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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA 

Năm 2020 
 

I. Thông tin chung 
1. Thông tin khái quát 
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:0300481625 
- Vốn điều lệ:17.200.000.000đ 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:17.200.000.000đ 
- Địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM 
- Số điện thoại: 028.38377660 
- Số fax: 028.38369031 
- Website: www.saigonhoaxa.com.vn 
- Mã cổ phiếu: SHX 
Quá trình hình thành và phát triển: 
Ngày 14/04/1976, Tổng cục trưởng Tổng cục Giao thông Vận tải Chính phủ 

lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ký Quyết định số 249/VP thành lập Công ty 
Phục vụ Đường sắt Sài Gòn. 

Ngày 20/03/1989, theo Quyết định số 231/ĐS-TC của Tổng cục Đường sắt 
Việt Nam, đổi tên Công ty thành Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn. 

Ngày 05/04/1993, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định số 605/QĐ/TCCB-LĐ 
thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn.  

Ngày 15/4/2004, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định thành lập doanh 
nghiệp số 990/QĐ- Bộ Giao thông Vận tải chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty 
Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn, đơn vị thành viên của Tổng công ty Đường sắt 
Việt Nam thành Công ty cổ phần. 

Ngày 04/01/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh số 4103003015 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch 
Đường sắt Sài Gòn.   

Ngày 16/5/2005, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn đổi tên 
thành Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa.  
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Ngày 05/10/2015, Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa trở thành công ty đại 
chúng theo Công văn số 6298/UBCK-QLPH ngày 05/10/2015 của Ủy ban chứng 
khoán Nhà nước. 

Ngày 26/01/2016, Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký lưu ký chứng khoán lần đầu – mã SHX. 

Ngày 11/10/2016, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa lần đầu giao 
dịch trên sàn UPCoM. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 
- Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, 

dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Nhà hàng 
khách sạn, vận tải, cho thuê tài sản trên đất. 

- Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm 
trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Tp. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, 
Ninh Thuận. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
- Mô hình quản trị: Công ty áp dụng mô hình có Ban kiểm soát. 
- Cơ cấu bộ máy quản lý. 
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- Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 
4. Định hướng phát triển 
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Phấn đấu là một doanh nghiệp lớn mạnh, 

hoạt động đa ngành với chủ lực trong tương lai là ngành dịch vụ khách sạn, nhà 
hàng và cho thuê tài sản, có chất lượng sản phẩm cao, lợi nhuận của Công ty và thu 
nhập của người lao động ổn định và tăng trưởng mạnh, khẳng định được uy tín và 
thương hiệu trên thị trường; có đội ngũ lãnh đạo, quản lý và nhân viên đạt trình độ 
cao về điều hành, quản trị, tay nghề và tính chuyên nghiệp, luôn phù hợp với thực tế 
thị trường và sự phát triển Công ty. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Cải thiện các hoạt động kinh doanh 
nhà hàng, khách sạn tại các chi nhánh đơn vị thành viên bằng cách cải thiện chất 
lượng tài sản, nâng cao chất lượng phục vụ, năng lực tiếp thị để từng bước nâng cao 
tiêu chuẩn tại các nhà hàng khách sạn nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh và thương 
hiệu của công ty dẫn đến sự phát triển lớn mạnh, bền vững về doanh thu, lợi nhuận. 
Duy trì tốt các hoạt động kinh doanh còn lại của công ty cùng với việc mở rộng các 
loại hình hoạt động mới đi liền với việc nâng cao uy tín, thương hiệu và hiệu quả 
của các sản phẩm với phương thức chọn thời kỳ, chọn địa bàn trọng tâm, trọng 
điểm; mở rộng hoạt động đầu tư chiều rộng và chiều sâu để tăng thêm cơ sở kinh 
doanh và nâng cao năng lực khai thác tài sản, nghiên cứu kỹ chủ trương đầu tư để 
cân đối được nguồn vốn và tính hiệu quả lâu dài; chú trọng chất lượng những dự án 
hoặc công trình đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và 
chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Luôn tuân thủ 
các quy định của pháp luật có liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong hoạt động 
kinh doanh của Công ty; tăng cường diện tích có cây xanh bao phủ tại các cơ sở kinh 
doanh của Công ty; đảm bảo trách nhiệm chia sẻ khó khăn với cộng đồng xã hội 
luôn hài hòa với sự phát triển của Công ty bằng các hoạt động như hỗ trợ người dân 
chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, đóng góp cho quỹ hỗ trợ người nghèo của địa 
phương… 

5. Các rủi ro:  
- Dịch bệnh: Năm 2020, với dịch Covid-19 bùng lên trên toàn thế giới, cho 

thấy dịch bệnh là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn,  tác động sâu rộng tới ngành khách sạn, 
nhà hàng. Việc dịch bệnh bùng phát sẽ dẫn tới việc hạn chế đi lại, nhập cảnh, du 
lịch. Ngành lưu trú và dịch vụ ăn uống phụ thuộc rất nhiều vào lượng khách du lịch. 
Một khi khách du lịch giảm sút sẽ dẫn tới ngành lưu trú và dịch vụ ăn uống sẽ bị sụt 
giảm doanh thu nghiêm trọng. Bên cạnh đó, dịch bệnh sẽ làm nền kinh tế bị trì trệ, 
sức mua giảm sút, khả năng sẵn sàng chi tiêu của khách hàng cũng bị hạn chế.  

- Việc tham gia ngành của các đối thủ cạnh tranh: Các cơ sở lưu trú, dịch vụ 
ăn uống tham gia vào ngành dịch vụ ngày càng có cơ sở vật chất hiện đại, tiện lợi. 
Việc cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh đặc biệt là khối lưu trú đã xuống 
cấp trong khi nguồn cung thị trường gia tăng sẽ gây áp lực cạnh tranh cho khách sạn.  
Do vậy đòi hỏi sự đầu tư cho mảng khách sạn để nâng mức năng lực cạnh tranh, phù 
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hợp nhu cầu thị trường. Rủi ro khách sạn không đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật 
chất khách sạn và thị hiếu khách du lịch ngày càng tăng, dẫn đến rủi ro cạnh tranh về 
giá, cơ số phòng giảm.  

- Hình thức kinh doanh mới: Bên cạnh sự cạnh tranh ngày càng tăng từ chính 
nội bộ hệ thống khách sạn truyền thống, khách sạn truyền thống còn chịu sự cạnh 
tranh với mô hình căn hộ khách sạn và hệ thống cho khách du lịch thuê nhà trực 
tuyến Airbnb, homestay, farmstay…  Những dự án căn hộ có quy mô lớn đang dần 
thống lĩnh thị trường lưu trú. Trong khi đó, hệ thống đặt phòng trực tuyến Airbnb đã 
đạt tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Nhiều khả năng dẫn đến tình trạng cạnh tranh 
bằng cách giảm giá phòng ở những khách sạn quy mô nhỏ.   

- Đặc thù của ngành độc quyền:  Do đặc thù chuyên biệt về vận tải đường sắt 
nên việc kinh doanh vận tải đường sắt hoàn toàn phụ thuộc vào chính sách điều hành 
của ngành đường sắt việt nam, bên cạnh đó còn phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt 
giữa các đơn vị cùng ngành và các loại hình vận tải khác: đường không, đường bộ, 
đường biển.  

- Môi trường: Việt Nam đặc biệt chịu nhiều rủi ro liên quan đến môi trường, thể 
hiện qua việc ngày càng chịu nhiều tác động của bão lũ, nước mặn xâm lấn. Yếu tố 
môi trường tác động tới cảnh quan thiên nhiên, từ đó tác động đến ngành du lịch nói 
chung. Các mảng kinh doanh có liên hệ mật thiết tới du lịch như là dịch vụ lưu trú, 
ăn uống vì thế cũng bị ảnh hưởng theo.  

II. Tình hình hoạt động trong năm 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  
a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 
- DT:  21.782.407.948đ 
- Lợi nhuận (LN) trước thuế: -5.949.701.937đ 
- LN sau thuế: -5.949.701.937đ 
- LN/cổ phiếu (EPS): -3.489đ/cp 

b.Tình hình thực hiện so với kế hoạch/ So sánh kết quả đạt được trong năm so 
với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề.  

Chỉ tiêu Kế hoạch 2020 Thực hiện 2020 Thực hiện 2019 Ghi chú 
DT  36.128.405.900đ 21.782.407.948đ 47.873.620.620đ  
LN trước thuế  -1.979.000.000đ -5.949.701.937đ 695.957.627đ  
LN sau thuế -1.979.000.000đ -5.949.701.937đ 482.642.787đ  

Nhìn chung, chỉ tiêu về DT, LN trước thuế và LN sau thuế đều không đạt được 
so với kế hoạch và thấp hơn so với năm 2019. Nguyên nhân khách quan: Bị ảnh 
hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19. 
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2. Tổ chức và nhân sự 

Stt Thành viên BĐH Tóm tắt lý lịch 
Tỷ lệ 

sở hữu CP 

1 

Bà San Kim Chi – Tổng 
giám đốc 
(Từ 01/01/2020) đến 
15/6/2020) 

- Năm sinh: 1982 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Du 

lịch 
- Quá trình công tác: 
+  2010 - 2011: Quản lý Nhà hàng 

Nhật, Công ty TNHH MTV Phúc 
Anh Minh; 

+ 2012 - 2015: Phó giám đốc Công ty 
TNHH TM & DL Đại Mộc; 
+ 2015 – 9/2018: Giám đốc Công ty 
TNHH TM & DL Đại Mộc; 
+ 10/2018 – 06/2020: Tổng giám đốc 
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa 

0% 

2 

Ông Trần Đình Vũ – 
Tổng giám đốc 
(giai đoạn từ 15/6/2020 
đến 31/12/2020) 

- Năm sinh: 1975 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản 
trị Kinh doanh (MBA) Trường Đại 
học Andrews, tiểu bang Michigan – 
Mỹ 
- Quá trình công tác: 
+ 2000 - 2005: Chuyên viên Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước tại TP. Hồ 
Chí Minh 
+ 2005 - 2010: Trưởng phòng, Công ty 
Quản lý Quỹ đầu tư VinaCapital 
+ 2010 - 2014: Giám đốc Công ty 
Quản lý Quỹ đầu tư Nhân Việt 
+ 2014 - 2018: Chuyên viên cao cấp 
Công ty Quản lý Quỹ Việt Tín, Giám 
đốc tài chính (CFO) Tập đoàn Khang 
Thông 
+ 2018 - 05/2020: Chủ tịch-TGĐ 
Công ty Đầu tư vốn BVT Capital, Phó 
TGĐ M&A Công ty Quản lý Quỹ 

0% 
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Bông Sen (Lotus Capital) 
+ 06/2020 – 31/12/2020: Tổng giám 
đốc Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa 

3 

Bà Nguyễn Thị Phi Nga 
– Giám đốc Kinh doanh 
(Giai đoạn từ 15/7/2020 
đến 31/12/2020) 

- Năm sinh: 1976 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 
kinh tế 
- Quá trình công tác: 
+ 1999 - 2001: Giảng viên Trường TH 
CSND II Thủ Đức 
+ 2002 - 2007: Trưởng phòng HC - PC 
Nhà máy Toyota 
+ 2008 - 2015: TGĐ Công ty ETV 
Việt Nam 
+ 2017 - 5/2020: PGĐ Công ty Đầu tư 
vốn BVT Capital  
+ 06/2020 – 31/12/2020: Thành viên 
HĐQT, Giám đốc Kinh doanh 

 

2 Ông Nguyễn Minh Đức 
– Kế toán trưởng 

- Năm sinh: 1968 
- Quốc tịch: Việt Nam 
-  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh 
tế. 
- Quá trình công tác: 
+ 2002 – 2004: Công tác tại Công ty 
Dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn 
+ 2005 – nay: Công tác tại Công ty CP 
Sài Gòn Hỏa xa 

0,00058% 

- Những thay đổi trong ban điều hành (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều 
hành trong năm): 

+ 15/6/2020: Ông Trần Đình Vũ thay thế bà San Kim Chi làm Tổng giám đốc 
Công ty. 

+ 15/7/2020: Bà Nguyễn Thị Phi Nga được bổ nhiệm làm Giám đốc Kinh 
doanh.  

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 79 người 
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- Chính sách đối với người lao động: Thực hiện đúng các quy định của Bộ 
luật lao động, các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 
Năm 2020, Công ty không có thay đổi chính sách đối với người lao động.  

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
a. Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm 

(bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án/), tình hình thực hiện 
các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện 
các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn 
đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết): Không có. 

b. Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 
4. Tình hình tài chính 
a. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu  Năm 2019 Năm 2020 % tăng 
giảm 

Tổng giá trị tài sản 
DT thuần 
LN từ hoạt động kinh doanh 
LN khác 
Lợi nhuận trước thuế 
Lợi nhuận sau thuế 
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

65.689.487.155 
47.873.620.620 
-2.195.819.254 
2.891.776.881 

695.957.627 
482.642.787 

0 

53.780.271.402 
21.782.407.948 
-7.839.902.648 
1.890.200.711 

-5.949.701.937 
-5.949.701.937 

0 

-18,1% 
-54,5% 
257,0% 
-34,6% 

-954,9% 
-1.332,7% 

0 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Ghi chú 
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn 

 

 
8,5 

 
8,44 

 
4,7 

 
8,1 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  

 
0,5 
1,2 

 
0,6 
1,3 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  
+ Vòng quay hàng tồn kho/Giá vốn 

 
143 

 
52 
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Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Ghi chú 
hàng bán/Hàng tồn kho bình quân  
+ DT thuần/Tổng tài sản 

 
0,73 

 
0,41 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  
+ Hệ số LN sau thuế/DT thuần (%)  
+ Hệ số LN sau thuế/Vốn CSH (%) 
+ Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản (%)  
+ Hệ số LN từ hoạt động kinh 
doanh/DT thuần(%)  

 
1,01 
1,61 
0,73 

 
-4,6 

 
-27,31 
-24,92 
-11,06 

 
-35,99 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 
a. Cổ phần:  
- Tổng số CP đang lưu hành: 1.720.000 CP. 
- Loại CP đang lưu hành: CP phổ thông. 
- Số CP chuyển nhượng tự do: 1.167.147 CP. 
- Số CP bị hạn chế: 552.853 CP. 
b. Cơ cấu cổ đông:  

Chỉ tiêu Số lượng CĐ Số lượng CP Tỷ lệ (%) 
Tổng số CP của Công ty 122 1.720.000 100,00 
1. Theo tỷ lệ sở hữu    

- CĐ lớn 5 1.563.177 90,88 

- CĐ nhỏ 117 156.823 9,12 

2. Theo loại hình CĐ    

- CĐ tổ chức 1 500.000 29,07 

- CĐ cá nhân 121 1.220.000 70,93 

3. Theo khu vực địa lý    

- CĐ trong nước 122 1.720.000 100,00 

- CĐ nước ngoài 0 0 0 

4. Theo tiêu chí khác    

- CĐ nhà nước 0 0 0 

- CĐ khác 122 1.720.000 100,00 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
Kể từ khi chuyển từ công ty Nhà nước thành công ty cổ phần, Công ty chưa 

phát hành thêm bất kỳ CP nào. 
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d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có CP quỹ và Công ty không có 
giao dịch CP quỹ trong năm 2020.  

 e. Các chứng khoán khác: Không có.  
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty  
6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 
a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản 

phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 79.304.136đ 
b. Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản 

xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có. 
6.2. Tiêu thụ năng lượng: 
a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 566.327kwh 
b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng 

hiệu quả: Không có. 
c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch 

vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các 
sáng kiến này: Không có. 

6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong 
năm)  

a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:  
- Nguồn cung cấp nước: Các công ty cấp nước của địa phương nơi Công ty có 

cơ sở kinh doanh. 
- Lượng nước sử dụng: 19.555m3  
b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không có. 
6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 
a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 

môi trường: Không có. 
b. Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường: 0đ.  
6.5. Chính sách liên quan đến người lao động  
a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động 
- Số lượng lao động: 79 người. 
- Mức lương trung bình: 7.974.833đ/người/tháng. 
b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của 

người lao động 
- Công ty thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động như: Khám sức khỏe định 

kỳ, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn thực 
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phẩm…; 
- Người lao động làm việc tại Công ty, ngoài tiền lương còn được hưởng đầy 

đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trợ cấp ốm đau thai sản theo luật định. 
- Công ty mua bảo hiểm thân thể cho người lao động. 
- Người lao động còn được quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần như mừng 

sinh nhật, chia sẻ chuyện hiếu hỉ của gia đình… 
c. Hoạt động đào tạo người lao động 
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân 

viên: Không xác định được vì Công ty thực hiện đào tạo tại chỗ, người lao động cũ 
hướng dẫn, kèm cặp, đào tạo lao động mới. 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao 
động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Không có.  

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:   
-  Hỗ trợ quỹ vì người nghèo của chính quyền sở tại; 
- Đảm bảo vệ sinh tại cơ sở kinh doanh, không làm ảnh hưởng tới môi trường 

xung quanh.  
 6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn 

của UBCKNN: Không có.  
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc  (Ban Giám đốc báo cáo và 

đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty) 
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối 

với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Nền kinh tế toàn cầu được dự 
báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn 
đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 và trong đó có Việt Nam. 

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn hoạt động kinh tế – xã 
hội của các quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp và gây khủng hoảng , tê liệt mọi hoạt động 
đối với các lĩnh vực du lịch, khách sạn, vận chuyển…Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoả 
xa là doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19, theo đó toàn bộ 
hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 cũng bị ảnh hưởng, doanh thu sụt giảm 
trầm trọng, hoàn toàn chưa có dấu hiệu cải thiện cho đến thời điểm hiện tại. 

2. Tình hình tài chính  
a. Tình hình tài sản  
Tổng tài sản của Công ty trong năm 2020 tiếp tục biến động giảm so với năm 

2019. Tổng tài sản của Công ty năm 2020 đạt 53.780.271.402 đ giảm 18,1% so với 
năm 2019. 

b. Tình hình nợ phải trả  
- Tổng nợ phải trả năm cuối năm 2020 là 29.903.081.408 đ, giảm 16,5% so 
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với năm 2019. 
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Không có 
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Công ty đang xây dựng phương án tổ 

chức lại công ty.   
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của 

công ty. 
a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, 

phát thải...)  
 Công ty nỗ lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo việc kinh 

doanh hài hòa với môi trường và xã hội, cụ thể: 
- Vận hành các hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định 

trước khi thải ra môi trường; 
- Không sử dụng các giếng khoan. 
- Duy trì, chăm sóc các diện tích cây xanh đã tồn tại, mở rộng các khu vực 

trồng cây xanh; 
- Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ công nhân viên thực hiện công tác 

xanh sạch đẹp tại các cơ sở kinh doanh và nơi sinh sống, sinh hoạt;  
- Tắt bớt các thiết bị điện khi không sử dụng; thường xuyên kiểm tra các thiết 

bị nước tránh tình trạng rò rỉ lãng phí;  
- Hạn chế sử dụng các sản phẩm bằng nhựa dùng một lần như chai nước PET, 

ống hút bằng nhựa…. 
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 
- Công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được Công ty quan tâm. Hàng năm 

Công ty có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; 
- Công ty tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao 

động, trợ cấp ốm đau thai sản theo luật định. 
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng 

địa phương: 
- Công ty tuân thủ các quy định của chính quyền địa phương, đảm bảo các cơ 

sở kinh doanh không gây ô nhiễm làm ảnh hưởng tới môi trường; 
- Hỗ trợ tài chính cho chính quyền địa phương chăm lo cho người có hoàn 

cảnh khó khăn.  
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với 

công ty cổ phần) 
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 
Năm 2020 với định hướng tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chủ lực 

của vào lĩnh vực  kinh doanh nhà hàng khách sạn, cho thuê tài sản, nhưng không đạt 
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được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thậm chí tỷ lệ đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề 
ra rất thấp. Nguyên nhân khách quan chủ yếu do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch 
bệnh Covid -19 tính đến thời điểm này cũng chưa có biện pháp, giải pháp nào khắc 
phục được cho là dài hạn và tối ưu. 

