy chfrng nhIn dàng 
k doanh nghip so 

Von diu 1 däng k cüa 
Côngty 

Ngành ngh kinh doanh 

Ban Giám doe 

2100114477 cp 1n du ngày 26 tháng 02 näm 2009, và thay di 
lan gân nhât (lan thu 9) vào ngày 03 tháng 03 nàm 2020. 

Giy chüng nhn dàng k doanh nghip cüa Cong ty do Si K 
hoch và Dâu tu Tinh Trà Vinh cap. 

theo Giy Chüng nhn dàng k doanh nghip là 366.910.000.000 
VND. 

Kinh doanh ye s kin thit 

Ong Lê Thanh Tam Giám dc 

Ong Nguyn Van Nhtc Phó Giám dc 

Ong Lam Xuân Tin Phó Giám dc 

Ba Nguyn Thj Bich Thüy K toán truâng 

Ong Phm Tn Lirc Kim soát viên 

SS 54A Phtm NgU Lao, Phmmg 1, Thành pM Trà Vinh, Tinh 
Trà Vinh. 

Cong ty TNHH Kim toán Vit Tin 

Thành pM H Chi Minh, Vit Nam. 

Ban Kiêm soát 

Tru s& dàng k kinh 
doanh 

Cong ty Kiêm toán 

TRACH NHIIM CUA BAN GIAM DOC DOI VUI BAO CÁO TAI CHNH 

Ban Giám dc chju trách nhim 1p Báo cáo tài chInhcUa Cong ty phán ánh trung thirc và hqp 1 
tinh hInh tài chInh ti ngày 31 tháng 12 näm 2020, kêt qua hot dng kinh doanh và km chuyên 
tiên t cho nàm tài chInh kêt thüc cüng ngày. Trong qua trInh 1p các Báo cáo tài chInh nay, Ban 
Giám doe ducic yêu cau phài: 

• Lira ch9n các chinh sách k toán thich hçrp và áp ding các chinh sách nay mOt  each nht quán; 

• Thirc hin các dánh giá và uOc tinh mt cách hçp l và then tr9ng; 

• Nêu rO các nguyen tc k toán thich h9'p có dugc tuan thu hay không, có nhUng áp diing sai 
lch tr9ng yêu can duçc cong bô và giãi thIch trong Báo cáo tài chInh hay không; 

• Thit k và thrc hin h tMng kim soát ni b mt cách htru hiu cho miic dIch 1p và trInh 
bay Báo cáo tài chInh hç'p l nhàm hn chê rüi ro và gian len; a 

• Lp Báo cáo tài chInh trên co sâ nguyen tc hot dng lien tic trü khi không thich hçip d cho 
rang Cong ty së tiêp tiic hot dng. 

Ban Giám dc chju trách nhim dam bâo rang s sách k toán thich hçip dà duçc duy trI d th 
hin tInh hInh tài chinh và kêt qua hot dng kinh doanh cüa Cong ty vâi müc d chInh xác hçp l 
ti bat k thôi diem nào và dam bào rang Báo cáo tài chInh duc trinh bay phU hp vOi các Chuan 
mrc Kê toán Vit Nam, Chê d Kê toán Doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l cO lien 
quan den vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh. Ban Giám dOe cUng chju trách nhim ye vic 
quán l các tài san cua COng ty và do do phái thirc hin các bin pháp thIch hp dê ngän chn và 
phát hin các hành vi gian ln và nhftng vi phtm khác. 
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CONG TY TNIIH MTV XO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 

Báo cáo cüa Ban Giám dôc 

PHE DUY1T BAO CÁO TA! CHINH 

Chüng tôi phê duyt Báo cáo tài chInh dinh kern duçc trinh bay tr trang 5 dn trang 22, báo cáo 
nay dà phãn ánh trung thirc và hçp 1, trên các khia cinh tr9ng yêu, tInh hmnh tài chInh cüa Cong 
ty tti ngày 31 tháng 12 nãrn 2020, kêt qua hott dng kinh doanh và km chuyên tiên t cho närn tài 

chInh kêt thüc cüng ngày phü h?p  vOi các Chuân rnirc Kê toán Vit Narn, Chê d Kê toán Doanh 
nghip Vit Narn và các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trinh bay báo cáo tài chinh. 

an Giárn dé,c 

A 

LETHANH TAM 
Giám dó'c 
Thành phô Ho ChI Minh, ngày 08 tháng 02 näm 2021 
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U 

'TAC 
S: 06/BCTC-VTAC.21 

U 

U BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP 

• V báo cáo tài chInh cüa Cong ty TNHH MTV X s Kin thi& Tinh Trà Vinh 
cho näm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

U 
KInh gui: Chü tjch và Ban Giám doe 

1 Cong ty TNHH MTV Xô s Kin thit Tinh Trà Vinh 

U 
Chüng tôi dâ kiêm toán Báo cáo tài chInh dInh kern cUa Cong ty TNHH MTV Xô so Kiên thiêt 

• Tinh Trà Vinh ("Cong ty") bao gOrn: Bang can dOi kê toán tti ngày 31 tháng 12 nàm 2020, Báo 

U
cáo kêt qua hot dng kinh doanh, Báo cáo Luu chuyên tiên t và Thuyêt minh Báo cáo tài chinh 
cho nàm tài chInh kêt thüc cUng ngày, dugc Ban Giárn dôc Cong ty phê duyt phát hành ngày 08 

• 
tháng 02 närn 2021, ti'x trang 05 den trang 22. 

• Trách nhim cüa Ban Giám dc 

U
Ban Giárn dc Cong ty chju trách nhim 1p và trInh bay trung thirc và h9'p 1 Báo cáo tài chinh 
cüa Cong ty theo Chuân mirc kê toán Vit Narn, Chê d Kê toán Doanh nghip Vit Narn và các 

I quy dnh pháp 1 ti Vit Narn có lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chmnh, và chju 
trách nhiêm ye kiêrn soát nôi bô ma Ban Giám dôc xác djnh là can thiêt dê darn bão vic 1p báo 

U cáo tài chInh khOng có sai sot tr9ng yêu do gian ln hay nhâm lan. 

U Trách nhiêm cüa Kiêm toán viên 

Trách nhirn cüa chüng tOi là dim ra kin v Báo cáo tài chInh nay dira trên kt qua kim toán 
cüa chüng tôi. Chüng tôi th%rc hin cong vic kiêrn toán theo các Chuân rnirc Kiêm toán Vit 

U Narn. Các Chuân rnirc nay yêu câu chñng tOi phài tuân thu chuân rnirc và các quy djnh ye dto 

U
düc nghê nghip, phài 1p kê hoch và thçrc hin cuc kiêm toán dê dt duçic sir darn bao hcp l 
ye vic Báo cáo tài chInh có cOn sai sot trong yêu hay khOng. 

U COng vic kirn toán bao grn vic thirc hin các thu tiic nhtm thu thp các bang chung kim 

U
toán ye các sO lieu và các thuyet rninh trong Báo cáo tài chInh. Các thu tc kiern toán duçc lira 
ch9n dixa tren xét doán chuyen mOn cüa kiêrn toán vien, bao gOm dánh giá rüi ro có sai sot tr9ng 
yeu trong Báo cáo tài chmnh do gian ln hoc nhârn lan. Khi thirc hin dánh giá các rüi ro nay, U
kiern toán vien dà xem xét kiem soát ni b cua COng ty lien quan den vic 1p và trInh bay Báo 

U cáo tài chinh rnt cách trung thirc, hçp l nhärn thiet k các thu tic kiem toán phü hp vâi tInh 
hInh thirc te, tuy ithien khOng nhàrn miic dIch dim ra kien ye hiu qua cua kiem soát ni b cua 

U don yj  COng yiêc kiem toán cOng bao gOm yiêc dánh giá tInh thIch h9'p cüa các chInh sách kê 
toán duc áp diing yà tInh hqp l cua các uâc tInh k toán cUa Ban Giárn dOc, cOng nhu dánh giá U yiêc trInh bay tOng the Báo cáo tài chInh. 

