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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị (sau đây gọi tắt là “Công 

ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính tổng họp cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 

30/06/2021.

CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị được chuyển đổi từ Công ty Thương mại Đầu tư 

phát triển Đô thị theo Quyết định số 997/QĐ/UBND ngày 28/6/2010 của UBND TP Hải Phòng. Công ty 

hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200101661 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải 

Phòng cấp lần đầu ngày 6/7/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 20/6/2012.

Trụ sỏ' chính của Công ty đặt tại số 52 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Công ty có 02 chi nhánh trực thuộc, địa chỉ tại 84 Cát Cụt, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng 

và 148 Cầu Đất, Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

BAN TỎNG GIÁM ĐÓC

Chủ tịch Công ty và các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc tại thời điểm lập báo cáo nàv gồm có:

Họ và tên Chức vụ

Ông: Nguyễn Văn Tuân Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

ông: Đỗ Ngọc Ân Phó Tổng Giám đốc

KIẺM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính tổng họp cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021 của Công ty đã được kiểm toán 
bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐỐC ĐỎI VÓI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, họp lý 
tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo tài 
chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

• Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Công ty xác định là cần thiết để 
đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do 
nhầm lẫn;

• Lựa chọn các chính sách kế toán thích họp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

° Đưa ra các đánh giá và dự đoán họp lý và thận trọng;

° Nêu rõ các chuẩn mực kế toán đuọ'c áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai 
lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;

° Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên CO' sỏ' tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và 
các quy định có liên quan hiện hành;

® Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sỏ' hoạt động kinh doanh liên tục, trù' trường họp không thể 
cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị
Số 52 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng



Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị
Sô 52 Điện Biên Phủ, quận Hông Bàng, TP. Hải Phòng

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lun giữ để phản ánh tình hình tài chính của 
Công ty, vói mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ 
các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của 
Công ty và thực hiện các biện pháp thích họp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm 
khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài 
chính của Công ty tại thòi điểm ngày 30/06/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lun chuyển tiền 
tệ cho kỳ kế toán tù' 01/01/2021 đến 30/06/2021, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 
Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2021

Nguyễn Văn Tuân
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Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì 
p. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 
Tel: (+84 24) 3868 9566 / (+84 24) 3868 9588 
Fax: (+84 24) 3868 6248 
Web: kiemtoanava.com.vnSỐ :^ƠBCKT/TC/NV7

BÁO CÁO SOÁT XÉT  
TH ÔNG  TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Kính gửi: Quý cổ đông, Chủ tịch Công ty và Ban Tổng Giám đốc
Công ty TNHH MTV Thưong mại Đầu tư phát triển Đô thị

Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 
30/06/2021 của Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị lập ngày 26/07/2021, từ trang 
07 đén trang 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/06/2021, Báo cáo két quả hoạt động kinh 
doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo 
tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thưong mại Đầu tư phát triển Đô thị chịu trách nhiệm lập và 
trình bày trung thực và họp lý báo cáo tài chính giữa niên độ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên 
độ và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trárh nhiêm  rủa K iếm  tnán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết luận về báo cáo tài chính giũa niên độ dựa trên kết quả soát xét của 
chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc soát xét theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát 
xét só 2410 - Soat xét thõng tln tải chính giũa niôn độ du kiểm Luáti viên độc lập của đơn vị thực hiện.
Công viêc soát xét thông tin tài chính giữa niên độ bao gồm việc thực hiện các cuộc phỏng vấn, chủ yếu là 
phung vấn nhưng người chịu trách nhiệm vồ cúc vun đề tài chính kế toán, và thực hiện thủ tục phân tích và 
các thú tục soát xét khác. Một cuộc soát xét về cơ bản có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiếm toán được thực 
hiện theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và do vậy không cho phép chúng tôi đạt được sự đảm bảo 
rằng chúng tôi sẽ nhận biết đuợc tất cả các vấn đề trọng yếu có thể được phát hiện trong một cuộc kiểm 
toán. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán.

Kết luận của Kiểm toán viên

Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo 
cáo tài chính giữa niên độ đính kèm không phản ánh trang thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình 
hình tài chính của đon vị tại ngày 30/06/2021, và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của 
đơn vị cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc cùng ngày, phù hợp vói chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính giũa niên 
độ.

Cơ sở của ỷ  kiến kiểm toán ngoại trừ:

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính Công ty đã gửi các biên bản đối chiếu xác nhận công nợ, tuy nhiên 
do đặc thù hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng của yếu tố thời gian nên một số khoản công nợ chưa 
thể có đối chiếu được xác nhận đầy đủ từ phía khách hàng. Do đó, số liệu trình bày trên Báo cáo tài 
chính tổng hợp được chúng tôi căn cứ vào số liệu trên sổ kế toán do Công ty lập và cung cấp.

Một sổ họp đồng về chuyển nhượng cơ sở hạ tầng và quyền sử dụng đất đã được Công ty ký kết với 
khách hàng tuy nhiên do những khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thực tế và ảnh 
hưởng của các biến động về thị trường bất động sản trong một số năm qua đã dẫn đến việc Công ty
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chưa thể hoàn thành các điều khoản đã ký kết trong họp đồng. Theo đó, các khó khăn này có thể dẫn 
đến các khoản chi phí phát sinh về việc bồi thường hợp đồng mà Công ty phải chi trả (nếu có).