Hiện nay công ty đang trong quá trình xây dựng, đề xuất phương án tổ chức 
lại Công ty nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả theo tình hình thực tế. 

Ngoài ra, Công ty cũng chú trọng xây dựng môi trường, sinh hoạt tốt trong 
các đơn vị, nâng cao nhận thức người lao động trong công tác phòng chống dịch 
bệnh, tuân thủ chỉ dẫn chống dịch bệnh, bảo vệ và giữ gìn vệ sinh…tạo cảnh quan 
môi trường, văn minh, lịch sự, đảm bảo các điều kiện quy định của các cơ quan chức 
năng. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 
Năm 2020, Tổng giám đốc, Ban điều hành đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng 

tạo, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm trong mọi trường hợp để giữ vững được tinh 
thần, sức khoẻ cho người lao động, cũng như hạn chế thấp nhất các rủi ro kinh 
doanh trong một năm đại dịch Covid – 19. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
a. Kế hoạch SXKD 

Stt Chỉ tiêu Kế hoạch Ghi chú 
1 DT 22.379.000.000đ  

2 LN trước thuế -4.907.000.000đ  

3 LN sau thuế -4.907.000.000đ  

Kế hoạch này được xây dựng vào đầu năm 2021. Taị thời điểm tình hình dịch 
bệnh Covid 19 còn đang diễn ra rất phức tạp, đặc biệt các nước lân cận và Việt Nam 
đang có nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng lần thứ 4. Theo đó, toàn bộ hoạt 
động kinh doanh của Công ty vẫn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng chưa có giải pháp 
đồng bộ và phù hợp. Do đó, kế hoạch kinh doanh này có thể bị thay đổi hoặc điều 
chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nếu dịch bệnh có dấu hiệu dừng lại, các cơ 
sở kinh doanh hoạt động bình thường trở lại. 

b. Định hướng:  
- Về hoạt động kinh doanh 
+ Tập trung mọi nguồn lực để triển khai các giải pháp kinh doanh nâng cao 

hiệu quả và có sự tăng trưởng về doanh thu. 
+ Quản trị tốt nguồn nhân lực, tìm kiếm, đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, 

xây dựng hình ảnh,  thương hiệu của Công ty và tìm kiếm đối tác để mở rộng quy 
mô phát triển kinh doanh trong những năm tới. 
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C6ng ty C6 phin Sai Gdn IIda Xa li doanh nghrep duoc cj phin ho., 1u Dodnh nghiipNhdnuo'c C6ngt)
Dich vu llu lich Dumrg sit Sdi Gdn thco Quyet dinh s6 990/QD-BGTVT ngay I5 lhdng 4 ni 200.1 cia B0
trudng 86 Giao th6ng Vall tai. C6ng iy hoirt dong dleo Gi6y chirng nhan deng ki doanh nghiep s6

0300481625, ding ki lan dau rgey 04 thang 0l nam 2005 vidarngki thay.t6i len tht09 ngiy06th6ng02
niin 2021 do Sd K6 hor.rch vi DAU ru TP. H6 Chi Minh c6p.

Tru so chinh
- Dia chi
- Di6n thoai
- Fax

Ten don v! Dia chi
Khach san IIaiVan

Khrch san Kj, DOns
rJLr rch Ulrcrng yrl S,I Uun.liung 

tanr Dich vu vn Kinh doanh Dia iic

69 Hulnlt 'fhdc Kh6ng, Phudng Ben 'l harnb, QuiD 1. 1P.
H6 Chi Minh
10D Ki D6ng, Phuong 9, Quen l, TP. lld Chi Minh
l0D K_v'Daing, Phuong 9. Quan l. fP. H6 Chi N{inh
51 Drrong 20, Khu ph6 ,1, PhLrong HiCp Binh Chenh.

Quiin Thn D'rc, TP. H6 Chi Nlinh
0 \guleI I n-ng. Pl U, ng o. U .Jr, I I P Hn r hr l\linl-
I7 lhiiNguj,cn. PhLrdrrg Phuoc Tan, TP. Nha Trang
Qu6c 16 I A,'lh6n L:rc Son l. Xa Ca r.\n, Hut€n Thuin
Nam, Tinh Ninh Thuan
0l Quang 1iung. 

.l 
P. Dai Lit, Tinh Laln D6ng

1,16/33 Kha Van Can. Phudns Hisp Binh Chinh, Qlran
-l ht Dirc, 1P. Fl6 Chi Nlinh
nl \u,.1<rr Ini 

',. 
Ph run!, q. Ouln I ll H. ( l'r \4rrl

310/18 Qudc ld 1i, Phrdng HiCp Binh Chinh. Qu6n Thi
Dnc. TP. Ii6 Chi \4inh

Kh6ch san Ca SiiCdn
Khich sirn Drong s;t r,-ha Trang
Kh6ch san Ci N/t

Kh6ch s+n Duong sit Dr\ LiLt

Nhi hring Khhch san Hung Tri€Lr

Xi nghifp Dich vp Vin tiiH6a xa SniCdn(*)
lll.nJ ran, Di.h\I v. lhuor'tm,]iBnl, lr.sL

mk
I

(

(*) Xi nghiep Dich vu Van tei II6a xa Sii 6dn tiLm ngLmg ho?t dong tir ngiy 0l th6ng 7 nim 2020.

H. rr .l^ni,\rhdcJnhcrla(on!.Jrl'e"Ci,i).lr(rn.n.i)dangkidoa.lr n.hi(ola:
Tr6ng rau, dau cnc Ioai vi trdng hoa, cal cdnh;

- Sdn xuat gi6ng thLri sin. Chi ti6t: Nu6i thir), san:_
- Snn xua,t dd g6 xay dlmg. Chi tiet: San xuAt d6 g6 (rnl che bi6n g6);
- V6n tai hring h6a d(org thui ndi dia. Chi tiet KUrh doanlr \ in ui hnng hoc b.ing duong thLry;
- Hoat d6ng dich vu h6 tro khic lien quan .lin rrln t.ii. Chi rrir. Hort drifg crLa cic dai li van tei hdng h6a

dlrorg bi6n va harng kh6ng. Dai lj bin v6 m6y bay. tdu hda:
- Dich vu luu tlil ngin ngi-r. Chi ti6t: Kinh doanh hhrich sa-n (kh6ng kinh doanh tai ku so);
- Ben b06n nhien lieu rAn, Idng, khi vn cnc snn pham li€n quan.Chi iiet: Dai I-v'kinh doanh xing ddu;
- B.rr b..orr kim l'-i \" 

-q.'rnq 
kim lo.ri. r r.i ricr: Bt.n bu. n.ir. rl.ep:

- Il6n bu6n vat lieu, thiet bi lap dit khAc trong xay dqng. Chi tiet: Bdn bu6n tre, nira. g6 ce) vi g6 chC

bicn; ri mang, gach xay, ng6i, di, cet, s6i; kinh xAy dgng, son. v6cni, gach 6p l6t v?i thi6r bi \€ sinh: dd
ngn kim; \'at li6u. thi6t bi lip dit khnc trong xdy dgng;

- I)dn bu6n chuy€n doanh khdc chra dr!,-c phin v:io diu. Chi ti6t: Mua bin nguycn vdt li6u phuc vu sdn
xuet c6ng nghiep-n6ng nghiep v:i ti6u dirng, rliou bia, nLrdc giii ki6t;
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c6NG rY cd PHAN sAr cdn uoa xr
BAo cAo cUA rdNG GIAM DOc (d6p theo)

i
Nhd hnng v:i cec dich vlr in u6ng phL.rc vr,r tm dong. Chi ti6ti Kinh doanh nhn hdng (khdng kinh doa h

t?i tru so):
- Hoat dOng ghi em vd xuit buin im nhac. Chi ti6t: Dich vu karaoke (kh6ng kinh doanh t4i tr! so);

- :"nx,';rit'oc.r'raduorphirrrrrdrr (hitiir Chebi6nnont,an:
- Xeydung c6nglrinh ki thuat din dqng kh6c. Chi li6!: Xay dung cic c6ng trinh giao th6ng, din dqng;

( l,Lrn bi n iI bing:
- B6n bua,o 6 t6 v?t ie c6 dong co khic. Chi ti6t: Mua b6n phuong lien, thi6t bi giao th6ng van tii vi thiet

bi xiy dtrng c6ng trloh- x6p ddi
- nen L,,rOn nOng.-tem sin nguyen liQu (rrir 96, tre, nta) var d6ng v4t s6ng. Chi ti6t: Mua ben n6ng sAn,

lim sin. rh,l) <i,r:
- Urn brro r.;l pr .,rn rhrroc 6. r'ruor lio. I hi rel. \lJ1 b,rn llr .oJ l.i d.iu -r ru,r trung rrrroc:

- Bln bu6n d6 dnng khic cho gia dinh. Chi tia!: Mua bin h6a nlr phinr. hdng c6ng n-ehf phim, thlrc

phallr che Dleni
- VAn tai hdnh kh6ch dudng bO khec. Ch; tidt: Kinh doanh vin chuy6n hinh khich bing 6 td theo hop

d^n!:
- Va;iai hing hi)a bing dudng b6. Chi li6r: Kinh doanh v4n tii hing h6a bing 6 t6, clLrdng s6t;

- Gi,ro dlrc maln non:
- L'iao dJc I Fu l.o.:

GiAo d\ro trung hac co s6-va trrng hoc ph6 tht)ng;
- Gi6o dlc nghe nghiep (kh6og hoat .10n9 tai ku sd);
- Dr'ro rlo cao rling (khdng hont dong tai tr! so);

DAo tao dai hoc !i sau dai hac (kh6ng hoat d6ng t4i tr! sd)l
- Giio duc thd thao ve giai rir
- Giao dlrc !-an hoi nghE rhrdt;
- Dich vu hd tr!,- gi6o duc;
- llo"r donj c..a JJr c"u ldc bn Ihe lrao.
- Dich vq tim hoi, massage vi cric dich vu ting cudng silc khod luong tt] (tril hoat d6ng the thao). Chi

ti€t: tlich vu chim s6c cd nhan vi dich vu chinr s6c ch nhan kh6c: dich vlr xoa b6p (kh6lg kinh doanh

rti rru.o):
- Hoat d6ng dich vlr phlrc vu c,t nhAn khic cdn l4i chlre duqc phan 

"ao 
deu. Chi riet: Dich vu chim s6c da

rril (tri J... \'r yar .lrir rnjtt):
- Kinh doanh bir dQng sin, quydn st clpng dit rhu0c chir sri hiLu, chu st dung hoac di thud. Chi ti6t: Kinh

doanh uhi. Kinh doanh dich vrr kho bii. cho thue mit bing. Cho thuo nhi, xLrong. Kinh doanh bat dong

sin;
- !,u.,n; cao. ( hi r.el:Di.r\uqra gc:iollllron!m..i:
- Diiu ri lr (L"dLli.h.C. ri(r.Kir.hd."nrrdr,,icl, l.il,Jn nor dii\''qLrocr;.

lloi dong quin rri tn Ban dj6u hi"h. quan tj
C.r. Ii,h\ er, Ho' d"rrg q,ar .r rrB'r' li.Lr la h q.dr. l/.'rJ(^g+rrJrrgn.rrr\i,iodirr thoi d'nl;l'
blro c6o ndy bao gdm:

.$aa9

:ONG

il nHlil

loitl I

AE
vl.t:
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HAi ii,tg ttuin t4
Ho \,i 1in

BdT TIliCn Kim
Ong Trin Dinh Vn

dng Ngul'6n Vdn Ddng

Rd San Kim Chi

Ong Nguyan HaIu Ilung
Br lruonq qr Lruri

Bi NguyAn Thi Phi r\-ga

Ong Phqm L6 l hing

Chirc vu N
Chn tich

Chi !ich

ThdLnh vi€n

Thinh vien
'thdnh vi€n

Th,Lnh vi6n

Thinh vi6n

ThdLnh vi6n

Bai nltiern ng,L] 02 thring 02 nam 2021

86 nhi6n ngay 02 rh6ng 02 nam 202 i

Mi6n nhiQm ngiry l8 lhrng 6 nim 2020

Miin nhiim ngiy l8 thdng 6 ndn1 2020

Mian nhiqm ngiy 18 thltng 6 nlm 2020

86 nhiim ngiy l8 th6ng 6 nam 2020

86 nhiCm nga)'1E thing 6 nnm 2020

86 nhi€m ngiy l8 theng 6 ninl 2010
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I c6NG TY cd PHhN sir GdN HoA xA
BAo cAo cuA ToNG GIAM Doc 0i6p rheo)

Ban kiim sotit

Ho va ten

TO Van Gi6p

6ng Nlai Htu Dunn

ullg I ran /\r) Llrn
0ng vi E6 Ho:ing ruin

Chric
'1 hdnh vien

Trudng ban

Thnnh vi6n
'l hdnh vien

N b6 nh nhiim
Mi6n nhiem ngay 18 thing' \en],2020
86 nhiQm ngiy 18 thAng 6 ndm 2020

86 nhi$m ngdy i 8 th6n g 6 ndrn 2020

Bii nhiy^m ngdy 1 8 then g 6 nin1 2020

l

I
L

16ng Giim dic
Hq vi 16n

l

Iid San Kim Chi Miin nhilm ngdy l5 thing 6 nanr 2020

86 rhiQ]n ng:Ly l5 th6ns 6 nem 2020

N{ian nhienr ngdy 02 thing 02 nim 2021

86 nhi6m ngdy 02 thring 02 nim 2021

0ng Tran Dinh vn

B:i NguyEn Thi Phi Nga

D?i dien thco phdp luat
Ngrdi dai diOn theo phiip luat cia Cdng ty lrong nem vir cho d6n thdi didm l{p brio c6o n:r} h;r" gr,m

llo\iri Chi'c\ r \pr) o. rl,iirn.r .in nl,;irn

L

I
1

I

L

Ong Trdn Dinh Vn rln try quyin cho BdNguy6n Thi PhiNga - T6ng Ci,rm d6c ki.860 c6o tdi chiih cho nlm
tii ohinh k6t th[rc ngiy ]l thang I2 n.im 2020 cira Tru so chinh thco GiAy ui quyen s6 21/UQ-HDQI ngdy
03 thdng 02 .im 2021.

Bai nhiern ngdy 02 theng 02 narm 2021

86 nhi6m ngriy 02 thnng 02 nnm 2021

Ki6m to:in vi6n

C6ng ty TNHH Ki6m tonn vr'r Tu vin A&C dll duoc chi dinh ki6m tonn Bno cno tni oh nh tong hq,p tho nam

lii chinh ket thirc ngdLy 3l thAng 12 ndm 2020 cLra C6ng ty.

Trnch nhi6m cna T6ng Gi:irn dilc
16ng Cilm rliic chiu rr,rch nhiCnr 16p B[o cio tdi chintr t6ng hqp phen enh trung thlrc ]i hap li iinh hinh tdi
chinh. kitrlui hoirt alorlg kinh doanh vi Iuu chu)'cn ti6n t€ cta C6ng ty tfong ndm. Trong viec ldp Bio c6o
l. chrn lon" .1 nr). lo13ui:rm 1.. phr
. Chan lIa cec chinh sich ke toln thich hqp \:r tip dtrng cric chinh s6ch ni,v rn6t cich nh.rt qLLan;

. Thuc hiCn ciic xit do6n vd cdc u6c tinh m6t cich ho-p ly v:i lhin trgng;

. N0u rd cdc chuiin mlLc kd to6rr dp dlng cho C6ng t] c6 droc tuan thir ha) kh6ng ve tat ca cac sai l€ch

trong y€Lr da dLroc tr inh bny vi giii thich trong 860 c6o tdi chi|h tdng hap:

.l,apBeociotdichinht6ngh(Iptr€ncosdhoatdongli6nluctrirlruongh..-pkh6nethi(h"rJngCungt)
se ti6p tuc hoat d6ng li6n tuc;

. TlLiit l;rp \ r thrrc Liiu hrt thorrg kierrr soit noi b0 nr6t cich hilu hi6u nharn htn cho rii ro c6 sei s6t treng
y6u do gian lin hoirc nhim lin trong vii. lip \r trinh b3) Bdo .io rai ch,n h tone hop.

Bi Trnn Thi6n Kinr
Ong lrlin Dinh Vu

Cht tich

Chi tich

Tdng GiAm ddc dern bno cnc s(j k6 toin th (h hqp ,]do. I'ru gin dit ,Ju di phsn .rn r tinh hinh tii chinh cta
C6ng ty vdi nrirc d6 chinh xic hgp li tai bat k!,thdi di€m neo v:i cric sa, sich kO todn tudn thi che d0 ke to6n
ep dung. T6ng Giem d6c cnng chiu trnch nhiem quin li c6c tdi sdn cita C6ng lv vi do do da thrrc hlqrt cdc

bicn phip thich horr de rlgdn chin ve phAt hien cic hinh vi gian IAn vA cic vi pham khic.

Tong Gianr doc cam keI da tu-ur lhu coc )eu cAu neu fiCn trong viec lAp Biio crio ldi chinh t6ng hop.
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CONG rY cd PHIN sir GdN HoA xA
BAo cAo cUA TONG GIAM Doc G6ptheo)

Pha duyct 860 c6o tii chinh
d5c phe duyet Bao cAo tei chinh t6ng hqp dinh kim. Bio cto lili chinh t6ng hop da phin inhT6ng

qua hoat dQng kinh doanh vd
cec Chuan muc Kii toAn ViCt

Gi6m
trung thuc vd hop lli tiDh hinh lii ty tai thdi di6m ngiy 31 ihing 12 nam 2020, cing nhu k6r

iiin t0 cho ndm tni chinh kdt lhLlc ctng ngay, phir hqp v6i

, Chii d(, Kd to6n doanh ngiriQp ViQt Nam va cric quy dinh ph6p l-,1 c6 li6n
vi trinh chinh ting hqp.

tin

q

Nguy6n ThiPhi Nga
T6ng Gi6m di5c

Ngay 31 th6ng 3 odm 2021
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A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD. G bakertilty
A&C

Hedoflice ro2ltuorqsnsl,rBhrDs[ochi]rcryvlhrm i€[+34l0r8)3547r97,

SEmhiiH.Noi rl0GdqV0sl ooqDr0d,tlrlr0icqVdmm r€[+34(024)3]367379

Samh ii Nha TEiq r L01Sftr0iA 0r sr ll0 r3, Lr H0rq Pfoq r uhm rii,xh.Iffq c lyv lriim IrI13,r 10r53)?,,6 t 5r

BnmlriiC Tho r 5l3volqllei6.psl Ca tanqI]sl,C TholiryVdmm T€l+341029?)3764995

s6: 1.09r 4i 2ll'rc,ALl

sAo cAo KrtrM ToAN Dec LAP

Ki hg'ii: c.i( ( oDo\c. ot norr.qt ir ttt t \trtrr;r;tqI uot
CONC TY CO PIIAN SAI (}()N HoA XA

Chtn€!tdi dikialr loir Bio cio rrii chinh t6rg rup k<nr rr.u rrrr Curg r\ ( oI drS.r (idn ll6a Xa (sax day gqi
larl li 'C6ng 1."-"). dLR:rc lip ngiy 26 thing 3 nilm 202.1. rt Lftng 07 dan r.ang 17, bao g6rn llang can d6i kA tonn
16ng h\rp tlri ngi) I I iheng I2 nirn 2020- Bio cno k61 quri hoirt dong kinh donDh t6ng hqp, Bao cao ltlu chul-i|
lian tt t6ng h.,p cho rirn lai chinh kdt thuc cnng nga) \'i tsirn thu)el minh tsio crlo tii chirh l6ng hqp.