• Chüng tOi tin tuâng ring các bang chimg kim toán ma chung tOi dà thu thp duçc là dÀy dO và 
thIch h d lam co sâ cho kien kiern toán cua thOng tOi. 

N 

U 

U 
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H Ki r toán Viêt TIn 

D Thj Ng9c Hanh 
Kiêm toán viên 
Giây chimg nhn dang k hanh nghê 
Kiêm toán so 2153-2018-256-1 

U 

U 
U 
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Y kin cüa Kim toárr viên 

Theo kin cüa chüng tôi, Báo cáo tài chmnh dã phãn ánh trung thrc và hçp 1, trên các khIa 
canh tr9ng yêu tInh hInh tài chInh cüa Cong ty TNHH MTV Xô so Kiên thiêt Tinh Trà Vinh tii 
ngày 31 tháng 12 näm 2020, cüng nhu kêt qua hot dng kinh doanh và tInh hmnh km chuyên tiên 
t cho näm tái chInh kêt thüc cüng ngày, phü h?p  vâi Chuân mirc kê toán Vit Nam, Chê d Kê 
toán Doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh bay báo 
cáo tài chInh. 

Vö Van Van 
Giám dôc 
Giây chüng nhn dang k hành nghê Kiêm 
toán so 1356-2017-256-1 

Thay mt và dcii  din cho: 
CONG TY TNHH KIEM TOAN VIIT TIN 

Ngày 08 tháng 02 näm 2021 
Thành phô Ho ChI Minh, Vit Nam 
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836.221.270.416 
163.737.276.129 
672.483.994.287 
10.000.000.000 

10.000.000.000 

159.885.469.081 
157.035.220.231 

176.000.000 

2.674.248.850 

3.356.483.638 
3.356.483.638 

924.960.518 
706.920.518 

218.040.000 

487.878.796.875 
182.539.159.446 
305.339.637.429 
396.418.235.737 

396.418.235.737 

159.994.831.250 
146.720.009.505 

197.303.500 

13.077.518.245 

2.507.024.175 
2.507.024.175 

218.133.239 
83. 133.239 

135.000.000 

CONG TY TNHH MTV XO so KIEN THIET TNH TRA VINH 

Bang can di k toán t,ti ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Mh s BO1-XS 

(Ban hành theo Thông tu so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nOm 2009 cza B5 Tài chInh) 

TA! SAN 
Ma Thuyêt 
s minh 

3 1/12/2020 
VND 

0 1/0 1/2020 
VND 

U 

TA! SAN NGAN HiN 
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 

Tiên và các khoãn ttro'ng thro'ng tiên 110 V.1 

Tiên 111 

Các khoàn tuong throng tin 112 

Các khoan dâu tir tài chInh ngn hin 120 

Du tu ngn hin 121 V.2 

Dr phOng giàm giá du tu ngn hn 122 

Các khoán phai thu ngàn htn 130 

Phãi thu khách hang 131 V.3 

Trã truâc cho ngrnM bàn 132 V.4 

Phãi thu ni b ngn htn 133 

Các khoàn phãi thu khác 135 V.5 

Dr phông phài thu ngn hn khO dèi 139 

Hang ton kho 140 

Hang tn kho 141 V.6 
Dir phOng giãm giá hang tn kho 149 

Tài san ngin han khác 150 

Thu và các khoàn phãi thu Nhà nuâc 154 V.7 

Tài san ngn hn khác 158 V.8 

TA! SAN DA! HiN 
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 

Các khoãn phai thu dài htn 210 

Tài san c dinh 220 

Tài san c dinh hüu hInh 221 
Nguyen giá 222 
Giá tn hao mon lüy kl 223 

TàisãncôdinhvôhInh 227 V.10 
Nguyen giá 228 
Giá tn hao mOn liy  kl 229 

Xây dirng co bàn dâ dang 230 V.11 

Bat dng san dâu tir 240 

Các khoãn dâu ttr tài chinh dài hin 250 

Du tu dài han khác 258 V.12 
Dr phông giám giá du tu tài chInh dài 

han 
Tài san dài han khác 260 

Chi phi trà truOc dài hn 261 V.13 
TONG TA! SAN 
(270 = 100 + 200) 

200 

259 

1.047.017.021.276 

97.327.761.527 107.325.218.154 

87.621.870.521 
18.691.542.926 
32.083.208.173 

(13.391.665.247) 
68.803.361.232 
69.588.626.739 

(785.265.507) 
126.966.363 

18.000.000.000 

18.000.000.000 

2.372.240. 18 1 
2.372.240.181 

 

1.703.347.633 
1.703.347.633 

   

100 1.010.388.183.653 

86.955.521.346 

V.9 18.406.125.894 
32.958.288.617 

(14.552.162.723) 
68.549.395.452 
69.588.626.739 
(1.039.231.287) 

8.000.000.000 

8.000.000.000 

270 1.107.715.945.180 

 

1.154.342.239.430 

    

COc thuylt minh dinh kèm là bó phn hcrp thành cia báo cáo tài chInh nay 5 



h.' CONGTY 
TNHH 

MOT THANH VIEN 

XOSOKIENTH 
TINHIR; 

CONG TY TNHH MTV xO sO KIEN THIET TINH TR VINH 

Bang can di k toán tii ngày 31 tháng 12 iiäm 2020 
Mu s BO1-XS 

(Ban hành theo Thông tu so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nOm 2009 cüa B5 Tài chInh) 

Ma Thuyêt 31/12/2020 01/01/2020 
NGUON VON s minh VND VND 

N PHAI TRA 300 701.325.945.180 787.432.239.430 
(300 = 310 + 330) 
Nçrngànhtn 310 701.151.945.180 787.258.239.430 

Vay và ng ngn hn 311 - - 

PhâitrãnguMbán 312 V.14 953.002.310 - 

Ngiii mua trã tin truic 313 V.15 475.929.950 49 1.044.100 

Thug và các khoãnphâi np NhànuOc 314 V.16 542.264.495.416 650.157.152.399 

Phãi trã nguôi lao cling 315 V.17 13.675.675.566 9.113.562.062 

Các khoãn phâi trã, phãi np ngn htn 319 V.18 6.156.920.576 5.465.512.699 
khác 

Dirphông rüi ro trâthuâng 321 V.19 127.084.384.200 111.654.032.200 

Qukhenthithng,phüc1gi 323 V.20 10.541.537.162 10.376.935.970 

No' dài han 330 174.000.000 174.000.000 

Phâitrãdàihtnkhác 333 V.21 174.000.000 174.000.000 

VON CHU sO HIIU 400 406.390.000.000 366.910.000.000 

Vongópcüachüthhüu 411 V.22 406.390.000.000 366.910.000.000 

TONG NGUON VON 440 1.107.715.945.180 1.154.342.239.430 
(440 = 300 + 400) 

CAC CH TIEU NGOAI BANG CAN oOi KE TOAN 

31/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

    

Nq khó dOi cia xü l 

Cong cxi, dçing ci lâu bn dang sir diing 

Tài san, giy t cO giá nhn th chp 

5.673.721.674 

2.999.582.073 

263.386.710.417 

 

5.673.721.674 

2.586.576.821 

224.70 1 .499.8 89 

TràVi áng02nãm2021 

LAM TH4 KIM THOA NGUYEN TH! BCH THUY LE THANH TAM 
NguOi 1p biu K toán truâng Giám dc 

Các thuyê't minh dInh kern là b(5 phn hcxp thành cza báo cáo tài chInh nay 6 



Lçi nhi4n  gp tü hoat dng kinh 
doanhxô so (20.1 = 10.1 —11.1) 
Doanh thu hoit dng tài chinh 
Chi phi tài chinh 
Chi phi ban hang 
Chi phi quan 1 doanh nghip 
Lçri nhun thuân tir hoit dng kinh 
doanh (30 =20 + (21 - 22) -24 - 25) 
Thu nhâp khác 
Chi phi khác 
Lo nhujin khác (40=31 - 32) 
Tong lçri nhuin k toán trirrc thuê 
(50 =30 + 40) 
Chi phi thu TNDN hin hành 
Chi phi thu TNDN hoän 1ii 
Lçri nhun sau thud thu nhIp DN 
(60 =50-51 -52) 

