
CONG TY CO PHAN C€ DIEN LANH 

BAO CÁO TA! CHINH 
H€P NHAT 

QUY !!! NAM 2021 
A 

CONG TY CO PHAN Cc DIEN LANH 
(REE) 



CONG TY CO PHAN C DIN LJNH BO 1-DN/HN 

BANG CAN DOT KE lOAN HOP NHAT 
Ngày 30 thang 09 näm 2021 

DVT: VND 
Ma 
so 

TA! SAN 
Thu yê't 

. 
minh 

. . • 
Socuoiky Sodaunam 

100 A - TAI SAN NGAN HAN 6.644.771.621.774 6.008.633.765.955 

110 I. Tiën và các khoàn tu'o'ng clu'o'ng tin 2.075.494.945.581 651.668.665.185 

1.Ti'ên 4 548.429.253.678 234.348.665.185 

112 2. Các khon tu'o'ng thrcing tiên 1.527.065.691.903 417.320.000.000 

120 II. Các khoàn d'âu tu tài chInh ngàn hn 586.685.427.340 1.328.559.221.660 

121 1. Chü'ng khoán kinh doanh 12.1 73.886.814.005 432.981.930.767 

122 
doanh phàng giàm giá chirng khoán kinh 

12.1 
(574.144.365) (953.161.365) 

123 3. Du tir nm giü dn ngày dáo han 513.372.757.700 896.530.452.258 

130 III. Các khon phài thu ngn han 2.752.165.864.022 3.082.281.525.922 

131 1. Phài thu ngn han ci'ia khách hang 1.602.301.858.744 1.348.736.174.580 

132 2. Tra tru'&c cho nguô ban ngn han 358.739.481.208 575.197.923.225 

134 
3. Phi thu theo tign th hçip dng X2'/ 

d çrng 
405.624.294.808 532.717.915.551 

135 4. Phài thu v'e cho vay ngn han - 466.600.000.000 

136 5. Phái thu ngn han khác 5 480.597.002.227 253.933.519.330 

137 6. Dçr phàng phai thu ngn hn khO dôi (95.096.772.965) (94.904.006.764) 

140 IV. Hang thn kho 7 850.380.387.681 807.507.044.477 

141 1. Hang thn kho 855.048.771.000 813.557.931.672 

149 2. Dcr phàng giàm giá hang ton kho (4.668.383.319) (6.050.887.195) 

150 V. Tài san ngn han khác 380.044.997.150 138.617.308.711 

151 1. Chi phi tra tru&c ngn hn 16.393.861.453 5.228.821.855 

152 2. Thuê giã tr gia tang thrcYc khgu trü 357.746.876.536 127.329.336.990 

153 3. Thug và các khoan phai thu Nhà Nu'àc 5.904.259.161 6.059.149.866 

200 B - TAI SAN DAI HN 24.284.395.886.412 14.521.819.968.981 

210 I- Các khoan phai thu dài hn 36.859.129.871 50.818.488.683 

211 1. Phai thu dài han cLia khách hang 25.366.596 25.366.596 

216 2. Phi thu dài han khác 5 36.833.763.275 50.793.122.087 

220 II. Tài sn có cTinh 12.722.692.650.352 2.584.784.885.734 

221 1. Tài san cO dinh h&u hmnh 8 12.656.202.916.949 2.518.931.473.102 

222 - Nguyen giá 17.686.862.688.506 4.432.809.340.688 

223 - Giä tn hao mon Wy k (5.030.659.771.557) (1.913.877.867.586) 



CONG TY CO PHAN CO DIN LINH BO 1-DN/HN 

BANG CAN DO! KE TOAN HQP NHAT (tip theo) 
Ngay 30 thang 09 näm 2021 

DVT: VND 

Ma 
so 

TA! SAN 
Thuyêt 

. 
minh 

Socuoiky Sodaunam 

227 2. Tài sn cö dinh vô hinh 9 66.489.733.403 65.853.412.632 

228 - Nguyen giá 85.150.995.915 83.622.995.915 

229 - Giá tn hao mOn Iüy k (18.661.262.512) (17.769.583.283) 

230 III. Bt dông san d'âu tu' 11 1.679.105.092.160 1.773.066.914.071 

231 1. Nguyen gi 2.617.471.673.894 2.616.685.673.894 

232 2. Giá tn hao mOn lüy k (938.366.581.734) (843.618.759.823) 

240 IV. Tài san d& dang dài han 2.961.061.816.731 275.954.512.618 

242 1. Chi phi xây dirng co' ban d& dang 10 2.961.061.816.731 275.954.512.618 

250 V. D'âu tu' tài chInh dài han 12 6.257.330.087.512 9.287.154.637.597 

252 1. fYâu tu' vào cong ty lien kgt, lien doanh 12.3 5.833.653.946.138 8.449.674.018.847 

253 2. Du tu' gop v6n vào do'n vi khác 12.2 294.089.687.133 307.894.164.509 

254 3. Dçr phOng u tu' tài chinh dài han 12.2 (413.545.759) (413.545.759) 