I ni(h 
"hiim 

cua lilng Uiirn dir
T6ng Ciixr doc Ca)ng tl chiu rrdcl) nhlem \a vitc lip !a n inh biy.n Lurg thrLc vi hop li Bio cio tai chinh t6ng hqp
cira (l(ln!r U rhco cic Cl)uen rnrc Ki loin Vi.il Nam. (lht d6 Ki toin doxnh nghiep Viet N-am \'i cic qu) dinh
plriip Ir' c6 liin qunl den liac lap ri lrinh biry Bilo cao ldi chinh 16ng hcrp !a chiu lrich nhienr ve ki€m so61 n6i b6
,rra T6ng Giim d6c xiro dinh li cin thial di-da b.lLo cho viCc lih !i lri,rh biry 860 cdo tA (1,,,1, n;rs or1 I n,s
c6 sai s6t lrong --6u do gian lin hoac nhrln lan.

Trnch nhiim cua Ki6rr roin r i6n
Trich Dhiem cta chung t6i l:i dua ra i ki€n v€ Bio crio tr'ri chnrh ta)ng h!,-p dla tr€n k6l qui cta,juoc ki€m toth.
Chung t6i .li ti€n hinh ki31n toin theo cic Chuin rnvc Ki6m todn Viet Nrm. Cnc chuan mqc niy ]6u cau chLing
16i turin drir chuen rnuc vi cic quy dinh \'€ dao d[Lc nghd nghiet. lit kC hoach vn thr,rc hien cuoc ki6m loin d€ dnt
dLr.-)c su darn bao hop 1)- vA vi6c liau Bdo cdo tii chinh t6ng hop cta C(in€t t) c6 cdn sai s6t trqng t€u ha) kh6ng.

t!r.\<L.i; rr. r, .rn rc i;.c... rlrt c rl,:n rh.n.J. lr. .I|k'Frrur.;c...:i. \:r
thuy€t rninh tr8n.llio cio tii chinh t6n!1 hop. ( Ac thir iuc kidm toin droc lua chon dua tr8r xat doan cua ki6m
todr vie., bao g6nr dinh gi6 i rc c6 sai s6l lrorg leu rrong Bao cao lii chjrlr 6rg hop do gian liin hoac r|arn
lr < i ..'i.'l,rn j-cd. |lr rord\.lc, rin'(r ,lJ.cr\.ll(r .o,lr.'lur.-r""rr. crL,'. d.I

li€c lllp \i trinh bny BIo cio lii chinh t6ng hqlp tNng thuc, ho. p lj nhiln thi61 k€ cric. thrl tlrc ki€m toln phi hqp
v6l rinh hinh thuc t6. tuy nhi6n khaJns nhim rn!rc dich dua ra i kien ve hieu quri cia ki6m soit nOi bO cLha C6ns ry.
Ca)ns viec ki6m toin cing bao g6m dinh gii t nh IhrL r rnn cur citr ch nh \rrh [i to]n duoc ap dung vntinh hap
li cira cec Lr6c tinh k6 toin cila Tdrg Oiiln d6. ciurg nhu danh giii viec lrlnh bdy t6ng the Bdo ceo tai chjntr t6ng
hsp.

Chnng t6i tin tufig ring c,c birg c|nrg kii L^d nJ cl,ul! t. da tl,u ll,xt dL ,.r r di_\ dn vd lhicl) l)o'D lilm co
sd cho i kiCn kiSrn roin cua chring t6i.

.i ki6n cria Ki6m torin vi6n
Theo i ki":n cta chirng 16i, Blo crio tei.chinh tono lrof da 0h-rr anh trunt tl,rJr \ a l,^t h. tren cdc khia canh_lrong

)au tinh hlnh tii chinh cua C6ng l-\, C6 thin Sii (lon lloa Xaiai ngay l1 1|ilrg 12 lram 2lrl0, (,rnE nhrr ket qu L

hortt.dong kinh doxnh \'i linh hinh lLru chuli r lri 1( (l o nirl, r.Lr (hinh k(l lhuL ! rng ngiy. phri h!,p v6i cic
Chuiln nluc K€ loin Viet Narn. Cha d6 Ki todn doanh nghiap Viel Nam va cic qu] diDh phip lj .6 1i6n quan d€n

lli/ll-l
\\*\

\

L

C

I

I

\'iec lip vn lrinh bay Bio ceo tdl chinh 16rg hop.

n vi TuvAn A&C

Lj
.!ri

q.5c irm d6c
(;i4, CNDKHN kii l totin: 4099 2018 008 l

Phan V0 C6np 86 - KiSm tolin vien
Sd Giq CNDKHN kien bdn: 0197-2018-008-1

'fP. 116 (lhi Minh, ngat 3I thiing 3 ni 202l

I
* l(f'il loiri

A&

l&(Audirn'gan{l(on\uning(o..Ltd.lndir-giJBakerlilh,{&airn[nri(olrh!{i]hrlncl\ol
illlat.,T,L)lrr.. trinrlId,hen,cinrer\il\'rr.lrr.r.fimr.itrd d.t.rd.tr1lrgrl.n.hri
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c6Nc rY cd PHAN sAr GdN H6A xA
Eia chl: 275C Pham Ngf, Lao, Phudng Pham Ngn Lao, Quan l, TP. Hd Chl Minh
BAo CAo TAi CHjNH TONG HoP
Cho nam tei chlnll k6t thtc ngay 31 th6ng 12 nam 2020

l

t

BANG CAN EOI KE TOAN TONG IIOP
T?i ngey 31 theng l2 nim 2020

ltti Thuyi!t
Sd cuAi nnm

Dm vitinh:YND

56 dau ndmCIiI TTEU

A. TAI ST(N NGAN HAN

L fian liL ctic kho,in tuo.g duo,ng tian
r. Tian

2. Ciic khoan lrmg duong lian

II. Diu tu'tii chinh ngin htn
l. Chtno khodi kinh d.anh
2. Du phons giih giA chtng khoen kinh doanh

-,. u1u tu lJnr g u den qrl ax. n n

III. Cic khoi phiithu ngiin hirn
i. Phailhu ngin ha. cta kh,ch hnng
2 -lii rruoc cho n-puoi bin ngin hxi
:l PhAi thu noib9 nsin hnn

1. Phiilhu rheo rian dd ka ho.,ch hqp dons {ny dung
5. Phii lhu va cho va) nsin hdn

6. Phiirhu nsin han khic
7. Du phong phni thu ngin han khd doi

8 Tii slin thiau cho xt li

IY. HiLng tin kho
L Hnng ldn kho

2. Du phdng ginm gin hdng tdn kho

v. TiLisiin bgin hin khic
I Chiphitatudc ngin han

2 Thua sid tri gia ring duoc khiu t.t
i. thu; vn cac khonn khdc phdithu Nhn nuoc
a. Ciao dich nnra bAn lai trii phiau Chinh phn

5. Tel sin ngin hin khac

ll0
1

112

5.389.236.812

4.189 .236 -812

1.200.000_000

9.539.615.058

t.1t9.615.053
6.200.000.000

100 29.693.549.292

3r.656.031

41.98',7 .021.957

4,1658.521

20.186_97 5

120

r2l
122

l2.l

110

l3l
1:2
lil
lt4
ll5
ti6
131

ll9

23.902.110-121

22.81.1.960..161

1.118 861.780

32.tt0.482.799
10.684.0.19.293

1.181.774.980

v.6

6
YcO
nlor tt

<ri'ttto

rA
a

Y.2
V,3

v.5
44.214.8t9

(375.269.957)

L

I

t

l

140

141

14!

290.147.r80

290.1.17.980

150

t51

152

15:l

154

155

169.633.217

87 777.191

16.779.120

1Bia.ia nn] pht;i dtoc.lac cnnsrdi Ban th"ril inh Baa tna hi chinh !;,s hdp

L

L

l

I

231.909.080

2ir.909.080



l

MN

200

Thu!6t
sii diu nimCHI TIEU

B T,\I SAN DAI HANL

Ttlt
211

212

213

2t4
215

216

26n

261

262

263
268

z?.0

22t
222

221

214

22t
2)6
227

228

229

250

251

252
253

254

255

v.8

v.9

v.t I

L Ctrc khoin phiiithu dii h!n
l. Phai thu diihan cna khich hnng

2. Tra t.udc cho nguoi bin diri han

I v6n kinh doanh o dcn vi trqc thuoc
.1. Phdi thu n6i b6 dli han

5. I'hdi thu vi cho vay dni han

6. Phii thu diihan khic
7. Du phbng phii ihu dai han kho dni

II. Tnisnn cii dinh
l. Tirisin c6 dinh hiriu hinh

- utn h t hnn r4ou t4 rr
2. Tdi sni c6 dinh rhuc lii chinh

- oto,t ltdo tnah t ) k?

3. laisin c6 dinh vo hinh
- NgryCn gni

Gin ti hto nnn tir k;

lll. Bit.tong stin d6u t0
- Ngu)Cn gi6

- cin rri hao nron l!) k6

V. Ditr t( tni rhinh dii hxn

l. Dau tuvno cOng ty con

2. Diu !u vio c6ns ry lien doanh. lien k;t
l. Diu ru sa,p v6n vio don !i khic
4. Du phdng diu tu tni chnih dii hai
5. Diu tu nim git dan nsiy dio h.u

VL Tii siin dii hrn khtic
L Chi phitrn tr(6c dnl han

2. 'lii san rhu; thu nhdp ho.n lai

L Thlat bi, vdr tu, phu ring lhay rha dii h4n

4 Tni snn dni han khi.

7.971.058.101

7.971.05ri. t01

32 5ia 314 5t1
(21tt79 252 111)

9.816.203.087

9.846.201.0E7

(3).233 2916tit)

252 023 8AA

(252 023.804)

25).4)3 300
(2t2 A2 3.ilAa)

230

231

232

2.',l t 3.401 .691

t5.201992.866
(t 2.190 i91.175)

2.801.062.156

7 .625 .748.2 \ 4

(4.S22.616 058)

7,4-nA6-722.111)

338.723.665

118.721.665

4.80.].414.545

4.80i.414.545

1.903.673.555

1.903.671.555

23.702.462.19A

89.1.595.665

30.000.000

864.595.665

2.547.115.895

t.903.67.].555

L901.671.555

{1t,

NGl
,rin H

ifl rl
&

,I,F I
L

L

L

I

L

I

IV. I iri s:ln dn dxng dii h?n

1. Chiphisan ruit, kinh doanh d.,dang diih+n
2. Chi phj xdy dung c,r ban do dang

2J0

211

212

6.356..150.55J

6.iJ6..150.551

s.707.811.840

5.707.811.840Y.7b
v.12

TONG CONG TAT SAN 270 53.780.271 .402 65.689.487.155

8Aia ia "d 
phdi tlkdc dac cnq fii Bnn thi!-;t nklt BLia cto ltii .hinh tiry hop

CONG TV cd PHAN sAr edr noa xr
Dja chi:275C Phqm Ngn Lao, Phutmg Ph4m Ngo Lao, QuAn 1,TP. Hd Chi Minh
BAo cAorAr cHiNH TdNG HoP
Cho nam teichinh ki:t thfc ngay3l thdng 12 nam 2020
BAng can doi kc torn tong hqp (tiep theo)

2.547.115_895v.t0

t

L

t



c6NG TY cd PHIN sir GdN H6a xA
Dia chi: 275C Ph4m Ngii Lao, Phutmg Ph?m Ngn Lao, Quan l, TP. Hd Chi Minh
BAO CAO TAI CHiNH T6NG HOP

Cho nnm Ai chinh k6t thnc ngay 31 theng 12 nam 2020
Bnng c5n d6i kd to{n iong hgp (liep theo)

ME
56 cu6i nIm

Thuy6t

300 29.903.08r.408 15.795.025.23.1

580.271.095

310

itl
312

I ll
i 1.1

i15
316

317

:l18
I19
120

121

322

321

321

330
jir
332

lll
3t4
i35
3i6
317

llE
ll9
1.10

311

:1,12

l.1l

v.l la
Y.t4
v.t5
v.r6

1.937.793.982

1.7E5.079.038

365.000

909.2i5.768
150.575.21I

258.720.000

1.05t.527.810

v.13b
II. r_o.'dlii hil n

l. Phliil.e ngudi bin deih+n
/ rguur r LrJ tra rren tru.. drr nin
3. Chi phiphailrd dnih?n
1. Phdi lrn noi bo va v6n kinh doanh

5. Phai ta nii bO dai hqn

6. Doanh thu chua lhuc hien dni han

7. Phai lra ddi h4n khAc

3. vay vn nolhue lnichinh dnihan
9. Trni phiau chuyan doi

10. Co phiau uu dai

I1. Thua thu nhip hoan l?lphditi
12. Du phi.g phiitd ddihan
1:l Qui phdt tlian khoa h9c vir cOng nghe

26.27{.038.202

82.610.000

v.l7
v.l8b
Y.20

107.896.522

25.112.719.780

310.781.900

366.616.522
29 .77 5 .262.814

612.7.11.900

,N
Y\1

Ju Hxi\l

fl,viir I

w

I

t

9

cni Triu

c- Nq PHir rRri

I. Nq ngin hl]n
l Phii r.a ngudi ban ng;n han

2. Ngudi mua tri tian kudc ngin hen

l. Thue va crc khonn phii nop Nhd nuoc

4. Phni tri ngudi lao dong

) (hrpnr nhxr trr ngin nin
6. Phdi rrd noi b() ne;n h?n

7. Phiri hn thco d6n dl) k.: ho?ch h(, ding xay dlmg

3. Doanh rhu chua lhuc liien ngin han

9. Phei ta ngi han khdc

10. Vay va no thue tiichinh ngin han

11. Du phnng phaitd ng;n han

l?. Qui khen thuong, phLlc lgi
li. Qui binh in gi,
11. Giao dich mua bnn lai nai phiau Chinh phu

v.t7
v.l3a

3.629.043.206

1.510.832.7,15

157.107.850
21.1.081.005

12.608.745

308.720.000

834.00E.4i5

l5I 68.1 .105

10.857.23I.252

32.610.000

I

t
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c6NG TY c6 PHAN sir edn r6e xr
Dia chi: 275C Ph4m Ng[ L6o, Phuong Phem Ngn Lao, Quan 1,1". Hd Chl Minh

BAo cAo rAr cHiNH TONG HoP
Cho nam tai chirh k6t thtc ngey 31 thans i2 nim 2020
Bnng cetr doi k€ to{n tong hqp (tiep theo)

MA Thuyat
sii aiu n;m

I.
l.

CITI TIEU

D- vdN cHt sdHtru

Y6n cht s6 nnu
Vdn gop cna chn so htu
Ciph;it phi th6ng coqryin biiu qulit

rhqng du v6n c6 phin

Quyan chon chuyen dditr.iiphi;u

Co phiiu qu!
ChC.h lech denh gia laitiisarn
ChCih l6ch tjr gia hiiidoai

Qui diu tu pharr trian

QuY h6 hq sip xap doanh nghiep

Qui khic lhuoc \6n chLl' so htu
Lqinhuin sau lhua chua phan phdi

t tt ntrud \tu thut thm phnn p|rl
tnr ki.lih ctii ki h uoc

Lai hh,4n sd Au; chn phAt phii kr hilt

v.21

v.2t 12.626.391.9i l

Y _21 (5.919.701.9r7)

(i.r19.74 t.917)

53.78t.271.401,

N ThiPhi Ngn
'I6ng Gi:im diic

23.a77 .ta9.991
17.200.000.000

t7.]aa aaa.a00

29.894.461.921

17.200.000.000

17.20a_aaa.0a0

29.A94.467.927

12.211.819.134

182.612.787

ngiy 26 thAng 3 2A2t

100

440

{10
411

4\2
.11i

4 t,1

4t5
416
4)1
418
.119

424

421

122

430

431

4)2

2

l.

5.

6.

1.

3.

9.

l0
tl

l2 Nsu6n viin diu 1r ia! duno co bdn

tl. Ngut,n kint phi !n qui khdc

1. NguOn kinh phi

/. Nguun I nh ph 
':,J 

hrnh arJrr' t.rr sr r cu drnn

TONG CONG NGUON VON

TP

L

L Luong Nggc Li6n
Ngrli lip

N

Ki toin tr{tug

Bio cna nn! phii al@c doc.n,tg fiiRan tu\i1ni"h Utia ctio tlichkhti Ehip

t

7

o

o

t0

23.877 .r89.994

L

L



c6NG rY cd PHnN sir cdN H6A xA
Dia chi: 275C Ph?m Ngt Lao, Phuong Phan Ngo Lao, Quan 1, TP. Hd Chi Minh
BAo CAo TAI CHiNH TdNo HqP
Cho nam tei chinh ket th[c ngey 31 theng 12 nAm 2020

L

t
t

BAo cAo Krer euA Ho4.T DoNG KINIr DoANH TONG HgP
Cho nIm tii chinh k6t thric ngey 3l thrng 12 nrm 2020

tl, Thuy6t
\im nxyaHi Trirr

1. Do!nh thu b,in hing vi tung cip dich v',r

2. C,ir khoin giim trn'do.nh thu

l. Doanh thu thuan ra bin hilng ri cung ciip djch v',r

{, urr ron nlng trin

s. L9i nhuin gop ri brin hing vi cung.ip dich v!

6. Doxnh thu hoxr along tii c[tu])

?. Chi pIi tii chnth

Trcng d6: chi thi lai lay

8. Chi pIi bnn hirg

9. Chi phi quen l! doanh nghiap

10. I-gi DhuAn ttuin tt hott dOng kinh dornh

11. Thu nhAp khllc

12. Chi phi kl,ric

ll. Loi nluin klic

11.'I;.g ldi nhuan k6lonn trnfc thu6

15. Chi phi thua thu DIAp doinh DshiOp hien h,rnh

16. Chi phi thud thtr trhAp do.nh nshiep honn hi

17. I-oi nhuin sau thu6 thu nhip do.nh nshiCp

I8. Liii co blln (ron c6 phiau

I9. Laii suY gidm tres c6 phiau

Lun'g Nggc Li6n
Nguli llp

\guyan l\{irh D'ic
Ka toin trudrg

0l

02

10

11

z0

z1

22

2)

25

26

30

ll
32

40

50

5l

52

60

70

7t

YI.1

vI.2

\'I.l

2L1a2.407 .948 41.813.62t.620

VI,6

YI,7

YI.E

vI.8

21.7U2.407 .9llJ

11.66,1.806.?45

8.117.601.203

275.65r.502

3.076.102.711

13.157.060.619

{7.839.r02.648)

2.031.159.601

1.10.958.890

r.890.200.711

(s.9{9.701.9r7)

47.a73.620.620

32.636.532.848

15.237 ,087 .772

196.102.036

267.660.900

267.660-900

5.593.344.067

11.768.004.095

Q,195,819.254)

2.960.695.800

68.918.919

2.891.116,887

695,957,627

213.314,84t

/A
ll"1
{lr{,

\
v.l5

t
(5.9{9.701.93?)