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui 
định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, 
số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

Tòa nhà Cát Bi Plaza đã được đưa vào sử dụng từ năm 2012, tuy nhiên đến nay công tác quyết toán chi 
phí đầu tư xây dựng cơ bản tòa nhà vẫn chưa thể hoàn thành. Do đó, số liệu về nguyên giá tài sản và 
ảnh hưởng của nó đến các khoản mục khác có thể thay đổi khi công trình được quyết toán chính thức.

Ỷ kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 
Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài 
chính của Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị tại ngày 30/06/2021, cũng như 
kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với 
chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính.

Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN Kiểm toán số 0895-2018-126-1 
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021



CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐẢU TƯ
PHÁT TRIEN ĐÔ THỊ

Số 52 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Cho kỳ kể toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021

TÀI SẢN Mã số
Thuyết

minh 30/06/2021

Đơn vị tính: đồng 

01/01/2021

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1.886.754.450.731 1.843.339.982.915

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 18.295.573.490 32.149.547.609
1. Tiền 111 18.295.573.490 32.149.547.609
2. Các khoản tương đương tiền 112 - -

n. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 585.276.007.804 635.330.233.558
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.02 585.276.007.804 635.330.233.558

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 401.055.645.215 405.493.759.583
1. Phải thu ngắn hạn cùa khách hàng 131 V.03 70.124.963.855 53.859.465.448
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - 3.939.556.660
3. Phải thu ngắn hạn khác 136 V.04 331.994.211.360 347.694.737.475
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (1.063.530.000) -

IV. Hàng tồn kho 140 550.844.543.291 465.985.267.311
1. Hàng tồn kho 141 V.05 550.844.543.291 465.985.267.311
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - -

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 331.282.680.931 304.381.174.854
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 109.987.935.418 112.882.040.219
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 3.662.071.786 3.093.148.845
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nưóc 153 V.06 217.632.673.727 188.405.985.790

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 179.232.054.937 184.099.381.981

II. Tài sản cố định 220 3.588.246.015 4.046.614.103
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.07 3.588.246.015 4.046.614.103
- Nguyên giá 222 12.706.778.396 12.706.778.396
- Giá trị hao mòn lũy kế(*) 223 (9.118.532.381) (8.660.164.293)

III. Bất động sán đầu tư 230 V.08 174.498.222.830 179.888.487.586
-Nguyên giá 231 338.436.902.694 338.436.902.694
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 (163.938.679.864) (158.548.415.108)

IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 343.514.545 127.272.727
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 V.09 343.514.545 127.272.727

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250
VI. Tài sản dài hạn khác 260 802.071.547 37.007.565
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.10 802.071.547 37.007.565

TỎNG CỘNG TÀI SẢN 270 2.065.986.505.668 2.027.439.364.896
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CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Số 52 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỐNG HỌP

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỎNG HỢP 
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2021 

( Tiếp theo)
Đon vị tính: đồng

NGUỒN VÓN Mã số
Thuyết

minh 30/06/2021 01/01/2021

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 1.760.125.834.338 1.727.588.706.914

I. Nợ ngắn hạn 310 1.302.184.417.625 1.268.835.644.999
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 35.819.695.164 40.347.163.706
2. Ngưòi mua trả tiền trước ngắn hạn 312 49.000.043.602 22.975.080.937
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 V .ll 46.432.466 1.512.946.650
4. Phải trả người lao động 314 1.058.372.325 3.824.673.089
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V.12 917.912.324.924 931.243.051.897
6. Phải trả ngắn hạn khác 319 V.13 297.459.789.174 266.026.768.750
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 887.759.970 2.905.959.970

II. Nự dài hạn 330 457.941.416.713 458.753.061.915
1. Duanli Lhu chưa Lhục hiện dài hạn 336 V.14 457.941.236.713 458.752.881.915
2. Phải trả dài hạn khác 337 V.15 180.000 180.000

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 305.860.671.330 299.850.657.982

ĩ. Vốn chủ sử hữu 410 V.16 305.860.671.330 299.850.657.982
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 28.461.676.200 28.461.676.200
- Co phiếu phô thông có quyền biểu quyết 41 la 28.461.676.200 28.461.676.200
2. Quỹ đầu tư phát triển 418 181.387.516.782 181.387.516.782
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 6.010.013.348 -
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này 421b 6.010.013.348 -
4. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 90.001.465.000 90.001.465.000

TỎNG CÔNG NGUỒN VÓN 440 2.065.986.505.668 2.027.439.364.896

Hải Phòng, ngày 26 tháng 07 năm 2021

Nguyễn Hải Hoàng Nguyễn Văn Tuân



CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIẺN ĐÔ THỊ

Số 52 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỌP

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

Kỳ kế toán từ  01/01/2021 đến 30/06/2021

CHỈ TIÊU Mã số

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01

2. Các khoản giảm trà' doanh thu 02

3. Doanh thu thuần bán hàng 10

và cung cấp dịch vụ

4. Giá vốn hàng bán 11

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 20
và cung cấp dịch vụ

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21

7. Chi phí tài chính 22
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23

8. Chi phí bán hàng 25

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26

10. Lọi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30

11. Thu nhập khác 31

12. Chi phí khác 32

13. Lợi nhuận khác 40

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

17. Lọi nhuận sau thuế TNDN 60

Ke toán trưởng

Nguyễn Hải Hoàng

Đon vị tính: đồng

Thuyết
minh

Từ 01/01/2021 
đến 30/06/2021

Từ 01/01/2020 
đến 30/06/2020

VI. 1 65.907.452.000 2.706.506.443

65.907.452.000 2.706.506.443

VI.2 50.124.605.969 2.023.032.837

15.782.846.031 683.473.606

VI.3 10.061.053.323 54.995.836

431.326.063 433.323.789

17.969.196.132 583.984.228

7.443.377.159 (278.838.575)