20.1 566.982.264.630 475.158.804.446 

21 VI.3 37.032.667.941 43.604.439.811 
22 - - 
24 - - 
25 VI.4 105.580.806.820 88.089.168.379 

30 498.434.125.751 430.674.075.878 

31 VI.5 1.926.347.731 1.490.182.456 
32 40.424.619 42.501.817 
40 1.885.923.112 1.447.680.639 

50 500.320.048.863 432.121.756.517 

51 VI.6 100.069.688.095 86.453.451.304 

60 400.25 345.668.305.2 13 

52 

Y 

n.. 18th 
Ms '3 AHVIEN 

XOSOKIEN THIET 
TINH TRA VINH 

02 näm 2021 T 

U 
CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 

U
Báo cáo kt qua hott dng kinh doanh cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

U 

U 
CIII TIEU 

Doanh thu 
U Doanh thu kinh doanh x s 

- Xd sO' truytn tMng 
U - Xo solo to 

U Các khoãn giãm trir doanh thu 
Giãm tri'x doanh thu kinh doanh x s 

1 - X sO' truyn tMng 

U -XdsO'lOtO 
Doanh thu thuân (10 =01 - 02) 

• Doanh thu thun kinh doanh x s 
- Xd sO' truyn thO'ng 
- xd sO' 10 tO 

U 

I 

U 

U 

I 

U 

U 

U 

I 

U 

U 

U 

U 

U 

I 

U 

U 

U 

U 

U 

I 

Mu s B02-XS 
(Ban hành theo Thong tw so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nám 2009 cia Bó Tài chinh) 

Ma Thuyêt Nám nay Nàm trtróc 
s minh VND VND 
01 VI.1 3.934.375.009.070 3.471.200.099.933 

01.1 3.934.375.009.070 3.471.200.099.933 

01.1.1 3.851.041.945.433 3.387.034.009.026 

01.1.4 83.333.063.637 84.166.090.907 
02 VI.1 513.179.349.029 452.765.230.415 

02.1 513.179.349.029 452.765.230.415 

02.1.1 502.309.818.992 441.787.044.641 

02.1.4 10.869.530.037 10.978.185.774 
10 VI.1 3.421.195.660.041 3.018.434.869.518 

10.1 3.421.195.660.041 3.018.434.869.518 
10.1.1 3.348.732.126.441 2.945.246.964.385 

10.1.4 72.463.533.600 73.187.905.133 
Chi phi kinh doanh 11 VI.2 2.854.213.395.411 2.543.276.065.072 
Chi phi kinh doanh x s 11.1 2.854.213.395.411 2.543.276.065.072 

- Chi phi trá thzthng 11.1.1 2.133.543.513.000 1.906.205.251.000 

- Chi phi trzrc tilpphát hành xd sO' 11.1.2 720.669.882.411 63 7.070.814.072 
Lo'i nhun gp (20 = 10 - 11) 20 566.982.264.630 475.158.804.446 

Các thuyê't minh dinh kern là b(5 phn hcrp thành cia báo cáo tài chinh nay 7 

LAM TH KIM THOA NGUYEN TH B!CH THUY LE THANH TAM 
Nguô'i 1p biu K toán truâng Giám dc 



(97.862.05 3 .5 57) 

(30.382.416.537) 

(55.451.357.054) 

128.771.525.830 

(3.743.029.915.682) 

(93.741.401.393) 

(90.834.177.675) 

(28.924.087.444) 

(109.814.048.866) 

110.195.566.236 

(3.055.843.048.719) 

90.888.823.890 

50 348.342.473.541 

60 487.878.796.875 

61 

70 836.221.270.416 

26.737.360.485 

461.141.436.390 

487.878.796.875 

T ': 
TNHH 

MOT THANH VIEN 

* XOSOKIENTHIET, 
TTNH 

4ng 02 nam 2021 
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CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 

Báo cáo lu'u chuyn tin t cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
(Phwtingpháp try'c tiêp) 

Ma Thuyêt 
CH TIEU h so mm 

LUU CHUYEN TIEN TiJ HOAT DQNG KINH DOANH 

Tin thu ti'x ban hang, cung cp djch 
viva doanh thu khác 
Tiên chi trã cho ngui cung cap hang 02 
hóa, djch vii 
Tin chi trã cho nguM lao dng 03 

Thu thu nhp doanh nghip dâ np 05 

Tin thu khác tü hott dng kinh doanh 06 

Tin chi khác ti'1 hoit dng kinh doanh 07 
Liru chuyên tin thuân tir hott dçing 20 
kinh doanh 

LUt CHUYEN TIEN TiJ' HOAT DQNG BAU TIX 

Tin chi dê mua sam, xây dimg TSCD 
và các tài san dài hn khác 
Tin chi cho vay, mua các cong ciii ng 
cüa don vj khác 
Tin thu hi cho vay, ban lii các cong 
cii ng cüa don vj khác 
Tin thu lãi cho vay, c tüc, lqi nhun 
duqc chia 
Lint chuyên tiên thuân tir hoit d)ng 
dâu tir 
LUU CHUYEN TIEN THUAN Tif HOAT DQNG TA! CHINH 

Liru chuyên tin thuân tu hoit dng 
tài chInh 

Lint chuyên tin thutn trong kr 
(50 =20 +30 + 40) 

Tiên và tirong throng tin dâu k 
Anh huOng cüa thay di t giá hi 
doái quy dôi ngoi t 
Tin và tiro'ng throng tin cuôi k 
(70 = 50 + 60 + 61) 

LAM TH! KIM THOA NGUYEN TH BICH THUY 
Nguài 1p biu K toán trueing 

Các thuyê't minh dinh kern là bó phan  hç"p thành cia báo cáo tài chInh nay 8 

Mu s6 B03-XS 
(Ban hành theo Thông tie so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 näm 2009 cza Bç5 Tài chinh) 

Nàm nay NAm trtr&c 
VND VND 

01 3.704.212.815.607 3.266.108.620.358 

21 (1.617.588.181) (141.102.726) 

23 (1.497.372.387.631) (1.486.499.683.044) 

24 1.940.143.311.896 1.421.774.785.301 

27 930.538.850 714.537.064 

30 442.083.874.934 (64.151.463.405) 

40 

LE THANH TAM 
Giám dc 
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5 CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 

Thuyt minh báo cáo tài chmnh cho näm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Mu S6 B09-XS 

I (Ban hành theo Thông hr so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 näm 2009 cia Bó Tài ch1nh) 

I 
I. DAC DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHIIP 

5 1. HInh thtrc s& hfru vn: 

I Cong ty TNHH MTV X s Kin thit Tinh Trà Vinh là Cong ty trách nhim hihi hn mt thành 

I
viên do Nha nucic näm giü 100% von diêu lê duoc thanh lap va hoat dông theo Giây chung nhân 
däng k doanh nghip so 2100114477 do Sâ Kê hoich và Dâu tu Tinh Trà Vinh cap lan dâu 

• ngày 26 tháng 02 näm 2009, và cap thay dôi lan gân nhât (lan thu 9) vào ngày 03 tháng 03 näm 
2020. 

5 V6n diu l dáng kfi cüa Cong ty: theo Giy Chüng nhn dang k doang nghip là 
366.9 10.000.000 VND. 

• 
2. Linh virc kinh doanh: Kinh doanh ye s kin 

3. Ngành ngh kinh doanh: Vé s kin thit 

S
4. Chu k san xuât kinh doanh thông thtr?mg: 

Chu k san xut kinh doanh thông thucmg cüa Cong ty là 12 tháng. 

a 
II. KY KE TOAN, DON VI TIEN TE SI DUNG TRONG KE TOAN 

a 1. Kyketoannam: 

U K k toán näm cüa Cong ty bitt du ti'1 ngày 01/0 1 và kt thUc vào ngày 3 1/12. Riêng k k toán 
dâutiênbät dâutüngày 02/11 ngày 31/12. 