(3.459)

(3.159)

Nguran 'l hi l'hi Ngx

T6ng Giin dijc

182.642.'181

21\

,ll

26 rhing l 2421

l

t

t
B.ia cb kir ?hnittuoc da. cn"g fii Bit hw;tni hBiatiatiich l !i,ghatp
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c6NG TY cd PHnN sir cdN H6A xA
Dia chi: 275C PhAm Ngn Lao, Phudig Ph4m Nsn Lao. Quan l, TP. H6 Chi Minh
BAo cAo TAI CHiNH TdNG HdJ
Cho nam tni chinh kCt thtc ngAy 31 thang 12 nam 2020

t

BAo cAo LU'U cHUyfN rrtN rE TONG Hqp
(Theo phrrdng phdp tryc ti6p)

Cho nEm tAi chinh k6t thric ngly 31 thing 12 nim 2020

Thuy6ttln
CHI'IIIJI]

l. Luu chuyan tian tn holt.long kirl doanh

L Tian thu biin hans, cuns cip dich vu v)

2 Tiin chi tri cho ngtr.,i cuns c;p ha,ns h6a va dich \u
l. Tian chi l.a cho ngudi lao .16ng

4. Tian ldi vay da lrn
5. Ihui thu nhdp doanfi rrghi€f dindp
6 li;n rhu khdc tu hoar d6ng kirh doanh
7. Tlan chi khnc cho hoat dong kinb doanh

t.ul thu.rih tian uih d hott d\ng kn* ttoahh

01

02

llJ
04

05

06

01

2A

i2.035.06,1.350

4.221.746.835)
(8.212 tl6.t72)

59.624.877.368
(r2.907 251 930)
(11.552.946.185)

(299.400.000)

(,+21.120.821)

t5.516.000.17:
(18.289.285.784)

v.1i

2t

22 V.8; Vl.6

23

a.0ri34t7i1l 1t.668.672.818

(1.,198.297.119)

t87.000.000

275.659.502

f
nl
di

e
24

25

26

27

t0

VI,3 196.102.0i6

(729.769-013) (1-t15.195.A83)

B.in dio At phAi tltd. dac .i1n-! fii Bah tht)A nrh B.ia t.t) lii drith i g hol) 12

Dm !itinh: VND

_ Nnm trudc

II. Luu ch(yan tian (i ho4t .lOns ilit (u

L Tiin chi da niua sim, xay duig tii srin c6 dnrh vn
cic laiil]n dnihan khac

2 Tian lhu t(lhanh li, nhuo.ng bin tni sn c6 dinh vn
cnc rdisdn driihan khn.

:. Tian chi cho va), mua cnc cdng cu no cna

4 'r:.r ,, . , .i. .,o r") o..r l-. . -. co, ! .L ro. ..

5. Tidn chl driu tu g6p v6n vio .lon !i khn.
6. Tian thu hdi diri tu gop v6n lio (lon !i khic
7 liin lhu lai cho va), cO rtc vn loinhuan dtrqc chia

Lkt chutin iin thtili tti hol n6 g .tir tut

(1.445.428.515)

440.000.000

(r 3i. i,15.5E9)

i.171.71,1.E56
( 17.756.200.291)

t
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c6NG TY cd PHnN s^r GdN HoA xA
Dia chi:275C PhAm Ngn Lao, Phuong Phcm Ngo Lao, QuAn l, TP. Hd Chi Minh
BAO CAO TAI CHiNH TdNG HOP

Cho ndm ti'i chinh k6r thtc ngay 3 1 th6ng 1 2 nam 2020
Bio c6o Iu! chuyGtr ti6n te t6ng hqp (riep lheo)

Iti Thuydt
Nnm nay

L

I

CHi TIiU

IlI. I-uu chuyan tiaD tn hott dOtrs fii chiih

l. Tiin rhu tt phtit hinh ci phi6Lr, nhin v6n gop crla

2. 'Iian td l+i v6n g6p cho cnc chlr sO htu. mua lai

cd phiau cia doanh nghiep da phel hnnh

l. Tiin thu rt divay
1. Tiin tri n!, g6c vay

5. Tian tud no giic lhu€ tii chinh

6. ca tLic, loi nhuin di xii cho chir so htu

Luu rhuyin riit thuin tit ho;i dAng tui chinh

Luu chuyan tiaD thuitr trotrg Diinr

I ian vi tuung duo ng tian iriu ninr

Anh huong cia rhat d6i ,r' gi6 h6i doii quy d6i ngoiti te

Tian vi tuong duore tian cu6i nIm

I

32

l4
l5
l6

v.20
499.960.000

(7.882.258 100)

50

60

61

70

(321.960.000) (7.382.298.101))

(.r.150.378.246)

9.539.615.058

3.171.179.6t5

6.168.43s.423

5..]89.236.812

TP. Hd chi lvlinh, ngay 26 thiig:

Nguy6n ThiPhi Nga

T6ng Giim diic

,.53r.615.058

2021
.00i

c0t
)H It
rcI

A

?-:j

Luorg Nggc Lien
Ngu&i lip

Nguy6n Minh Dnc
Kil todn tnrong

CONG TY
cdPHiN

cdN

ttia ..:a ,i.t pllar .itatc tla. .ntg rni B.nt hut;t ni r Bna .h kji ch inh k E hdp ti

(121.960.000)

t

L

I

L
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c6NG TY cd PHhN sAr GdN HoA xA
Eia chl: 275C Pham Ngi Lao, Phuqng Pham Ngi Lao, Quan 1, TP. Hd Chi Minh
BAo CAo TAI CHiNH TONG HOP
Cho natn tdi chinl kiSt thtc ngdy 31 thang 12 nam 2O2O

I

BAN THuyfT MrNrI BAo cAo rAI cHiNH TONG HgP
Cho nIm tdi chinh k6t th'ic ngiy 31 thing 12 nim 2020

r. DAc DrtM HOAT DoNc

1. Hinh thrifc sd huu v6n
I o'ri\ {,.1,rn\'r'Uonllo"/\ i|,arr dr\ gu Lrl lJ--t , rlc r\ 'lJc''gr} Cup*Jn

2. Lrnh 1gc Idnh doanh
Linh vuc kinh doanh crha C6ng t_v Id kinh doanh thuong mili vd dich vu.

J. \einh nel'6 Linh (l,,anh
Hoat d6ng kinh doanh chinh cira C6ng ty le: Mua bin thu6c lh diCu sdn xuat trong nu6c, kinh doanh

kh6ch san, nhaL hdng, dlch \u \'an lni vi dich v! du 1ich.

,1. Chu k' sen xuit, kinh do.nh th6ng thu'{rng
Chu kj,sin xuet kinh doanh th6ng thuong cLra C6ng ty kh6ng qulL l2 fiarng.

5. Diic di6nr hoql d6ng kinh doanh cna Cang t].
Doanh {hu nirrr nay cira C6ng ty giern dnng kc so v6i narm lrLldc ohir )ALr Ii do dich covkl 19 vi Xi
nghi€p Dlch vu VAn tni H6a \e Sii Cdn ta ngung hoat d6ng til ngay 0l fi/ing 7 nam 2020. DAy ld
nguyan nhen chinh Iinr cho ket qua ho?t d0ng kinh doanh nam nay ctt c6ng tv 16.

Ciiu tnic C6ng ty
Cic don v!tttlx thu{)( *hAng ci tu cdch phip nhAn ha!:h todn phu thuic
']an dor !i Dia chi

6.

l{98

1G1
nafl H

i{ vi'
&tKhnch san Fiii Van

Khach san Ki D6ng
Du lich Duoirs snt Sai Cdn
'f rfq rim Dich \1r vi Kinh doanh tTia arc

KIrAch s?n Ca Sii Cdn
Kharch san Duong s;t Nha Trang
Khech sall CiNd

Khrch san Dunns sit Da T.at

NI)i hang Kh/rch snn ttung Trieu

Xi nghiCp Dich vu Van tei Ha,a xa Sir
Gdn(*)
'liung lrim Dioh vir vri Thuorg mqi Llinh
Tri6u

69 Hu)'nh Thuc Khring, Phuong B6n Thanh, Quin i,
TP H6 Chi iuinh
l0D K! D6ng, Phud g 9. Quan 3. TP. H6 Chi l\'linh
l0D K,i D6ng, PhLrong 9, QLrArr 3, TP. I16 Chi Vinh
5l DLrong 20, Khu ph6 4, Phudng Hi6p Binh Chnnh,
q rr ll,. Dr... lP Ho.lri \linh
01 Ngulen Th6rg, PhLIong 9, Quan 3, 1P. H6 Chi \linh
l7 I hlliNguy6n, Phuong PhrLrlc Tdn, TP. Nha Tlang
Qu6c 16 I A, Th6n LEo Son l, Xn CiL N6. ltuyfn Thuin
Na1n, Tinh Ninh Thuan
0l Quang Tftrng,1P. Dat Lat,linh Lern D6ng
146/l:l Kha Van Can, Phuong Hi€p Einh Chinh. Quan
'fhir Dirc,'l P. I16 Chi Minh
rr \g rir lp6rg. P .rrurg o. eLrin r. tP. ll. .lr, \lir.lr

ll0i4B Qu6c lO 13, Ph(rdng Hi€p Binh Ch6oh, Quen
Tht DiLc.1P. H6 Chi Nlinh

.P tl!
I

I
L.

I

(*) Xi nghi6p Dich vu Van tei H6a xa S:ii Gon t4m ngung hoar dong lir ngiy 0l thing 7 nAnr 1020

7. Tuyan uil vi ttri nlng so sfnh th6ng tin tron Bio ciolii chinh
Cic s6 lieu tuong img cirr nim kudc so senh dLroc v6i s6 lieu cira naln na).

Nhan vi6n
lrr r'"J] ker ,'rrc '.r ' r ri .l'rrrr Cor'; r1 rc -- r|r.1 L en dr :, L:r'. r.<. r.o dirr n;n l" 'li rh;
vien).

8

BA, nllrit tti h tuf ld 
"tat 

btj pri, h?p ninh i phd tJLtu. l!. tit s rdl Bh cna ii chnfi iry r?p 14

t



c6NG TY cd PHIN sAr cdn n6l xl
Dia chir 275C Ph?m Ngd Lao, Phuone PhaIn Ngt Lao, Quan 1, TP. H6 Chi Minh
BAo cAo rAr cHiNH roNG HoP
Cho nam tai chinh kiit thtc ngay 31 th6ng 12 nem 2020

Ilin thuy6t minh 860 c6o tli chinh t,5rg hqp (tidp theo)
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Nim tii chinh
Nam tni chinh cta C6ng ty bit diu til ngaif 0l theng 0l vd k6t thno vdo nga) I I theng 12 hing nam'

Du'n r i li6n 16 sri tlung trong kil todn

DL"n vi tian te sir dlrng trong ki! ro6n IA D6ng Vilt Narn (VND) do phan lon cec nghiep vu duoo thuc

hi6n bing clon vi tiAn tE VND.

III. CI1UAN MVC VA CHT DO KT TOj.N AP DUNG

1. Ch6 dO k6 tonn np d$ng.
C6ng ry rip clung c,ro ChLrin mLLc rii toin Viit Nam, Chi: d6 Ka toin doanh nghiep Viet Nam aluqc bao

hanh theo Th6ng tu sii 200/2014/TT BTC ng2iy 22 thrng l2 n:tm 2014 lti orc th6ng tu humlg d6n thllc
hion chuin rnLLc k6 todn cira BQ f-ii chinh trong viQc lap vi trinh bny 860 cr:io rii chinh ta)ng h9p.

Tuy6n bii vi viQc tunn thi cluin muc kd torin vi ch6 dO kii torn
T6ng tiiim d6c dam bio da llran tht y€u cau ciia c6c Chuin mlLc K6 toin Viet Nam, C

doanh nghiep ViCl Nam drac ban hiflh theo Th6ng ttL s6 200/201'1,'fT BTC ngi) 22

20la cnig nlLL cic th6ng tL.hu6ng din thsc hiin chuin muc kd toen cta Bd Tni chiDh

vi trlnh biy 96(r cio tdi chinh ta,ng 1r!,-p.

II

1

N.{M T.\r cHiN'E, DoN U TrltN TE stl DuNc rRoNG Kt To,iN

w. cric crriM{ sAcH Kf, ToAN iP DUNG

L

2
hij dO K6 toen
theng 12 nim
trong vi€c lAp

:tU

il.,

1.

vail

Co s& Iap Bio c6o tid chinh
860 ceo Ai chinh dugc lap tren co so k6 toir ddn tich (trt oic th6ng tin liOn quan d6n cric ludng tiin).

Cic don vi lruc thuoc hnrh thnnh bO mny kd torn rieng, hach torn ph! lhuoc Bio caio tai (hinh t;ng
hqp cirs tonn Cong r) duqc lap r|en eo so titng hqp tseo clo tii chinh cta cltc don vi krc thuoc. Doanh

thu r a su rlu 3ina .ac dor t i truL thuo! drroc loai tril khi l6p Bdo cao tii chinh t6ng hqp.

ti6n \ i ci( hhodn tunng rluong ti6n
Tiin bao e6m tien mdt va ti'n gti ngan h'lng kh6ng kj' han' Ciic khoan r ong duong ti€n ln cnc khoin
d..,r lir.rn l,,,,'.^rl,u. rnLl,tr tt"iit'olc oi,. n, rh'ii'g li ur rred).1:'rr ttr.cnkr-i-;n; trle d;i 'l(
dinq tha;h m6l luole tidn r5o dinlr va khirns et, rrri ro Lrong \ ii! ch'r\in dui tharrh tiCn lai rhdi diCin

bio cio.

Crc khoin diu tu viro c6ng cu v6n cria tlun vi khic
Diu tu vdo c6ng cq viirl ciradon vi khdc bao gim chc khoin diu tLL c6ng cu v6n nhung C6ng R kh6ng

c6 quyil1 ki6ur sorit, ddng kidm so6t hoirc c6 rirlh lrudng ding k6 d6i vdi b6i aluqc dau lu-

,-ck o.n .rr r ru \"o conl c . lon, .. d ,n \ i khdc drrfc g .nl.inba-.r.. rllco gi. got. bro r,m g.a

1nua hoEc khoen g6p v6n c6ng crc chi phi tru( tiip lLin qLrin ddn ho?t donts diLr tr' C6 ttrc vi lgi
nhui,n cila cac ki trudc khi khoin diu tLr dLLgc rrLra dLloc hach torn ginm gi6 tri cha cninh khoan dau

tir aO. C6 ti'" uu foi ,rfr"in cira cnc kj sau khi khorin diu tLr duqrc nua duoc ghi nh6n dorntr rhu Co tLrc

ai,* 
"r,a" 

tins .; phi6u chi dLrociheo doi sli lLr@g c6 phi6u tang rhcm, kh6ng ghi Lrhlrn grJ rr! (o

phi6u nhAn duqc.

BAn h1\it, n, ri;!y lA ritbi rhin hdP tharh\iPhtndw.d...i !\,tt Macnadchinh inghop 15
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c6NG TY cd PHnN sir GdN Hoa xA
Dla chi: 275C Ph4m Ngt Lao, Phuqng Ph+m Ngfi Lao, Qu4n i, TP. H6 Chi Minh
BAo cAo TAI CHTNH TONG HOP
Cho nim tai chinh k6t thfc ngay 31 theng 12 nam 2020
Ban thuy6t minh B60 c6o tai chrnh t6ng hqp (tiiip theo)

i

Du phdng i6n thrit cho cric khodn diu tu vdLo c6ng c9 v6n cta dcrn vi kh6c duqc trich lQp nhu sau:

. boi uoi khoin diu tu vdo c6 phi6u ni6m y6t hoic giri- tri h9? li khoan diu tu duqc xic .iinh tin

cay, viec lAp du phdng dga 1r0n giii tri thi t rlng cta c6 phiott.

. D6i voi khoen deLr tu khdng x6c dinh duac gii tri hoP l! t3i thoi diem bio cao. viQc l(ip du phdng

ddgc ihlrc hiCn cin cir vr\o kloen 16 curt bcn duoc d.ru ru \oi rnlrc lnch lap bants chenh lech gina

v.)n diu tu thuc td cia c6c chLi str h[[r vA vijn cht sd huu tai ngdy k6t thlc ndm tdi chinh rhen voi

tj lQ v6n diiu 16 cta C6ng t-v so voi t6ng v6n diAu lC thuc ga,p tai dLn1 vi klic

Ting, giim s6 ds phdn8 t6n thit diu tu vio c6ng cu v6n cira don vl khic cin phii trich lap rai ngav

k6t thirc ndm tdi chinh drqc ghi nhan vio ohi phi tei chinh.

Cnc khoin phai thu
C6c khoan nq phai thu duqc tinh ba), theo gie lri ghi s6 trt di cdc khoen dg phdng phdi thu kh6 ridi.

ViOc phar loai cec kho?in phii thu la phii thu kh6ch hdng vi phii thu khec duoc thuc hi€n theo ngulCn

tic sau:
. Phii thu cLla khech h:ing phin 6nh cnc khori. phAi thu mang tinh chdl thLlong m+i ph6t sinh tir giao

dich c6 tinh ohit mua b6n giila C6ng ty \d nglldi mua li don vi d6c lip vcii C6ng t,"".

. Phrii thu kh:ic phan enh cic khorin phai thu kh6ng c6 tinh thuong miii, kh6ng li6n quan den giao

dich ua - ben.

l)r pl,ollc ph. rhll \h', ,lu. .iuo. l-rp chn rrrrrg r'h ,in rro p) ai rh.r k', doi car i.r I ro tL,oi nfi q o h:rrr

cira cic khoAn no sru khi da bir trir vo"i khoarr nu ph LL tra (neu cu) huAt dlr kier rnuc ta)n that c6 th6

xiy ra, clr the nhu sau:
. D..r r"i rro pnri rlru qud h.rn Ih:rnh to..r:

l0', gia Ifl d;i r oi khoin no p r;i thu qui h4n tt tren 06 thing den dLLcri 0l nnm.

- )U o!ijtrid^i !oi khoannophai Inrr ourhrnru 0inirnderr dui.0l n;n.
70% gi, n i d6i voi khodLn nq phai thu que han tir 02 narm don dudi 0i narm.

' 100% girl tri diii v6i khoin no phaithu quii han tt 0l nem trd l6n.

. D6i v6i ng.phAi thu chra qui hin thaoh toan nhung kh6 c(, kha ning thu hdir cin tu vao dr kref

mfc tdn thet d6 lap dlr phdng.

Tdng, giirn s6 du dLr phong nq phii tlN kh6 ddi cin phii trich lap rai ngi-v k6t thLlic nim tiri chirh dusc
ghi nhAn v,'o chi phiquan li doanh nghi6p.

Hnng tain kho
I tinitdn kho dLLgc ghi nh{n thco gii th6p hon giila gid g6c vi gid lri thuin c6 th€ thvc hiin duoc.

