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CONG TY TNHH MTV XO so I(IEN THIET T!NH TRA viMi 

Báo cáo cüa Ban Giám dc 

THONG TIN YE CONG TY 

Giy chtrng nhn däng 2100114477 cp 1n du ngày 26 tháng 02 näm 2009, và thay d&i 
k doanh nghip so lan gân nhât (lan thu 10) vào ngày 22 tháng 4 nàrn 2021. 

Giy chirng nhn däng k doanh nghip cüa Cong ty do Sâ K 
hotch và Dâu tu tinh Trà Vinh cap. 

Yôn then dàng k cüa theo Giây Chirng nhn dàng k doanh nghip là 406.390.000.000 
Cong ty VND. 

Ngành ngh kinh doanh Kinh doanh ye s kin thit 

Ban Giám dôc 

Ban Kim soát 

Tru si däng k kinh 
doanh 

Ong Lé Thanh Tam 

Ong Nguyn Van Nhc 

Ong Lam Xuân Tin 

Ba Nguyn Thj BIch ThUy 

Ong Phim Tn Lirc  

Giám dc 

Phó Giám d6c 

Phó Giám dc 

K toán truó'ng 

Kim soát viên 

S 54A Phim NgU Lao, Phu?ng 1, TP. Trà Vinh, tinh Trà Vinh. 

Cong ty Kim toán Cong ty TNHH Kim toán Vit TIn 

TP. Ht Chi Minh, Vit Nam. 

TRACH NHIM CUA BAN GIAM DOC DOI vOl BAO CÁO TAI CHNH 

Ban Giám dic chju trách nhim 1p Báo cáo tài chinh giüa nién d phàn ánh trung thrc và hqp l 
tinh hinh tài chinh, két qua hott dng kinh doanh và km chuyên tiên t cUa Cong ty trong ks'. 
Trong qua trinh 1p các Báo cáo tài chinh giüa niên d nay, Ban Giám doe duqc yêu cau phãi: 

• Lira ch9n các chinh sách k toán thich hçp và ap ding các chinh sách nay mt each nht quán; 

• Thirc hin các xét doán và ixO'c tinh mt cách hçip l và than tr9ng; 

• Nêu rO các chun mirc k toán áp ding cho Cong ty có duçc tuan thU hay không và tAt cã cac 
sai lch tr9ng yêu da diiçc trinh bay yà giãi thich trong Báo cáo tài chinh giüa niên d; 

• Thi& 1p và thirc hin h thng kim soát ni b mt cách htru hiu nhm htn ch rUi ro có sai 
sot trçng yêu do gian ln hotc nham ln trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh giUa 
niên d; và 

• Lp Báo cáo tài chinh gitta niên d trén co s nguyen tc hot dng lien tiic trls khi không 
thich hçp dê cho rang Cong ty sê tiêp tiic hot dng. 

Ban Giám d& chju trách nhim dam bão rang s sách k toán thich hçip da duqc duy trI d th 
hin tinh hinh tài chinh và kêt qua hot dng kinh doanh cUa Cong ty vói muc d chinh xác h9p 1' 
ti bat k thai diem nào và dam bào rang Báo cáo tài chinh duc trInh bay phU hp vói các Chuan 
mrc K toán Vit Nam, Chê d Kê toán Doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien 
quan den vic 1p yà trinh bay Báo cáo tài chinh. Ban Giám dOe cUng chju trách nhim ye yjéc 
quan l các tài san cUa COng ty va do do phai thirc hin các bin pháp thich hqp de ngan chn và 
phát hin các hành vi gian ln và nhUng vi phtm khác. 



at Ban Giárn d6c, 

ANH TAM 
Giám d6c 
Trà Vinh, ngày 28 tháng 07 nãrn 2021 

CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA viMi 

Báo cáo cüa Ban Giám Mc 

PilE DUY1T BAO CÁO TAI CHNH 

Ban Giám dc phê duyt Báo cáo tài chInh gita niên d dmnh kern duçc trmnh bay tir trang 05 den 
trang 20, báo cáo nay dä phán ánh trung thirc và hgp 1, trên các khIa cnh tr9ng yêu, tmnh hinh tài 
chInh cUa Cong ty tti ngáy 30 tháng 06 nãrn 2021, cling nhu ket qua hot dng kinh doanh và tInh 
hInh km chuyên tiên t trong k' 6 tháng kêt thüc vào ngày nêu trên phU hçp vâi các Chuân mirc 
Kê toán Vit Narn, 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 chmnh giüa niên d. 
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Ti,C 
• S& 02.07/BCTC-VTAC.2 1 

S 

I BAO CÁO SOÁT XET THÔNG TIN TA! CHNH GIUA NIEN DQ 

I 

5 Kmnh gfri: Chü s& hfru vã Ban Giám thc 

Cong ty TNHH MTV Xô s6 Kin thit tmnh Trà Vinh I 

I ChUng tôi dã thrc hin cong vic soát xét Báo cáo tài chmnh giüa nién d dinh kern cUa Cong ty 
TNHH MTV Xô sO Kién thiêt tinh Trà Vinh ("Cong ty") bao gôrn: Bang can dôi kê toán giia 

• niên dO tti ngày 30 tháng 6 nàrn 2021, Báo cáo két qua hoit dng kinh doanh giüa niên dO, 
cáo km chuyên tiên t giüa nién dO trong kS'  6 tháng kêt thUc vào ngày nêu trên và Thuyêt minh 

• Báo cáo tài chInh giia niên dO duçc Ban Giárn doe Cong ty phê duyt phát hành ngày 28 tháng 
07 nàm 2021, tir trang 05 den trang 20. 

Trách nhim cüa Ban Giám doe 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim 1p và trinh bay trung thijc và h9p 1 Báo cáo tài chinh 

• gita niên dO cUa Cong ty theo Chuân mirc kê toán Vit Narn, Ché dO Kê toán Doanh nghip 
Vit Nam và các quy djnh pháp l tii Vit Narn cO lien quan den vic 1p và trinh bay báo cáo 

5 tai chinh gifra niên d3, va chiu trach nhiêm ye kiêm soat nOi bô ma Ban Giam dôc xac dinh la 
can thiét de dam bão vic 1p báo cáo tài chinh khOng có sai sot tr9ng yêu do gian lan  hay nhâm 

I lan. 

I Trách nhiém cüa Kim toán viên 

5	 Trách nhim cUa chUng tOi là dixa ra kin v Báo cáo tài chInh giüa nién dO nay dira trên k& 
qua kiém soát cüa chüng tOi. ChUng tOi thirc hin cong vic kiérn toán theo các Chuân mirc 

5 Kiern toán Vit Nam ye hqp dOng djch vii soát xét so 2410 — Soát xét thông tin tài chInh giüa 

S
nien do do kiem toán viên dOc  lap cUa don vj thirc hin. 

COng vic soát xét thông tin tài chInh giUn niên do bao grn vic thirc hin các cuOc phOng vn, 

I	 chU yeu là phOng van nhüng ngtthi chju trách nhim ye các van dê tài chInh kê toán, và thirc 
hin thU tiic phân tich va các thu tiic soát xét khác. MOt  cuOc soát xët ye ca bàn có phim vi hçp 

5	 hon môt cuOc hem toan ducrc thuc hiên theo cac Chuân muc Kiêm toan Viêt Narn va do vây 
khOng cho phép chUng tôi dat  ducrc 5ir darn bào rang chUng tôi se nhn biet duçc tat cà các van 

U de trong yeu co the diioc phat hien trong môt cuOc kiem toan Theo do, chung to! không dim ra 
kien kiern toán. ChUng tOi tin tuOng rang các bang chcrng kiem toán ma chUng tOi dà thu thp 

U diiçrc là day dU và thIch hQ'p d lam co sO' cho kien kiern toán cUa chUng tôi. 