2. Don vj tin t sfr diing trong k toán: 

Dan vj tin t k toán cüa Cong ty là Dng Vit Nam ("VND"), cUng là don vj tin t duçc sü 

• ding cho miic dIch 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh. 

• III. CHUAN MUC VA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

• 1. Ch d k toán áp dting: 

Cong ty áp diving theo H thng Ch d K toán ban hành theo Thông tu s 168/2009/TT-BTC 
• ngày 19 tháng 08 nàm 2009 ("Thông tu 168"). 

5 2. Tuyên b v vic tuân thu Chuân miyc k toán vã Chê d k toán: 

Báo cáo tài chInh duoc lap theo các Chuk mrc K toán Vit Nam, Ch dO K toán Doanh 
nghip Vit Nam yà các quy djnh pháp l có lien quan den yiêc lap yà trinh bay Báo cáo tài 

5 chInh. 

5 IV. CAC CHINH SACH KÉ TOAN AP DUNG 
Sau day là nhüng chInh sách k toán chü yu duc Cong ty áp diing trong yic 1p yà trinh bay 
Báo cáo tài chInh. 

1. Nguyen tik ghi nhn các khoan tin và các khoan ttro'ng throng tin 

5 Tin bao gm tin mitt  yà tin gui ngân hang không k htn. Các khoãn tuong duong tin là các 
khoán dâu tu ngän hin có tinh thanh khoán cao, có the d dàng chuyên dôi thành mOt  luçing tiên 

• xác djnh, không có nhiêu rüi ro ye thay dôi giá trj yà duqc su diing cho mic dIch dáp üng 
cam ket chi tien ngàn hn hon là cho miic dIch dau tu hay là các miric dIch khác. 

a 

Các thuyê't minh nay là bç5 phan  hcrp thành và cn duçxc dQc dng thai vó'i báo cáo tài chInh 9 



CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 

Thuyt minh báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020 
Mu s B09-XS 

(Ban hành theo Thông tu' so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nám 2009 cüa Bç5 Tài chInh) 

2. Dâu tir tài chInh ngàn han 
Các khoãn du tu tài chinh duqc xác djnh theo giá mua thrc th. 
Các khoãn du tu ngn hn bao gèm các khoãn tin gi:ri tit kim có k hn tü han 3 tháng den 
12 tháng ti cac ngân hang, có the d dàng chuyên dôi thành mt 1ung tiên xác dIIh cüng nhu 
không có nhiêu rüi ro trong vic chuyên dôi. 

3. Nguyen tic k toán ncr phãi thu 
Phãi thu khách hang vã các khoãn phãi thu khác dugc phãn ánh theo nguyen giá trü di dr phOng 
phãi thu khó dOi. 

4. Nguyen tiic ghi nhin hang ton kho 
Hang tn kho duçc phãn ánh theo giá thp han giüa giá gc và giá trj thun có th thirc hin 
duge. Giá gôc duge tInh theo phuang pháp bInh quân gia quyên và bao gôm tat cã các chi phi 
phát sinh dê có dugc hang ton kho r dja diem va trng thai hin tii. Dôi vâi thành phâm và san 
phâm dâ dang, giá gOc bao gôrn nguyen vt 1iu, chi phi nhân cong trirc tiêp và các chi phi san 
xuât chung dugc phân ho. Giá trj thuân có the thirc hin dugc uOc tinli dira vào giá ban cüa hang 

I
ton kho trir di các khoân chi phi uâc tinh dê hoan thanh san phâm và các chi phi ban hang. 

Phu'o'ngpháp tInh giá trj hang tn kho: Theo giá nhp truâc xuât truOc. 

Hçich toán hang tn kho: K khai thuing xuyen. 

U
Phwo'ngphdp4Ip dy'phàng giám giá hang tn kho: Dir phOng cho hang tn kho dugc trich 1p 
khi giá trj thuân có the th?c hin dugc cüa hang ton kho nhô han giá gOc. Giá trj thuân co the 

• 
thçrc hin dugc là giá ban uâc tinh tth di chi phi uOc tinh d hoan thanh san phâm va chi phi ban 
hang uâc tinh. Sôdr phOng giám giá hang ton kho ia sO chenh 1ch giüa giá gOc hang ton kho 

I Rn han giá trj thuân có the th?c hin dugc cüa chüng. 

• 5. Nguyen tc ghi nhn và khu hao tài san c djnh hfru hInh (TSCD hfru hlnh) 

• 
Nguyen giá: 
TSCD hüu hinh dugc th hin theo nguyen giá tri'x di giá trj hao mOn lüy k. Nguyen giá TSCD 

• hU'u hinh bao gOm giá mua, thue nh khau, các 1oi thue mua hang khOng hoan li va chi phi 
lien quan trirc tiep de dua tai san den vj trI va trng thai hot dng cho mic dich si~ diing dä dir 
kien. Các chi phi phát sinh sau khi TSCD h hI dã dua vao hot dng u chi phi sa chüa, 

r bao dung va dai  tu dugc ghi nhn vao báo cáo ket qua hot dng kinh doanh trong näm ma chi 
phi phát sinh. Trong các trung hgp có the chirng minh mOt  cách rO rang rang các khoãn chi phi 
nay lam tang lai ich kith te trong tuang lai du tmh thu duac tu viec su dung TSCD hu'u hinh 
vuçrt tren müc hot dng tieu chuan theo dánh giá ban dau, thI các chi phi nay dugc vOn hóa nhu 

U mOt khoán nguyen giá tang them cUa TSCD hu hinh. 

I Khâuhao: 
TSCD dugc khu hao theo phuang pháp dumg thing dira tren thri gian hüu diing uOc tinh cüa 

I TSCD htru hInh phü hgp vâi huâng din tai  Thông tu sO 45/2013/TT-BTC ngay 25 tháng 04 näm 

• 
2013 ("Thông tu 45") va Thông tu sO 147/2016/TT-BTC ngay 13 tháng 10 näm 2016 v/v sra 
dOi, ho sung mt so dieu cüa Thông tu 45. Thñ gian hüu diing uâc tinh nhu sau: 

• + Nha cira va vat kin trüc 10 - 50 

+ May mOc thit bj 8 - 10 näm 

+ Phuang tin 4n chuyn 05 - 10 näm 

U + Thit bj van phOng 3 - 10 näm 

U 

• Các thuyê't minh nay là b5 phn hcip thành và cdii duçxc dQc ddng thai vó'i báo cáo tài chInh 10 
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Mu s6 B09-XS 

U (Ban hành theo Thong tw so 168/2009/TT-BTC 

U
ngày 19 tháng 08 nám 2009 cia Bó Tài chInh) 

6. Nguyen tc ghi nhmn và khâu hao tài san c dinh vô hInh (TSCD vô hlnh) 

U Quyn sfr dyng ItLt 

• 
Quyn sir diing dt có thM htn xác djnh duçrc th hin theo nguyen giá tth giá trj hao mon lüy k. 
Nguyen giá ban dâu cüa quyên si diving dat bao gôm giá mua và các chi phi lien quan trirc tiêp 

U tâi vic có duqc quyên sr diing dat. Khâu hao duçc tinhtheo phuong pháp dung thàng dica trên 
thñ gian hiu lirc cüa giây chüng nhn quyên sü diing dat. 

• Quyn sir dicing dt không có th?i htn xác djnh duçic th hin theo nguyen giá và không tinh khu 

• 
hao. 

Phân mêm may tInh 
U Giá trj phn mm may tinh là toàn b các chi phi ma Cong ty dâ chi ra tInh dn thai dim dua 

• 
phân mêm vào st?r  diing. 

U
Phn mm may tinh duçc khu hao theo phuong pháp duOng thing trong thii gian 5 nàm. 