IIing tdn kho cia C6ng ty ld nguycn vat lieu vd hang h6a. Ci6 g6c hdng t6n kho bao gdrn chi phi mLra

vn cric chi phi li6n quan tilrc tidp fnac pnat sinh d6 c6 duqc hring t6n kho o dia diam vd lrang thei hien

t4i.

Cii xuit kho duqc tinh theo phLrong phdp nhap trudc, xuit truoc ve drgc h+ch todn theo phuong phdp

kc khai thudng xLrydn.

Gie tr! thuan c6 dra thlrc hi6n dLrgo la gi6 brn lldc tinh ota hdng t6n.kho trong kj sen \u;t, Lrnh do,nh

binh thrc,ng tru chi phi LIdc tinh de hoen th:rnh \'d chi phi LI6c tinh cin thiet cho viec tiiu thu chirng.

DI phong giam gie hing t6n kho duo. c lap cho ttog mat bring tdn kho c6 gi6.g5c lon hon giii rri thuin
c6 t;d rhirc-hien;uqc. iang. gidm st, dLL dv phdng ginm giA hing ldn kho cin phrii rich lap tiri ngd)

\ittlrLrcna.rr. clf,l duqc;h nra'...;.ironh,r3bin.

4.
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c6NG TY cd PHAN sAr edt u6r xn
Eia chir 275C Ph?m Ngn L6o, Phuong Pham Ngfi Lao, QuAn 1, TP. H6 Chi Minh
BAo cAo r.Ar cHiNH ToNc HoP
Cho nem tdi chinl k6t thlc ngdy 3 1 th6ry 12 nam 2020

Ben thuy6t minh B5o c6o tid chinh t6ng hqp (ti6p theo)

6. Chi nhi tri tru6c
Clri phr tra rruoc buo gorn cac rhi phL thuc t6 da ph6t sinh nhung c6 Ii€n qual1 ddn k6t qun hoat d6ng

srrr :ru6r kinh doanh rua nhieu l) ka toan. Chi phi tra trr6c cta C6ng ty chi,v€u li ohi phi den bi,
c6ng cq, dung cir vi chi phi sira chira. Cic chi phi tre rudc niy duoc phan b6 !oi8 khoeng lhbi Sian

tr6 trudc hoac thoi gian cric lgi ich kilrh te tuorg fng dugc t4o ra tir crc chi phi ney.

Chi phr din hu rhc hitn khorn liin ili tra dE c6 dLroc phin dit C6ng t-v dang st dung v:i du!'-c phan b6

v2io chi phi thco phu(nlg phip dudng lhirrg tuc,ng ing vdi thdi gian sti dqng dat (50 nnm).

Ctjng , tr, nu,tB c
C:ic'cdrig cu, 

"dIng 
"!, 

.li dua v,Lo sir dlrng duo-c phan b6 vdo chi phi theo phlrong ph6p dudng thing
vdi thoi gian ph6n b6 kh6ng qui 03 ndnr.

Chi pli sna chttl
Chi;hi sira ,rhara tdi sin phet sinh mOt lin c6 gin rri lcn dLlo-c phan bd va,o chi phi lheo phuong phrip

dudng thing trong 0i nim.

t

t

L

I ai rao lhui ho?t d6ng
'thue tni snn dLLqc phiiloai li thue hoat d6ng n5u phAn lon rti |o vd lo-i ich gin lidn vci quvdn s,:! htLr

tni s:in thu(ro v3 ngLrdi cho thu€. Chi phi thu€ hoat along duqc phin ,nh vao chi phi theo phuong phip

dLrdrrg thing cho su6t thdi hqn thua tai sin, kh6ng ph!r thuoc vto phron!l th c fianh torin ti€n thu6.

l rr \jrn co drnn lluu nnrn
l.'. .an ., d:r n lrrr 1I h,l,roc thi 'ir rh<o ngrrlirr ei, rrrr h.ro mon l-r ke. \grr\in giJ la. ':tn c;
dinh hiiu hinlr bao gam toin bO crc chi phi mi C6ng t-v phii bd ra d,i c6 duac tni s1in c6 dinh tinh den

thdi diim dua tni sin d6 vdo tr4ng thrii sin srr)g st dung. Cac ! lri phr. phat.\inh lnu Shi nhan ban da

ohi duqc ghi tang ngulcn gii rti sin cd dinh niu cdc chi phr na) chic .ha r lttm tJng lqi ich kinh t€

trong tuon"g lai cl'o st dUnS tai san d6. CAc chi phi phrl sinh kh6ng th6a men diau ki6n tren drqc ghi

nr ,n l.r r r'p r. .dn \rdr ki rlr LlJ.rlh uonq n1m

I
t

t

L

L

LL

5/c
BAC

rt'[t

\
'-o)Khi tdi sdn c6 dinh hlllr hinh dllqc ben hay thanh l]i, nguy€n gi6 vd giri tri hao mdn lfiy ke dufc \6i so

vi lai, 16 ph:it sinh do thanh li du!,-c ghi nhan vao thu nhAp hay chi phi lroog ndm.

'Iai sin c6 dinh hiru hinh rlLrqc khiu hao theo phuong fhrp.itrung thin! dux trin lhoi gian htru dung

LLoc tinh. Sd nnm kh6u hao cira chc loai tdi sdn c6 cllnh htm hinh nhLr sau:

I olilai .-n co dr I I so nir'
Nha cta. vAl kien tr[rc 0'1 ' 28

Mey moc vi thi€r bi 03 - 05

Phlrong tiin van tai, truy6n dan 06 10

Thi6t bi, duns cu quen li 03

Tni sdn cil dinh v6 hinh
I ji,.rn co J.nr r o hrn r,luo. Lhi lrien rlreo ng.rren !ii lrir h:r mor lir| ki.

Ngut€n giri tai sdn c6 dinh !6 hinh bao gdm toan bO cdc chi phi mri C6ng t) phai bd r: di to dLroc tar

sa; ;6 di;h ti,,h den thd] aiim aLra tai sli ao vao trang rhrii sin sang sir dtrng. Chi phi lian quan .len tai

sdn c6 dlnh v6 hinh phit sinh sau khi.ghi nhfn ban diu duqc ghi nhin ld chilhi s,in xuit, kinh doanh

trong ki tri khi cec ;hi phi niy gin Iiin vdi mQt tii sen c6 dinh \'6 hlnh cu th€ vi llm ting loi ich kinh

te cdc tai san niy.

Khi tii snn c6 dirh vd hinh dusc bdn hay thanh li, nguyen gi6 va gi6 tri hao m6n ln,v- kd dLroc roa s6

vi lai, l; phit sinh do thanh l! duoc ghi nhln v:io thu nhap hay chi phi lrcng nam.I
I

Birthry;lnli"hnbiinit5aph.inharlitii)\;pnitnxn.il.c.idgrABno.i.titchinh1;hgtnp 17
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c6NG TY cd PHAN sAr edru n6a xr
Eia chi; 275C Ph?m N8i Leo, Phusng Pharn Ngn Lao, Quan 1, TP. H6 Chi Minh
BAo cAo rAr cHiNH ToNc HoP
Cho na,.n tai chinl k6t thtc ngay 31 th6ng 12 nem 2020

Bnn thuy6t minh B60 cdo tni chinh t6ng hqp (ti6p theo)

10.

11.

12.

Nhd

Tdi san c6 dinh v6 hinh cta C6ng ty chi gtrm chlrcmg trinh phin mam mey tinh.

r hi nh. lien q r:,n din c;- c,,Lrong lrrnh ph"rr mim m:1 Lrr h khong pnai la mal b rhan Pin l'r !''
ph,rric;n; ." iFn qrrrn du"' ro r noa. \''u <n 5ia -u: cl-unr'3 r-r'rh pl drr nern rn4 rr h h rui r b'l

.i. ch phr n., Cong q da clri rr t nl- der' rncri d d n du.r ph.ln m(m rd^ 'u Jung' t hrr^rr. trrnh ol-itr

',<nr mr\ till orr,,i-kldr hao rl'.u plrtro.lg fnjp rltr^'r! Ilrarrg lrone 0b na n

B:ir tllng sdn diu trr
BnJirc-urrdr,.rrr l: nha rnr.o. -c, h'r.r rrr"corrgD.B:rl lqng';nJduru.hcInrredlocrl-ehi'-'rrltro
nq'rt.,!",rrhJ',r^rlr'l)li.Np',1cr.gir.'r"birC"n5'a.dr..rul;ro:rrr10.'c'rri fhr ma ( onr ')
pt r. ooL ,^,. p:'rrr.hqf, l) -rrl cdc k., irn LILJ- ra d< Irxo doi rrh:r'rr ci dtr^c b rr J^r t 'dn d tu ru trrrh

.t, " ,t "l.t ;- mr ., h,,i- ^;\ dinJ Loan lha1h.

C6c chi phi lien quan d6n bit dQng san aiu ru Phdr sinh sutr glri Jrhen.b.tn rlirr duo. ghi rhin vdo chi

phi, tdr khi chi phi nary c6 khi rring chic chrir lam cho brt dqrLg san drrr ttr tao ra loi ich kinh t€ trong

ttrong lai nhidu Lon muc ho+t dong duac dinh Siri ban dau lhi duoc ghi ting nguycn gu-

Kl,i n1' ,lnnr .in Ji., rr. orr,. bin. r'e..ter' gi.r \. 'ra lr lrao rnon l:) ." drq. t", 'J ! lii lo nro

phet sinh dLroc h4oh toin vlo thu nhap hay chi phi lrong nim.

Vi6c chuy6n til bil dQng sin chir sd hillr sil dung hodc hang t6n kho thanh bit d6ng snn diu tLI ehi khi

chJr so hiu chiar dirt siidsng tdi sin dri rn bit d-iu cho b6n khic thu€ hoat dQng hoic khi kdt thtic giai

doan xay d!mg. Vir)c cltuy6n ln bit dQng srin cldu nr sang blit <1Qng sin cht so hlru sil dlng hav hing
rdri kho;hi khi cht so hiiu trit aiu sn rlpng tai sin ndy hoac bir rldu triin khai cho muc dich bin. Viec

chu),an tu bit d6ng sin dau tLr sang bit du,ne 5an chu sr, hiru str dung holc hang Iorl kho kh6ng ld r

rl -1 oo n1'r1cng..rha1 p :r r. (on l*. crh car Jong'dnrrr r,'r1 .huyind"i.

B:r J.'n,, .a ,,liu tu ru d!'np di ch^ lh re uucr- lhi.L n, , rn<o phuonp fl.ip drlorr" rhin5.llra trin rnoi

gian hirridung u6c tinh. 56 n:n khiu hao cta b6t d6ng sin diLrtLr nlru sau:

Loai t':ii srin c6 dinh s''j n'un
1l-25

l

I

:

Chi phi xiy dg'ng co b6n didang
Chi ;hi xai dr,;n;co biin do dang;hin 6nh ca. chi ph, lien qu?n trrrc tief lbl1o g;m cn chi phi lii vav

c6 li€n quan phti hap voi chi h sich kit lo rn crls Cong I\ ) LJin td( lri sorL dang trong qLrd trinh xiy
dlrng. may m6c thi6t bi dang lip.lEt de phuc vu cho muc dich siifl xuat, cho thu6 vA quan li cnng nhu

chi phi lien quan d6n viec sta chila tai sirn c6 dinh dang thuc hi€n. Chc tii san niv dLr!,-c ghi nhan theo

gii 96,r va kh6ng duqc tinh khAo hao.

( ic Lhonn nu phai lri \a chi Ihi I'hri rri
Cic khoin qpiai tra vd chi phi pliai tftiduocghi nhin cho s6 tiin phii t|a trong tLlong lii lien quan

d6n hnng h6a v2i dlch vlr da nhin dLro. c. Chi phi phii tri droc ghi nhiri dlra tren cic uo'c tinh hqp li ve

s6 !iin phdi tra.

Viac phan loai cic khoen phai tri li phai tri nguli bdn, chi phi phii ra'rd ph:ri trA khdc dtLoc thLlc

l-ien thco nguiFr r;c s"U:
. Phii rrd ngrdi bin phin 6nh cnc khorin phei tr:r nrang tinh chat thtrong nr4i phltl sinh tt giao dich

mua hdng hira, dich vtt, tdi sin vi ngudi bin li don vi d6c lap voi C6ng ty.
. Chi phL ph;r tra ph.ln anh cic k|o; I phei tri cho hdng h6a, dlch vr,r di nhin dLrgc ti ngudi ben

lrorc da c .n. cJp . ro nLLioi 1r', rlr.rn: c\ur cl'i trad^chrr:r cohoidori hoac chLIJ dl l'o 'u' ri
liOu kd torn;d;c khodir phrii trd cho igut,i lao di,ng ri tian luc'ng nghr phep. cdc khodn chi phi

sin xudt, kinh doanh phaitrich tru6c.

Bt)r thtty!! nnh rq\ ln 6t b; pha\ hqP thnnh ta phAi il@c ,1Dc cnry ir BAa 'i' ldi chlnh tins n@ 18
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c6NG TY cd PHAN sAr GdN H6A xA
D;a chl: 275C Ph4m Ngt L6o. Phuong Ph?m Ng Lao. QuAn l, TP tti, Chi tr4inl

BAo cAo rAr cHh,{H TONG HqP
Cho nlm tei chinl k6t thlc ngdy 31 thang 12 nam 2020

Ban thuyi5t minh Bio c6o tii chlnh t6ng (ri6p theo)

13.

14.

. Phai rli kh6c phan 6nh cdc khoan phii llla kh6ng c6 tinh thuong mai, kh6ng lien q(Lan dEn tsi'Lu

dich mua, bin, cunltcap hdng h6a dich vtt.

Cac khoAfl ns phei tla vd chi phi phrii trA duqc phin loai ngin hln vd ddLi h4n tr6n Bin! ctrn d;i k' toan

r,r'g hqn crn .u he, kt han t"n lti lai rts:r) krr tl,uc ni n ri: .lrrnh.

V6n chri s6 huu
Viin et) cnn chi si huu
V6n lop cira cht sd liru drrqc ghi nh6n theo sd v5n thuc ta dn g6p cira cic c6 d6ng.

Phnn phiii lqj nhuAn
Lo-i nliuin saurhu6lhu hap doanh nghiCp duqc phan ph6i cho cic c6 d6ng sau khi datrich 16p cec

quy theo Diau 16 cna Cdng t) cung nhu cdc quy dinh cia phep luat !a da du-oc D?i hQi d6ng c6 d6ng

phe duyCt.

Vi€c phirn ph6i lq; nhuin oho c6c c6 d6ng dtLoc cin nhic d6n cric khoAn muc phitian te nim trong loi

,l,ra,i sau inuil .i ,r, pl,in ph6i c6 tha inh hrong ddn ludng tidn vi khrl ning chi tri co ttrc nhu lli Jo

dlnhgi6hi tiri san mang di g6p v6n, lai rlo d.rrrl giJlai lic llLorn rnuc L sn ri, cj. c6ng cu tdi chinh

vacec khoan mlrc phitien te khic.

Cd tllc duqc ghi nhan li n.- phni trri khi duqc Dai hoi ding cd dilng phi d[y€t.

t

I
I

15. Ghi nhan doanh thu vi thu nhap
Doa h thu hti hing hoi
Doanh thu b1ln h.ing h6a drroc ghi nhdn khi c1i,rg thdi th6a man cic diiu kiSn sau:

. C6ng q da chuyin giao phin lon riri ro ',n l!,-i ich gin li6n voi quvin sd hiru hdng h6a cho ngudi

. C6ng t) kh6ng con nam git quyin quin l1i hdng h6a rlhu nguoi sd hlLu halng hr'a hoi! qr ) en kicrn
.odl h.,nt h.'.,.

. Doanh thLr dLrqc xic aiinh tLlong d6i ch;c chin. Khi hqp ddng qu)- atinh ngrdi mua droc quy6n trd

lai hnng h6a;n mua theo nhiing didu kiin cl.r th6, duanl tt,t'it,i clLrgc ghi nl.rn .hi nhr'l'ng diiu
kien clitlre d6 kh6ng cdn tan t4i ti nguoi mua kh.^ng dLLqc quyin lra lai h:ing h6a (tril trrong hqp

khtch hang c6 quyin lri lai hing hoa dlldi hlnh thtc d6i lai de lav hang h6a, dich vu khic).
. , Jnl \ .'; I n"c c rl,r d(,v. lo r. kirr' ri rir gia" riich b" hr rv.

. \d-drl,.iucrc. :ph ierrqr-nrlervr. dicrb.'r|r:r'rg

Doanh thu t:ung cip dich vu

D 1r' r'....r ; rrp .t;ct- ',. a .". s.iI j khi jo'rrl'.i rho.' .lrtr. oiirr . qr''r.r

,R
STY

r[ $tNll

ITiIU\

&c
@

t_

Doanh thlr duqc xncdinh tLrong d6i chic chin Khi hqp .l6ng qoy dlnh ngLrdi mua duso

lai dich vu de mLra theo nhtng diau kiOn cu th6, doanh {hu chi dLl.tc ghi nhan khi nharng

c! th6 d6 kh6ng con t6n lai vi ngLldi nluaklLorL3du"ctlLrdn ki lri dcI \rr d; cun ctrp

(or"t\,l.,ho:.. ..:r\.drr...oi .clr \ hrer jia" d:cl' c .n-' eip di. ru r..
X.rdirr d r, cplrrncor g\'(co.iho..n h1n \rorhoidiimtrd.Ji,o.

quyin ki
didu k ien

I

Xdc dinh drigc chi phi phit sirh cho giao dich vi chi phi d6 ho,in thdnh giao dich cung tip dich r Lr

'frrdlrg hop dich vu dtrqc thvc hiin trong nhicu k:i thr doinh th! dtrot ghi nhin trong ki duoc cin cir

rio krt q..a pl'-r corg ' i. dr otrlh-nr.\rorr:::1 k.lt rl'u. '\ kd loan.

I
t

Bin1j t, nhn har ia ba ptii )1.. trir|t ti; Phni tuac dac rn.s fti Bna.noii'hiht !6 8 ho? i9

I

L
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c6NG TY cd PHAN slr edn x6e xr
Dia chi: 275C Pham Ngi Lao, Phudng Ph?m Ngn Lao, Quan 1, TP. Hd Chi Minh

BAo cAo rAI cHiNTI r6NG HQP

Cho nam tai chinh kitt lhtc ngey 3l th6ng 12 ndm 2020

Ban thuy6t ninh B60 cno tni chinh t6ng h (tiip rheo)

Doanh thu cho thut tii sarn ho(t A0 e
Doanh thu cho thue tiii sin hoat dong duqc ghi nhan theo phuong phirp dtrdng thing trong su5t thdi

gian cho thu€. Tian cho thu6 nhan fu6c cta nhiiu k,i duoc phdn b6 r'io doanh thu plin hqp v{ii thdi

gian cho thu0.

7'iin ttti
I:i'n a dr..gr.i ',' ;r Irfl,.cI ' , IhJi g:a-r'la ''rjt t'rr. rc rtrng k).

Chi phi di vay
Cli pni ai ury rrao gim lai tiin vay vr\ cr'ic chi phi khec ph,rt sinh li6n quan truc ti6p d'n c6c khoir

16.

11.