VI.4 69.500.000 909.667

VI.5 360.474 1.368

69.139.526 908.299

7.512.516.685 (277.930.276)

VI.6 1.502.503.337 -

6.010.013.348 (277.930.276)

Hải Phòng^ngảv 26 tháng 07 năm 2021

k ỉề^T ổ^g  Giám đốc
ỊỆPụH  NHIỆM HỮU HẠml 

1 ★  1 MỘT THAN/4Vjíai ư
110 V Hương MAÍEMm/* /■ 

phát THỈKi vSễ/I

Nguyễn Văn Tuân
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CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỀN ĐÔ THỊ

Số 52 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÈN TỆ TỎNG HỢP 
(Theo phương pháp gián tiếp)

Kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

CHỈ TIẾU Mã số
Từ 01/01/2021 

đến 30/06/2021
Từ 01/01/2020 

đến 30/06/2020

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7.512.516.685 (277.930.276)
2. Điều chỉnh cho các khoản (3.148.890.479) 10.132.080.400

- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư 5.848.632.844 10.187.076.236

- Lãi, lỗ tù’ hoạt động đầu tư (10.061.053.323) (54.995.836)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước 
thay đổi vốn lưu động

4.363.626.206 9.854.150.124

- Tăng, giảm các khoản phải thu 2.805.661.427 6.938.639.315

- lang, giảm hàng tồn kho (84.859.275.980) (130.858.632.685)

- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi 
vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)

8.816.699.850 32.576.877.568

- Tăng, giảm chi phí trả trước 2.129.040.819 (58.615.190.065)

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (4.990.563.700) (86.470.000)

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (2.018.200.000) (5.935.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các 

L TSDHkhác

20

21

(73.753.011.378)

(216.241.818)

(146.125.625.743)

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của 
đon vị khác 23 (150.445.774.246) (150.000.000.000)

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ 
của don vị khác

24 200.500.000.000 250.500.000.000

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận 
đưọ'c chia 27 10.061.053.323 54.995.836

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 59.899.037.259 100.554.995.836

III. Lưu chuyển tiền từ hoat động tài chính

1. Tiền thu từ đi vay 33 - -

2. Tiền trả nợ gốc vay 34

3. Tiền trả nọ’ gốc thuê tài chính 3 5

4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chử sở hữu 36



CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐÀU TƯ
PHÁT TRIẺN ĐÔ THỊ

Số 52 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỐNG HỌP

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

Luu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chỉnh 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

Tiền và tưomg đương tiền đầu kỳ

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 
ngoại tệ

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

40

50

60

61

70

Ke toán trưởng

(13.853.974.119) (45.570.629.907)

32.149.547.609 61.395.407.941

18.295.573.490 15.824.778.034

Nguyễn Văn Tuân

11



Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư  phát triển Đô thị BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP
Số 52 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

I. ĐẶC ĐIỀM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

1. Hình thửc sở hữu vốn

Công ty TNHH MTV Thưong mại Đầu tư phát triển Đô thị đưcvc chuyển đổi từ Công ty Thương mại Đầu 
tư phát triển Đô thị theo Quyết định số 997/QĐ/UBND ngày 28/6/2010 của UBND TP Hải Phòng. Công 
ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200101661 cấp lần đầu ngày 6/7/2010, thay 
đổi lần thứ 6 ngày 27/8/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp.

Số lưcmg lao động của Công ty tại thời điểm 30/06/2021 : 76 ngưòi.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là đầu tư khu đô thị, xây dựng, sản xuất, thương mại.

3. Ngành nghề kinh doanh

V Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ xây dựng hoặc đi thuê;

V Xây dựng công trình đường bộ;

X Xây dựng công trình công ích;

>4 Chuẩn bị mặt bằng;

V Lắp đặt hệ thống điện;

X Hoàn thiện công trình xây dựng;

X Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;

V Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;

•X Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô xe máy;

X Bán buôn xi măng; 

s  Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát sỏi;

s  Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lả, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng 
kinh doanh tổng họp;

V Bán lẻ trong các siêu thị, trung tâm thương mại;

V Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: dịch vụ giao nhận, bến bãi để bốc dõ' hàng 
hóa;

X Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm quán bar)

'S Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác;

X Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội 
họp, đám cưới...);

X Dịch vụ phục vụ đồ uống;

12



Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP
Số 52 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Cho kỷ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

V Dịch vụ phục vụ đồ uống khác;

V Hoạt động tư vấn quản lý;

V Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Nghiên cứu thị trưòng và thăm dò dư luận;

V Hoạt động thể thao khác: bơi lội, quần vọt, cầu long, bóng đá, bóng bàn;

V Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt;

V Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: công trình siac thông, công nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật;

V Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ trở xuống); Đại lý mô tô, xe máy;

V Bán buôn sắt thép;

V Bán buôn gạch ốp lát và các thiết bị vệ sinh;

V Bán lẻ nhiên liệu động CO' trong các cửa hàng chuyên doanh;

V Vận tải hành khách đưòng bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt);

V Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đưòng sắt và đường bộ;

V Bán buôn đồ uống;

V Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

V Sản xuất ca cao, sô cô la và mút kẹo;

V Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không có cồn; Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc 
lào;

V Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm có liên quan;

V Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các của hang chuyên doanh;

V Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

V Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

V Bảo dưõng, sửa chữa ô tô và các xe có động cơ khác; Bán buôn kính xây dựng;

V Bán lẻ soa, mầu, vecni trong các của hang chuyên doanh;

V Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;

V Chế biến sũa và các sản phẩm từ sũa; Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột; Sản xuất các 
loại bánh tù' bột; Bán lẻ đồ uống trong các của hàng chuyên doanh;

V Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh;

V Bán lẻ kính xây dựng trong các của hàng kinh doanh; Bảo dưõng và sủa chũa mô tô, xe máy;

V Bán phụ lùng và các bộ phận phụ trợ cùa mô tô, xe máy;

V Hoạt động cấp tín dụng khác: dịch vụ cầm đồ;

V Quảng cáo;

V Cho thuê máy móc, thiết bị xây dụng;

V Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn;

i

/

\
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Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Số 52 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Cho kỳ kế toán tù' 01/01/2021 đến 30/06/2021

V Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;

V Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi và vật liệu xây dựng khác trong cửa hàng chuyên 
doanh;

V Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự; Quán rượu, bia, quầy bar: quán rượu, bia (không 
bao gồm quay bar);

V Hoạt động đo đạc bản đồ; Bán buôn thực phẩm;

V Phá dõ'; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;

V Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và các xe có động cơ khác;

V Bán mô tô, xe máy; Bán buôn son, véc ni;

V Xây dựng nhà các loại;

V Giáo dục mầm non.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thưòng

ĩĩu<t( dộng sàn Aiiál, kinh doanh (hổng (huùiig của Công (v 1A 12 (háng.

Chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực: 12 tháng.

5. Đăc điếm hoat động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hương đến Báo cáo tài chính 
riêng

Trong kỳ kế toán, hoạt động của Công ty không có đặc điểm đáng kể nào có ảnh hưỏng đến Báo cáo tài 

chính. Hoạt động của Công ty diễn ra bình thường ỏ' tất cả các kỳ trong năm.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

Trụ sỏ' chính cửa Công ty đặt tại số 52 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải 
Phòng;

Công ty có 02 chi nhánh trực thuộc, trụ sở tại 84, Cát Cụt, phường An Biên, quận Lê Chân, TP. Hải 

Phòng và 148 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng;

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIÈN TỆ s ử  DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dưong lịch. Cho 

kỳ kế toán này, Công ty lập báo cáo tài chính giữa niên độ tù' ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đon vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc tế là 

“VND”).

III. CHUẨN M ực VÀ CHÉ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng
14



Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển Đô thị BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỎNG HỢP
Số 52 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính Hưó'ng dẫn Chế độ kế toán Doanh.nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC 

ngày 21/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước 

đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, 

thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

rv. CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN ÁP DỤNG

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Công ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ thực hiện ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính 
theo một đon vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam. Việc quy đổi đồng ngoại tệ ra Đồng Việt Nam căn 
cứ vào:

• Tỷ giá giao dịch thực tế;

• Tỷ giá ghi sổ kế toán.

2. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn 
hạn có thời gian đáo hạn không quá 03 tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng 
thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Các khoản tien do doanh nghiệp khác và cá nhãn kỷ cược, kỷ quỹ tại Công ty' dược quân lý và hạch toán 
như tiền của Công ty.

Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, ngoại tệ được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: Bên 
Nọ’ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thục tế; Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ 
bình quân gia quyền.

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, số dư ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ 
giá giao dịch thực tế, là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao 
dịch tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

3. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Gồm các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục 
đích thu lãi hàng kỳ.

Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, nếu chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi theo 
quy định của pháp luật, kế toán tiến hành đánh giá khả năng thu hồi. Trường họp có bằng chứng chắc 
chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được, kế toán tiến hành ghi nhận 
số tổn thất vào chi phí tài chính trong kỳ. Trường hợp số tổn thất không thể xác định đưọ’c một cách đáng 
tin cậy, kế toán tiến hành thuyết minh trên Báo cáo tài chính về khả năng thu hồi của khoản đầu tư.

b. Các khoản cho vay
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Tài sản cố định thuê tài chính đưọc ghi nhận nguyên giá theo giá trị họp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản 
thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên 
quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận theo 
nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Khấu hao TSCĐ của Công ty được ước tính phù họp và thực hiện theo phương pháp đường thẳng. Thòi 
gian khấu hao được ưó'c tính như sau:

• Nhà cửa, vật kiến trúc 08-25 năm

• Máy móc, thiết bị 05 - 08 năm

• Phương tiện vận tải 05 - 08 năm

• Thiết bị văn phòng 03 - 05 năm

7. Bất động sản đầu tư

Bất động sản đầu tư là tòa nhà Cát Bi Plaza do Công ty xây dựng nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê. 
Bất động sản đầu tư được phản ánh theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá của bất động sản đầu tư bao gồm giá trị quyết toán công trình và các chi phí liên quan trực 
tiếp của bất động sản đầu tư tính đến ngày hoàn thành công việc xây dựng.

Bất động sản đàu lu của Công Ly được khẩu hao theo phương pháp đưòng thẳng dựa trôn thòi gian hQu 
dụng ưóc tính với số năm khấu hao từ 10-25 năm.

8. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của một năm tài chính hoặc một chu kỳ 
kinh doanh được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 
năm tài chính. Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán được hạch toán vào chi phí trả truúc dài hạn để phân bổ dần 
vào kết quả hoạt động kinh doanh trong các niên độ kế toán sau.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh tùng kỳ hạch toán đưọ'c căn 
cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả 
trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

9. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả nguôi bán, phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc:

a. Phải trả ngưò'i bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng 
hóa, dịch vụ, tài sản và ngưòi bán (là đon vị độc lập với người mua, gồm cả các khoản phải trả giữa công 
ty mẹ và công ty con, công ty liên doanh, liên kết). Khoản phải trả này gồm cả các khoản phải trả khi nhập 
khẩu thông qua ngưòi nhận ủy thác (trong giao dịch nhập khẩu ủy thác);

b. Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, 
bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ:

° Các khoản phải trả liên quan đến chi phí tài chính, như: khoản phải trả về lãi vay, cổ tức và lợi nhuận 
phải trả, chi phí hoạt động đầu ta tài chính phải trả;

° Các khoản phải trả do bên thứ ba chi hộ; Các khoản tiền bên nhận ủy thác nhận của các bên liên quan 
để thanh toán theo chỉ định trong giao dịch ủy thác xuất nhập khẩu;
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• Các khoản phải trả không mang tính thương mại như phải trả do mượn tài sản, phải trả về tiền phạt, 
bồi thường, tài sản thừa chờ xử lý, phải trả về các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ...

Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả để phân loại là dài hạn 
hoặc ngắn hạn. Khi có các bằng chứng cho thấy một khoản tổn thất có khả năng chắc chắn xảy ra, kế toán 
ghi nhận ngay một khoản phải trả theo nguyên tắc thận trọng.

Các khoản phải trả có gốc ngoại tệ được đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính. Tỷ giá giao dịch 
thực tế khi đánh giá lại các khoản phải trả có gốc ngoại tệ tại thòi điểm lập Báo cáo tài chính là tỷ giá 
công bố của ngân hàng thương mại noi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do Công ty tự lựa chọn, 
khi giao dịch vói đối tượng phải trà).

10. Nguyên tắc ghi nhận các khoản vay

Các khoản vay có thòi gian trả nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là 
vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo kể tù' thòi điểm lập 
Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn để có kế hoạch chi trả.

Các chi phí đi vay liên quan trực tíểp đên khoản vay (ngoài lãi vay phải trả), như chi phí thấm định, kiếm 
toán, lập hồ sơ vay vốn... được hạch toán vào chi phí tài chính. Trường họp các chi phí này phát sinh từ 
khoản vay riêng cho mục đích đầu tư, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dỏ' dang thì được vốn hóa.

Khi lập Báo cáo tài chính, số dư các khoản vay bằng ngoại tệ dược dánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực 
té t(ù thời điểm lập Báo cáu tài chính. Các khoản cliHíih lộnti lỷ giá phát ninh từ viAn Ihnnh Inrtn vrì /trình 
giá lại cuối kỳ' khoán vay bằng ngoại tệ được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính.

11. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phỉ sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trù' chi phí đi vay 
liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dỏ' dang được tính vào giá trị của tài sản 
đó (đưọc vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi 
vay”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có thời gian 
đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì được tính vào giá 
trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ 
trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT, lãi vay được vốn hóa kể cả khi thời gian 
xây dựng dưó'i 12 tháng;

12. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được tù' người bán hoặc đã cung cấp cho người mua 
trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ SO', tài liệu kế toán, được 
ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phi sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo 
nguyên tắc phù họp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ.

Các khoản chi phí phải trả phải sẽ được quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh, số chênh lệch giữa số 
trích trước và chi phí thực tế sẽ được hoàn nhập.

13. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sỏ' hữu

a. Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu
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Vốn đầu tư của chủ sỏ' hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. 

b. Nguyên tắc ghi nhận lơi nhuận chưa phân phẳỉ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của Công ty sau khi trừ (-) các khoản 
điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các 
năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tu dựa trên tỷ lệ góp vốn 
sau khi đưọ'c Hội đồng quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty 
và các quy định của pháp luật Việt Nam.

14. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

a. Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thòi thỏa mãn các điều kiện sau:

• Phần lớn rủi ro và lọi ích gắn liền với quyền sỏ' hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyến giao cho 
người mua;

• Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyên kiêm 
soát hàng hóa;

• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

• Công ty đã thu đuực hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

• Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

b. Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin 
cậy. Truông hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo
kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao
dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

• Doanh thu đưọ'c xác định tương đối chắc chắn;

• Có khả năng thu được lợi ích kinh tể từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

• Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

• Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành đưọ'c xác định theo phưong pháp đánh giá công việc hoàn 
thành.

c. Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính 
khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thòi hai (2) điều kiện sau:

• Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

« Doanh thu đưọc xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tóc, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tóc hoặc được quyền nhận lợi 
nhuận từ việc góp vốn.

d. Thu nhập khác

Phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:
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• Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;

• Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;

• Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được giảm, được hoàn 
(thuế xuất khẩu đưọ'c hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp nhưng sau đó được giảm);

• Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi 
thường, tiền đền bù di dò'i CO' sỏ' kinh doanh và các khoản có tính chất tưong tự);

• Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;

• Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.

15. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: 
Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mói phát sinh chiết khấu 
thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại thì Công ty ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:

• Nếu sản pliâm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ tù' các kỳ trước, dển kỳ sau phải giảm giá, phải chiết 
khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, kế toán coi 
đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu, 
trên Báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo (kỳ trước).

• Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trà lại sau thòi 
điểm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

16. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán trong kỳ.

Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính vào giá vốn hàng bán trên CO' sỏ' số lượng hàng tồn kho 
và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được nhỏ hon giá gốc hàng tồn kho.

Đối với phần giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát, kế toán tính ngay vào giá vốn hàng bán (sau khi trù' đi 
các khoản bồi thuừng, nếu có).

Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao vưọt mức bình thường, chi phí nhân công, chi phí sản 
xuất chung cố định không phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho, kế toán tính ngay vào giá vốn hàng bán 
(sau khi trừ đi các khoản bồi thưòng, nếu có) kể cả khi sản phẩm, hàng hóa chưa được xác định là tiêu thụ.

Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua, 
nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại thì được ghi giảm giá vốn hàng bán.

Các khoản chi phí giá vốn hàng bán không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật 
thuế nhưng có đầy đủ hóa đon chúng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán Công ty không ghi 
giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNĐN phải nộp.

17. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan 
đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ 
chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán; Dự phòng giảm giá chứng 
khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tu vào đon vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá 
hối đoái...
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Các khoản chi phí tài chính không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng 
có đây đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán Công ty không ghi giảm chi phí kế 
toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

18. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Các khoản chi phí ghi nhận là chi phí bán hàng bao gồm: Các chi phí thực tể phát sinh trong quá trình bán 
sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản 
phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá, chi phí bảo quàn, đóng gói, vận 
chuyển,...

Các khoản chi phí ghi nhận là chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: Các chi phí về lương nhân viên bộ 
phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, 
công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập 
dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bào hiểm tài sản, cháy nồ...); 
chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...)

Các khoản chi phí bún hùng, chi phí quản lý dounli nghiệp không đưọc coi là chi phí tính thuố TNDN theo 
quy định cùa Luật thuế nhung có dày dủ hỏa dơn chứng tử và hạch toán dủng theo Chế dộ kế toán Gỏng ty 
không ghi giảm chi phí kề toán mà chỉ dip,11 chỉnh trong qnyet toán time TNLlN dể Inm tnng số thuế TNF)N 
phải nộp.

19. Nguyên tắc và phưong pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiên hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu 
nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Hiện tại, Công ty đang áp 
dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% và miễn giảm 30% thuế TNDN phải nộp.

20. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác 

Các bcn liên quan

Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát 
Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty, bao gồm cả công 
ty mẹ, công ty con và công ty liên kết là các bên liên quan. Các bên liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc 
gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự 
quản lý chủ chốt bao gồm Ban Giám đốc, viên chức của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia 
đình của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên kết với các cá nhân này cũng 
đuự'c coi là bên liên quan.

Trong việc xem xét tùng mối quan hệ của các bên liên quan, cần chú ý tới bản chất của mối quan hệ chứ 
không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.
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V. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

1 . Tiền và các khoán tương đương tiền 30/06/2021 01/01/2021

Tiền mặt tại quỹ 4.850.348.458 1.818.567.829

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 13.445.225.032 30.330.979.780

Cộng 18.295.573.490 32.149.547.609

2 . Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 30/06/2021 01/01/2021

Giá gốc Giá trị ghi sổ Giá gốc Giá trị ghi sổ

Tiền gùi có kỳ hạn 585.276.007.804 570.000.000.000 635.330.233.558 620.000.000.000

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - CN Hải Phòng 370.000.000.000 370.000.000.000 370.000.000.000 370.000.000.000

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam - CN Đông Hài Phòng 200.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 250.000.000.000

- Các khoản đầu tư khác 15.276.007.804 15.276.007.804 15.330.233.558 15.330.233.558

Cộng 585.276.007.804 585.276.007.804 635.330.233.558 635.330.233.558

Phải thu khách hàng ngắn hạn 30/06/2021 01/01/2021

Phải thu khách hàng mua đất và hạ tầng 57.743.715.000 42.701.715.000

Phải thu của khách hàng thuê mặt bằng 5.594.343.258 4.321.527.221

Phải thu của khách hàng khác 6.786.905.597 6.836.223.227

Cộng 70.124.963.855 53 859.465.448

Phải thu ngắn hạn khác 30/06/2021 01/01/2021
Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Phải thu BHXH, BHYT, BHTN (Văn phòng) 36.920.162 36.027.339 -

ứng trước (tiền Công ty) cho các nhà thầu 
thi công các CT có nguồn ngân sách 222.668.879.351 222.668.879.351 -

BQL vay (Công ty) trả tiền bồi thường 105.826.801.269 108.326.801.269 -

Các đội thi công xây lắp vay 1.400.000.000 1.400.000.000 -

Đội thi côngXL sổ 5 1.400.000.000 1.400.000.000 -

Ngân sách chưa trà thi công nút Ngã 6-máy 
tơ - 2.882.108.000 -

Tạm ứng 1.583.677.536 1.406.587.536 -

Phải thu khác 477.933.042 10.974.333.980 -

Cộng 331.994.211.360 347.694.737.475 -
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5 . Hàng tồn kho 30/06/2021 01/01/2021
Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