255 4. D'âu tu' nm giD' dn ngày cTho han 130.000.000.000 530.000.000.000 

260 VI. Tài san cfài han khác 627.347.109.786 550.040.530.278 

261 1. Chi phi tra tru'àc dài han 264,857,115.267 273.455.227.228 

262 2. Tài san thug thu nhp hoãn Ii 35.394.035.398 33.850.243.817 

263 3. migt bi, vat tu', phu thng thay thg dài han 9.596.283.877 - 

269 4. Lo'i thg thu'o'ng mai 317.499.675.244 242.735.059.233 

270 T6NG CNG TAI SAN 30.929.167.508.186 20.530.453.734.936 

Ma 
NGUON VON 

Thuyêt 

so minh 

300 A - Nçy PHAI TRA 15.264.641.592.460 8.317.804.815.307 

310 I. Nç ngan hn 3.845.288.712.893 3.443.435.067.856 

311 1. Phai trà ngu'Yi ban ngn han 1.022.020.391.042 633.005.027.354 

312 2. Ngu'O mua tra tin tnthc ngn han 860.709.693.902 790.665.979.447 

313 3. Thug và các khoan phal np Nhà nu'O'c 13 274.791.174.678 74.565.360.847 

314 4. Phal trà ngthi lao ng 21.737.200.097 43.099.301.593 

315 5. Chi phi phài trà ngn han 14 631.466.562.852 526.830.482.550 

318 6. Doanh thu chu'a thy'c hiên ngn han 15.646.660.894 7.751.271.002 

319 7. Phi trá ngn hn khac 15 145.491.109.408 85.219.286.381 

320 8.Vay và nç thuê tài chInh ngn hn 16 853.474.308.600 1.264.637.519.063 

321 9. Dçr phOng phài trà ngan han 13.488.263.696 14.777.538.849 

322 10. Qu9 khen thithng phüc IcYi 6.463.347.724 2.883.300.770 

330 II. No dài han 11.419.352.879.567 4.874.369.747.451 

336 1. Doanh thu chu'a thu'c hiên dài han 224.950.000.000 264.597.567.171 

337 2. Phai tra dài hn khác 15 251.915.900.161 231.568.542.182 

338 3. Vay và nq dài han 16 10.701.636.067.583 4.334.710.938.577 

341 4. Thug thu nhp hon li phai trá 188.013.161.945 - 

342 5. Dr phOng phai tra dài han 52.837.749.878 43.492.699.521 
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H Trn Diu Lynh 
K toán tru'&ng 

hanh Hi :1 

TOng Giãm d5c 

CONG TY cO PHAN Cd DIEN LANH BO1 -DN/HN 

BANG CAN DOI KE TOAN HP NHAT ( tiép theo) 
Ngay 30 tháng 09 nãni 202k 

OW: VND 

Ma 
so 

NGUÔN VO,i 
Thuyêt 
minh 

S6cu6i ky S6di5u nàm 

400 B - VON CHU S& HU'U 17 15.664.525.915.726 12.212.648.919.629 

410 I. V6n chi s& hCru 15.664.525.915.726 12.212.648.919.629 

411 1. Von c6 phân cia pht hành 3.100.588.410.000 3.100.588.410.000 

411a 
- CO phiê'u phO thông có quyn biu 

quyet 
3.100.588.410.000 3.100.588.410.000 

412 2. Thng du' vOn cO phn 1.050.489.310.786 1.050.489.310.786 

415 4. CO phiu qu (47.622.230.162) (47.622.230.162) 

418 5. Qu ciu tu phát trin 234.678.637.677 234.721.594.748 

421 6. LYi nhuân sau thug chi.ra phân phOl 8.170.594.652.109' 7.114.818.742.145 

421a 
- LNST chLra phân phôi Iy k 

cuoi ky tru'cYc 
7.107.740.167.033 5.486.742.533.561 

421b - LNST chu'a phân ph6i k' nay 1.062.854.485.075 1.628.076.208.584 

429 7. Lo'i Ich c6 dông không kim soát 3.155.797.135.317 759.653.092.112 

440 TONG CONG NGUON VON 30.929.167.508.186 20.530.453.734.936 

Pham Thj Uyên Phucxng 

Ngu'ôi lap 

Ngày 29 tháng 10 nãm 2021 
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H Trn Diu Lynh 
K toàn trir&ng 

Pham Thi Uyên Phu'cng 
Ngtreii lap 
Ngày 29 tháng 10 nãm 2021 

hanh Hal 
6rigGiàmd6c 

CONG TY CO PHAN CO DIN LANH 
BAO CÁO KET QUA HO.T DONG KINH DOANH HQP NI-IAT 
Qu' III két thc ngãy 30 tháng 09 näm 2021 

DVT: VND 

Ma 
0.

•. 
ten gias 

Thuyê't 
minh 

Qu III LUy ké tt1 th5u nàm dên cu61 qu nay 

Nàm nay Nãm truó'c Nàm nay Nóm truó'c 

01 1. Doanh thu bàn hang và cung cap dich vy 18 1.092.941.002.394 1.504.303.153.321 3.915.332.625.748 3.977.827.719.385 

03 2. Các khoàn glam trirdoanh thu (286.428.116) (715.576.123) (3.411.033.098) (3.922.653.347) 

10 3. Doanh thu thuân ye bàn hang và cung cap dch vu 18,1 1.092.654.574.278 1.503.587.577.198 3.911.921.592.650 3.973.905.066.038 

11 4. Giá v6n hang bàn và dich vu cung cap (743.156.815.640) (1.078.539.108.432) (2.462.410.980.462) (2.825.377.269.166) 

20 5. Lo'i nhuân gp ye bàn hang và cung cap dlch vu 349.497.758.638 425.048.468.766 1.449.510.612.188 1.148.527.796.872 

21 6. Doanh thu hoat dông tat chinh 18.2 65.900.000.910 40.343.386.979 223.911.697.618 148.407.302.962 

22 7. Chi phi tài chInh 19 (190.709.192.683) (135.889.892.947) (505.611.125.339) (356.498.309.831) 

.23 Trong do: Chi phi îãí vay (183.859.667.778) (103.652.538.551) (467.408.831.555) (317.805.975.248) 

24 8. Lg'i nhuân tr cong ty lien doanh, lien ket 161.583.371.536 164.166.085.295 461.834.679.049 457.446.816.996 

25 9. Chi phi bàn hàng (15.161.128.844) (18.479.454.291) (51.255.407.954) (53.116.184.221) 