7. Nguyen tc ghi nhin chi phi xây dtyng cr ban d& dang 

• Các tài san dang trong qua trInh xây dirng phiic viii miic dich san xut, cho thuê, quàn trj ho.c cho 
bat ki miic dIch nào khác duqc ghi nhn theo giá gôc. Chi phi nay bao gôm chi phi djch viii và 

U chi phi lài vay có lien quan phü hçrp vOi chinh sách k toán cüa Cong ty. Vic tinh khâu hao cüa 

U
các tài san nay duçc áp dicing giông thu các tài san khác, bat dau tu khi tài san a tring thai sn 
sang sir diving. 

U 8. Các khoãn dtu tir tài chinh dài hrn 

U Các khoãn du tu duçic xác djnh theo giá mua thirc t. 

I Các khoãn du tu dài hn bao gm các khoãn tin giri tit kim cO k htn tü hon 1 nàm tti các 
ngan hang. 

S 9. Nguyen tc k toán chi phi trá tru*c 

5 Cong  cy và dyng cy: bao gm các tài san Cong ty nm giüd sü drng trong qua trInh hot dng 
kinh doanh bInh thuO'ng, vâi nguyen giá cüa mi tài san thâp hon 30 triu VND và do do không 

U du dieu kin ghi nhn là tài san cô djnh theo quy djnh hin hành. Nguyen giá cüa cong ciii và 

• 
dtng ciii dugc phan bô theo phuong pháp duang thang trong thai gian tr 1 den 3 näm. 

Chi phi khac: duçic ghi nhn theo nguyen gia và ducic phan b theo phuong pháp dumg thing 
U trong 2 nàm. 

• 10. Nguyen tc k toán nc phái trá cho ngu*i ban và phái trá khác 

• 
Phài trà nguai ban và các khoãn phài trã khac th hin theo nguyen giá. 

S 11. Nguyen tc ghi nhn chi phi phái trá 
Chi phi phài trâ dugc ghi then  dira tren cac uOc tinh h'p l v sé, tin phãi trà cho cac hang hoa, 
dch vi dã sü diing trong k gôm nhüng chi phi sau: chi phi mua hang hóa, djch vi, các chi phi 
phãi trã khác. 

U 

+ Lçii nhun tir hott dng kinh doanh; 
U 
5 Các thuyê't minh nay là b5 phn hcip thành và cdn du'cic dQc dng thai vó'i báo cáo tài chInh 

12. Nguyen tic ghi nhin v6n chü s& hfru 
• Vn chü sâ hüu là phn tài san thun cüa COng ty cOn li thuc sâ hu cüa cac thành vien gop 

• 
von (chü sa htru). Von chü sa hU'u duc phàn th theo tüng nguOn hInh thanh nhu: 

+ Vn gop cüa chü sâ hU'u; 
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+ Chênh 1ch dánh giá 1ti tài san. 

+ Vn gop dugc ghi nhn theo s th?c gop, tuyt di không ghi nhn theo s cam k& s gop 
cüa các chü sâ hiru. Trithng hqp nhn von gop bang tài san phi tiên t thI giá trj von gop dixçc 
ghi nhn theo giá trj hp 1 cüa tài san phi tiên t ti ngày gop von. 

Vic sir diing vn du tu cüa chU s htru, chênh 1ch dánh giá 1i tài san, qu du tu phát trin dê 
bü 1 kinh doanh duçc thirc hin theo quyêt djnh cüa chü sâ htru, doanh nghip phài thirc hin 
day dü các thu tiic theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Vic phân phEi igi nhun chi th?c hin khi Cong ty cO lcd nhun sau thu chua phân pMi. M9i 
trithng hp trã lçii nhun cho chü sâ hu'u qua müc so 1çi nhun sau thuê chua phân phôi ye bàn 
chat deu là giâm von gop, Cong ty phãi thrc hin day du các thu tiic theo quy djnh cüa pháp 1ut 
và diêu chinh giây dang k kinh doanh. 

13. Nguyen tc vii phtro'ng pháp ghi nhn doanh thu 

Doanh thu ban hang: duac ghi nhn trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh khi phân Rin 
rüi ro và igi Ich gàn lien vâi quyên sâ hu san phâm hoc hang hoá dugc chuyên giao chongui 
mua. Doanh thu không dugc ghi than nêu nhu cO nhtrng yêu to khOng chäc than tr9ng yêu lien 
quan tâi kha näng thu hôi các khoán phài thu hoc lien quan tti kha nãng hang ban bj trà lti. 
Doanh thu hang ban dugc ghi nhn theo so thuân sau khi dä tru di so chiêt khâu giàm giá ghi trên 
hOa dGn ban hang. 

Doanh thu cung cip djch vy: dugc ghi nhn trong báo cáo kt qua hot dng kinh doanh theo t 
l hoàn thành cua giao djch tti ngày kêt thuc niên d. Ti l hoàn thành giao djch dugc dánh giá 
dua trên khao sat cac cOng viêc dà duGc thuc hiên Doanh thu khOng duoc ghi nhan nêu nhu co 
nhttng yêu to không chäc chän tr9ng yêu lien quan tâi kha nàng thu hôi các khoàn phài thu. 

14. Nguyen tàc k toán chi phi kinh doanh 

Chi phi kinh doanh cua hang hOa, djch vii bán/cung cp trong ki (k cá chi phi khu hao; chi phi 
sua chüa) dugc ghi nhn phu hgp vâi doanh thu dà tiêu thii/cung cap trong k. 

15. Nguyen tic k toán chi phi tii chinh 

Chi phi tài chInh dugc ghi nhn bao gm các khoàn chi phi hoc các khoan l lien quan dn cc 
hot dng dau tu tài chinh, chi phi cho vay và di vay vOn, chi phi gOp vOn lien doanh, lien ket, l 
chuyen nhugng chung khoán ngän han, chi phi giao djch ban chüng khoán; D? phOng giám giá 
chirng khoán kinh doanh, dr phOng tOn that dau tu vào don vj khác, khoàn l phát sinh khi ban 
ngoi t, 10 t giá hOi doái... 

16. Nguyen tác k toán chi phi ban hang và chi phi quin 1 doanh nghip 

Chi phi quán l cua COng ty gm các chi phi v luong nhan vien b phn quán l doanh nghip 
(tiên luong, lien cOng, các khoán phii cap,...); bào hiem xà hi, bao hiem y te, kinh phi cOng 
doàn, bào hiem that nghip cua nhan vien quán l doanh nghip; chi phi 4t lieu van phông, cOng 
cii lao dng, khau hao TSCD dung cho quàn l doanh nghip; tien thue dat, thuê mOn bài; khoàn 
lap du phong phai thu kho doi, dich vu mua ngoai (dien, nuoc, dien thoai, fax, bao hiem tai san 
cháy nO...); chi phi bang tien khác (tiep khách, hi nghj khách hang...). 

Các khoan chi phi quàn l doanh nghip khOng dugc coi là chi phi tinh thug TNDN theo quy 
dnh cua Lut thue nhung cO day dü hOa don chung tii và dä hch toán dung theo Che d ke toán 
thi khOng dugc ghi giam chi phi ke toán ma chi dieu chinh trong quyet toán thue TNDN d lam 
tang sO thue TNDN phài np. 

Các thuyê't minh nay là b5 phn hçxp thành và cdii du'cic dQc dng thai vó'i báo cáo tài chInh 12 
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17. Nguyen tic và phtro'ng pháp ghi nhn chi phi thuê thu nhip doanh nghip hin hành 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành là s thu thu nhp doanh nghip phãi np tinh 
trên thu nhp chju thuê trong 11am và thuê suât thuê thu nhp doanh nghip hin hành. 