18.

vay

, ipr'i di \.t d. .qlri nh,irr \:ro(r, fl, ^hr 
plr..r rrh. lrrri.rln prhi ol' di \"\ linorr'n rrrr' t:cp

din iii a r u r r r ( i \ o I r r J I r o .l . . i r \ r r d I rri ';n d 'lrrrg rdr c' mrr rhc,i 5rdn 'lu o. irrren ll rl"n!) di
c6 th6 dLLa rdo sir dlng theo muc dich dlnh trLi6c hoec btu lhi chi phi di vay nA)'duqc tinh vio gi' tri
cta tai san do. D6i \:oikhorin vay rieng phLrc vu viec xav dLlng tii sin cd dinh, b;t d6ng sin dau tr, lai

vay duqc v5n h6a k6 ci khi rhdi gian xAl d,,rng duoi l21hilr8. Cic khoin thu nhap ph6t sinh ti viec

diu tu tam thli c6c khoin yay duqc ghi gie nguyen gi6 tii sin c6 lien quan.

D6i \',ii clc khoen viln vay chLmg tron.lr d6 c6 sti dqng cho mqc dich dAu lu xO dLlng hr'-LU sin ruat ttri

sin do dans thi chi phi di vay v-5n h6a rlLrqc xic ainh theo tj 16 v6rr h6a rl6i !6i chi nrr li) [i birrh

q,,an g;a qu-yin phni snnr cho viSc diu tu rn1'rltrng co brin hoic sin xu6t tdi srin 
'16' 

l) le \on huJ

riuoc tinh iheo r.n l0 lai suit binh qLrin gia quyin cia cic khoan vey chu-a trri trong nim, ngoai trir cec

khoin vay rieng biet phuc vu cho muc dich hinh ihinh m0t lii san cu th6.

Cic Lhorn chi pIi
Cl,i Dhr Li nhamq khoxn l]m giern loi ith kinh t6 dLro. c ghi nhaD tai thdi di6m giao dich phit sinh hoic

it,i .o ll,, n" ,*1,'onl ooi chi..lrin .ptrir 'inlr 'r rrsi'rorll.i\l,orrrllrInb:!Ld"c ' ri<rr lr"rcl rr"

( 1. llo.n crii plrr r- \ho-n ilo rnlr r 'r.1, 
-o rao r" plr'ri rIr '. gh' rhirr d'' ; rh"i lreo rv 'rrn ' p' rr

hop.TrongtrLLongho.pngu16nticphthoprLLng'lot\or ngrr\entactr'1nlrong cIIphirlLrqcghi nhir
oin cir vio bdn chit rd quy dinh cia cic ohLrjn In!c I't tuin de d.tm bno nhdn rnh gi'ro dlch mQt cdch

trung thlrc, hQp li.

'Ihu6 tl'u nhip dornh nghign
C lLi phi thuc riru rrhqt d".rlh n3hiep bno gnrn thu6 thLr nhnp hiQn hinh vi thu6 thu nharp honn l4i'

7h ,:th nhqhi.t hn h

lhu6 thu nhAp hidn hanh lar khoa,n thu6 dLloc tinh dLra tren thu nhi-ip tinh thlLe ThLr nhap linh thu"a

ch€nh lech sovoi lqi nhu{n k6 toin ld do dicu chinh cic khorin ch6nh l+ch tam thoi ciir thLre \'r k;
toin. oic ohi phi kh6ng rlLLoc rrtr cnng nhu diiLr chinh crlc khoin thu nhnp kh6ng phni chiLr rhrri I a cac

khoin 16 drgc chu)On.

I llte ll t t,filp Itintt tttl
Thua thu nhAp hoan la; li khoin thu6 thu nhap doanh nghiep sc phai nop hoic se dLrqc hodn lai do

chcnh lich t?nt thoi gina gir tr i ghi ro cu.r l:ii sen vi ng phei tri cho muc dich lAp Beo ceo t'zii chinh va

(o so trnh thue thrr hap. I hrLi thtr nhrp [oan lai Phii tri dLrqc ghi nhin cho tat ci.cic khoan chenh

Iech tim thdi chiu thua. Tni sen rhu6 thu nhip hoin Llichi ducrc ghi rhin khi chac chin trong trrong lai

si c6 iqi nhLrdn tinh thu6 rti sLi dung nhirng ch€rh lech tlm thdi duoc khau trn nay'

,N
AA

H

I

I

20

L

I

l

L

lin ,ttutit ntnh ri, h ui! bi phin hap ii hx Pltt,luo.,!0. cinr tdi Bn..ia hic,i"h iry hdp
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c6NG rY cd PHAN sAr edru u6a xn
Dia chi: 275C Pham Ngi Lao, Phuong Phem Ngt Lao, QuAn I, TP. Hd Chi Minn
BAo cAo rAr cHiNH roNG HoP
Cho nam tai chiri kirt drtc ngdy 31 thang 12 nam 2020
Ben thuyiit minh Bro cro tni chinh t6ng hqp (tiiip theo)

T,Ll san thud thu nhap hoen l:ri vi thu6 thu nhap hoan lai phei h,i du(rc bit tru khi:
. r'oILll ." qu1in lr"p t,hrt,,l r,. b' Irrr:':1 L i .; n ' 

t 

' 
. . ,' r u I n , n i<r, l,rrr'l 'o I tr(: rl,,r ,h.ln

hi€n hnnh phii nop;vi
. Cic tii sin thu6 thu nhip hodn lai vd rhud thu nhap hoan lai phii lre ndy li6n qlran d6n rhue thu

nhep doanh nghi€f duoc qunn li boi ctng mot co- quan thu6:

- D6i vdi cirng nr61dol vi chilr thu6; hoic
Cdng R du dinh thanh toin thu6 thu nhAp.hien hinh phni tra v,i tii s:tn thu! riru nhfp hitn
hrinh tr6n co sd thLrin hoic thlr h6i tai sen d6ng thoi voi viec thanh toen no phni rfti trong lnng
ki tuong ]ai khi c,rc khoin trQng y6u cria.thu6 thu nhep hoan lai phii trl hoic tii sen thr€ thu
nhAp hoan lai du!,-c thanh tonn hoac thu h6i.

19

u.rrrigh; -ocrd rii '6 rhue r',u nl,ip Llo-nh ngr,i'1n loa'l lai drrJ(x<m(ctl3i \.o 1g.) \er rl rr-nirrr
tii chinh vA se drm ghi giim da inilc dinr b;o (h:r( ehin to dt loi nhurn tinh thrrc cho phdp loi ich

cua mQi phin ho4c 1;dn bO tai snn thuii lhu rlhap hoan lai dutrc st dlrng. Cec tdi snn lhue Ihu nhip
doanh nghiep hoan lai chlla clugc ghi nhln n'Lro( du) aiuuc xcr)l i.t lai v;o ns.i) kit thric n:n] tei chinh
!:iJLoc;hi .lrin khi chacchi c.,.1 .loi nhurrr lrcl,r'udde(url,e.L/dungcac ii .; rh.erh. nhlp
hoan lai chua ghi nh{n ndy.

Tni sin thu6 thu nhlp hoan loi vd thue thu nhip hoan lai phai trd duoc xhc dinh thco thud suit dq tinh
sa 6p dBng cho nim iii sen dugo lhu hdi hay nq phii tra dirgc thanh toin dua trcn cec mtc thui "uit co

trieri luc tri ngay k61 thric rinr tei chinh Thu.: thu rhAp hoan lai duoc ghi nha valo B3. rao Let qu:,

hoat d6ng kinh doanh vi chi ghi truc ti6p v,lo viln chi s{r hiru khi khoan thu€ d6 li6n quan deo c6c

k\o"n rrcdr., llrr th, . ri, r"n.ltt'il,tu

L

I

Bin lian quan
Ctc b6n tlLrgc coi l:i li6n quan naLr mot b6n c6 khi ning ki6m sorlt hoic c6 inh huong Jhng k6,:16iv6i
ben kia trong viec ra quy€t dinh czlc chinh sich tdi chirrh ve hoat d6n€(. Crc ban cing duoc xcln liL ben

li€n quan n€u ctng chjLr su kidm soat chung hay chiu inh huong d6ng k€ chung.

I rong !iec xcm xtt m5i quan h€ cna cec ben li6n quan, ban ctit cr:ra rniii quan hC dugc chir lrang
nhi€u hon hinh thirc phip lj.

20. Bio c:io theo b0 phan
BO.phen thco Ilnh vuc kinh doanh la mf,t phin c6 th6 xic dinh rieng biet tham gia vio qui tinh stn
xuat hoac cung cap san phan, dich !\r vi c6 riri ro ve loi ich kinh 16 khtic vdi cdc bO phan kinh doanh

khdc.

86 phin theo khu vuc dia li Ii m01 phil co tha xnc dinh ri€ng biQt rham gia vio qn.L t.,,,h sar \uit
hoic cung cip sin phim, dich vu trong phrm \ mutmui rnrur: kirrlr ri ru thi rr l nri rovnloi ich

kirh ta khec voi cdc b0 phAn kinh doxnh trong cnc m6i tnrong kinh i6 kh6c.

Th6ng tin bO phan dLrac lap vd trlnh bay fhiL hop roi Lhrnh srrrh k! tuin ip dLrrg cho viSc lap !'i trinh
biy Bio cio t:ii chinh cta C6ng ly.

Tf

r(

Bnr !ilD;|nlih ni) ti rit bi ph,i" n@ thinh ni phati dto. doc cnrc rA qno cia !;l thlnh kiq hq) 21

L



c6NG TY cd PHAN sAr G6N HdA xA
Dia chi: 275C Ph?m Ngi Ldo, Phuong Phem Ngfi Lao, Quan 1, TP. Hd Chi Minh
BAo CAo TAI cHiNH TONG HOP

Cho nlm tai chlnl ket thfic n8dy 3I thAng 12 narn 2020

Ben thuy6t minh B60 cro tni chinh t6ng hqp (ti6p theo)

THONG TrN BO suNG cHo cic noAN MUc rFi\Tr B.i.Y TRoNG B,iNG cAN D6r
KT To,iN T6NG EgP

Tidn vi c{c khoin tuong <lucrng tiAn
56 cuiii nam 56 <Iiu nim

TiCn mat

Ticn gti ngen hdng kh6ng k, han

C.rc khJ"n Iuong ducn8 Ii<n { liin gtl n.':'r 5an5co
ki han saic kh6ns qu6 03 thans)

c0ng

2. Phai thu ngin h+n cia khdch hiLng

Doanh nghiQp l'u nhin Ti6n Dr1

C6ng rt- TNHH t huong mai Thanh'16tn

C6ng t) I NHH M'lV Kim Hudrg
Cic khich hirg khic
c0ng

3. Tri tru6t cho ngudi bin

C6ng t-r TNIIH Quan 1! Tii sin Dai Duong Xanh

C6ng ty C6 phin ACE Sni Gdn

C6ng t-v TNHH TtL lin Diu t$ va Xa), dung A'f

Cic nhn cung c6p kh5c

c0ng

997.030.768

3.192.206.044

| .251 .07 5.269

2.082.539.789

r.200.qo!!!q
5.389.236.812

I

4.

9.s39.615.058

t
L

1s.059.999.000

7.85r.621.461

5.207.5 t 3.050

2 .562 .9 t 5 .181

22.814.960.461 30.684.049.298

1.100.000.000

2i4.200.000 214.200.000

871.000.000

29i.574.980101.664.780

@-c6r

ric it
i'M roi

A

e
1.418.864.780 1.381.774.980

Phii thu ngin kh;ic
PhAi th hgin httn khdc

s6 cn5i nem Sii di'r nlm
Gi:i tri Du Dhdng Gi6 tri Du phdns

C,rc khotu kj qu!, ki crqc 
'rg.tn

han

Cdc khodn phii thu ngin han khec

c0ue

4b. PhAi thu tliti htth khic

Cdc khoin k,l- cuqc, ki qui dii han

Thu6 C'lCT tam nop cho ho;rt d6ng
cho thue t,Li sin t€n alat

Cio khorin phiithu dii h.1n khdc

c0ne

650.000

41.564.839

650.000

44.008.521

14.214.839 4,{.658.521

L

Sii cuiii n;m
Gi:i trl Drl phdng

212.500.000

Sii tiiu nIm
D

712.500.000

Gi{

L 36.661652
89 562 0t:l

62.s33.652
39 562 0ll

338.723.665

Rir thtq;tukh,a! b i: bi phin hdp hA"h i phAt ttqL dd cnhE v! Rna cn. il .hinl !i,E hop

864.595.665

22

I

L

L

t

t

Sii diu nlm

s6 aiu nlm

11.219.999.000

6.791.621.461

5E0.000.000

1.221.140.000
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c6NG w cd PHAN sAr G6N H6A xA
Dla chi: 275C Phem Ngt Leo, Phudng Ph+m Ngn Lao, Qu4n 1, TP H6 Chi Minh

BAo cAo TAI cHiNH TONG HOP

Cho nam tdi chinl k6t thfc ngey 31 th6ng 12 nem 2020

Bnn thuy6t minh B60 c5o tni chinh t,6ng ho. p (tidp theo)

5. Ng qu6 hgn
Sd cu6inlm s6 diu nim

Thdisirn
Gi, tric6

ih6 thu hdi Ci
Thli girn Gi6 tri c6

Cnns ty INHH van ti:i d(m'g
sir Thuen Phrr I'h,iithu tlan lu 06 hin8 dan

02 ninr

l5i .198.E00 2.16 6.19.160

t 801 100 9 401 100

166.5616,16

L-

l

'linh hinh biiln dQng dLr phdng no phdi thu kh6 ddi nhu sau:

56 diu nam

Trich lap/Glonn nhap) d(t phdng

6. Hing tdn kho

NIm n Ndm tru6c
321.521.783

315.269.95 / (l21.521.783)

56 diu nrm
cili hdn

19

l.l

Nguy€n lieu, vet li€Lr

Hing h6a

c0ng

Chi phithne xe

C6ng cu, dung c\r

CAc chi phi trx trLroc ngin h4n kh5c

c0ng

Chi phi din bu

Chi phi du) tu, sira chila

C6ng cu, d!ng clr

Cic chi phitra trr6c drii han khec

c0ng

129.882.887

160.265.093

231.909.080 290.147.980

IG
rGr

,{t

&

s5 cuili nlm sii iliu nnm

40.000.000

31.649.163

16.128.031

I I.816.163
I4.15 5.782

87.77't.191

S5 cuiii nrnr

25.992.115

Sii dau n;m
5.,11 1.023.700

l6 r .669.5 68

110.490.002
,1.618.570

6.3s6.450.553 5.707.811.840

stnr hlA i'n' ntf ]i rit bi phan hdp fin vnphAd$cd.c.n srAtuo.ioiichi |)njnehdp 23

L

C6ne N lNLIll l M van ldi
riulhs sir tsicNam Phairhu
ri. cunc cip dich vu It€n 0l ndm

Coill ry TNHH Qu6c G GIA
Phailhu rian cung cip dich vu _l.en 0l nim

lhai thu cii. 16 chirc khic 'ldn 0l nim

cODs

ll815 870

60 li l9 r q_l

!ll4qq!-?li!!!!!!q

. ]rli2}tr

S5 cutli nlm

,- Gi6 g6c Du phdng

181.354.I17
,18 .5 5,1.9 6l

L

L

7. Chi phi tra tnr6c
7a. Chi phi ttd tnr,c t gin hg,t

7b. Chi phi tfi ttbc diti h$

5.306.649.700

705.81,1.551
j,11.966.102



cONG rY cd PHAN sir cdn tr6r xr
Dia chi: 275C Pham Ng! Lao, Phuong Ph4m Ng[ L6o, Quan 1, TP. Hd Chi Minh
B;.o cAo rAr cHiNH ToNc HqP
Cho nam tai chlnh k6t thric ngay 31 th6ng 12 nam 2020

Bar thuy6t minh Bro c6o tni chinh t6ng hqp (ti6p theo)

8. Tii sin cii dinh hfru hinh

42_134_491_714

(1.5t8.284.652)

( r.905.902.608)

Phuong tien
vlin t6i. rlr6r ll arlng

uln l,
Nguyan gi6

s6 diu narr

Chuydn sang bit
dong san dau tu
'lhanh li, nhu!,ns

s6 cu6i nam

Trcng d6:

Da kliu hao har
nnmls vin can st
dqng

Chd thanl li

GiI trjhao mdn

s6 diu nanl

Kha,u hao trong

Chuy;n sans bit
da,ng san diu tu
'lhanh li. nhuqrg

s6 cu6in:m

32.288.294_687

1.537.628.000

l'7 _240.',]61 666)

( 1.905.902.608)

(7.578.284.652)

30,516.a69.912 r.30s.342.000 s40.?39.581 227.358.961 32.650.310.s14

38.155.154.624 1.305.142.000 2.446.642.189 221.358-961

12.795.214.95i 10l-'1,].162 540.739.581 227.158.961 14.265.026.657

28.497.i10175 L113.453.162 2.,1,16.6{2.189 225.858.961

1.404,188.000 111.6.10.000 t_500.000

(1.240.161.666)

22.661-060.709 r.250.093.162 540.739.581 221.358.961 24.619.25X.413

9.657.8r4.249 r86.888.83E 1.500.000 9.846.203.087 c
1.91s.a09.263 s5.248.838 7.971.058.101

Nguy6n gii Gi6 tri hao mdn Gid tricdn lai

e
TY

H0rl

iItCi, tricon 14;

Sd dau n.ir
s6 ctr6inim
Trong di.
Tam thoi chua st
dung

Dnng cho lhanh li

$0

9. Bit dong san diu tu

56 diu nem
( h r\ r.n tI l:r s1. co Llrnh nuu nrnn

K ra! rro tLUf-e rlaflr

Sii cuiii nlm 15.203.992.866 12.490.591.115 2.113.401.691

4.822.646.058

1 .210 .1 67 .666

427.111 .45t

2.803.062.156

I Theo quy dinh tiri Chuin rnrLc Kii rodn Vi€t Narn s6 05 "Bit dong san dau tll", gie tri h'p l) c'Li bjt
da,ng s;i; diu tu tai ngayk6llharcnim.tiichLnhrirrphii drroc n rrrh ha-\. Tu\ rrhidn. Cing tv hielr chua

ra.din d-ro.g.:rrilrqpl).u.i(..cb;l d.nf ',rn.'a,rtr o^ cr"r.r iu Jier. kierr di thtr. lri.-rr.