26 10. Chi phi quán I doanh nghip (73.444.865.728) (63.546.623.859) (214.865.199.946) (158.915.493.486) 

30 11. Lcti nhun thuân tü' hot dng kinh doanh 297.665.943.829 411.641.969.943 1.363.525.255.616 1.185.851.929.292 

31 12.Thunhpkhàc 20 2.027.668.313 10.106.915.736 9.363.637.822 15.513.668.811 

32 13. Chi phI khàc 20 (766.908.633) (814.171.291) (4.615.229.943) (1.701.293.701) 

40 14. Lcti nhun khác 1.260.759.680 9.292.744.445 4.748.407.879 13.812.375.110 

50 15. T6ng lo'i nhuân k toán tru'&c thug 298.926.703.509 420.934.714.388 1.368.273.663.495 1.199.664.304.402 

51 16. Chi phi thug TNDN hiên hành 21.1 (28.666.672.580) (52.275.519.735) (156.627.431.013) (142.648.969.87 1) 

52 17. Chi phI thuê TNDN hon Ii 21.1 (25.867.556) (1.059.207.474) 424.550.083 (7.909.913.887) 

60 18 Loi nhuân sau thug TNDN 270.234.163.373 367.599.987.179 1.212.070.782.565 1.049.105.420.644 

61 18.1 Lcfi nhuôn sau thuê' cáo c dông không kiêm soOt 6.590.744.119 20.587.232.029 149.216.297.490 72.437.371.040 

62 18.2 LW thuc v cOc c6 dông cáa cong ty m 263.643.419.254 347.012.755.150 1.062.854.485.075 976.668.049.604 

70 19. Lai co' bàn trên c6 phiêu 853 1.119  3.149 
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CONG TY CO PHAN CC DIN LNH 

BAO CÁO KET QUA HO,T DQNG KINH DOANH HOP  NHAT 
Qu' 111 k& thüc ngày 30 tháng 09 näm 2021 

Giái trinh nguyen nhãn bign dông két qu hoat ctông kinh doanh hcrp nhât Qu'? 

111/2021:  

T6nglo'i nhuansauthu(LNST) QuIIl nàm202llà 263,6 

t ióng, giàm 83,4 t ciông tu'crng irng giâm 24% so v&i Qu' Ill nàm 2020 chii yêu là giàm tü' 

- Màng Cc diên Lanh: các cong ty thành viên thuc Màng nay cl'êu bi ânh hu'&ng nghièm tr9ng 

den hoat ng san xuâ't kinh doanh do giãn cách x hi de phông ch6ng Covid kéo dài su6t 

q u. 

- Màng bâ't dOng san Chia sé khó khàn trong di d!ch  Covid vâi khách thuê, cong ty thy'c hièn 

giam ti'ên thuê và phi dch vu 20% cho Ca Qiiy 111/2021. 



CONG TY CO PHAN CO DIN LANH B03-DN/HN 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T HOP NHAT 
Cho k' k toán 09 thang kt thüc ngày 30 thang 09 nàm 2021 

DVT: VND 

M5 so' Chi tiêu 
Thu yê't 
minh 

Tt ngày 
01/01/2021 ctê'n 
ngày 30/09/2021 

Tfr ngày 01/01/2020 
c?ê'n ngày 

30/09/2020 

I. LU'U CHUYEN TIN TU' HOATOONG KINH 
DOANH 

01 Lo'i nhuân tru'ô'c thuê 1.368.273.663.495 1.199.664.304.402 

Diêu chinh cho các khoán: 

02 Khâ'u hao tài san c6 cTnh 8,9,11 610.147.635.438 240.699.427.088 

03 Các khoàn dv'  phOng 6.487.020.529 14.819.442.859 

04 
( Li) I chêrih Ich tç' gi h61 oi do ánh giá Ii 

các khoán muc  tin t cO g6c ngoi t 
(55.758.761.211) 27,802,302.386 

05 (Li) I tr hoat ông dâu tu' (615.701.975.985) (577.475.800.790) 

06 
Chi phi Ii vay và phân b3 chi phi phát hành 

trái phiu 
471.469.116.161 321.866.259.854 

07 Các khoan diêu chnh khác 

08 
Lçri nhun tü' hoat cTng kinh doanh 
tru'&c thay di vdn Iu'u dng 

1.784.916.698.427 1.227.375.935.799 

09 (Tang) giám các khoân phài thu 381.188.349.151 (385.312.232.806) 

10 (Tang) giam hang t'On kho 94.688.065.949 32.527.058.853 

(Tang) giàm cac khoàn phai tra (khong k 

Ii vay phai tra, thug TNDN phái np) 
(308.630.075.652) (158.313.473.411) 

12 Thng (giâm) chi phi trà tru'àc 24.934.041.617 (7.352.345.372) 

13 (Tang) giam ch(rng khoán kinh doanh 431.283.663.257 30.279.907.735 

14 Tiên Iai vay Th tra (430.781.790.262) (373.194.916.061) 

15 Thug thu nhp doanh nghip d np (134.823.717.026) (87.667.592.327) 

17 Ti'ên chi khác tr hot dng kinh doanh (8.861.827.068) (5.486.657.861) 

20 
Lu'u chuyn tin thu'ân tr hoat dông 
kinh doanh 

1.833.913.408.394 272.855.684.549 

II. LU'U CHUYEN TIEN Iii' HOAT 
OONG DAU TIJ' 

21 Ti'ên chi d mua sm tài san c6 cTinh (2.918.568.346.298) (791.272.577.445) 

22 Tiên thu t& thanh I tài san c6 dlnh 124.999.009 151.836.363 

23 Gii'i ti'ên ki hn vào các ngán hang (844.638.000.000) (1.926.869.566.851) 

24 Ti'ên thu h61 cho vay ctia câc dcin v khàc 1.387.314.415.380 1.909.628.862.961 

25 Ti'ên chi cl'âu tu' gop v6n vào dcrn vi khác (184.317.302.583) (267.596.463.927) 

26 Ti'ên thu hi dâu tu' gop v6n vào do'n vi khàc 54.313.283.648 76.345.578.894 

27 
Ti'en thu Iai cho vay, c6 tü'c và cr1 nhun 

du'çrc chia 
938.638.089.472 536.181.977.176 

30 
Lu'u chuyn ti'ên thu'ân tr hoat dông 
dâu tu' 

(1.567.132.861.372) (463.430.352.829) 
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H Trn Diu Lynh 