I 
Kêt man cüa Kiém toán viên 

Can ct tren kt qua soát xët cUa chUng tOi, chUng tOi khOng thy có vn d gI khin chUng tOi 

• 
cho rang Báo cáo tài chInh giüa nien do dInh kern khOng phan ánh trung thirc và hgp l', tren 
các khIa canh  tr9ng yeu, tInh hinh tài chmnh cUa Cong ty TNHH MTV XO sO Kien thiet tinh Trà 

5 Vinh tai  ngày 30 tháng 6 narn 2021, cling nhu ket qua hoat dOng kinh doanh và tInh hinh km 
chuyen tien t trong kSi 6 tháng ket thUc yào ngày neu tren, phU hp yOi các Chuân mirc K toán 

5 Vit Nam, Che do e toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan den 
vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh gifra nien do. 



a 

I 

Cong ty TNHH Kiém toán Vit Tin 

I jy 
Giam chc 
Giy chirng nhn däng k hành ngh Kim 
toán so 1356-2017-256-1 

I Thay mt và dçzi d&n  cho: 
CONG TY TNHH KIEM TOAN VIT TIN 

Ngãy 28 tháng 07 närn 2021 
Thãnh phô Ho ChI Minh, Vit Nam 
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(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)
100

846.548.103.679 1.010.388.183.653 

Tin Va các khoän tirong throng tiên 110 V.1 104.872.379.773 836.221.270.416 

U Tin 111 104.872.379.773 163.737.276.129 

Các khoãn tuong duoiig tin 112 - 672.483.994.287 

Các khoän du tur täi chinh ngn hn 120 560.483.771.228 10.000.000.000 

• Dutungánhn 121 V.2 560.483.771.228 10.000.000.000 

U
Dir phOng giãm giá du tu ngn han 122 - 

Các khoän phäi thu ngn hin 130 172.449.603.950 159.885.469.081 

• Phãithukháchhàng 131 V.3 160.704.801.903 157.035.220.231 

Trãtruâcchongu?Yibán 132 V.4 9.577.779.100 176.000.000 

• Phãi thu nOi bO ngán hin 133 - - 

U Cackhoãnphãithukhác 135 V.5 2.167.022.947 2.674.248.850 

Dir phOng phãi thu ngán han  khO dOi 139 - 

U Hang t1n kho 140 3.180.648.728 3.356.483.638 

U Hangtnkho 141 V.6 3.180.648.728 3.356.483.638 

Dr phOng giãrn giá hang thn kho 149 - 

U Tài san ngin hin khác 150 5.561.700.000 924.960.518 

U
Thud vã các khoãn phãi thu Nhà nuâc 154 V.14 5.000.000.000 706.920.518 

Tàisãnngänhnkhác 158 V.7 561.700.000 218.040.000 

U TA! SAN DAt H4N 200 
(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 94.797.506.426 97.327.761.527 

- Các khoan phãi thu dãi hin 210 - - 

U Täi san c6 dlnh 220 85.841.011.105 86.955.521.346 

U
Taisancdjnhhtruhlnh 221 V.8 17.408.702.576 18.406.125.894 

Nguyen giá 222 32.958.288.617 32.958.288.617 

• 
Giá frj hao mon lüy kl 223 (15.549.586.041) (14.552.162.723) 

Tài san c djnh vô hInh 227 V.9 68.432.308.529 68.549.395.452 

U Nguyen giá 228 69.588.626.739 69.588.626.739 

U
Giá frj hao mOn lüy kl 229 (1.156.318.210) (1.039.231.287) 

Bat dng san du tu.r 240 - - 

U TA! SAN
1/? Thuyt S cu61 ki S dâu näm 
so minh 

TA! SAN NGAN HN 

CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 

U
Bang can di k toän gifra niên d tii ngày 30 tháng 6 näm 2021 

-- Mu so BO1a-XS 
(Ban hành theo Thong ttr sO ]68/2009/TT-BTC 

• 
ngày 19 tháng 08 nOm 2009 cOa Bó Tài chInh.) 

Don vj tfnh: VND 

U Các khoan du tir tai chInh dài hin 250 8.000.000.000 8.000.000.000 

Dutuxdãihankhãc 258 V.10 8.000.000.000 8.000.000.000 
U Dir phOng giãrn giá du tir tài chmnh dãi han 259 

• Tãi san dài hin khác 260 956.495.321 2.372.240.181 

Chi nhi trã trirc dài han 261 V.11 

• TONG TA! sAN 270 

U
(270=100+200) 941.345.610.105 1.107.715.945.180 

U 

U Các thuylt minh dInh kern là bç5phn hcrp thành cCa báo cáo tài chinh nay 5 

U 

U 

956.495.321 2.372.240.181 
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CÔNGTY 
0 TNHH 

MOTTHANHVIEN 

* XOSOKIEN 
TINH ..iv 

LAM THI KIM THOA NGUYEN TH BICH THUY 
NgixYi 1p biu K toan trnâng 

LE THANH TAM 
Giam dc U 

CONG TY TNHH MTV xO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 

U Bang can ctôi k toán gifta niên d ti ngày 30 thäng 6 näm 2021 
Mu so BO1a-XS 

• 

(Ban hành theo Thong tit s6 168/2009/T1'-BTC 

- ngày 19 tháng 08 nOin 2009 cOa Bó Tài chInh) 

U 0cm vj tfnh: VND 

Scuik' Sdunäm 

N PHA! TRA 

• 
(300=310+330)

300 277.693.904.040 701.325.945.180 

No ngän han 310 277 519 904 040 701 151 945 180 

U Vay và nq ngn han 311 

Phãi trã ngu?ii ban 312 V.12 - 953.002.310 

Nguèi mua trã tin truàc 313 V.13 2.083.729.475 475.929.950 

U Thu và các khoãn phãi nQp Nhà nuâc 314 V.14 141.756.570.208 542.264.495.416 

Phãi trã ngu?i lao cling 315 - 13.675.675.566 

U Các khoán phãi trã, phãi np ngân han  khác 319 V.15 409.893.164 6.156.920.576 

U
DijphOng rUi ro trãthuâng 321 127.084.384.200 127.084.384.200 

Qu5khenthuàng, phUc igi 323 V.16 6.185.326.993 10.541.537.162 

U Ny dài hin 330 174.000.000 174.000.000 

Phaitradàihankhác 333 V.17 174.000.000 174.000.000 

U VON CHU sO HIYU 400 663.651.706.065 

Vn gOp cUa chU sâ htru 411 V.18 406.390.000.000 

U LGi nhuân sau thud chua phân phSi 420 V.18 257.261.706.065  

U
TONG NGUON VON 44 
(440 =300 + 400)

0 941.345.610.105 1.107.715.945.180  

U 

CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN GIU'A NIEN DQ 

U 

U NokhOdOidxtrl 

U Cong ciii, diving cii lâu bn dang sir dung 

Tài san, giy t cO giá nhn th cMp 
U 

5cuik' 56dunäm 

5.673.721.674 5.673.721.674 

3.061.468.436 2.999.582.073 

307.491.662.308 263.386.710.417 

U 

U 
NGUON VON 

Ma Thuyêt 
s minh 

U 
406.390.000.000 

406.390.000.000 

TrãVi • nay24thang07näm2021 
U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U Các thuyit minh dInh kern là bçi phan  hcxp thành cüa báo cáo tài chinh nay 6 

U 

U 



Lo'i nhun sau thue thu nhp DN (60 =50- 60 
51-52) 

257.26 706.065 186.471.834.659 

LAM THI KIM THOA NGUYEN THI BICH THUY 
Ngithi l.p biu 

CÔNd 
TNHH - /' 

MOTTHANHVIEN 

* XOSÔKIENTHIE.  f 
'1 TINH IRA 

c /IANH TAM 
Kê toán truYng -Giám dôc 

ly 24 tháng 7 nàm 2021 

CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TiNH TRA VINH 

Báo cáo kt qua hoit dng kinh doanh giu'a niên d 

• 
K 6 tháng k& thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021 

Man s6 BO2a-XS 
(Ban hành theo Thông twsó 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 thang 08 nám 2009 cüa B5 Tài chInh) 