18. Các ben lien quan 

Các doanh nghip, các cá nhan, trrc tip hay gián tip qua mt hoc nhiu trung gian, có quyn 
kiêm soat Cong ty hoc chju sr kiêm soát cüa Cong ty, ho.c cüng chung sir kiêm soát vâi Cong 
ty, bao gôm cã cong ty mc, cong ty con và cong ty lien kêt là các ben lien quan cüa Cong ty. 
Cong ty lien kêt, các cá nhân trrc tiêp hoc gián tiêp näm quyên biêu quyêt cUa Cong ty ma có 
ành huâng dáng kê dOi vi Cong ty, nhüng nhân sir quail l chü chôt bao gOm các Tong Giám 
dôc, các can b diêu hành cüa Cong ty, nhtrng thành viên mt thiêt trong gia dinh cüa các cá 
nhan nay hoc các cOng ty lien kêt vâi các cá nhân nay cüng dugc coi là các ben lien quail. 

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC  TRiNH BAY TRONG BANG CAN 
P01 KE TOAN 

1. Tin và các khoãn turng durng tin 31/12/2020 01/01/2020 
VND VNI) 

Tin mat 
Tin giri ngân hang 
Các khoàn tixang duang tin 
- Tkn gtci có kj) hçin 1 —3 tháng 

Cong 

1.103.976.548 

162.633.299.581 
672.483.994.287 

672.483 .994.2 87 

1.480.890.574 

181.058.268.872 
305.339.637.429 

305.339.637.429 

836.221.270.416 487.878.796.875 

2. Các khoán dâu tu tài chinh ngin htn 31/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

Tin gi k htn có thñ htntrên 3 tháng 10.000.000.000 396.418.235.737 

Cong 10.000.000.000 396.4 18.235.737 

3. Phái thu khách hang 

Dti l ye s truyn tMng - VTnh Long 
Dti l ye s truyn tMng - Trà Vinh 
Dii l ye s truyn thng - Dng Tháp 
Dii l ye s tmyn thng - Cn Thcr 
Dd l ye s truyn tMng - Hu Giang 
Dai l ye s6 tmyn thng - An Giang 
Dai l ye sé tmyn thng - Kiên Giang 
Dai l ye s truyn thng - Bc Lieu 
Dti l ye s tmyn thng - Soc Trang 
Dti l ye s truyn thng - Ca Mau 
Dti l ye s tmyn tMng - Tin Giang 
Dai l ye s truyn tMng - Bn Tre 
Dii l ye sé tmyn thng - H Chi Minh  

31/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

13.812.491.292 12,800,253.172 

8.059.750.569 8.144.120.304 
3.910.493.162 3.875.223.732 
6.123.989.837 8.838.607.287 
5.605.298.862 5.546.576.602 
2.240.079.874 1.718.759.044 

12.784.025.602 12.285.478.427 
13.863.564.198 10.884.591.869 
15.232.341.580 14.457.654.835 
8.667.274.068 8.368.996.907 

15.343.494.556 14.013.799.251 
7.553.571.412 7.082.576.827 

33.961.193.448 29.171.249.476 
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CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 

Thuyt minh báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Mu s6 B09-XS 

(Ban hành theo Thông tu' so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nám 2009 cüa B3 Tài chInh) 

3. Phãi thu khách hang (tip theo) 

Dti 1 ye s truyn tMng - Dng Nai 
Dti 1 ye s truyn thSng - Ba Rja VUng Tàu 
Dii 1 ye s truyn thng- Long An 
Dii 1 ye s truyn thng - BInh Thun 
Dti 1 ye s truyn théng - Tây Ninh 

Cong 

4. Trã trtró'c cho ngu*i ban 

Cong ty TNHH TVKT & DTXD Nhà Xinh 
Cong ty TNHH Kim Toán Vit TIn 
Cong ty TNHH May Thêu Giày An Phrn9c 

Cong  

31/12/2020 
VND 

1. 175 .739. 103 
476.060.918 

2.031.501.044 
1.991.542.238 
4.202.808.468 

31/12/2020 
VND 

95.000.000 

25.000.000 
56.000.000 

176.000.000  

01/01/2020 
VND 

1.027.506.403 

230.457.487 
2.651.002.896 
2.182.983.643 
3.440.171.343 

01/01/2020 
VND 

95.000.000 

25.000.000 
77.303.500 

197.303.500 

157.035.220.231 146.720.009.505 

5. Các khoán phái thu khác 31/12/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

Thug TNCN phãi khu tn'x b sung 
Läi dr thu tin gi:ri k htn 

Cçing  

399.460.317 

2.274.788.533 

2.674.248.850  

448.595.872 

12.628.922.373 

13.077.518.245 

6. Hàngtônkho 31/12/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

Ye s tu chon 

Vé sé truyn th6ng 

Hang hóa 

Cong 

Giá g6c 

140.000.000 

2.478.000.000 

738.483.638 

Dir phông Giá gôc Dir phông 

- 2.448.000.000 

- 59.024.175 

 

3.356.483.638 - 2.507.024.175 

 

7. Thu và các khoãn phãi thu Nhà nu*c 31/12/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

Thu thu nhp Ca nhân tir tin luong, tiên cong 

Cong 

706.920.518 

 

83. 133 .239 

706.920.518 

 

83.133.239 

8. Tài san dai htn khác 31/12/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

Tam üng 

Cçing 

218.040.000 

 

135.000.000 

218.040.000 

 

135.000.000 

Các thuyê't minh nay là b5 phn hcxp thành và cdii du'çic dQc ddng thai vó'i báo cáo tài chinh 14 
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CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 

Thuyt minh báo cáo tài chInh cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Mu so B09-XS 

(Ban hành theo Thông tu so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nOm 2009 cOa B5 Tài chInh) 

9. Tài san c dlnh  hü'u hInh 

Nhà ctra vt May móc, Phtrong tin Thiêt bj dting cii Tong cong 
kiên trüc thiêt bj vin chuyên quail i VND 

VND VND VND VND 

Nguyen giá 
S du du näm (01/01/2020) 
Mua trong näm 
Du tu XDCB hoàn thành 
Thanh 1 trong näm 
S du cui näm (31/12/2020) 

Giá tn hao mon lily k 
S du du 11am (01/01/2020) 
Khu hao trong näm 
Thanh 1 trong näm 
Sé du cu& näm (3 1/12/2020) 

Giá trj cOn hii 
S du du näm (0 1/01/2020) 
S du cué,i näm (31/12/2020) 

21.956.284.065 

139.693.636 

22.095.977.701 

893.909.444 

893.909.444 

7.806.521.299 
1.625.855.635 

935.937.918 

8.496.439.016 

1.426.493.365 
78.940.000 

33.470.909 
1.471.962.456 

32.083.208.173 
1.704.795.635 

139.693.636 
969.408.827 

32.958.288.617 

6.702.383.659 720.992.782 5.257.414.386 710.874.420 13.391.665.247 

841.230.307 69.166.668 993.365.940 226.143.388 2.129.906.303 
- - 935.937.918 33.470.909 969.408.827 

7.543.613.966 790.159.450 5.314.842.408 903.546.899 14.552.162.723 

15.253.900.406 172.916.662 2.549.106.913 715.618.945 18.691.542.926 

14.552.363.735 103.749.994 3.18 1.596.608 568.415.557 18.406.125.894 

dä khâu hao hêt nhung vn dang dugc sü diing. 