Kê toán tnthng 

tiynhThanh Hal 

T6ng Giäm c 

CONG TY CO PHAN CC DIEN  LNB B03-DN/HN 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN T HQP NHAT (tip theo) 
Cho k' ké toán 09 tháng kt thOc ngày 30 thang 09 näm 2021 

DVT: VND 

Ma s6 Chi tieu 
Thu ê 
mm h 

TCrngày 
01/01/2021 dên 
ngay30/09/2021 

Trngày 01/01/2020 
dê ngày 

30/09/2020 

II!.LU'U CHUYEN TIN TU HOAT 9NG TAI 

CHINH 

31 Nhân v6n gop cia c6 dông thiu s6 114.500.000.000 52.000.000.000 

33 T'ên vay ngn han, dài han nhân ducic 2.877.720.986.812 1.132.843.930.854 

34 Tin chi trà nr g6c vay (1.761.327.509.438) (1.212.895.732.077) 

36 c6 t1rc d tr cho chã s& hCru (72.467.005.236) (623.803.963.959) 

40 Liru chuygn thu'ân tu' hoat dông tài chInh 1.158.426.472.138 (651.855.765.182) 

50 Lu'u chuyn ti'êr* thun trong kr 1.425.207.019.159 (842.430.433.462) 

60 Tin và tu'o'ng du'cYng tin dâu ky 651.668.665.185 1.539.577.051.904 

61 
Anh h.r&ng cia thay d61 tç' giá h61 dOai 
quy oi ngoi te 

(1.380.738.763) (341.790.694) 

70 Tiên và tu'ong clu'crng tin cu6i kr 
2.075.494.945.581 696.804.827.748 

Phm Th Uyên Phucxng 

Ngi.rô'i Ip 

Ngày 29 tháng 10 nàm 2021 
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CONG TY CO PHAN CO DIEN LJNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT (tip theo) 
Ngay 30 thang 09 näm 2021 

1. THÔNG TIN DOANH NGHIEP 

Cong ty C6 ph'ân CcY Dien Lanh là môt cong ty c phn cTu'çyc thành 1p ti Vit Nam theo Giâ'y Chü'ng 

nhân Dàng k Kinh doanh s6 1506/GP-UB ngày 25 thng 12 nàm 1993 do LJy ban Nhàn dan Thành 
ph6 Ho ChI Minh cap va theo giy chCrng nhân dàng k' kinh doanh s6 0300741143 do S& Kg Hoch 
và D'àu tu' TP. HO ChI Minh cap thrc diêu chinh mài nhâ't vào ngày 03 tháng 06 nàm 2016. c6 phiu 
ciia cong ty d du'yc niêm yt ti S Giao dich  Chi'ng khoán Thành phö HO ChI Minh theo Giâ'y phép 
s6 01/GPPH ngày 2 tháng 6 näm 2000 do Uy ban ChCrng khoán Nhà nu'àc câ'p. 

NhOm Cong ty bao g6m cong ty m, cong ty con va các cong ty lien kgt nhu' du'cc trmnh bay & thuyt 
minh s6 12 cOa baa cao nay. 

Hoat dông  chinh cia Nhóm cong ty là djch vu ccY din cOng trinh ( M&E), san xuat và 1p t càc h 

thOng diu hOa không khI, thiê't b may tInh, thigt bj vin thông và dO din gia dung, so' hi'u và cho 
thuê cao 6c van phOng; 1p dt h thOng cap, thoát nu'O'c; khai thác x& l' và curig cap nlrOc; san xuat 

diên; tu' và'n, dâu giá bat dng san và du tu' chign Iu''c ngành co' so' ha tng. 

Cong ty cO tru sO' chInh tai sO 364 Cong HOa, Phu'Yng 13, Qun Tan Blnh, Thành ph6 HO ChI Minh, 
Viêt Nam. 

2. CO'SO'TRiNH BAY 

2.1 Chun mu'cvà Chê'clô kêtoán ápdung 

Các baa cáo tài chInh hp nhât ci:ja nhOm Cong ty dirc trmnh bay bng dOng Vit Nam ("VND") phü 

hp vO'i H thOng Kê toán và Chuan mij'c K toán Viêt Nam ("CMKTVN") do Bô Tài chInh ban hành 
theo: 

• Quyat dinh 56 149/2001/QD-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2001 v vic ban hành b6n Chuan mu'c 
Kg toán Vit Nam (Dat 1); 

• Quyat dinh s 165/2002/QO-BTC ngày 31 tháng 12 nãm 2002 v'ê vic ban hành sáu Chun my'c 

Kg toán Viêt Nam (Dçt 2); CC 

• Quyét dnh sO 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 nàm 2003 v'ê vic ban hành sáu Chuan m,rc 
Ka toán Viêt Nam (Do't 3) 

:4, 
• Quyat dinh sO 12/2005/QD-BTC ngày 15 tháng 2 nãm 2005 v'ê vic ban hành sáu Chun my'c Kg 

toán Viêt Nam (Dp't 4); Va 

• Quy6t dinh sO 100/2005/QD-BTC ngày 28 tháng 12 nàm 2005 ye vic ban hành bOn Chun mvc 
Kg toán Viêt Nam (DQ't 5). 