Dcin vj tinh: VND 

CHI TIEU Ma
Thuyêt Lüy k tir dâu näm den cuôi k' nay 
minh Nàm nay Näm trtr&c 

Doanh thu 01 VI.! 2.445.667.363.636 1.812.755.327.254 

Doanh thu kinh doanh x s 01.1 2.445.667.363.636 1.812.755.327.254 

- Xá s6 truyn tháng 01.1.1 2.391.413.318.179 1.778.765.063.619 

- Xô s lô to 01.1.4 54.254.045.457 33.990.263.635 

Các khoãn giãm trw doanh thu 02 VI.! 319.000.090.995 236.446.347.045 

Giám tth doanh thu kinh doanh x sE 02.1 3 19.000.090.995 236.446.347.045 

- X s truj4n thong 02.1.1 311.923.476.368 232.012.834.402 

-XslO tO 02.1.4 7.076.614.627 4.433.512.643 

Doanh thu thuân (10 = 01 - 02) 10 VI.! 2.126.667.272.641 1.576.308.980.209 

Doanhthu thun kinh doanh x s 10.1 2.126.667.272.641 1.576.308.980.209 

- X S6 truyên th6ng 10.1.1 2.079.489.841.811 1.546.752.229.217 

- Xo sá /0 tO 10.1.4 47.177.430.830 29.556.750.992 

Chi phi kinh doanh 1! VI.2 1.765.186.022.014 1.316.399.781.030 

Chi phi kinh doanh x s 11.1 1.765.186.022.014 1.3 16.399.781.030 

- Chi phI trà thw&ng 11.1.1 1.333.798.730.000 991.549.959.000 

- Chi phI truv tilpphát hànhx6s6 11.1.2 431.387.292.014 324.849.822.030 

Loi nhun gp (20 = 10 - 1!) 20 361.481.250.627 259.909.199.179 
dng kinh doanh xô SO 20.1 361.481.250.627 259.909.199.179 

Doanh thu hott dçIng tãi chinh 2! VI.3 1.973.786.040 5.053.391.204 

Chi phi tài chinh 22 

Chi phi ban hang 24 

Chi phi quãn 1 doanh nghip 25 VI.4 42.647.888.183 32.727.917.693 

Lçinhunthuântrhoitdng kinh doanh 30 320.807.148.484 232.234.672.690 

Thu nhp khác 31 VI.5 

Chi phi khác 32 

Lçri nhun khác (40 = 3! - 32) 40 

Tong lçri nhun k toán trithc thue (50 =30 
+40)

0 

Chi phi thu TNDN hin hành 51 VI.6 

52 Chi phi thu TNDN hoãn 1ti 

888.734.096 

95.000.000 

793.734.096 

321.600.882.580 

64.339.176.515 

 

855.213 .63 8 

93.005 

855.120.633 

233.089.793.323 

46.617.958.664 

   

   

7 Các thuylt minh dInh kern là b5 phn hcxp thành cüa báo cáo tài chInh nay 



(63.405.117.175) 

(23.708.161.808) 

(105.069.688.095) 

71.682.530.573 

(2.371.169.127.650) 

(185.007.075.952) 

(560.483.771.228) 

10.000.000.000 

4.141.956.537 

(546.341.814.691) 

(38.850.065.002) 

(15.489.095.055) 

(55.311.240.742) 

67.482.490.835 

(1.781.421.914.686) 

(125.134.845715) 

(708.769.999) 

(689.994.749.813) 

375.418.235.737 

16.630519.996 

(298.654.764.079) 
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CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 
Báo cáo itru chuyn tin t gifra niên (t 
K' 6 tháng két thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021 
(Phwo'ngphdp trrc tiêp) 

Mu s6 BO3a-XS 
(Ban hành theo Thong tusO 168/2009/TI'-BTC 
ngày 19 tháng 08 nOm 2009 cOa Bó Tài chInh) 

DanvjtInh: VND 

CH TIEU
"p"? Thuyt 
so minh 

L1fU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG KINH DOANH 
Tin thu tr ban hang, cung cp djch vi 01 
và doanh thu khác 
Tiên chi trã cho ngutM cung cap hang 
hOa, djch viii 
Tin chi trã cho ngix?ii lao dng 

Lu'u chuyn tin thun tfr hoit dng 
kinh doanh 
LU1J CHUYEN TIEN TU' HOAT IJQNG DAU TU 
Tin chi d mua sam, xay dimg TSCD và 
các tài san dài htn khác 
Tin chi cho vay, mua các cOng ci nq 
cUa dan vj khác 
Tin thu hi cho vay, ban li các cOng ciii 
nçi cUa dan vj khác 
Tiên thu li cho vay, CO tirc, lqi nhun 
ducrc chia 
Lu'u chuyên tiên thuân tfr hoit dçing 
dâu ttr 

Luy k tir du nAm dn cuoi ky nay 
Näm nay Näm trtrO'c 

2.306.662.488.203 1.698.454.978.935 

02 

03 

Thu thu nhp doanh nghip d np 05 V.14 

Tin thu khác tü hoit dng kinh doanh 06 

Tin chi khác tü hoat dng kinh doanh 07 

20 

21 

23 

24 

27 

30 

LU1J CHUYEN TIEN THUAN TU' HOAT DQNG TA! CHINH 
Lu'u chuyn tin thun tfr hoit cHng 
tài chInh 

40 

Liru chuyn tin thun trong k 
(50 = 20 + 30 + 40) 
Tin vä tirong throng tin cIu näm 60 V.! 

Anh huàng cUa thay di t' giá h& doái 61 
quy dOi ngoü t 
Tin và tirong throng tin cuôi k' 
(70 = 50 + 60 + 61)  

(731.348.890.643) 

836.221.270.416 

70 V.1 104.872.379.773 

(423.789.609.794) 

487.878.796.875 

64.089.187.081 

    

LAM THI KIM THOA 
NgiRi 1p  biu 

 

NGUYEN THI BICH THUY 
K toan truO'ng 

LETHANH TAM 
Giam dc 

Các thuyê't minh dInh kern là bç3phn hcrp thành càa báo cáo tài chInh nay 8 



CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TINH TRA VINH 
• Thuyêt minh bao cao tai chinh gifra niên dO 

Kr 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021
Mu s BO9a-XS 

- (Ban hành theo Thông tw so 168/2009/T[7'-BTC 

5
ngày 19 tháng 08 nám 2009 cüa B5 Tài chIn/i,) 

fl 
I. DAC DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHI1P 

• 

• 
Cong ty TNHH MTV X s Kin thit Tinh Trà Vinh là COng ty trách nhim hfru htn mOt  thành viên do 
Nha nuac näm giü 100% vOn diêu lê thwc thanh lap va hoat dOng theo Giây chirng nhân däng ky doanh 

• 
nghiêp sO 2100114477 do Sc Kê hoach va Dâu tu Trnh Tra Vinh cap lan dâu ngay 26 thang 02 näm 2009, 

và cap thay dOi lan gan nhât (lan thu 10) vào ngày 22 thang 4 näm 2021. 

• V6n diu l dáng kfl cfla COng ty: theo Giy Chimg nhn däng k doanh nghip là 406.390.000.000 

VND. 
I 

2. Linh virc kinh doanh: Kinh doanh ye so kiên thiêt. 

3. Ngành ngh kinh doanh: Vé si kin thit 

• 4. Chu k5 san xuãt kinh doanh thông thu*ng: 
Chu k' san xut kinh doanh thông thuO'ng cUa Cong ty là 12 tháng. 

5. Tuyên b6 v khä näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh: 

Các sé lieu tixang irng cUa kS'  truâc so sánh duçc vói s lieu cUa kST nay. 

II. KY KE TOAN, DON VI TIEN TE 5ti' DUNG  TRONG KE TOAN 

• 1. Krktoánnäm: 
Ki k toán nãm cUa Cong ty bat du tr ngày 01/01 và kt thUc vào ngày 3 1/12. 

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

• Dan vj tin t k toán cüa Cong ty là Dng Vit Nam ("VND'), cüng là don vj tin t duçic sü diving cho 

miic dfch 1p và trInh bay Báo cáo tài chmnh gifra niên dO. 

• III. CHUAN MV'C vA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

5 1. Ch dcl k toán áp ding: 

• Cong ty áp dicing các Chun mrc K toán Vit Nam, Ch dO K toán ban hành theo Thông tu s 
168/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 08 näm 2009 ye huâng dn kê toán áp dting dôi vâi Cong ty xO 

• so kiên thiêt, Thông tu sO 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 do BO Tài chInh ban 
hãnh ye Hiiàng dn ché dO ké toán doanh nghip và các thông tu huâng dn thirc hin chuân 

• mirc ké toán cUa BO Tài chInh trong vic 1p  và trInh bay Báo cáo tài chinh gifta niên dO. 

• 2. Tuyên b6 v vic tuân thu Chuán mirc k toán và Ch dcl  k 

Báo cáo tài chmnh duçic 1p  theo các Chun mirc K toán Vit Nam, Ch dcl  K toán Doanh nghip Vit 

• Nam và các quy djnh pháp l cO lien quan den vic 1p  và trInh bay Báo cáo tài chInh giüa niën dcl. 