Nguyên liệu, vật liệu 76.923.466 - 106.900.543 -

Công cụ, dụng cụ 174.414.200 - 165.205.446 -

Chi phí sản xuất kinh doanh dờ dang 549.535.225.557 - 465.089.539.959 -

Thành phẩm 20.681.907 - 24.610.331 -

Hàng hóa 1.037.298.161 - 599.011.032 -

Cộng 550.844.543.291 - 465.985.267.311 -

Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm 30/06/2021: 0 đồng;

Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp bảo đàm các khoản nợ phải trà tại thời điểm cuối năm 30/06/2021: 0 đồng;

Thuế và các khoản phải thu Nhà nưó'c

01/01/2021
Số phải nộp 

trong năm/Điều 
chỉnh khác

Số đã thực 
nộp trong năm 30/06/2021

- Thuế GTGT hàng bán nộp thừa (tại Công ty) 3.717.516.070 7.064.341.889 9.540.775.578 6.193.949.759

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 21.633.003.009 1.502.503.337 4.990.563.700 25.121.063.372

- Thuế thu nhập cá nhân 298.021.536 200.000.000 498.021.536

- Thuế khác - 512.092.688 512.092.688

- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 162.757.445.175 172.297.803 22.722.399.000 185.307.546.372

Cộng 188.405.985.790 8.739.143.029 37.965.830.966 217.632.673.727

7 . Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Chi tiết tại phụ lục 01)

8 . Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục 01/01/2021 Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ 30/06/2021

Bất động sản đầu tư cho thuê (Tòa nhà Cát Bi Plaza)

Nguyên giá 338.436.902.694 - - 338.436.902.694

Nhà cửa, vật kiến trúc 338.436.902.694 - - 338.436.902.694

Giá trị hao mòn lũy kế 158.548.415.108 5.390.264.756 - 163.938.679.864

Nhà cửa, vật kiến trúc 158.548.415.108 5.390.264.756 - 163.938.679.864

Giá trị còn lại 179.888.487.586 - - 174.498.222.830

Nhà cửa, vật kiến trúc 179.888.487.586 - - 174.498.222.830

Chi phí xây dựng CO' bán dỏ' dang 30/06/2021 01/01/2021

Xây dựng trạm xăng và nhà mẫu giáo quốc tế 343.514.545 127.272.727

Cộng 343.514.545 127.272.727
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10 . Chi phí trả truức dài hạn 30/06/2021 01/01/2021

Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ 802.071.547 37.007.565

Cộng 802.071.547 37.007.565

11 . Thuế và các khoản phái nộp nhà nuóc

01/01/2021 Số phải nộp Số đã thực 
trong kỳ nộp trong kỳ 30/06/2021

Thuế giá trị gia tăng (tại cửa hàng) 25.039.338 185.839.358 164.446.230 46.432.466

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 1.487.907.312 1.487.907.312 -

Cộng 1.512.946.650 185.839.358 1.652.353.542 46.432.466

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với
nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài 
nhính 00  tho hị thny dnỉ thon quyết dịnh oùn nơ qnnn thun

12 , Chi phi phai tra ngán hạn 3U/U6/2U21 U1/01/2U21

CP phải trà ước tính cùa các giao dịch đã được ghi nhận doanh thu 917.867.024.024 931.197.750.997

Chi phí phải trả khác 45.300.900 45.300.900

Cộng 917.912.324.924 931.243.051.897

13 . Phải trả ngắn hạn khác 30/06/2021 01/01/2021

- Tài sản thừa chờ xử lý 716.500 716.500

- Kinh phí công đoàn 8.279.000 8.011.280

- Các khoản phải trả, phải nộp khác: 297.450.393.674 266.018.040.970

+ Phải trả các đơn vị thuê mặt bằng 14.221.528.330 13.590.393.336

+ Tiền bào lãnh chủ đầu tư thứ phát 3.440.076.064 3.440.076.064

+ Tạm thu tiền tái định cư 279.788.789.280 248.987.571.570

- Phải thu khác du Có - -

Cộng 297.459.789.174 266.026.768.750

14 . Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 30/06/2021 01/01/2021

a) Chi tiết 457.941.236.713 458.752.881.915

- Doanh thu nhận trước cùa hoạt động kinh doanh bất động sàn 457.941.236.713 458.752.881.915

Cộng 457.941.236.713 458.752.881.915

25



CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐÀU T ư  PHÁT TRIỀN ĐÔ THỊ
Sổ 52 Điện Biên Phù, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÒNG HỌT
Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

15 . Phăi tră dài hạn khác 30/06/2021 01/01/2021

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 180.000 180.000

Cộng 180.000 180.000

16 . Vốn chủ sỏ’hữu

16.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Chi tiết phụ lục số 02)

16.2. Các quỹ của doanh nghiệp: 30/06/2021 01/01/2021

- Quỹ đầu tư phát triển 181.387.516.782 181.387.516.782

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 90.001.465.000 90.001.465.000

17 . Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán 30/6/2021 01/01/2021

a. Tài sàn thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương 
lai cùa họp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo
các thời hạn
b. Tài sản nhận giữ hộ

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp

- “

c. Nợ khó đòi đã xử lý 1 15.936.856 115.936.856

VI. THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KỂT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

1 . Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Từ 01/01/2021 
đến 30/06/2021

Từ 01/01/2020 
đến 30/06/2020

Doanh thu

- Doanh thu kinh doanh bất động sản 40.873.945.687

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 25.033.506.313 2.706.506.443