Va cap nhât môt sO ni dung chi yu theo Thông Tu' 56 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 cóa B 

Tài Chinh hu'O'ng dn Chg d Kg toán Doanh ngip, Thông tu' 56 202/2014/U/BTC ngày 22/12/2014 
cOa B Tài ChInh hu'O'ng dn phu'o'ng pháp 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh hcip nhâ't. 

2.2 Hlnh tht','cs6kê'toán áp dung 

2.2 Hlnh thó'c s6 kê'toán áp dyng 

HInh thü'c sO kg tóan áp dung du'Q'c dàng k ca nhóm Cong ty là chcrng tr ghi sO 



CONG TY CO PHAN CO DIEN LANH B09-DN!HN 

THUYET MINH BAO CÁO TM CHfNH HOP  NHAT (tip theo) 
Ngây 30 tharig 09 näm 2021 

2. CO' SÔ'TRiNH BAY (tigp theo) 

2.3 Niên d ké toán 

Niên do k toán cia nhOm Cong ty bt du tr ngày 1 tháng 1 và kgt thiic vào ngày 31 tháng 12. 

2.4 Do'n vj tin t stt dyng trong kê' toán 

Baa cáo tài chInh hp nht dir'c trinh bay bng VND cong là dn vj tin t sr dung  trong k toán 
cüa Nhóm Cong ty. 

2.5 Co's&hp'pnhdt 

Báo cáo tài chinh hcp nhâ't bao gôm các báo cáo tài chinh riêng ciia COng ty c6 phn CY Din Lnh và 
các cOng ty con ("NhOm COng ty") vào ngày 30 tháng 09 nám 2021. Các báo cáo tài chInh cia cOng ty 
con dà dirc lap cho cüng k' kg toán vO'i Cong ty theo các chInh sách k toán th6ng nhgt vài các chinh 

sách k toán cóa Cong ty. Các bt toán d1u chinh dâ thrQ'c thçrc hin d61 vó'i bat k'i chInh sách k 

toán nào có digm khác bitt nhm dam bao tInh th6ng nhât giCra các cong ty con và Cong ty. 

Tat cà các s6 dir và các giao djch ni b& k ca các khoàn li chu'a thi,rc hin phát sinh tü' các giao dlch 
ni bô d thrcrc loai trü. Các khoàn l chira thuc hiên dirc'c loai trü' trên báo cáo tài chInh hçp nhgt, 
trü truô'ng hcrp khOng thg thu hi chi phi. 

Li Ich ciiia c3 dông không kigm soát là phân lçi ich trong Ii hoàc l và trong tài san thun ca cong 

ty con khOng du'cyc nm giii' b&i COng ty và diro'c trinh bay & myc riêng trên báo cáo kgt qua kinh 
doanh ho'p nhgt và bang can d61 kgtoan ho'p nhà't. 

COng ty con du'o'c ho'p nhât k Ui ngày Cong ty nm quyn kigm soát và Se châm drt hQ'p r,hgt kg tr 

ngày Cong ty không cOn kigm soát cOng ty con do. Trong tru'ng hp COng ty khOng con nm quy'ên 

kigm soát cOng ty con thl các báo cáo tài chinh hçtp nhá't së bao gm cà kgt qua hot dông kinh doanh 

cia giai doan thuc nãm báo cáo ma trong gial don do COng ty vn cOn nm quyn kigrn soát. 

3. cAc CHIN H SACH KTOAN CHI:J YU 

3.1 Tin và các khoán tuo'ng duv'ng t!n 

Ti'ên va các khoan tu'o'ng du'o'ng ti'ên bao g'Oni tin mt ti qu, ti'ên g&i ngân hang, các khoan d'âu tu' 
ngãn han  có tinh thanh khoân cao, có thO'i gian dáo han g6c It hn 3 tháng, có khà näng chuyn d61 
dê dàng thành các Iung tin xác dinh và khOng có nhi'êu riii ro trong chuyn di thành tiên. 

3.2 Các khoán phái thu 

Các khoàn phài thu du'cic trinh bay trên báo cáo tài chinh hçp nhgt theo giá tn ghi s6 các khoàn phài 
thu tü' khách hang và phài thu khác cüng vài dii phOng du'cc lap cho các khoàn phái thu khO dOi. 

Dir phOng nd phài thu khO dOi thg hiêri phn giá tr dir kign bi t6n thgt do các khoàn phai thu khOng 

ducrc khách hang thanh toán phát sinh d61 vài s6 dir các khoàn phái thu tai  thO'i digm 1p bang can 

döi kg toán. 

3.3 Hang ton kho 

Hang thn kho du'crc ghi nhân theo già thâp ho'n gi'a giá thành d du'a mi san pMm dgn v trI, diu 
kiên hiên tal và giá trj thun cO thg thi.rc hiên dinyc. Giá tn thun có thg thçrc hiên du'çyc là giá bàn 

u'àc tInh trü' chi phi ban hang u'àc tInh và sau khi dâ lap dci' phOrig cho hang hu' hong, li thO'i Va chm 
luàn chuyn. 
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CONG TY CO PHAN CC DIN LANH B09-DN/HI'4 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH HOP  NHAT (tip theo) 
Ngày 30 tháng 09 närn 2021 

3. CAC CHINH SACH KE lOAN CHO VE'ti (tip theo) 

Cong ty áp dçing phu'crng pháp ké khai thung xuyên c1 hach toán hang thn kho vài giá tn thtcyc xác 
clinh nhir sau: 

Nguyen vat lieu, hang hóa giá v6n thy'c t theo phu'crng pháp nhp tru'àc — 
xuät truàc. 