L

Ud, thrlA,r h dr la n)it bi ptLin hqp ltdrh i phaitltdc t1a..it.g fii Bno ci. d.hihh 6ns hrp 24

t

Nhe cfta, vat M6y m6c vi
ki6, trtc thiitt bi

(r.905.902.6081

(r.90s.902.608)

IL

1.625.708.2t4
7.578.284.652
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c6NG rY c6 PHAN sAr GdN HOA xA
Ela chi: 2?5C Phem Ngfr Lao, Phudng Pham Ngfi Lao, Qu4n 1, TP' Hd Chi Minh
BAO CAO TAI CHiNH T6NG HOP
Cho nem tai chiri ki5t thtc ngAy 31 th6ng 12 nafn 2020

Ban thuy6t minh Beo c6o tli chlnh t,ing hap (ti6p theo)

Danh mqc b6t d6ng sin dau tu t4i ngd,"'' k6l thtc nam tii chinh
Ne'ryAn gta

nhu sau:

Hao mdn liiy k6 Gi6 tri cdn lai

HOi truong - Khich s4n Di Lat
BiCr rhu s6 09 B - Khech su Dar I-at

Nhe hdng Thing Cenh - Khech sqn Di i.at

Nhd dich vu 9C - Khich san Da Lat
Lliet thu s6 I I - Khdch srrn Da Lat
Nhar dich v-u 9C - Khich sqn Dd Lat

Nhe sich Phuong Nam 1.\ha Trang

Qurn IIello Coifec Nha Trang

M6t phin khich san H;lii Van - Khich san

Hii Van

ivl6t pnnn khdch san K! Ding - Khdch san

Ki Ddng
vin phdng sai 0l Nguydn Th6ng - Tru sir

chinh

c0ne

10. Chi phi xay dr.rng co ban d& dang

C6ng trinh Kh6ch san, Nhui ltdng Binh I riCu

C6ng lrinh khdc

c0ng

13, Phai tra ngrdi b6n
13& Phdi tfi ngtdi bdn ngiin hqn

82.r83.592
190.825.4s 1

325.291.,191

719.697.8

330.322.915
2.1 68.699 .t 1/
2.920.48'.7.74'7

288.000.0{J0

1 .s40 .06'7 .402
333 .281 .'/ 47

r24.800.000

82.181.592
r90.E25.,ls l
325.291.191

I19.i68.255
330.322.915

1.228.611.7,15

2.537.200.000
163.200.000

400.i29.556

4.902.388.992 4.902.388.992

t.321.318.614 1 .321.3 7 8.614

1.35,1.516.986 r.0i9.600.000 1t,1.916.986

1s.203.992.866 12.490.591.115 2.113.401.691

Chi phi ph,it sinh
trong nIm 56 cuai nnm

2.144.89E.622
402.211.2'13

2.25 6 .298.650 I .40t .191 .2'/2
102.2r'7.1'73 q

2.547.11s.895 2.256.298.650 4.803.414.545

56 cuiSi nim

1]ail

t

L

it

L

t

Xi nghiep Dich \'u Vin ldi vd Thuong mai Dr.ng s;t
Phia Nam
C6ngty Cd phin I hLrong m4i vaIIinghriiFIaN6i
Ca,ng ry TNHH 'rh$ong rnai l dn IIiip
Crc nha cung cip kh6c

c0ng

606.070.000

200.500.000

1.10.07l.il I

564.191.11.1

606.070.000

200.500.000

260.071.331
'n8.437.70'.1

1.78s.079.038

13b, Phtii tri try&ii btin dii httn
Khoin phii tra dli han C6ng ty TTiHH K)r thuat C6ng nghQ ViQt Tin Thdnh'

Ra, nfur;t ru.h.it ta it bi phtin h.tp thi h i Phil duoc da. .n"s fii B;a 
'Ao 

dchinh t'hg'op 25

L

t
IL

_ 56 dnu nnm

L
11. Dnu tu g6p v6n vio .lon v! khnc

Khoin diLr tLL vio c6 phi6u cta C6ng t1 C6 phin I{di Ven Nam.

12. I ii sr lhui lhu nhip h{,in lrli
C6ng tv chlra ghi nhan tari sen thu6 thu nhlp hodn lqi cho khoan 16 tinh fiue nem nay v6i sO tian ldL

5 ,110 tt]4 672 \ND.

Theo Luat Thud thu nhlp doanh Irghi(p hi5n hanl , khoin lo .ur brr 11 nrLn trnlr thuc nao dLlqc chuv6n

:dnab'.rrrr \rolhLr rrli.,flronA lr;i gi'tr. lo d: k\orlg qr., u: nirrr \e rr nirn liep '1 n:rn n\JI ''r1h 
l6'

T.ri rrn thui thrL nhlp hoin iiri klroog dLro-c ghi nhin cho nhtng khoen niy vi it co khi nang c6 thtr

nl.:,r,cl'irr lri r|o'- rrrrIl l. i rle .rr d,rn-: nl,rrn.' lqi rch .li.

1.510.832.7,15



CONG TY cd PHIN sAr GdN H6A xA
Dia chi; 275C Pham Ngt Lao, Phudng Ph4m Ngn L6o, Quan 1, TP Hd Chi Minh
BAo CAo TAI CH1N.]{ TONG HOP

Cho nEm tdi chinh kiit thic ngay 3 1 th6ng 12 ndm 2020

Ben thuy5t minh Dro ceo tii chlnh t6ng hgp (tiiip theo)

13c. N(t qui hd chtru lhanlr totirt

C6ng t1 Ctl phin Hnng hai vd Diu tu COng nghiep

Vinashin
Cong ry r o p' .n D..'. lu- lh'Iongm-i Dd\ nglri
TrLrng NaIn Viot
C6ng ty C6 phin ThLrong mai vi lldng hii lldr'-Qi

C6ng ty TNIII:I Van lii bi6n vinatbo
C6ng t-v TNIIII ThLrorg maiCo khi Ten Ihanh

c6ng ty TNIIH N6i thit Ti), ciru l,ong

Xin;l .pDi.hrrr \arr 'ri t" rlru ms rna D.ro:ru'ar
phia Nanl
c6ng ty C6 phin Va tai Qu6c ta vinh LOc Phet

Khrch vang lai

c9nc

C6ng b TNHH N{TV Rona Nlassage

C6ng q C6 phan Du llch vi SlI kien Vilrtravel

Clic khech h,ing kh6c

c0ne

12.024.)85
200.500.000

50.400.000

27.341.500

45.125.200

12.02,1.285

200.500.000

50.100.000

27.1,11.500

45.125.200

606.070.000
'71.32/.360

1.0i r.069

606.070.000
"/1.327.360

t.0it.069

so cuot nam

25.000.000 2s.000.000

1.044.819.414

Cric khoin n9lliy li6n quan ddn vr,r kien tranh ch.rp rrghir r u lL1. hren hqp d"ng ho d6ng cta 6 gL6

Hanh. Gidm d6c s(dc day cta Xi rghiep Dich vu vin tii Ilda xa Sdi Gdn.

14. Ngudi mua tri tidn tru6c ngin hgn

352.000.000

5.107.850

365.000

15. Thuii vd crc ldoin phei trQp Nhd rudc
Sii p

357.107.850 365.000

56 cu6i nimhdt sinh trong nam

//o:,

q
Phdi nOp Pheithr Sii phai nop si5 d6 thlrc nop Phai nop Phai thu

Thue crlil hing 
.r 5 u. i o'1. -13 2

Thue t eu Ihu dJ, 569t1.785

Tl ue thu nnip 7i.115.i8!

Thua rhu nhAp
doanh nghiep
Chinhinh (')

ThLre thu fhdp Ld

Thuii nha dit
'lian thuc dit 392.1)6.254

Thu6 man bai

l.0E 1.109.346 ( 1 .212.,1:16.269) 199.021.409

ln.-oi 8l' !q 6i 1.616)

(135.1,Is.589) - 60.000.000

!

- 10r.802.676 (100.826.E92)

r8.520.090 3i.706.629 (31.106.829)

4. 125.91 1.010 (,1.521.981.053)

35.051.s96

- r 8.520.290

- l.:115.793

15.000.000 ( 15.000.000)

c0ng 909.2ss.768 20.786.9?5 54q422i!7G!i!r4 2114!1,9q!q.85qq1

i') sd thui thu ntr4p cloanh nghiep da n6P thira 2.256.885 do kh6ng thLr h6i du':c. rla k6t chtrlin 'rc' 'hi
phi.

th e ittt tr!gtn tnn!
coug 

"'r- 
nOpifr"6 gii t.i gia ting theo phuong phitp khiu trri v6i thua su6t l0%

26t th|!;1ti,hrnttl i!harh. hqp llanhrdphat dnt. doccittErA snacnolai chinh i"s hel

56 ilau ndm

t

I

s6 -,iii nem sii aiu nlm

t,044.819.414

2.266.885 2.266.885

t



c6NG TY cd PHIN sAr GdN H6A xA
Eja chi: 275C Pham Ng0 Lao, Phudng Ph+m Ngt Lao, QuAo 1, TP. Hd Chi Minh
BAO CAO TAI CHiNH TONC HOP

Cho nam tai chinl k6t thric ngay 31 th6ng 12 nam 2020

Ban thuy6t minh Bno c6o tti chinh t6ng hq? (ti6p theo)

I

Thui iAu thtt tic biCt

iir,g ty plei nap tnre tidu thu dic bi6t cho hoat dQng kinh .loanh mat xa vrli thud suit i0%'

rhni thu nh,ip (toanh nghi!t,

C6ng ly phai n6p ihud thu nhip doanh nghi6p cho cAc khodn thu nh6p tinh thue voi tltu6 suat 20%

Thu6 d1u nhap doanh nghi6p PhAi n6p lrong nim duirc d!r tinh nhr sau:

Nim nay Nim trudc

16ng loi nhuan ka toan rudc thu6

Cdc khoan diaLr chinh ting, giam iqi nhuin k6 toin
d6 xirc dilh loi nhuin chiu thue thu nhap doanh

nghiQp:

- Cic khodn cliiu chifi tiing
- Cdc khaan diilt chhh giAnl

Thu nhip tinh thui!

Thu6 suir rhud thu nhip doanh nghidp

Thui thu lhQp tloa h nghi2p phii nip
Diiu thhh thti thu nhip rtoonh nghi€p phlii niip
cia cdc ndn lnt6.
Thud thu nhip doanh nghi6p cdn phii nop

(s.949.701.937)

53U.827.265

(5.4r 0.87,1.672)

20yo

980 .',721 .946
20%

196.145.589

17.169.251

213.314.840

Vi:. .a lir,h ll r; rrr rlrip oo.nr. nc'lie- D .',i nnf c:J I onc l\ drq' (:rrr 'tI \ao cac qrr\ di'l' hiln

f,;r,,r ,. rl,-i tI, n.rii . nlrur\ q,rl Jinlr r.a} rt .,r do. he^ I rng rhor kr rr cr. r1 rt d nr, ri rtrtre d.

!6i nl reu l.ri ri. o,lich ^ha. nl .u.o rr e.r'rs. -.1i lhr(') rr,eo nh.c.r cach I'h"c - hr-" l)r \'i\ 'o ll"rr'
dLr!,-c trinh biy ir€n Bio cio rrii chinh t6ng hc'p cu lhd se Ih.r\ doi Lhi !o qusrr Ihtrc kiEm tra' 7

R'

:E

,l

t
t

Tiin rhd dir
c r,gr' fh'' rr' D rii- rlru' Llir clr":" r'Lrr d"r 'l-ng 'rl d!r1! \c rnrrc riin rrrri r,' u "ru
v-11!-dal

69 Hujnh Thtc Khdng. Quau 1, TP. FIi Chi N{inh

- l0D Ki D6ng. Quan 3,'IP. H6 Chi Nlinh

- 0l Ngul,6n Th6ng, Quan i. TP. H6 Chi N'linh

' 0 -lB Q r^c ro | 1, Q,r',n lhLr Drrr. I P. I l^ ( lri NIi h

l rn 1: Rl,a V4I ( .,I. Q...r lh-Dr.. I P. tl. r lrr Ilir, i

' 5lDurine20.Quin-IhirDfc,'IP H6 Chi N{inh

- Q r;. lo 
tq. 

P .,l'l,, B'Ir' Cl- <u. O,ralr I l, Drrc. I P. ll^ ! I \4i .h

- Kh6ch san Cd NA - Xa CiL Ni, Hu) Co Thuin Nam, Tinh Ninh Thuan

Nhr\ hdng Ci Nh qu6n - Xi CiL N1. HLryen Thuir Nam. Tinh Ninh l hLtin

0lUu1n: l1.n!'. ,P Dr l,r. l"r.r I irn Dorre

17 Thdi Nguyen, TP. Nha Tmng, Tinh Kh6nh Hda

132 L6 Duan. QuAn IIai BnTrLrng, TP.HdN6i

- 132 l,€ ljuiin, Quin Hai Bd Trung. TP IId Nfi
- 275C Pham Ngn lao. Quin 1, TP. l16 Chi Nlinlr

Thu6 nhiL dit dLLgc nop theo th6ng bdo cira co quan thu0.

Cnc bsi thui khA:
Cdng t)'kd khai \:i n6p theo quY dinh.

2.240.000

1.,178.400

1.116.400
190.512

79.99_5

16.720
1t0.160

2.200

2.200 vi
1.100

r1.208
720.000

61 8.76,1

I90.l9l
2.251.800

Ba, n fil nn, rAi ln rit b,lhih h@ hnhh i phdl lx':. dac ciiCrniEi' ctu tilt chinh ting hqP 27

L

t
I

L

695.957.62/

264.774319

I

t



\

CONG w cd PHAN sAr cdN H6A xA
Dia chl: 275C Phem Ngi Lao, Phuong Phem Ngt Lao, QuAn 1, TP. H6 Chi Minh
BAo CAo TAI CHTNH TONG HOP

Cho nam tai chinh kdt thtc ngdy 3 1 thang 12 nam 2020

Ban thuyiit nirh B60 cro tni chinh t6ng hqp (ti6p theo)

17. Doanh thu chui th\rc hien ngnn h+r/dli han

Khoan tian thu6 tai $i nhan tru6c cta C6ng t-v C6 phin Van h6a Phurng Nam

18. Phni 1ri khic
ttta Phii ttti ttl'in hnn Ahic 

s6 cur.,i nirn

16. Phei trA nguti lao ilong
LLrong thAng 12 cdn phai tre cho nhan vi6n

Nhan ki qui, ki culrc ngin hqn

Tian tam mLrgr cic ch nhan

C6c khoan phii tra ngin h+n khac

c0ns

18b, PhAi ttd ddi hgn kltdc

Tian dim bao no phii thu qult hitn

NhiD ki qui, k), clloc dni han

c0ne

l9c. Na qfti hon chua thnnh tuin
C6ng ty kh6ng c6 nq phei lrii khAc quri hno chlia thanh toln.

57,r.600.000

164.11,1.701

95 273.155

Sii tliu nlm
L

t
I
L

L

L

t

1

L

831.008.4s6

sil cu5i ntm sii ttiu n;m
2i.,118.949.780

2.153.800.000

28.'7 56.462.830

1.018.800.000

19. Quy khen thr6ng, phtic lqi

Sii tliu nem
Trich quY
lron

67 569 990

Chi qui
trong nIm s6 cui5i nim

"..-
c6

,01i

MIC

A
Qut- khen th$o'ng

Qu1'phtc loi
Q i thui,ns Ban q'r6n

li, diau hinh
c0ne

(22',7 .318 .51 1)

(68.808. r09)
275.707.534

75.151.8t I

825.000 825.000

580.271.09s 67.569.990 (296.1s6.680) 3s1.684.,105

20. Vay dii h+n
56 cui6i nim 56 diu nnm

Vnr dai han phiii ttA cit ti chtic rA cti nhAn khic(*)
Vay C6ng ty TNHH l'huong lvlai Dich \'u Hoing Kinr

6ng Trdn TrLrng Trl
Vay Ong L6'l hirnh Hung

c0ne

(") Crc khoin vay kh6ng c6 lii san dim bio v6i circ crl nhin r':i t6 chiLc khic di diu ru tri sirr ':o dlrn

Cdng ty c6 kh:L ning tra duo-c cdc khorin va! ddi han.

Ki han rhanh to6n cec khoan va) dii hnn nhu sau:

Tt 0l nim lrd xu6ng

Tr6n 0l nam d6n 05 ndm

cOng

3t0.781.900
141.120.000

632.741.940
r61.080.000
300.000.000
169.661.900

632.141.900

i10.78r.900 6t2.741.900

Btilt fu;tdah n4 L:1 t,At bn ph.i hol lta hi fiaidwc tht.ih. fit Bi.'la td chi'h ihghoP 28

67r.600.000
r73 000 000

208.2Mq
r.053.527.840

25.112.7 49.780 29.715.262.830

.135.486.I l5
1,13.9s9.980

I

_ r69.661.900

310.781.900

Sil diu nlm

310.?81.900 632.7.11.900



c6NG w cd PHhN sAr GdN H6A xA
Eia chi:275c Pham Ngii Lao, Phubng Pham Ngi Lao, Quan 1, TP Hd Chi Minh

RAO CAO TAI CHiNH TdNG HOP

Cho ndm tai chinh kiit thric ngay 31 xh6ng

Ban thuyiit minh Bro cto tni chinh tang
l2 nam 2020

hq'p (tiap thco)

Chi ti6t phril si|h cLia cac kioarn vay trong nam dari han flhu s:lu

56 diu narn

so tlen \ xy phal s lnn

56 tien vay da trd
(la uU tlcrl clro tnlre tul san

s6 cuSi nln

C6ng t-v kh6ng c6 cic khoir vay qui han ohua thanh toan

NIm nay Nim tnr6 c

t

I

632.'1 4l .900

(300.000.000)

12 1.960.000)

21. v6n chi s6 hiru
2ta. BAng i6i chiiu hiin clQng c a vin chii sO huLt

Vdn dnu tu (ur
ch ii s6'hiru

Quy deu-ttr
phrt tri6n hAn pliii

Ldi nhuAl sau
it u6 

"'t 
oo

p

56 du dnu nlm trLL6c

Loi nhuan trong rim
Trich lAp cnc qui trong na'n

36 du cuiii nem trudc

56 du diu rrdm nay

Loi nhuan trong nirn

Irich 10p cic qut lrong nim
56 du cu6i nlm na1

17.200.000.000 10.932.s43.098 1.487.530.274 29.620.0i 3.3 /2

482.612.18'/ 482.642.181

1219276.036 ( 1.487.s10.27,1) 208.25,1.238)

17.200.000.000 r2.211.8r9.13't $2.642'187 79a94'161'921

17.200.000.000 12.211.819.131 482.612.1V 29.894.461.921

(5.919.101 9)'t) 15.949'701 9i7)

415 .0'/2 .',797 1A2.642.18 (67.569.990)

17.200.000.000 12.626.a91.931 s.949-701.937) 23.811.189.99 4

Si5 c"6i nem Si6 diu nem

t498r!-''.--<
NG TY
.Hf iltru

irr vi

&t
d

(

1

2th. C6 phiiu

55 lrrerg c6 phiilu dang ki Phrt hnnh

56 lLLo-ng c6 phi6u da ph6t hinh

- Ci) phiiu phd th6ng
- Ci phiiu Lru ilai
Sd lurmg c6 phi6u rlLroc mua lai

- Ci phiiu phi rh6ng

- C6 phiiu uu dai

56 luqrg c6 phidu dang luL h:nrh

Ci phiiu ph6 thins
- C6 phi€u ru dai

ngAy l8 th6ng 6 nain 2020 nhu sau

1.720.000

r 720 000

1.720.004

1.720.000

L120.000

1.720.404

1.720.000

l.720.aaa

\.N1D

115.A72.191

67.569.990

lvl'Anh gi6 c6 phi6u dang ILLLr hinh: 10.000 \ND.

2|c. PhAtt phili ld nhuA
Lrone ni,i tlone t) aa phar ph6i lgi nhuin theo Ngh! quv6t Dsi hoi co d6ng thuong ni€n n'm 2020

ttnt ntit,thh ad k d bnphin hdp lhinhr; phi!lLt'd't citr!tdiB;";a iI'hnth 29

310.781.900

3.765.040.000

499.960.000

(3.610.298.100)

(21.960.000)

-- 

-..!t2i4 
.e!!