Các thuyê't minh nay là bó phán hQp thành và cn dtccic dQc &ing thai vó'i báo cáo tài chinh 15 



CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 

Thuyt minh báo cáo tài chinh cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Mu s B09-XS 

(Ban hành theo Thông tu' so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nOm 2009 cOa B5 Tài chInh) 

10. Tài san c djnh vô hlnh Quyên sü' dting Phân mm quãn Tong cong - VND 
dat - VND 1- VND 

Nguyen giá 
S du du näm (01/01/2020) 68.3 18.797.830 1.269.828.909 69.588.626.739 

Mua trong näm - - - 

Thanh 1 trong näm - - - 

S du cui näm (31/12/2020) 68.318.797.830 1.269.828.909 69.588.626.739 

Giá trj hao mon luy k 

S du du näm (01/01/2020) - 785.265.507 785.265.507 

Kh.0 hao trong näm - 253.965.780 253.965.780 

Thanh 1 trong näm - - 

S du cui näm (3 1/12/2020) - 1.039.231.287 1.039.231.287 

Giá trj cOn 1ii 

S du du näm (01/01/2020) 68.3 18.797.830 484.563.402 68.803.361.232 

SE du cuEi näm (3 1/12/2020) 68.3 18.797.830 230.597.622 68.549.395.452 

11. Xây dirng co ban do' dang 31/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

CôngtrInhkhác - 126.966.363 

Cong - 126.966.363 

12. Dãu tir dài han khác 31/12/2020 01/01/2020 

• 
VND VND 

U
Tin giri ngân hang có k htn trên 12 tháng - 10.000.000.000 

Trái phiu Vietcombank 5.000.000.000 5.000.000.000 

• Trái phiu Agribank 3.000.000.000 3.000.000.000 

• 
CEng 8.000.000.000 18.000.000.000 

13. Chi phi trã tru*c dài htn 31/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

Chi phi Cong ciii dyng ciii 2.372.240.181 1.703.347.633 

Cong 2.372.240.181 1.703.347.633 

N 
14. Phai tra ngu*i ban 31/12/2020 01/01/2020 

U VND VND 

• CôngTyCPhnInS7 908.600.000 

Cong Ty Xäng Du Trà Vinh 44.402.310 

Cong 953.002.310 - 
N 

N 

• Các thuyê't minh nay là b3 phn hcip thành và ccn du'çic dQc dng thai vó'i báo cáo tài chInh 16 



13.000.000 
1.658.441.696 
4.485.478.880 

6.156.920.576 

11.550.000 
1.419.641.069 
4.034.321.630 

5.465.512.699 

CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TR VINH 

Thuyt minh báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 
Mu s6 B09-XS 

(Ban hành theo Thông tir so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nàm 2009 cia B5 Tài chInh) 

15. Ngu*i mua trã tiên trtro'c 31/12/2020 
VND 

 

0 1/0 1/2020 
VND 

    

    

Dai 1 ye so tu chon 475.929.950 491,044.100 

Cong 475.929.950 491.044.100 

16. Thuê và các 
khoãn phãi np 
Nhà ntrirc 

Thus GTGT du ra 
Thuê tiêu thu dc 
bit 
Thuê TNDN 
Thuê TNCN 
Thuê' TNCN dqi lj'; 
Thuê' TNCN tir 
tnng thithng 

Thug mon bài 
Thus nhà dat, tiên 
thuê dat 
Các khoãn phãi 
np khác 
N3p ngân sách 
khoán lçii nhuan 
con lçii 
Các khoánphái 
nóp khác 

Cong  

0 1/0 1/2020 
VND 

114.762.406.581 

151.782.184.961 

55.451.357.054 
11.029.918.034 

2.340.518.034 

8.689.400.000  

So phái n1p 
VND 

394.376.683.754 

513.179.349.029 

100.069.688.095 
144.348.563.755 

32.526.573.755 

111.821.990.000 

3.000.000 

73.603.670  

S dã nIp 
VND 

475.133.773.299 

619.747.235.576 

55.451.357.054 
144.397.275.281 

32.010.135.281 

112.387.140.000 

3.000.000 

73.603.670 

31/12/2020 
VND 

31/12/2020 
VND 

34.005.317.036 

45.214.298.414 

100.069.688.095 
10.981.206.508 

2.856.956.508 

8.124.250.000 

01/01/2020 
VND 

17. Phãi trã ngtrôi lao dng 

317.131.285.769 352.093.994.175 317.231.294.581 351.993.985.363 

317.131.285.769 351.993.985.363 317.131.285.769 351.993.985.363 

100.008.812 100.008.812 

650.157.152.399 1.504.144.882.478 1.612.037.539.461 542.264.495.416 

Qu5 luong cOn phãi trã nguOi lao dng 

Cong 

13.675.675.566 

 

9.113.562.062 

13.675.675.566 

 

9.113.562.062 

18. Các khoán phái trã, phái nçip ngn htn khác 31/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

U 

U 

U 

U 

U 
U 

Bâohimytê 
Nhn k qu5, k cugc ngn han 
Phái trã hoa hng dai  l phn cOn 1ai 
Các khoàn phái trã khác 

CçIng 

Các thuylt minh nay là b5 phn hcip thành và cn dc dQc dng thai vái báo cáo tài chinh 17 



CONG TY TNHH MTV XO so KIEN THIET TINH TRA VINH 

Thuyt minh báo cáo tài chInh cho nàm tài chInh kêt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Mu s6 B09-XS 

(Ban hành theo Thông tic so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 näm 2009 cüa Bó Tài chInh) 

19. Dir phông rüi ro trã thu o'ng 3 1/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

Qu5 dir phèng rüi ro trã thuâng 

Cong 

127.084.384.200 111.654.032.200 

   

127.084.384.200 111.654.032.200 

    

20. Qu5 khen thu*ng, phüc lçri 31/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

Qu5 khenthuâng 4.525.516.865 5.139.241.057 

Qu5iphüc igi 4.317.756.835 3,525,898.777 

Qu5 phüc 1çi dãhInhthành TSCD 1.373.529.673 1.416.186.427 

Qu5 thithng Ban Quãn1 diuhành Cong ty 324.733.789 295.609.709 

Cong 10.541.537.162 10.376.935.970 

N 
N 
N 
U 
U 
U 
U 
U 
U 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
U 
U 

21. Phái trá dài han khác 

Nhn k qu, k cugc dài htn 

Cong 

22. V6n chü s& hUu 

22.1. Thay d61 cüa vn chü sO' hü'u 

S dir du näm nay (01/01/2019) 
Tang vn tir qu dâu tu phát trin 

Lài trong näm 

Trich 1p các qu5 

Np ngân sách b sung 

S6 dir cui näm tru'&c (3 1/12/2019) 

S6 dir du näm nay (01/01/2020) 

Tang vn ti's qu5' du tu' phát trin 

Lai trong näm 

Trich 1p cãc qu 
Np ngân sách b sung 

S6 du' cu61 näm nay (3 1/12/2020) 

22.2. Chi tiêt v6n chü so hü'u 

Vn gOp cUa Nhà nrnc 

CçIng 

31/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

174.000.000 174.000.000 

174.000.000 174.000.000 

Von dAu tu' cüa LQi nhun sau thuê Tng cIng 
chü s& hiru VND chira phân phôi VND VND 

346.300.000.000 346.300.000.000 

20.610.000.000 - 20.610.000.000 

345.668.305.213 345668.305.213 

(28.537.019.444) (28.537.019.444) 

(317.131.285.769) (317.131.285.769) 

366.910.000.000 - 366.910.000.000 

366.910.000.000 - 366.910.000000 

39.480.000.000 39.480000.000 

400.250.360.768 400.250.360.768 

(48.256.375.405) (48.256.375.405) 

(351.993.985.363) (351.993.985.363) 

406.390.000.000 - 406.390.000.000 

Mu s6 B09-XS 
(Ban hành theo Thông tic so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nOm 2009 cOa Bó Tài chInh) 

31/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

406.390.000.000 366.910.000.000 

406.390.000.000 366.910.000.000 

Các thuyê't minh nay là b3 phn hcxp thành và cdii du'çrc dQC ddng thai vó'i báo cáo tài chinh 18 



CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 

Thuyt minh báo cáo tài chInh cho nám tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRNH BAY TRONG BAO CÁO 
KET QUA HOT DQNG KINH DOANH 