U 
IV. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DUNG 

• Sau day là nhUng chInh sách k toán chU yu duqc COng ty áp diing trong vic 1p  và trinh bay Báo cáo 

tài chInh gitta niën dcl. 

U 

• 
Các thuylt minh nay là b3 phn hci'p thành và cdn du'ctc dQC dng thai vái báo cáo tài chInh 9 
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I
CONG TY TNHH MTV xO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 
Thuyt minh báo cáo tài chInh gifra niên d 
Ky 6 tháng kêt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021 

1. Co sii 1p Báo cáo tài chinh 
Bão cáo tài chInh dixçic 1p trên ccr sâ k toán dn tIch (trir các thông tin lien quan dn các lung tin). 

2. Nguyen thc ghi nhn các khoãn tin và các khoän ttrong du'o'ng tiên 
Tin bao gm tin mt và tin g11i ngân hang không k han. Các khoàn tuong throng tin là các khoàn du 
tu ngàn hin cO tinh thanh khoàn cao, CO the d dang chuyên dôi thành mOt luqng tiên xác djnh, không cO 
nhiëu rUi ro ye thay dôi giá trj va duqc sü diing cho miic dich dáp img các cam két chi tiën ngän htn han 
là cho miic dich dâu tu hay là các mvc  dich khác. 

3. Các khoän ttu tir tài chInh 

Các khoãn du tu tài chinh ti COng ty bao gm các khoãn tin gui tit kim có k5' hn tü han 3 thang dn 
12 tháng ti các ngân hang, cO the de dàng chuyen dôi thành mt luqng tien xác djnh cüng nhu không cO 
nhieu rUi ro trong vic chuyen dôi và các khoãn dâu tu trái phieu cO kST  hn tü han 1 näm vOi miic dich 

thu lâi hang ks'. 

Các khoãn du tu tài chinh duqc xác djnh theo giá g& bao gm giá mua và các chi phi lien quan dn giao 
djch mua các khoãn dâu tu. Sau ghi nhn ban Mu, các khoàn Mu tu nay duçic ghi nhan theo giá trj cO 
the thu hôi. Thu nhp li tir các khoàn dâu tu nm giti den ngày dáo hn sau ngày mua duqc ghi nhn tren 
Báo cáo k& qua hot dng kinh doanh tren ca sO dr thu. Li duçic huOng truOc khi COng ty näm giu duqc 
ghi giãm tru vào giá gOc tai  thOi diem mua. 

Khi CO các bang chung chic than cho thy mt phn hoc toàn b khoãn Mu tu CO th khOng thu hi 

ducre yà sO ton that duçrc xác djnh mOt  cách dáng tin cy thI tOn that duqc ghi nhn yào chi phi tài chinh 
trong k' yà giàm trü true tiep giá trj dâu tu. 

4. Nguyen tc k toán nq phãi thu 
Phài thu khách hang yà các khoãn phái thu khác duqc phãn ánh theo giá trj ghi s tru di dij phOng phái 
thu khO dOi. 

Vic phân loai các khoãn phái thu là phãi thu khách hang, phãi thu nOi  b yà phãi thu khác duqc thurc hin 
theo nguyen täc sau: 

• Phãi thu cUa khách hang phãn ánh các khoãn phãi thu mang tinh cht thuang mui phát sinh tr giao 
djch cO tinh chat mua — ban gitta COng ty yà nguOi mua là dan yj dOc lap, bao gOm Ca các khoãn phãi thu 

ye lien ban hang xuât khâu Uy thác cho dan yj  khác. 

• Phãi thu khác phãn ánh các khoãn phãi thu khOng CO tinh thuang mi, khOng lien quan dn giao djch 
mua — ban. 

Dij phOng phãi thu khO dOi duqc 1p cho timg khoàn ncr phài thu khO dOi can cü yào du kin müc ton that 
cO the xày ra. 
Tang, giàm s du du phOng nq phái thu khO dOi cn phãi trich 1p ti ngày kt thUc k5i k toán ducrc ghi 
nhn yào chi phi quãn l doanh nghip. 

5. Nguyen tc ghi nhn hang tn kho 
Hang thn kho duqc phàn ánh theo giá thp han gitta giá gc và giá trj thun cO th thuc hin duçrc. 

Giá gc cUa hang hOa bao gm tht cã các chi phi phát sinh d cO duqc hang thn kho 0 dja dim yà trng 
thai hin ti. 

Giá trj thun cO th thçrc hin ducrc là giá ban uO'c tinh cUa hang tn kho trong k san xut, kinh doanh 
bInh thuOng tru chi phi uOc tinh d hoàn thành yà clii phi uOc tinh can thiet cho yiëc lieu thii chUng. 

Mu si BO9a-XS 
(Ban hành theo Thong tu' sO 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 näm 2009 cüa Bç5 Tài chInh) 

Các thuylt minh nay là b5 phan  hcip thành và cdn du'ctc dQc dong thai vó'i báo cáo tài chinh 10 
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U
CONG TY TNHH MTV XO sO MEN THIET TNH TRA VINH 
Thuyêt minh bao cao tai chinh giüa niên do 

R
K)' 6 tháng két thüc ngãy 30 tháng 06 näm 2021 

- Mâu so BO9a-XS 
(Ban hanh theo Thong tit so 168/2009/iT BTC 

• 
ngày 19 tháng 08 nám 2009 cüa Bó Tài chInh) 

• Phwongphdp tinh gid xutt kho: Theo giã nhp trtxâc xutt 

Hçzch todn hang thn kho: Kê khai thuô'ng xuyên. 

Phwo'ng phap lap dir phong giam gia hang Ion kho Du phong giam gia hang tOn kho d u' cic lap 

U cho timg mt hang thn kho CO giá gc 1&i h n giá trj thun cO th thçrc hin d U' qc. Tang, giãm s du 

U
dix phong giam gia hang tOn kho can phai trich lap tai ngay kët thuc ky kê toan dime ghi than vao gia vOn 
hang ban. 

• 6. Nguyen tc ghi nhn vii khu hao tii sin c djnh hfru hInh (TSCI) hftu hlnh) 

• 
Nguyen giá: 
TSCD hU'u hInh duçic th hin theo nguyen giá tri'x di giá trj hao mOn my k. Nguyen giá TSCD hU'u hInh 

I bao gOm giá mua, thuê nhp khâu, các loi thuê mua hang khOng hoan li va chi phi lien quan trijc tiêp de 
dim tai san den vj tn va trng thai hot dng cho miic dich sü diing da dir kiên. Các chi phi phát sinh sau 

• 
khi TSCD ht?ru  hinh d dua vao hoat dng nhu chi phi süa chra, bão duOng va di tu duçic ghi nhn vao 
báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trong näm ma chi phi phát sinh. Trong các trung hqp cO the chüng 

• 
minh mt cách rO rang rang các khoãn chi phi nay lam tang li ich kinh tê trong ttxang lai dr tinh thu 
dugc tix vic sü dicing TSCD hUn hInh vuqt trën mirc hot dng tiëu chuân theo dánh giá ban dâu, thl các 

• 
chi phi nay duqc vOn hóa nhu mt khoãn nguyen giá tang them cüa TSCD hUn hInh. 

• Khi tai san c d jnh hUn hInh d U' qc ban hay thanh l, nguyen giá va giá trj hao mOn lUy k d U' qc xOa 

• s va lai, l phát sinh do thanh l d U' qc ghi nhn vao thu nhp hay chi phi trong ki. 

Khlu hao: 
TSCD duçic ftu hao theo phuong phap duing thâng dira trên th?xi gian hUn ding utc tinh cUa TSCD 

• 
hUn hinh phU hqp vOi huo'ng dan 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 thang 10 nam 2016 v/v sUn dOi, bO sung mt sO diëu 

• 
cUa Thông tu' 45. Th?ii gian hUn ditng uâc tinh nhu sau: 

+ Nha cüa va 4t kin true 10-50 nam 

I + May mOe thit bj 08 — 10 nam 

+ Phimng tin 4n chuyn 05— 10 nam 
- + Thi& bj van phOng 03 — 10 nam 

I 

U
7. Nguyen thc ghi nhn vii khu hao tii sin c6 dlnh  vO hInh (TSCD vO hInh) 

Tai san c djnh vO hinh duqc th hin theo nguyen giá tri'x hao mOn lUy k. 