1.720.000

1.72A.A04

I

I

. Trich QLr! diu ru phit triin

. Trich Qulr khen tbuong, Phuc loi :



cONG w cd PHhN sar edn ror xn
Dia chi: 275C Pham Ng[ Lao, Phucmg Ph?m Ngfl Lao, Quan 1, TP. Hd Chi Minh
BAo cAo rAr cHfNH ToNG HQP
Cho nd,rn tei chifi k6t thfc ngdy 31 thAng 12 nam 2020

Ben thuyiit ninh Bro c6o tiichinh t6ng ho'p (iap theo)

I
1

22. Cdc khoin mgc ngoii Bang can il6i k6 to6r t6ng hqp

f6ng ri5 tidn;ue-t6i tt i6uLng tuong lai cta c6c hqp a6ng thu€ hoet dong tei san kt6ng thd hty
ngang theo c6c thdi h?n nhu sau: 

s6 cu6i nlm sii illu nxm

l

Tt 01 nim trd xu6ng

Tr€n 0l nim d6n 05 nim
TrCn 05 nim
c0ng

Thu nhap tir vi6c oho thuC bit dons srin diu tu
Chi phi trlrc ti6p Iicn qLran ddn viec tao ra thu nhep til
viec cho thu6

Thu nhAp kinh doanh bit ilong snn diu trr

2. Gi6 v6n hirng brin

Doanh thu ho+t along ti'i chinh
Larlren grlr ngan nang.

4 .626 .'/ s 4 .409

r8.s07.017.636
124 .162..474 429

3.848.309.6s9

r1.678.751.636
10i.721.81r.638

117 .296.242.11 4 126.2,18.876.933

Cic khoan thanh toiin tiar thu6 ho4l d6ng d tr6n ld tian thu6.lil cira cnc hgp ddng thui dit rreu rren

dugc tinh llleo alon gia thue dang rip cl|ng cho nim 2020 vd c6 th6 thay d6i hoiic dii'r 
'hrrrh 

lrong

tuong laitheo chinh sich cira Nhi nu6c.

vr. THONG TIN 86 srING clro ci.c KIro,iN MvC TRiNH BAY TRoNG Bio cAo KltT
QUA EOAT DQNG KII{H DOANH T6NG HgP

1. Doanh thu bin hAng vi cung c{p dich vg
La. T6ftg doanh thu

Doanh thu brin hdng h6a

Doanh thu cung cip dich vu

Do.rnh Lhu \i-h doorrh b.,r dor g an dirr rrr

c0,s

Thu nhip va chi phi li6n quan rliin bit d6ng sin ddu tLr cho thue nhu sau

'7.409.752.50t

8.380.423.363

5 .992.232.084

14.818.365.902

28.400.786.648

4 .654 .468.070I

L

L

t

L

21.1A2.10'7.948 47.813.620.620

Nim nay

^\"il\\
tlN""\\
**/:/g

5,565.054.633

1b. Dofl,th thu hi hdng vn cung cip dlch r1t cho cric bttt liin quan

C6ng 1y kh6ng ph6t sinh giao dich bin hang v?r cung cap dich vu cho cAc ben lieD quan

Ndm nav Nim tru6c
4.i8,1.261.4I6

3.851.365.878

127.1',71 .4at

9.358.980.846

22.896.9E4.902

380.567. i 00

3I

I

13.664.806.145 32.636.532.848

BA nnqA nnh nnt b h,jt ti phn h.tp thinh ra PhAt tlLdc 1.. .i B toi Bna .A. ii .hinn ,jE hw l0

CiiA v6n cia hring h6a di bin
ura von cu3 rlrch \n 0acLrns c1p

Chi phi kinh doanh bit dtng sdn ddu tu

c0ug

t

Nim nay Nim tru6c

(D

Nill trr6c
4.654.,168.0705 .992 .D2.484

427 .r',l-t .451 3 8oj_q7.100

4 .2'13 .900.91{J



c6NG TY cd PHIN sAr cdN HdA xA
Dia chi: 275C Pham Ngu Lao, Phudng Pham Ng[ Lao, Quan 1, TP. H6 Chi Minh
BAo cAo TAI CHiNH TONG HOJ
Cho nim tai chlnh k(it th1€ ngay 31 thAng 12 nam 2020

Ban thuy6t minh Bno cno tei chinh t6rg hqp (tiiip theo)

I

l

l

I

L

4. Chi phi bin bAng

Chi phi cho nhan vi6n

Chi phi vat liqu, bao bi

Chi phi dung cu, d6 dtng
Chi phi khau hao tni san c6 dinh

Chi phi dich vu mua ngodi

CIc chi phi khdc

c0nc

5. Chi phi qunn li doanh nghiep

Chi phi cho nhan vi6n

Chi phi vAl lieu quen lli
Chi phi d6 dirng vnn phdng

Chi phi khiu hao trli sdn c5 dinh

Thuil. phi vi lQ phi

IIodn nhap du phdng no phdithu kh6 doi

Chi phi dich vll mua ngoai

CAc chi phi kh,rc

c0oe

6. Thu nhap kn{c

Lai thanh li. nhusng ban dii s:in c5 diflh
Thu nhip khtic
C6ng

7. Chi phi hhdc

8.

8a.

Thu6 bi phiLt. bi truy thlr

Chi phi phat vi pham hinh chinh

Chi phi kh6c

C6ng

Ini tr€n c6 phii!u
LAi co bAn/suj: gidm tttn ci phiiu

i,oi nhuan k6 to.in sau thud thu nhep doanh nghi€p

Irich Qui khen thLrong. phirc lsi
Trich tltLrong HOi da)ng qunn tri, Bar diau hdnh vi
B.n ki€m so:ir

Cic .hod r Jiiu . r nh lArrr. gi.r '1 l i nl, 11n ka toirr
clc xrc.alinh lqi nhuan phan b6 cho c6 d6ng so hnu
co ph eu pi o t rorrs

Lgi nhLrAn linh lai co biD,/suy gidLm n€n c6 phi€u

so r.ron. b.nl, qLr;n sra q'r)in.rr" co l,hierr pho

th6ng dang ILtu h?irh trong nim
Lni co'b:in/suy giim tr6n c6 phi6u

3.t81.075.215
9.830.410

3 79.523.943

1.018.832.450

978.4I6.r 89

r9 665 800

Nim nay NIm tru6c

s.s93.344.067

Nim tru6cNim nal
1.901.161 .244

61.612.248
2I4.811.364

45.996.000

4.l6,1.617.639

315.269.957

2.129.79r.18s
1.254.730.9E2

4 .364 .499 .161

141.330.63l

189.216.710

57.696.000

4 .242.638 .287

(121.52r.783)

1.560.300.679

r.433.844.104

11.768.004.09s

NIm trufcNd4! !4L
I//\

(:(
\\ej
\

400.000.000

1.631.i59.60r
118.620.000

2.812.075 800

Nim 1ru6!NIm nav
2.602

26.305.560

114.650.728

68.918.919

Ndm tru6cNim nav

i

I

(5.949.70 r.937) 182.642 .',7 31

(67.569.990)

(5.9.19.70 r.9i7)

1.720.000

4t5.072.,"97

i.720.000
241

31RAn lrq;t ui 
"d.! 

tn nd b6 phah hdt thdfi ra phni d@c dac cnry roi BdD.tio 1i1i.h!hh 16ns hnP

1.115.408.978

18.295.155

6 r.478.5 85

998.240.000

847.892.016

_-_ 4.788.000

3.07 6.102.'.7 31

13.157.060.619

2.031.1s9.601 2.960.69s.800

9.109.102

ss.150.?75

4.659.042

140.958.890

_ ri42



c6NG TY cd PHIN sir edr ror xl
Dia cht: 275C Phgrn Ngii Lao, Phudflg Phgm Ngfi Ino, QuAn 1 , TP. Hd Chi MinI
BAo cAo rAr cHiNH roNG HoP
Cho nam tdi chini k6t thtc ngay 3l th6ng 12 ntrm 2020

Brn thuyiit minh 860 cdo tni chinh tiing hqp (ti6p theo)

8b. Th6ng tin khdc
Lai co ban tren c6 phiau nam trLrllc alulrc tirh toiin lai do trir s5 dch Qu, khen thuorg, phirc lqi khi
xnc clinh l!,i nhuan tinh lei co bin trdn c6 phi6u theo hudng din cna Th6ng tu s6 200/2014/TT-BTC

ngay iZ thang l2 ni]n 2014 cia.Bo T:ii chinh. Viec tinh to/rn lli naLy Iim cho leico bin trin co lhiiu
narm lrudc gianr tir 28l \rND xu6ng cirn 2,11 VND.

Khongro.-c g 1 dic co phiiu pl'n .6rts ,ui. r'.ao dich.i flrreu pho rhonr ridm -r'1g n:r. \i! r., t(r

rr;:r1 kelh,.: ;rr r.ri chrrL di- ngir) ..rg bo F"^ . a^ rii ch.nh rong I qn r:r)

Chi phi snn xu6t kinh doanh theo y6u t6
NIm nay Nim tru6t

V r r r.ri *in cr Jirr r -.lns cj. lr .rl,il c . klro rrr n!,

}.III. M{CTNG TH6NG TIN KH;.C

VTT. TTToNG TTN tsO SUNG CHO CAC KIIOiN MTiC TRiNH B-A.Y TRONG BAO CAO LUU
CHUYEN TItN TE TONG II('P

ldr nsd\le lLrr. n;r , lrl Llrrni. .o d.l con:n. lenq.tnnenlrl 5.'r,(o 0llll nll.r cn .: 
,

56 cu6i onm SO ilnu nnm

82.6r 0.000

1.107.552.980

s!'/
rfil

{d

I
Tii s:in rho thuA ho?t dong
Tai ngdy k6t thirc nnm tii chirh, cric khoin thanh toin lian thu6 l6i thiau trong tuong lai thu alu!,-c lir
cic hop d6ng thue ho?t dong kh6ng the huy ngang nhu sau:

56 cu6i nim 56 iliu n;nl
Tt 0l ram tra' xu6ng
'I r€n 0l nln ddn 05 ndin

Tren 05 naim

c0,s

6.462.104.315

19.664.022.682

1.4I6.280.000

35.594.721.86s 21.543.O{t1.O51

2 Giao dich vn s6 du v6i c:ic bOn li6n.qu:rn
Clic b€n li€n quan voiC6ng t) bao gdrni ciic thinh vi€n qunn lj cht ch5t. cic ca nhin c6li€n quan v6i
cic ihdnh vi6n quen li chir ch6t.

Cac thaoh \icn quan ll chir chot gum: cdc lhinh vien HQi d6ng qunn rri, Ban kiam soAt va cac thinh
r ien Ban diru hr;nh ( ton-s CLaIr doc. Ciam d6c kh6i, K6 toen truong)- Cic ci nlten c6 li6n quan vdi
cdc thinh vi6n qLren li chir ch6t l:i c6c lhenh vien met thi6t rroDg gia dinh cric thnnh vi6n qurin lli cht
chdl.

BAhnuitni hnAflA 1d bi ph6r h\tp thi;rh i phAt dn. dac d E\ti BLio ct!. l;i,:hkhtiuEhop 32

Chi phinguyen liQu, v{t liQu

Chi phinhan c6ng

Chi phikhiu hao tai snn cii dinh

Chi plli dich v! mua ngoei

Cli phikhac

c0ng

3.921.962.809

10.253.548.226

r.964.80s.451

6.651.101.]]0
5 .910 .21 6 .669

28.131 .996.245

1 .361 .808 .229

13.875.903.506

r.990. r 08.s20

t6.9)7 .327 .'/ t2.

5 .691 .822 .372

45.865.970.339

L

L

t
I
I

82.610.000

71.052.980

1.

8175.515.991

24.86,1.268.874

2.354.920.000



c6NG w cd PHAN sAr GdN H6A xA
Dla chi: 275C Php Ngi L6o, Phuore Phem Ngi Lao, Qu4n 1, TP. Hd Chi MinI
BAo cAo Tfu cHiNH TONG HOP

Cho nam rai chinl k6t thfc ngdy 3 1 thang 12 nIm 2020

Ben thuy6t minh B60 cro tni chinh t6ng hqp (lirip theo)

Gioo tlich vdi cdc thanh tiin qudn lj chi ch6t '',n cdc cti nhdn co liAn qudn r6i cAc thcnh yien qudn ry

C6ng tl kh6ng ph{t sinh giao dloh bdn hdng vi cung cip dich 'rp cho cdc thaLnh vi6n quan lj chLr ch;t
viciccriih6 c6 li6nquanv6i c6cthenh\ienquanljchi(hot\nth; nl ;t sinh (xc giao dich sau vdi

cric thinh viSn lloi ddng quan tri. cic lhenh \ ten Ban diitr hinh \a ..ic cd rrlr;n c' li6n quan v6i cic
thanh vi6n quen lti chr'r ch6t:

Nim nrv Nim trrdc
Cric thnnh vi.n IIQi iling ttuAn 4
Lai vay

Crit ci nhiin c6 An rluan klttic
Lai vay 145.701.700

t hu hAp ct)a c;tc thA h itn qtr)n ll chlt chtit t i lton Kiirnsodt
lrin luoxe [hul'n! Tht Iao Conq thu nhap

NIm nay

Trin Thien Kim - Chtilich
Nguy6n Vin D6ng - Th:irh vien

San Kim Chi- Thdnh vien

Ngu16n Hurr HLrng -'lhdnh vi€n

Tnrong Ai t-i6u - Ihrinhvi0n
Nguy€n Thi PhiNga - Th:\nh vi6n

Pham Li Th;ng Thnnh vi€n
'fran Dinh Vn -'fhdnh viCn

Mai Hnu Duin - l-ruong ban

Trin An Li€n - Th:nrh vi€n

1'6 Vin Gidp Thenh vicn

Vt D6 Ho:ins ]t;n - Thdnh vi6n
B n Tins Gi.it,l diic

San Kirr Chi- l6ng Ci6tr d6c

Trin Dinh Vn - f6ng Ci6m d6c

Ngu16n Thi Phir,Nga - GiSm d6c
kinh doanh

Nguyan Minh DLlc

c0nc

Nim tr116c

Trin Thi6n Kim - Chu tich

Nguy€n Vin D6ng - Th?rnh vidn

San Kirn Chi Thinh vien

Ngul€n Hnu HLrIg - lhdnh vi€n

TrLro-ng Ai I-iau - Thanh vi6n

Tnng Thi Minh Tan - Thanh vidn

Lru lhi Le - Thinh viCn

155.809.52,1

256.20t).404

256.200.000

I3.000.000
13.500.004

l].500.000

168.809.524

269.700.000

269.700.000

I 1.500.000

t2.000.004

500.000

373.133.333

L 3 3. 133.333

27.811.133

27.E3i.3r1
27.833.333

60.000.000

32.t66.661

32.166.661

32.166.66'/
96.40t).040

J8',1.IJ.JJJ

t9.131.133
60 000 000

32.166.661

32.166.667

32.t66.661
333.900.004

2i0 900.000

51.500.000

2a.766.66.1

25.7ll.3il
531.787.735

i 12.500.000

250.47E.261

,g
c0t

lcHilt

$ roi

A230.400.000

230.400.000

7.540.004

500.000

3.500.000

3.500.000

,t8.000.000

22.266.661

25.733.3 33

Dll:

501.287.735

ll:.000.000
2t6.418.261

990.887.785 60.500.000 469.133.333 1.520.521.118

264.400.04t)

72.000.000

48.000.000

i0.000.000

:i0.000.000

t8.000.000

l3 000.000

1E.000.000

264.0t)0.004

72.000.000

.13.000.000

30.000.000

30.000.000

48.000.000

18.000.000

r8.000.000

Bn nqA i ra! b rit bi phin hdp h;hh ii lhai Ar?. ,1r. cn sr., tti. cia hicAnA in!h@ 3i

t2t 957 200

t

L

27.500.004

500.000

1,+.000.000



CONG TY cO PHAN sAr GdN H6A xA
Dla chi: 2?5C Pfum Ngi Leo, Phuong Pham N$ Lao, QuAn 1, TP. Hd Chi Minh
BAo CAo TAI cHiNH TONG HOP
Cho nam tni chinh k",it thlc ngdy 31 thAng 12 nam 2020

Ban thuy6t minh B{o cdo tni chinh tiing hqp (d6p theo)

Tian ludng Thudng Thn ho C6ns thu nhaD

72.A00.A00197.976.824

120.909.091

17.061.133

269.976.824

120.909.091

7'/.067.733

24.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

r 2.000.000

12.000.000

511.68343
284.)6i.216

12.000.000

12.000.000

511.60J.303

284.163.216

215.019.0 l2 215.0 i 9.0 r2

12.121.015

305.434.846

r0s.4t4.8,16

12.421.015

305.434.816

305.,1i,1.846

1.015.014.973 336.000.000 1.351.014.973

3

3a.

3b.

1'hilng tin \'6 hO phan
tsi,o cio bi phin illnh )iiu Ii thco lnrh \'uc kinh doarlh dua tren co ciu t6 chirc vri quen li noi.ba, vA

lr( thung Biu lao ta (hn r nor b! !L]ll C ung ry do cec hoi( dong kiirh doanh cia C6ng ty dugc td chirc
vd quin li theo tinhchat cta sen phem va dich vu cung c^p voi m6i b6 phir li mot don vi kinh doanh

cLrns cep ciic sen pha$ v:\ diclt vu kh:ic nhau.

ThAry i vi litlh ttlc kitlh doanh
C6ng ly c6 clc linh vuc kinh doanh chinh sau:

- Linh vuc khhch san, nhi hing : kinh doanh nha hlng \ar cdc dicli vlr dn u6ng. tO chirc stl kiCn, cec

dich vL.t kh6ch san.
- Linh \uc van tii : kinh doanh vln chuytn hdLng h6a

- Cric llnh vuc khlc: cho thu6 bet dong sin.

Th6ng tin ve bO ph6-n ttreo llnh vlc kirh doanh cira Cong i alugc trinh biy o Phu luc 0l rlnrh kirn

t hoiP fitt vP hn v|.i tltt t.t

To?in b6 ho:rt rlQng cLra C6ng t) chi di6n ra tren liuh thd Viet Nan.

Su ki6n ph,it sinh s:ru nghy k6t thi'c nnm t,ii chinh 
.

Kh6ng c6 sLr kien !9ng yelr nio phir sinh sau ngiy ket
lieu hoic cdng b6 tren Bio ceo tAi chinlr t6ng hop.

r9r ri
]G TY
tuflo!
{YiII
&c
@

L

l

1,
thirc naln trii chiih )au can phni diiu c

26 nam 2021

Ludng Nggc l-i€n
Ngudi lap bi6u

Ngu16n Vinh Drtc Nguy6n Th!PhiNga
Ki tonn truring T6ng Girim d6c

t6.aa'.r
ON
XA

ltrn thu)'A nh, kdt ld 
"tdl 

ba pndn hdp thnnh h phAidtoc da. citnsfit Bi..do lAi.hilh tans hap 3'1

i
!

Ban Xii sont

Mai Hnu Duan Trlrong ban

Huinh Thi Dao - Truong ban

lran An Li€n - Th:iDh vian

T6 Vin Cinp Thdnh vicn
Le Nguyan l hanh TuAn - Thinh
vien

Ln 'I hi Ti6n Thinh viOn

Ban Ting Ginn ic
SaI KLn ( h - lorrE (lrJnr ooc

Tang 'l hi llinh Tin - Gihm d6c
nhan sLr

Trin Thi6n Kim - Cirlm d6c nhan

S!I

Ngu)En Minh D[c
c0ns

t
L
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