Cộng 65.907.452.000 2.706.506.443

2 . Giá vốn hàng bán Từ 01/01/2021 
đến 30/06/2021

Từ 01/01/2020 
đến 30/06/2020

- Giá vốn hoạt động kinh doanh bất động sàn 27.184.72 7.741

- Giá vốn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ 22.939.878.228 2.023.032.837

Cộng 50.124.605.969 2.023.032.837
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Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

3 . Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

Cộng

4 . Thu nhập khác

- Thu nhập khác

Cộng

5 . Chi phí khác

- Chi phí khác

Cộng

6 . Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

a. Lợi nhuận trước thuế

b. Các khoản điều chỉnh tăng (+), giảm (-) lợi nhuận tính thuế

- Các khoản điều chỉnh tăng

- Các khoản điều chỉnh giảm

c. Lợi nhuận tính thuế TNDN (a)+(b)

d. Thuế TNDN theo thuế suất thông thưòng {(c)*20%) 

d. Thuế TNDN phải nộp {c)*20%}

Từ 01/01/2021 Từ 01/01/2020
đến 30/06/2021 đến 30/06/2020

10.061.053.323 54.995.836

10.061.053.323 54.995.836

Từ 01/01/2021 Tù 01/01/2020
đến 30/06/2021 đến 30/06/2020

69.500.000 909.667

69.500.000 909.667

Từ 01/01/2021 Từ 01/01/2020
đến 30/06/2021 đến 30/06/2020

360.474 1.368

360.474 1.368

Từ 01/01/2021 Từ 01/01/2020
đến 30/06/2021 đến 30/06/2020

7.512.516.685 (277.930.276)

7.512.516.685 (277.930.276)

1.502.503.337

1.502.503.337 .

VII . NHŨNG THÔNG TIN KHÁC

1 . Những khoản nọ' tiềm tàng, khoăn cam kết và những thông tin khác:

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy ra có thể ảnh hường đến các thông tin đã 
được trình bày trong Báo cáo tài chính tổng hợp mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa ghi nhận.

2 . Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

Không phát sinh bất kỳ sự kiện nào có thể ãnh hưởng đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính tổng họp 
cũng như có hoặc có thế tác động đáng kể đến hoạt động của Công ty.

3 . Thông tin so sánh

Số liệu so sánh trên Bảng cân đối kế toán là số liệu trên Báo cáo tài chính tổng họp năm 2020 của Công ty TNHH MTV 
Thưong mại Đầu tư phát triển Đô thị đã đuợc kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). số 
liệu so sánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là số liệu trên Báo cáo tài chính tổng họp cho kỳ kế 
toán từ 01/01/2020 đến 30/06/2020 do Công ty lập và cung cấp
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4 . Thông tin về hoạt động liên tục

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định cũng như buộc 
phải ngùng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình.

Ké toán truỏng

Nguyễn Hải Hoàng

Hải Phòng, ngày 26 tháng 07 năm 2021 
; Giám đốc

Nguyễn Văn Tuân
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CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỀN ĐÔ THỊ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
số 52 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP. Hài Phòng Cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/06/2021

Phụ lạc số 01: Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục
Nhà cửa 

vật kiến trúc

Máy móc 

thiết bị

Phương tiện 

vận tải, truyền dẫn

Thiết bị 

DCQL

Tài sản 

cố định khác
Cộng

Nguyên giá TSCĐ

Số du' đầu kỳ 6.206.145.527 3.099.064.932 3.013.017.577 308.726.360 79.824.000 12.706.778.396

Số tăng trong kỳ - - - - - -

- Mua ừong kỳ - - -

Số giảm trong kỳ - - - - - -

Số du' cuối kỳ 6.206.145.527 3.099.064.932 3.013.017.577 308.726.360 79.824.000 12.706.778.396

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu kỳ 2.431.255.100 3.012.739.0-7 2.827.619.786 308.726.360 79.824.000 8.660.164.293

Số tăng trong kỳ 326.925.536 31.959.982 99.442.570 - - 458.368.088

- Khấu hao ừ-ong kỳ 326.925.536 3 ỉ. 999.982 99.442.570 458.368.088

Số giảm trong kỳ - - - - - -

Số du cuối kỳ 2.758.180.636 3.044.739.029 2.927.062.356 308.726.360 79.824.000 9.118.532.381

Giá trị còn lại

Tại ngày đầu kỳ 3.774.890.427 86.325.8S5 185.397.791 - - 4.046.614.103

Tại ngày cuối kỳ 3.447.964.891 54.325.903 85.955.221 - - 3.588.246.015
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Phụ lục số 02: Băng đối chiếu biến động vốn chủ sỏ’ hữu

Đơn vị tính: đồng

Khoăn mục Vốn đầu tư của CSH
Quỹ đầu tư 
phát triển

Nguồn vốn đầu tư 
xây dựng CO' bản

Lọi nhuận sau thuế 
chưa phân phối Tổng cộng

Số dư 01/01/2021 28.461.676.200 181.387.516.782 90.001.465.000 - 299.850.657.982

Tăng vốn trong kỳ - - - 6.010.013.348 6.010.013.348

Lãi trong kỳ - - - 6.010.013.348 6.010.013.348

Giảm vốn trong kỳ - - - - -

Số dư 30/06/2021 28.461.676.200 181.387.516.782 90.001.465.000 6.010.013.348 305.860.671.330