1 Nguyen giá tai san c d jnh vO hInh bao gm toan b các chi phi ma COng ty phãi bO ra d cO d U' qc tai 

U san c d jnh tinh d n th?i d im d U' a tai san d 0 vao trng thai sn sang sir diing. Chi phi lien quan 
dn tai san c djnh vO hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban d.0 duqc ghi nhn l chi phi san xut, kinh 

U doanh trong ki trü khi các chi phi nay gan lien vOi mt tai san cO djnh vO hlnh C%1 th va lam tang li ich 

kith te tu các tai san nay. 

• 

Khi tai san ct d jnh vO hInh d U' çic ban hay thanh l, nguyen giá va giá trj hao mOn lUy k d U' qc xOa 

s va lài, l phát sinh do thanh l d U' qc ghi nhn vao thu nhp hay chi phi trong ks'. 

• Tai san c djnh vO hInh cUa COng ty bao gm: 

• 
Quyn sfr dyng thI 

U 

• 
Các thuylt minh nay là b3 phn hcip thành và cdn ditci'c dQc &ng thai vó'i báo cáo tài chInh 11 
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I CONG TY TNHH MTV XO SO KIEN THIET TINH TRA VINH 
Thuyêt minh bao cao tai chinh giva niên do 

• 
Kr 6 tháng kêt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021 

Mâu so BO9a-XS 
(Ban hành thea Thông tie so 168/2009/TI'-BTC 

I ngày 19 tháng 08 nOm 2009 cOa Bó Tài chInh) 

I Nguyen gia ban dâu cua quyën six dung dat bao gOm gia mua va cac chi phi hen quan true tiêp tcn viêc co 
dixqc quyën sü dicing dat. Khâu hao dugc tinh theo phuang pháp du?ing thäng dira trên th?xi gian hiu lirc 

I cüa giây chi'mg then quyën sü ding dat. 
Quyn sir diing dt khOng CO thñ hin XáC djnh ductc th hin theo nguyen giá và khong tinh khu hao. 

I 
Phn mm may tinh 
Giá trj phn mm may tinh là toàn b các chi phi ma COng ty dà chi ra tinh dn th?ii dim dixa phn mm 

• 
vào sü diving. 
Phn mm may tinh duqc khu hao theo phuong pháp dung thâng trong th?i gian 05 näm. 

8. Nguyen tc k toän chi phi trä trtrOc 

I - Chi phi trã truâc bao gm các chi phi th?c th d phat sinh nhung cO lien quan den ket qua hoat dng san 

I
xuât kinh doanh cUa nhieu k' k toán. Chi phi trã truàc cüa Cong ty chü yeu là chi phi cOng ciii, diing c11. 
Các chi phi trá truâc nay duqc phan bô trong khoãng thii gian trã truàc hotc th?i gian cac lqi ich kinh tê 
tmrng frng duqc tto ra tfx CaC chi phi nay (tir 1 den 3 näm) 

I
9. Nuên täc ké toán nq phäi trä cho ngtrOi ban và phãi trä khác 

Phãi trã ngix?i ban và cac khoãn phãi trã khác th hin theo nguyen giá. Vic phan 1oi cac khoãn phãi trã 
là phãi trã ngui ban và phãi trã khac duqc thirc hin theo nguyen täc sau: 

Phãi trã ngui ban phãn anh các khoãn phãi trà mang tinh cht thuang mai  phát sinh tü giao djch mua 

• hang hOa, djch vi, tài san và nguii ban là don vj dc 1p vOi COng ty bao gOm cã cac khoãn phãi trã khi 
nhp khau thông qua ngu?i nhn Uy thac. 

1 • Phài trã khac phãn anh cac khoãn phãi trã khOng cO tinh thuang mgi, khOng lien quan dn giao djch 

• 
mua, ban, cung cap hang hOa djch vii. 

I
Cac khoãn nçi phãi trã và chi phi phãi trã duqc phan 1oi ngán hn và dài hn tren Bang can dM k toan 

- tOng hqp giüa nien d can cü theo k5' hn cOn lai tai ngày k& thüc k5 ke toan. 

• 10. Nguyen tc ghi nhn các khoän diy phOng phãi trã 

• 
Cac khoãn dir phOng duc ghi nhn khi Cong ty cO nghia viii ng hin ti (nghia vi phap 1 hoc nghia vii 
lien dOi) do kt qua tir mOt sir kin d xày ra, vic thanh toán nghia vi,i nq nay cO th së dan den s  giãm 

• 
sUt ye nhU'ng igi ich kinh te và gia trj cUa nghia vi  nq dO cO th dixqc mt uOc tinh dang tin cay. 

Cac khoãn d phOng phãi trã cüa COng ty bao gm: 

Drphbng rfli ro trã thwO'ng 

• Nghj djnh s 122/20171ND-CP ngày 13/11/2017 cUa Chinh phU quy djnh mOt  s ni dung dc thU v co 

I
che quãn 1 tài chinh và danh gia hiu qua hot dng dOi vOi doanh nghip kinh doanh xO sO quy djnh ti 
thai diem trich lap, doanh nghiep kmh doanh xO sO khOng bi 10 va co ty l tra thucrng thuc te nho han ty ie 

I
trà thuOng ke hoch theo quy djnh cUa phap 14t ye kinh doanh xO sO và tOng sO dix qu d phOng rUi ro 

- trã thuâng cUa doanh nghip kinh doanh xO sO hot dng ti khu we mien Bäc, mien Trung tOi da khOng 

I
vtrqt qua 10% tOng doanh thu cO thue cUa tat cã cac loai hinh xO sO dixqc phép trich 1p và 3% dOi vài 
doanh nghip kinh doanh xO sO hot dng kinh doanh ti khu virc  mien Nam và Vietlott. 

• Mirc trich 1p  cUa t1rng loi hinh x s duqc xac djnh thu 

I D phOng rUi ro trã thuOng = Tang doanh thu cO thud cUa tüng loi hinh x s trong kST trich lap * t l 
trã thuàng k hoach trong k' trich 1p theo quy djnh dOi vOl tmg 1oi hith xO sO - tOng gia trj trã thuOng 

• Các thuylt minh nay là b3 phn hci'p thành và cdii dwcic dQC ddng thô'i vó'i báo cáo tài chinh 12 

I 
I 



I CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 
Thuyt minh báo cáo tài chInh gifra niên d 

U
K)' 6 tháng kêt thüc ngäy 30 tháng 06 näm 2021 

Mâu so BO9a-XS 
(Ban hành theo Thông tir so 168/2009/TT-BTC 

• 
ngày 19 thông 08 nOm 2009 cOa Bó Tài chInh) 

U thirc th dä thanh toán cho khách hang trUng thuàng cUa tü'ng loi hinh x s trong ki trIch 1p thuOc  trách 

nhiêm chi trà cüa doanh nghiëp. 

I 
Doanh nghip kinh doanh x s duqc sft diing qu5 dr phOng rUi ro trã thuô'ng d trã thuâng khi t' l trã 

U thuàng thirc tê trong kr lan han t l trã thuâng kê hoch. Tru?mg hçp qu5 dr phOng rüi ro trã thuâng 
khOng con du dê chi thi phân tra thuang thuc tê con lal ducic tinh vao chi phi krnh doanh SO du qu5T du 

U phong rui ro tra thuang su dung khong hét ducic chuyën sang näm sau 

U Thông tu s 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/20 13 cüa BO Tài chinh huOng dn chi tit v hot dng kinh 
doanh xO sO quy drnh ty lë tra thuang xây dung cho mi dat phat hanh to! da la 50% dOi vrn xO sO truyên 

U thông, 55% dOi vOi xO sO cào, xO sO bOc biêt k& qua ngay và 60% dOi vOi xO sO 10 to thU cong. 

U 11. Nguyen tc ghi nhn vn chü sO' hfru 

Vn chU sâ hUu là phn tài san thun cUa Cong ty cOn li thuOc sa hU'u cUa các thành viën gop vn (chU 

U sâ hU'u). VOn chU sâ hU'u duqc phãn ãnh theo tUng nguOn hlnh thành nhu: 

+ Vn gOp cUa chU sâ hU'u; 

+ Lqi nhi4n tU hott dng kinh doanh; 

• + Chênh loch dánh giá lui tài 

+ VOn gOp dugc ghi nhn theo s thirc gOp, tuyt di không ghi nhn theo s cam kt s gOp cUa các 

I chU sâ hU'u. Tru?ng hçp nhn vOn gop bang tài san phi tiên t thi giá trj von gop duqc ghi nhn theo 
giá trj hçip l cUa tài san phi tiën t ti ngày gOp vOn. 