Thành phm và san phm d& dang - giá v6n nguyen vt Iiu và lao thrig tru'c tip cong 

chi phi san xuá't chung có lien quan thro'c phân b 
du'a trên mtrc T hoat dng blnh thurng. 

Du'phàng cho hang ton kho 

Dir phông cho hang fOn kho du'o'c trich lap cho phn giá trj dir kign bj t6n that do giâm giá vt tu, 
thành phm, hang hóa t6n kho thuôc quyn sO' hD'u ca Cong ty có thg xày ra (giàm giá, kern phm 
chgt, 161 thO'i v.v..) dv'a  trén bng chCrng h'p I v sir giam giá tn vào thO'i digm báo cáo. S6  tang hoãc 

giàm khoàn dir phOng giam giá hang tOn kho du'o'c kgt chuyn vao giá v6n hang ban trên Báo cáo Kgt 
qua hoat dông kinh doanh. 

B6tctç5ngsántOnkho 

Bat dng san duQ'c mua hoac du'o'c xáy ding d ban trong qua trinh hoat ng binh thuYng cia 
NhOm Cong ty, không phài cig cho thuê hoãc char tang giá, du'crc ghi nhân là bat dng sn tOn kho 

theo giá thâp hcrn giCra giá thành d du'a m6i san phm dgn vi trivà diu kin hin ti Va giá tr thu'ân 
cO thg thirc hiên thrcyc. 

3.4 Tài san c6d1nh hiru hlnh 

Tài san cO dinh hCru hlnh du'o'c thg hin theo nguyen giá trü' di giá trj hao mOn Wy ké. 

Nguyen giá tài san c6 dnh hCru h)nh bao gOm giá mua và nhrng chi phi cO lien quan trt,rc tip dn 

viêc thra tài san vào hot d)ng nhu'dy' kign. Các chi phi mua sm, nâng câ'p và d61 mài tài san c6 djnh 

du'ç'c ghi tang nguyen giá cüa tài san và chi phi bâo trl, só'a chD'a du'çc tInh vao kt qua hoat dng 

kinh doanh. Khi tài san du'cic bàn hay thanh li', nguyen giá và giá tr hao mOn Wy k dtrcrc xOa s6 và 
bSt k's' các khoàn läi 6 nào phát sinh do thanh l' tài san du du'c hch toán vào kgt qua hot dng 
kinh doanh. 

3.5 Thuêtàisàn 

Thuê tài san du'o'c phàn loi là thuê hot dng nêu theo hçrp dOng thué tài san ben cho thuê van giü' 

phân Ian riii ro Va li ich gn Iiên vó'i quyn sO' hü'u tài san. Tài san theo hcip dOng thuê hot dng 

du'Q'c hach toàn vào tài san c6 dinh cia Cong ty trên bang can döi k toàn. 

3.6 Tài san c6dinh vô hlnh 

Tài san c6 dinh vo hlnh thro'c ghi nhân theo nguyen giá trü' di giá tr khâ'u trü' Wy k. 

Nguyen giá tài san c6 dnh vO hlnh bao gOm giá mua và nh&ng chi phi có lien quan tnt,rc tip dgn vic 

ãu'a tài san vào sir dung nhu' dii kiên. 

Khi tài san cô d]nh vo hinh thrç'c bàn hay thanh l, nguyen giá và giá tn khâ'u trr Wy k du'c xóa s 
trên bang can dOi kê toán gira nien d và càc khoàn al 16 phát sinh do thanh I tài san thrc hch 
toán vào kat qua hot dng kinh doanh ho'p nhât g11ra niên d 

Quyén sir dung dá't 

Quyn sir dung  dat thrc phân b trong 5u6t thO'i gian cOn li ctia quyn sir dung  dat. 
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CONG TY CO PHAN CC DIN LNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH HOP  NHAT (tiêp theo) 
Ngày 30 tháng 09 nãm 2021 

3. CAC CHiNH SACH KETOAN CHJ YEll (tip theo) 

3.7 Khâu hao và hao man 

Khâu hao tài sn c 6  dinh hu hmnh du'cyc trIch theo phucYng php khu hao clu'à'ng thng trong th?Yi 
gian hcru dung  uàc tInh cia các tài san nhu' sau: 

Nhà ct'ra Va vat kin trCic 5 - 50 nàm 
May mOc, thit bi 5-20 nãm 
Phu'ng tin van tai 6-15 nàm 
Thiét bi van phèng 3 - 5 nám 
Quyn sir dung dgt 36-50 nàm 
Phn mêm vi tInh 1-3 n5m 
Tài san c clinh khac 4 nám 
3.8 Bat dâng san ctâu tu 

Bt dng san d'âu tu' bao g'ôm nhà tha hoc mt ph'ân nhà cira hoãc ca hai và co s& h tng thrç'c 
d'âu tu' nhm muc dIch thu ti'en cho thuê hoc tang giá tn hoc Ca hal ho'n là phyc vy cho myc dIch 
san xuâ't hoàc cung cap hang hóa, dlch  vy; nhm myc dIch hành chinh hoc kinh doanh trong qua 

trinh hoat dông kinh doanh blnh thu'ng. Bat dng san d'âu tu' dt.rctc ghi nhn theo nguyen giá trü' di 
giá tn hao man Iy  kê'. Nguyen già bao gm chi phi phát sinh trv'c tip lien quan dgn viêc mua hoãc 
xây du'ng bat dng san. Kh6u hao 

Khâ'u hao bat dng san d'âu tu' du'çyc trIch theo phu'ong phap khâ'u hao du'ng thang trong su6t thi 
gian hru dung  u'ó'c tinh ciia bat thng san nhu' sau: 