1. Doanhthu Nãm 2020 Näm 2019 
VND VND 

3.934.375.009.070 3.471.200.099.933 

3.851.041.945.433 3.387.034.009.026 

83.333.063.637 84.166.090.907 

513.179.349.029 452.765.230.415 

502.309.818.992 441.787.044.641 
10.869.530.037 10.978.185.774 

3.421.195.660.041 3.018.434.869.518 

3.348.732.126.441 2.945.246.964.385 

72.463.533.600 73.187.905.133 

Näm 2020 Nãm 2019 
VND VND 

Doanh thu 
- X so truyên thng 
- Xt so lô to 

Các khoán giám trir doanh thu - Thul TTDB 
- X s truyn thSng 
- X sO lô tO 

Doanh thu thuin 
- X s truyn thng 
- XE sO lô tO 

2. Clii phi kinh doanh 

Chi phi trã thuâng 2.133.543.513.000 1.906.205.251.000 

Chi phi trirc tip phát hành ye s 720.669.882.411 637.070.814.072 

Cong 2.854.213.395.411 2.543.276.065.072 

3. Doanh thu hoit dng tài chinh Nàm 2020 Näm 2019 
VND VND 

Lãitingiringânhàng 37.032.667.941 43.604.439.811 

Cçing 37.032.667.941 43.604.439.811 

A 4. Chi phi quan ly doanh nghiçp Nam 2020 Nam 2019 

U
VND VND 

Chiphinhânviênquãn1 39.710.454.053 35.830.290.141 

U Chi phi 4t 1iu, cOng ci, dçing cii quãn 1 1.775.724.317 1.031.926.622 

Chi phi d dung van phOng 209.33 5.274 131.195.501 

Chiphikhuhaotài sãnc djnh 2.341.215.329 2.128.028.932 

• Thu& phi yà 1 phi 76.603.670 73.840.476 
Chi phi djch vimuangoài 3.630.208.881 3.451.184.907 
Chi phi bang  tin khác 57.837.265.296 45.442.701.800 

• Cong 105.580.806.820 88.089.168.379 

U 

U 

U 

U 

U 
Các thuyê't minh nay là b5 phn hcip thành và cn du'çxc dQc dng th&i vái báo cáo tài chInh 19 



CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 

Thuyt minh báo cáo tài chinh cho nám tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

5. Thu nhip khác 

Mu s B09-XS 
(Ban hành theo Thông tw so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nOm 2009 cOa Bó Tài chInh) 

Nàm 2020 Nàm 2019 
VND VND 

    

Thu tiên niêm h ye 
Thu tiên ban cUi ye 
Cho thuê nhà, kho 
Thu dich vu tra ciru SMS 
Thanh 1 tài san c dinh 

Khác 

196.272.731 

471.8 15.909 
795.454.546 

85.090.909 

376.363.636 

1.350.000 

 

193.454.547 

422.159.728 
440.000.001 

165.454.544 

265.113.636 

4.000.000 

    

    

Cçing 

 

1.926.347.731 1.490.182.456 

6. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip 

 

Nàm 2020 Näm 2019 
VND VND 

      

I Lthnhuânkêtoántrrncthuê 500.320.048.863 432.121.756.517 

• Các khoãn muc diu chinh 28.391.614 145.500,000 

- Các khoán diu chinh tang 28.391.614 145.500.000 

- Các khoán diu chinh giám - - 

u
Thu nhp chjuthu 500.348.440.477 432.267.256.517 

Thu sut 20% 20% 

U Chi phi thug TNDN tInh trên thu nhp chjuthu 100.069.688.095 86.453.451.304 
kyhiçnhanh 
Diu chinh chi phi thu TNDN cüa các näm 

U truâc vào chi phi thuê TNDN k nay 

Chi phi thuê TNDN hin hãnh 100.069.688.095 86.453.451.304 

7. Chi phi san xuit kinh doanh theo yu t Näm 2020 Nàm 2019 
VND VND 

U
Chiphicôngin 43.434.800.000 34.998.800.000 

Chi phi nhân cong 39.710.454.053 35.830.290.141 

Chiphikhuhaotài sanc djnh 2.341.215.329 2.128.028.932 

U
Chi phi djch vi muangoai 3.630.208.881 3.451.184.907 

Chi phi bang tinkhác 2.870.677.523.968 2.554.956.929.471 

I CEIng 2.959.794.202.231 2.63 1 .365.233.45 1 

U 

U 

U 

I 

I Các thuyt minh nay là b3 phn hcip thành và cdn dtccic dQc dng thai vái báo cáo tài chinh 20 



CONG TY TNHH MTV xO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 

Thuyt minh báo cáo tài chInh cho nám tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Mu s6 B09-XS 

(Ban hành theo Thông tu s 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nàm 2009 cia B5 Tài chInh) 

VII. NH1NG THONG TIN KHAC 

1. SI lieu so sánh 
S 1iu so sánh trên Báo cáo tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2019 duqc kim toán bâi 
Cong ty TNHH Vit Tin dã duqc diêu chinh hôi to mt so chi tiêu sau: 

a) Biu chinh hili t bang can di k toán 
Näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2019 

VND 
Chi tiêu 

TAI SAN NGAN HiN 
Các khoãn phái thu ngn hn 
Các khoán phái thu khác 
TAI SAN DAI HAN 
Tài san dài han khác 
Chi phi trã tnthc dài hn 

TONG TA! SAN 

NQ PHA! TRA 
Ng ngn han 
Thug và các khoãn phái np Nhà 
nuâc 
TONG NGUON VON  

S da trInh bay 

1.046.911.070.591 
159.888.880.565 

12.971.567.560 
106.876.087.280 

1.254.216.759 
1.254.216.759 

1.153.787.157.871 

786.877.157.871 

786.703.157.871 

649.602.070.840  

So trInh bay hti Anh htrong 

1.047.017.021.276 105.950.685 

159.994.831.250 105.950.685 

13.077.518.245 105.950.685 

107.325.218.154 449.130.874 

1.703.347.633 449,130.874 

1.703.347.633 449.130.874 

1.154.342.239.430 555.081.559 

787.432.239.430 555.081.559 

787.258.239.430 555.081.559 

650.157.152.399 555.081.559 

440 1.153.787.157.871 1.154.342.239.430 555.081.559 

Ma 
so 

100 
130 
135 
200 
260 
261 
270 

300 
310 

314 

S dã trInh bay S trinh bay hii Anh htro'ng 

U 

U 

a 

U 

I 

U 

a 

I 

U 

U 

U 

I 

U 

a 

Doanh thu hoit dIng tài chinh 
Chi phi quãn 1 doanh nghip 
Loi nhumn thuân tir hott dng 
kinh doanh 
Tong hyi nhuin kê toán tru*c 
thuê 
Chi phi thug TNDN hiên hành 

Lçri nhun sau thuê TNDN 

ChI tiêu 

b) Diêu chinh hili to báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 
Nám tãi chinh két thüc ngày 31/12/2019 

VND 
Ma 
so 

21 43.498.489.126 43.604.439.811 105.950.685 

25 88.538.299.253 88.089.168.379 (449.130.874) 

30
430.118.994.319 430.674.075.878 555.08 1.559 

50
431.566.674.958 432.121.756.517 555.08 1.559 

51 86.313.334.992 86.453.451.304 140.116.312 

60 345.253.339.966 345.668.305.213 414.965.247 
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TràV ng 02 näm 2021 
CONG TV 

TNHH 
MOT THANH VIEN 

XOSOKIENT . 

T1NHT. 

'NH- 

NGUYEN THI BICH THUY LE THANH TAM 
K toán trixâng Giám dc 
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U 

U 
U 
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a 

a 

N 
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U 

a 

U 

U 

I 

U 

a 

S 

U 

S 

I 

U 

U 

S 

I 

S 

I 

S 

a 

a 

a 

CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 

Thuyt minh báo cáo tài chinh cho nàm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 
Mu s6 B09-XS 

(Ban hành theo Thông hr so 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nám 2009 cüa Bó Tài chInh) 

2. Nhfrng sir kiin phát sinh sau ngày kt thüc k k toán näm: 
Không có sr kin tr9ng yu nào phát sinh sau ngày kt thüc niên dO cn phãi diu chinh hotc 
phãi cong ho trong báo cáo tài chInh chuyên dôi. 

LAM Till KIM THOA 
NguOi 1p biu 

Các thuyê't minh nay là bó phn hcip thành và ccn du'cic dQc dng thai vó'i báo cáo tài chInh 22 
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