• Vic sU ding vn du tu cUa chU sâ hUu, chênh lch dánh giá li tài san, qu du tu phát trin d bU l 

I
kinh doanh duçic th?c hin theo quyêt djnh cUa chU sâ hU'u, doanh nghip phãi thirc hin day dU các thU 
tiic theo quy djnh cUa pháp lut. 

I
Vic phân ph& lqi nhun chi thijc hin khi COng ty cO igi nhun sau thud chua phãn ph&. MQi tru?ng 
hqp trã li nhuan  cho chU sU hQu qua mUc sO lqi nhun sau thuê chua phân phOi ye bàn chat dëu la giàm 

• 
vOn gop, COng ty phai thrc hin day dU các thu tiic theo quy djnh cUa pháp 1ut và diëu chinh giây dang 
k3 kinh doanh. 

I 12. Nguyen tc Va phtro'ng pháp ghi nhn doanh thu 

• 
Doanhthubánhànghod 
Doanh thu bàn hang hOa, thành phâm duqc ghi nhn khi dOng thai thOa man càc diêu kin sau: 

• 
• COng ty d chuyên giao phân lOn rUi ro va li Ich gän lien vài quyén sâ hun hang hOa cho ngui mua. 
• COng ty khOng cOn näm giU quyên quàn l hang hOa nhu ngui sâ hUn hang hOa hoc quyën kiêm 

• 
soàthanghOa. 
• Doanh thu duqc xàc djnh tucing dOi chäc chän. Khi hçip dOng quy djnh nguO mua duçc quyën trã lti 

• 
hang hOa d mua theo nhUng diêu kin ci,i the, doanh thu chi duqc ghi nhn khi nhUng diëu kin cii the dO 
khOng cOn tOn ti và ngui mua khOng duqc quyén tra lai hang hOa (trU truOng hqp khách hang cO quyën 

• 
tra li hang hOa duâi hinh thUc d0i li dê lay hang hOa, djch vi khác). 
• COng ty dä hoc sê thu duqc lqi ich kinh të tr giao djch bàn hang. 

• 
• Xác djnh duçic chi phi lien quan den giao djch bàn hang. 

• 
Doanh thu cung cñp djch 
Doanh thu cung cap dich vu duac ghi nhân khi dOng thai thoa man cac dieu kien sau 

• 
• Doanh thu duqc xác djnh tuang dOi chäc chän. Khi hqp dOng quy djnh nguii mua duçc quyen trã li 
dich vu d mua theo nhUng dieu kiên cu the, doanh thu chi duac ghi nhân khi nhUng dieu kien cu th do 

• 
khOng cOn tOn t?i  và ngui mua khOng duqc quyen tra 1i djch vçi d cung cap. 
• COng ty d hoc sê thu duqc lqi Ich kinh te tU giao djch cung cap djch vçi dO. 

• 
• Xác djnh duqc phan cOng vic dã hoan thanh vào thO'i diem bào cáo. 
• Xác djnh duqc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi dê hoan thành giao djch cung cap djch vii 

• 
dO. 

• 
Các thuyê't minh nay là b5 phçin hcip thành và cdn du'cic dQc cMng thai vái báo cáo tài chInh 13 
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So cu6i k' S dãu näm 

   

2.567.081.038 

102.305.298.735 

 

1.103.976.548 

162.633.299.581 
672.483.994.287 

672.483.994.287 

   

   

104.872.379.773 836.221.270.416 

CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TiNH TRA VINH 
Thuyt minh báo cáo tài chInh gi&a niên di 
Kr 6 tháng kêt thüc ngãy 30 tháng 06 näm 2021 

Mu s BO9a-XS 
(Ban hành theo Thông tit so ]68/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 näm 2009 cOa Bó Tài chInh) 

Tru&ng hcp djch viii duqc thirc hin trong nhiu k5' thI doanh thu duçic ghi then  trong  kS' duqc can Cu vào 

kët qua phân cong vic d hoàn thành vào ngày k& thUc kS'  kê toán. 

Tthn Idi 
Tiên lai duçic ghi nhn trën cc sO' thñ gian và lài suât thijc té tüng kS'. 

13. Nguyen tc k toán ghi nhn các khoän giám trfr doanh thu 

Các khoãn giãm tri'x doanh thu phát sinh trong k' là thu tiêu thii dc bit cUa x s& 

14. Nguyen tic k toán các khoän chi phi 
Chi phi là nhttng khoãn lam giãm 1çi ich kinh t duqc ghi nhn tai  thii dim giao djch phát sinh hoc khi 
cO khà nang tuclng dôi chäc chän s phát sinh trong 1irong lai khOng phân bit da chi tiên hay chua. 

Các khoãn chi phi và khoãn doanh thu do no tio ra phãi duçc ghi nhn dng thai theo nguyen tc phU 
hqp. Trong tru?ng hç'p nguyen täc phU hçp xung dt vOl nguyen tc then trçng, chi phi dugc ghi nhn can 
cu vào bàn chat và quy djnh cüa các chuân mirc ke toán dê dam bão phãn ánh giao djch mt each trung 
thirc, hçip l. 

15. Nguyen tic Va phtro'ng pháp ghi nhn chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 
Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành là s thud thu nhp doanh nghip phài np tinh trên thu 
nhp chju thuê trong näm va thuê suât thuë thu nhp doanh nghip hin hành. 

16. Các ben lien quan 
Các ben duqc coi là lien quan nu mt ben cO khà näng kim soát hoc cO ành huOng dang k di vOi ben 
kia trong vic ra quyêt djnh các chinh sách tài chinh và hot dng. Các ben cUng duqc xem là ben lien 
quan nêu cUng chju sij kiêm soát chung hay chju ãnh huOng dãng kê chung. 

Trong vic xem xét mM quan h cUa các ben lien quan, bàn chit cüa mM quan h duqc chü tr9ng nhiëu 
hon hinh thüc pháp l. 

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC IUTOAN MVC TRiNH BAY TRONG BANG CAN DO! KE 
TOAN GICJ'A NIEN DQ 

1. Tin và các khoän ttro'ng throng tiên 

Tin mt 
Tin gui ngân hang 
Các khoàn tuo'ng throng tin 

- Tien g&i có kj) hgn 1 —3 tháng 

Cong 

2. Các khoãn du tir tài chinh ngin h,n So cu6i k' s6 du näm 

    

    

Tin gui kS'  htn cO th?ii htn tren 3 tháng 560.483.771.228 10.000.000.000 

Cong 560.483.771.228 10.000.000.000 

3. Phäi thu khách hang Scuiik' Sdunäm 

Dui l ye s truyn thng - Vinh Long 12.920.076.592 13.8 12.491.292 

Dti l ye s truyn thng - Trà Vinh 9.410.353.861 8.059.750.569 

Các thuylt minh nay là b3 phan  hcip thành và cdn du'crc dQc dng thai vó'i báo cáo tài chInh 14 



CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 
Thuyt minh bäo cáo tãi chInh gifra niên dci 
K)' 6 tháng kêt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021 Mu s BO9a-XS 

(Ban hành theo Thông tit so 168/2009/T/Tl'-BTC 
ngày 19 thông 08 näin 2009 cOa Bó Tài chInh) 

Dti 1)'T ye so truyên thng - Dông Thãp 3.619.621.987 3.910.493.162 

Dti 1)" ye so truyên thng - Cn Thci 6.098.443.227 6.123.989.837 

Dui 1)r ye so truyên thng - Hu Giang 5.640.631.312 5.605.298.862 

Dii 1)" ye so truyên thng - An Giang 2.410.111.641 2.240.079.874 

Dii 1 ye s truyên thing - Kiên Giang 15.337.325.777 12.784.025.602 

Dti 1 ye sO truyên thng -BtcLiêu 14.573.223.443 13.863.564.198 

Dii 1 ye so truyên thng - SOc Trtng 15.373.682.155 15.232.341.580 

Di 1 ye sO truyën thóng - Ca Mau 9.227.610.507 8.667.274.068 

Dii 1 ye sO truyën thng - Tin Giang 12.809.702.756 15.343.494.556 

Dii 1 ye so truyën thng -BnTre 8.550.579.827 7.553.571.412 

Dti 1 ye sO truyën thing - H ChI Minh 32.801.837.538 33.961.193.448 

Dii 1 ye so truyën théing - Dng Nai 1.342.357.838 1.175.739.103 

Dai 1 ye s truyên thng - Ba Rja VUng Tàu 552.798.834 476.060.918 

Dui 1)" ye sO truyên thtng- Long An 2.419.468.869 2.031.501.044 

Dai 1 v sO truyën thng - Binh Thun 2.419.722.268 1.991.542.238 

Dti 1 ye sO truyên th6ng - Tây Ninh 5.197.253.471 4.202.808.468 

Cong 160.704.801.903 157.035.220.231 

4. Trã trtrc cho ngtr&i ban 
Cong ty TNHH TVKT & DTXD Nhà Xinh 
Cong ty TNHH Kim toán Vit TIn 
Cong ty TNHH May thêu giày An Phrnc 
Cong ty C phn In sO 7 
Cong ty TNHH Thang may Otis Vit Nam 
COng ty TNHH San xut Thiiang mai d g Anh KhOi 