Nhà cira Va vat kiê'n triic 5 - 50 nàm 
May móc, thigt bi phu tro' 5 - 10 nám 
Thiêt bi van phông 3-5 nàm 
Bt clông san dâu tu' khàc 2 nãrn 
3.9 Chi phi di vay 

Chi phi di vay lien quan trçrc tip dgn vic xay dy'ng hoc san xuâ't bat k' tài san di tiêu chun du'c 
v6n hóa trong k' can thit d hoàn tat va du'a tài san vào hoat dng theo dung myc dich dy klan. Chi 
phi di vay khác du'cic ghi nhn vao kat qua hot dng kinh doanh trong nãm khi phát sinh. 
3.10 Chi phi trá tru'&c 

Chi phi trà tru'àc bao g'ôm các chi phi trà tru'àc ngn han hoc chi phi trà tru'àc dài hn trên bang can 

d61 kê toán hcip nhàt và du'çtc phàn b6 trong khoang th&i gian trà tru'àc hoc th&i gian các lçii Ich 
kinh té' tu'o'ng (mg du'crc tao ra th' càc chi phI nay. 

3.11 Hç'p nhât kinh doanh và íç'í thêthu'o'ng mai 

Hop nhá't kinh doanh du'ac hach toán thea phu'o'ng phap giá mua. Giá phi hQ'p nhâ't kinh doanh bao 

g'ôm gia trl hap I ti ngày din ra trao döi ca các tài san dem trao d6i, các khoàn n' phài trà dä 

phát sinh hoac da th(ma nhan và cac cong cy v6n do ben mua phát hành da d61 lay quyên kiam soát 

ben bi mua Va các chi phi lien quan try'c tiap dan vic hç'p nhat kinh doanh. Tài san da mua, nç' phài 

tra cO tha xac dinh du'cyc va nh(mng khoan no' tiêm tang phai gánh chju trong hQ'p nhâ't kinh doanh 
dèu ghi nhân theo gia tn hcip l' tai ngày hcmp nhâ't kinh doanh. 

Lçii tha thu'o'ng mai phát sinh t(m hap nhât kinh doanh du'o'c ghi nhn ban du theo giá g6c, là phân 
chênh lêch giü'a giá phi hap nhat kinh doanh so vO'i vO'i ph'ãn sO' hU'u cüa ben mua trong giá trj hcip l 

thu'ân ctia tài san, n' phai tnà có tha xac djnh du'c và các khoan n tim tang dâ ghi nhn. Nau gia 
phi hp nha't kinh doanh nhO ho'n phn sO' hü'u cia ben mua tnong giá tn hop  l' thu'ân ciiia tài san 
trong cong ty con du'c'c mua thl khoan chênh lch nay du'c ghi nhn try'c tiap vào báo cao kat qua 
hoat dông kinh doanh hp nhat. L'i tha thu'o'ng mi du''c phan b t61 da mu'a'i (10) nãm. 
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CONG TY CO PHAN C DIEN LNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT (tip theo) 
Ngay 30 thang 09 nm 2021 

3. CAc CHiNH SACH KE'TOAN CHU vEu (tip theo) 

3.12 Diu ttr vào câng ty lien két 

Du tu' cüa Cong ty vao cong ty lien kgt thrçyc phàn ánh theo phu'cYng pháp v6n chii sO' hO'u. Cong ty 

lien kgt là mt do'n vi ma Cong ty có nh hu'O'ng dáng k và thYn vi do khOng phài là mt cong ty con 

hay mt lien doanh. 

Các baa cáo tài chInh ciia cong ty lien kêt thrcc lap cho cüng nàm tài chInh v&i Cong ty. Khi cn thigt, 

các diêu ch!nh Se du'o'c thu'c hin d dm bâo các chInh sách k toán du'cic áp dung nhâ't quán vài 
chInh sách k toán cia COng ty. 

Tai ngày lap baa cáo s6 lieu ciiia các cOng ty lien kgt chira duc kigm toán. 

3.13 Oau tu' vào cong ty lien doanh 

Lien doanh là thOa thuân bng hcrp dng cüa hai hoc nhiu ben d cing thu'c hin hot dng kinh 

te, ma hoat dông nay clu'o'c d'Ong kigm soát bO'i các ben gop v6n lien doanh. Các lien doanh thtçi'c hcip 

nhâ't theo phu'cing pháp v6n chi sO' hi'u. 

3.14 Du tit chCrng khoán và các khoán diu tu' khác 

Các khoàn d'âu tu' du'cyc ghi nhân thea giá mua thy'c tê trir di khoàn dy' phOng thIch hcp. Dy' phOng 

thro'c Ip cho viêc gim giá trj cia các khoàn dâu tu' cho phân chênh lêch giá mua tht,rc t cao ho'n thi 

giá vào thyi digm cu6i k'' báo cáo theo hu'àng dn cia Thông tu' so 228/2009/TT-BTC do Bô Tài ChInh 

ban hành ngày 7 tháng 12 nãm 2009 và thông tu' sO 89/2013/TT-BTC do Bô Tài ChInh ban hành ngày 

28 tháng 6 näm 2013. Tang hoac giàm sO du'tài khoàn du' phOng du'cic hch toán vào chi phi tài chInh 

trên báo cáo kt qu hoat dng kinh doanh hç'p nhgt giCra niên dO. 

3.15 Céc khoán phái trá và trIch tru'&c 

Các khoàn phai tra và trich tru'O'c du'çc ghi nhn cho sO ti'ên phâi trà trong tu'o'ng lai lien quan dgn 

hang hOa và dch vu dã nhân du'ci'c không phu thuôc vào viêc Cong ty d nhân du'ctc hóa dci'n ciia nhà 

cung cp hay chu'a. 