Cong 

5. Các khoän phäi thu khác 
Thu TNCN phãi khu trü bt sung 
Li dij thu tin gui k' hn 

Cong  

So cui k' 

9.400.000.000 
141.779.100 
36.000.000 

9.577.779.100 

So cui k' 

2.060.404.911 
106.618.036 

2.167.022.947 

s6 du näm 

95.000.000 
25.000.000 
56.000.000 

176.000.000 

S du näm 

399.460.317 
2.274.788.533 

2.674.248.850 

6. Hangtlinkho S6cu6ik' 

  

s6 du näm 

   

   

Giá gSc 

V s tr ch9n 153 .790.000 

V s truyn thng 1.8 17.200.000 

Hang hOa 1.209.658.728 

Dir phOng Giá g6c Dir phOng 

140.000.000 

2.478.000.000 

738.483.638 

  

Cong 3.180.648.728 

 

3.356.483.638 

    

7. Täi san däi h*n khác 

Ttm üng 

Cong 

So cui k' 

561.700.000 

561.700.000  

S du näm 

218.040.000 

218.040.000 

Các thuylt minh nay là b3 p/ian  hcip thành và cdn dtrctc clQc &ng th&i vói báo cáo tài chInh 15 



I 

I CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 
Thuyt minh báo cáo tài chInh gifra niên d 

rn Kr 6 tháng kêt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021 
Mâu so BO9a-XS 

(Ban hành theo Thong tir so 168/2009/7T-BTC 

• 
ngày 19 tháng 08 nám 2009 cOa Bt5  Tài chInh) 

• 8. Täi san c dlnh 
hInh 

• Nhà cü'a vt May móc, Phu'ong tin Thiêt bj 
kiên trüc thiêt bi vn chuyên cti quail 1 Tong cong 

I 
Nguyen giá 

I S du du näm (01/01/2021) 22.095.977.701 893.909.444 8.496.439.016 1.471.962.456 32.958.288.617 

• 
S du cuM k' (30/6/2021) 22.095.977.701 893.909.444 8.496.439.016 1.471.962.456 32.958.288.617 

Giá tn hao mon lüy k 
1 S dix du näm (01/01/2021) 7.543.613.966 790.159.450 5.3 14.842.408 903.546.899 14.552.162.723 

• 
Khuhaotrongk' 404.077.438 34.583.334 453.518.049 105.244.497 997.423.318 

S dix cu6i k5' (30/6/2021) 7.947.691.404 824.742.784 5.768.360.457 1.008.791.396 15.549.586.041 

U Gin tn con ml 
• S6dudunäm(01/01/2021) 14.552.363.735 103.749.994 3.181.596.608 568.415.557 18.406.125.894 

Sducuik'(30/6/2021) 14.148.286.297 69.166.660 2.728.078.559 463.171.060 17.408.702.576 

I
Trong tong giá trj TSCD hU'u hInh tti ngày 30/6/202 1 có các tài san cO nguyen giá 4.350.414.497 VND 

(01/01/2021: 3.233.397.206 VND) d khâu hao hêt nhung van dang duqc sü diing. 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

I 

U 

U 

I 

U 

U 

U Các thuylt minh nay là bç5 phan  hcip thành và cdn dwctc dQc ddng thai vái báo cáo tài chInh 16 
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a 
CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 
Thuyt minh báo cáo tài chInh giU'a niên d 

• 
K 6 tháng kt thüc ngäy 30 tháng 06 näm 2021

Mu s BO9a-XS 
(Ban hành theo Thong tw sO 168/2009/T/T-BTC 
ngày 19 tháng 08 nOm 2009 cOa Bç5 Ta! chInh,) 

Nguyen giá 
S du du näm (01/01/2021) 68.3 18.797.830 1.269.828.909 69.588.626.739  

sé du cu& k' (30/6/202 1) 68.318.797.830 1.269.828.909 69.588.626.739 

Giá trl hao mOn luy k 
S du du näm (01/01/2021) 1.039.231.287 1.039.231.287 

Khu hao trong k 117.086.923 117.086.923  

S du cu& ki  (30/6/202 1) 1.156.318.210 1.156.318.210 

Giá trl cOn 1ii 
S du du näm (01/01/2020) 68.318.797.830 230.597.622 68.549.395.452 

S du cui k'(30/6/2021) 68.318.797.830 113.510.699 68.432.308.529 

10. IJu tir dài h,n khác S cu61 k s6 dâu näm 

Trái phiu Vietcombank 5.000.000.000 5.000.000.000 

Trái phiu Agribank 3.000.000.000 3.000.000.000 

Cong 8.000.000.000 8.000.000.000 

11. Chi phi tra trirOc dài hn S cu61 k' S du näm 

Chi phi cong cii ding ciii 956.495.321 2.372.240.18 1 

Cong 956.495.321 2.372.240.181 

Tài san cô djnh vO hInh Quyn sfr diing Phãn mm quail 1 Tong cong 
dat 

U 

U 

a 

U 

a 

a 

U 

U 

a 

a 

U 

U 

a 

U 

a 

a 12. Phäi trã ngtr?ri ban So cui k 5 dâu näm 

a Cong ty C phn In s 7 908.600.000 

U
Cong - 953.002.310 
Cong ty Xang du Trà Vinh 44.402.310 

U 

a
13. NgtrOi mua trá tiên trtrOc So cu61 k 5 dâu 

Dai 1 ye sé tu chon 2.083.729.475 475.929.950 

Cong 2.083.729.475 475.929.950 

a 

U 

U 

14. Thu vä các khoãn phãi np Nhã ntrOc 
SI du nàm S phát sinh trong k S cui k  

Phãi np Phãi thu SI phãi nôp S dã thçrc np Phái np Phãi thu 

U 

U 

U 

U 

Thu GTGT du ra 
Thud tiêu thu dtc bit 
Thud thu thp 
doanh nghip 
Thud thu thp 
cá nhân 

Thul TNCN tir tin 
hcong, tiOn cOng  

34.005.317.036 . 242.078.093.610 245.792.737.038 30.290.673.608 

45.214.298.414 - 319.000.090.995 324.231.684.266 39.982.705.143 

100.069.688.095 - 64.339.176.515 105.069.688.095 59.339.176.515 - 

10.981.206.508 706.920.518 92.514.810.117 90.645.081.165 12.144.014.942 - 

- 706.920.518 2.680.634.954 1.610.582.378 363.132.058 

• 
Các thuylt minh nay là bç5 phn hcrp thành và cdn dwcrc dQc dng thai vói báo cáo tài chInh 17 
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V6n duttrcüa 
chü s hfru 

366.910.000.000 

Lçri nhun sau Ting cong 
thuê chira phãn 

phôi 
- 366.910.000.000 

186.471.834.659 186.471.834.659 

366.910.000.000 186.471.834.659 553.381.834.659 

406.390.000.000 - 406.390.000.000 
- 257.261.706.065 257.261.706.065 

406.390.000.000 257.261.706.065 663.651.706.065 

So cui k' 

406.390.000.000 

406.390.000.000 

5tS du näm 

406.390.000.000 

406.390.000.000 

CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 
Thuyt minh báo cáo täi chInh gifra niên d 
K)' 6 tháng két thtic ngày 30 tháng 06 näm 2021 

Mu s B09a-XS 
(Ban hành theo Thong tir sO 168/2009/TT-BTC 
ngày 19 tháng 08 nOm 2009 cOa Bó Tài chIn/i) 

Thuê' TNCNtirdgi li 
Thud TNCN tir trOng 

thung 
Thu mon bài 
Thu nhà dt, tin thuê 
dat 
Np ngân sách khoãn 
lçii nhun cOn 1?i 

Cong  

2.856.956.508 - 20.230.425.163 20.561.998.787 2.525.382.884 

8.124.250.000 - 69.603.750.000 68.4 72.500.000 9.255.500.000 

3.000.000 3.000.000 

69.703.632 69.703.632 

351.993.985.363 - - 356.993.985.363 5.000.000.000 

542.264.495.416 706.920.518 7 18.004.874.869 1.122.805.879.559 141.756.570.208 5.000.000.000 

15. Các khoän phãi trã, phãi nçip ngn hin khác 

Nhn k)' qu5, k cuqc ngân hmn 
Phãi trã hoa hang dii 1 phn cOn 1ti 
Các khoãn phãi trã khác 

Cong 

16. Qu5 khen thtrO'ng, phüc 1Qi 

Qu5 khen thuâng 
Qu phüc lqi 
Qu5 phüc lqi d hInh thành TSCD 
Qu5 thuàng Ban Quãn 1 diu hành Cong ty 

Cong  

56cuik' 5Sdunäm 

13.000.000 
1.658.441.696 
4.485.478.880 

409.893.164 6.156.920.576 

56cu6ik' 5Sdunäm 

4.525.516.865 
4.317.756.835 
1.373.529.673 

324.733.789 

10.541.537.162 

41.000.000 
323.704.303 

45.188.861 

3.339.016.865 
1.472.780.455 
1.373.529.673 

6.185.326.993 

17. Phäi trä dãi hn khác So cu6i k5' 

 

5 dãu näm 

    

Nhn k qu5, k)' cuqc dãi htn 

Cong 

174.000.000 

 

174.000.000 

174.000.000 

 

174.000.000 

18. V6nchüsOhfru 

18.1. Thay cidi cfla v6n chá sO hfru 

S du du näm truOc (01/01/2020) 
Lqi nhi4n  trong k' trixàc 

5 dir cu6i k)' trtthc (30/6/2020) 

S du du näm nay (01/01/2021) 

Lçii nhun trong kS'  nay 

5 dir cui k' nay (30/6/202 1) 

18.2. hi tilt v6n chfl sO' hã'u 

Vn gOp cUa Nhà nixâc 

Cong 

Các thuylt minh nay là b3 phan  hcrp thành và cdn dtcçic dQc dng thO'i vó'i báo cáo tài chInh 18 



U 

U
CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 
Thuyt minh báo cáo täi chinh gifra niên d 

I
K 6 tháng kêt thüc ngäy 30 tháng 06 näm 2021 

Mu so BO9a-XS 
(Ban hành theo Thông ttc so 168/2009/T[T-BTC 

U ngày 19 tháng 08 nOin 2009 cOa Bó Tài chInh) 

U VI THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA 
HOAT JJQNG KINH DOANH GIU'A NIEN oo 

U 
1. Doanh thu Lu5 k tir du nám dn cuôi k nay  

U Näm nay Nämtrtrc 

U Doanh thu 2.445.667.363.636 1.812.755.327.254 

- X s truyn théng 2.391.413.318.179 1.778.765.063.619 

U - X s tO tO 54.254.045.457 33.990.263.635 

Các khoãn giãm trir doanh thu - Thul TTDB 3 19.000.090.995 236.446.347.045 

- - X s truyn thng 311.923.476.368 232.012.834.402 

U -Xs1OtO 7.076.614.627 4.433.512.643 

Doanh thu thun 2.126.667.272.641 1.576.308.980.209 

U - Xô s truyn thong 2.079.489.841.811 1.546.752.229.217 

- Xô so 10 to 47.177.430.830 29.556.750.992 

• 
2. Chi phi kinh doanh Lu5 k tfr dtu näm dn cui k)' nay 

Näm nay Näm trtrOc 

U Chi phi trã thuàng 1.333.798.730.000 991.549.959.000 

U Chi phi tr?c tip phát hành ye sO 431.387.292.014 324.849.822.030 

Cong 1.765.186.022.014 1.316.399.781.030 

U 3. Doanh thu hoit dIng tài chInh Lu5 k tfr du näm dn cui k' nay 

Näm nay NämtrtrOc 

U Lãi tin gui ngân hang 1.973.786.040 5.053.391.204  

U Cçtng 1.973.786.040 5.053.391.204 

4. Chi phi quän 1 doanh nghip Lu k tfr du näm dn cuM k' nay 

U Näm nay Näm trtrOc 

Chi phi nhân viên quãn 1 12.517.512.409 8.639.643.844 

U Chi phi 4t 1iu, cOng cii, diing ci quãn 1 2.124.177.769 1.446.044.190 

U
Chi phi d dUng vn phOng 101.127.000 102.399.545 

Chi phi khAu hao tài san c djnh 1.1 14.5 10.241 1.167.129.836 

U Thu& phi và 1 phi 72.703.632 76.603.670 

Chi phi djch vii  mua ngoài 586.676.784 743.654.094 

U Chi phi bang tiën khác 26.131.180.348 20.552.442.514 

U C4ng 42.647.888.183 32.727.917.693 

I 5. Thu nhp khác Lu5 k Ut' C1u näm dn cui k' nay 

U
Näm nay Näm triroc 

Thu tin niêm h ye 193.181.820 181.909.093 

I Thu tin ban cUi ye 124.643.183 261.486.364 

Cho thuê nhà, kho 540.000.002 340.909.090 

U Các thuylt minh nay là b phan  hcip thành và cdii du'ctc dQC dng thai vái báo cáo tài chinh 19 
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Trà V. tháng 7 näm 2021 
I 

Q

CONGTV . 
TNFIH )  

LE THANH TAM 
Giám dSc 

   

   

LAM THI KIM THOA 
Nguii 1p biêu 

 

NGUYEN TH BICH THUY 
K toán tnràng 

Các thuylt minh nay là b3 phan hcip thành và dwcic dQc d&ig thai vói báo cáo tài chInh 20 

CONG TY TNHH MTV XO sO KIEN THIET TNH TRA VINH 
Thuyt minh báo cáo tài chinh giU'a niên d 
K)' 6 tháng kêt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021 

Mu s BO9a-XS 
(Ban hành theo Thông tir so 168/2009/TI'-BTC 
ngày 19 tháng 08 näm 2009 cOa Bó Tài chInh) 

30.909.091 70.909.091 

888.734.096 855.213.638 

6. Chi phi thu thu nhp doanh nghip Lu5 k tir du näm dn cuSi k' nay 

Näm nay Näm trtrO'c 

Lqi nhi4n  k toántruOcthuê 321.600.882.580 233.089.793.323 

Các khoãn miic diu chinh 95 .000.000 

- Các khoán diu chinh tang 95.000.000 

- Các khoán dieu chinh giám - - 

Thu nhp chju thud 321.695.882.580 233.089.793.323 

Thud suât 20% 20% 

Chi phi thud TNDN hin hanh 64.339.176.515 46.617.958.664 

7. Chi phi san xuãt kinh doanh theo yu t Lu k ifi du näm dn cui k' nay 

Näm nay Näm trtrOc 

Thu nhp khác 

Cong 

     

U 

Chi phi cOng in 
Chi phi nhân cOng 
Chi phi khu hao tài san c djnh 

Chi phi djch vii mua ngoài 
Chi phi bang tin khác 

23.420.810.000 

12.517.512.409 
1.1 14.5 10.241 

586.676.784 

1.770.194.400.763 

 

22.002.612.000 

8.639.643.844 
1.167.129.836 

743.654.094 

1.316.574.658.949 

      

      

Cong 1.807.833.910.197 1.349.127.698.723 

VII. NHIYNG THONG TIN KHAC 

1. Nghip vij Va s dtr vOl các ben lien quan 

U COng ty khOng phát sinh giao djch v ban hang và cung dtp djch vçi cüng nhu các giao djch khác vài 
ben lien quan trong ks'. 

U
Cong ty khOng cO cOng ncc vOi các ben lien quan tai  ngày kt thUc k' k toán. 

U 

U
2. Nhfrng siy kiin phát sinh sau ngãy kt thOc k' k toán 

KhOng cO sir  kin tr9ng yu nào phát sinh sau ngày k& thUc kS'  k toán cn phãi diu chinh hoc phãi 
cOng bô trong báo cáo tài chinh gitra niên d. U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

U 
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