3.16 Các nghip vy hông ngoai t 

Các nghip vy phát sinh bng các do'n vj tiên tê không phài là do'n vi ti'ên t ghi sO k toán cüa NhOm 

Cong ty (VND) du'o'c hach toán theo t" giá giao dch vào ngày phát sinh nghip vy. Tai ngày kgt thiic 

k'' ke toán, các khoan myc tài san và cong n' ti'ên t có gOc ngoi t dii'c dánh li theo nhu' quy dlnh 

ciia Thông TLr sO 200/2014TT/BTC ngày 22/12/2014, Các khoân chênh lech tç' giá thy'c t phát sinh 

trong ki và chênh lêch do dánh giá li sO dii' tin t cO g6c ngoi t cuOi k" du'cYc hach toán vào kt 

qua hoat c1ng kinh doanh hcp nhá't. 

3.17 C6phie'uqu 

CO phieu qu9, Cong cu vOn chii sO' hü'u du'cic cong ty mua lai, trinh bay trên ph'ân ngu'On vOn nhu' mt5t 

khoàn giàm vOn ch sO' hCru, bng vài chi phi mua li. Cong ty khOng ghi nhn các khoân läi (lô) khi 

mua, bàn, phát hành hoäc ht'iy các cong cy vOn chii sO' hiYu cia minh. 

3.18 PhOn chia Jo'! nhuân 

Lo'i nhuân thun sau thug thu nhp doanh nghip cO the du'Q'c chia cho các cO dOng sau khi du'ç'c di 
hOi dông cO dOng phê duyêt và sau khi dà trIch lap các qu thea Di'êu l Cong ty và các quy dlnh  cOa 

pháp luât Viêt Nam. 
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CONG TY CO PHAN C DIN LINH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH HQP NHAT (tiEp theo) 
Ngày 30 tháng 09 nm 2021 

3. CAC CHIN H SACH KTOAN CHcJ VEU (tip theo) 

.- Qu9 du tuphát triê'n 

Qu du tu' phát trign kinh doanh du'cic trIch lap tu' Iç1i nhun thun sau thug thu nhp doanh nghip 
cáa NhOm Cong ty theo d xuât cüa Hôi  d'ông Qun tn và du'Q'c các c6 dông phê duyet  ti di hi 

dông c dOng thu'xng niên. Qu nay thro'c trich Ip nhm m& rng hoat dông  kinh doanh hoc dâu 

tu' chi'êu sâu ct'ia Cong ty. 
Qu khen thu'&ng và phóc !çl 

Qu khen thu'&ng và phiic lo'i ciiia Nhóm Cong ty du''c thu'c hin theo dê xuâ't cóa Hi dng Quàn tn 

va du'cYc cac c6 ông phê duyt ti i hi dông c6 dông thu'ing niên. Qu9 nay cu'cc trIch 1p nhm 

khen thu'&ng và khuyn khIch, cTi ng vt châ't, dern li phüc lcii chung và nâng cao Oi s6ng vt châ't 
và tinh th'ân cho cOng nhân viên và du'c trnh bay nhu' môt khoàn phài trà trên bang can 6i k toán 

hcip nhgt, 

3.19 Ghinhçn doanh thu 

Doanh thu clu'c'c ghi nhân trên Báo cáo kgt qua hoat dOng kinh doanh khi NhOm Cong ty cO khâ nàng 

nhân du'o các kyi ich kinh t có th xác dlnh du'o'c mOt cách chc chn. Các diêu kiên ghi nhn cv 

thg sau day ci:ing phài thro'c dap irng tru'O'c khi ghi nhân doanh thu: 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu bàn hang du'c ghi nhn khi cãc rii ro trng yu va các quyèn s& hCru hang hóa d du'o'c 

chuyn sang ngu'äi mua. 

Doanh thu cung c6p djch vu 

Doanh thu thrcc ghi nhân khi cung câ'p djch vu. 

Doanh thu ttr hcrp cl6ng cung cap và Ip dt 

Khi kê't qua thu'c hin hQ'p ng xây dy'ng có th thrçic u'àc tInh mt cách dang tin cy và thrçc xác 
nhn b&i khách hang, thl doanh thu và chi phi lien quan dn hQ'p dng du'c ghi nhn tu'ng Crng vó'i 

phn cOng vic da hoàn thành thrc khách hang xác nhn vào ngày kgt thüc k' k toãn. 

Các khoàn tang giám kh6i Iu'o'ng xây 1p, các khoàn thu bi thu'Yng và các khoàn thu khác chi du'Q'c 

bach toán vao doanh thu khi dã du'Q'c th6ng nhâ't vó'i khàch hang. 

Khi kgt qua thu'c hiên hop dng xây du'ng khôrig th cu'çc u'9c tInh mt cách dàng tin cy, thl doanh 

thu chi du'çic ghi nhân tu'cing du'cYng vài chi phi ca hQ'p dng dã phát sinh ma vic thu hi là tu'clng 
d61 chc chn. Chi phi ci:ia hcip dng chi u'çc ghi nhân là chi phi trong nàm khi các chi phi nay cia 

phát sinh. 

Doanh thu ttr hoqt clông cho thuê vOn phOng 

Doanh thu tü' hoat döng cho thuê van phông c1u'cc ghi nhân theo phu'o'ng pháp du1ng thng trong 

su6t thi han cho thuê theo quy dlnh  cia ho'p cing thuê. 

Doonh thu t,,rcác hc'p cT5ng hop tác kinh doanh (Hc"p d5ng HTKD) 

Doanh thu du'oc ghi nhân khi Hçp ci'ông HTKD cong b6 chia cu nhun cho các ben tham gia Hçup dông 

HTKD. 

Thu nhp tr ho cit dong dixu tu' 

Thu nhâp tü' hoat ciông d'âu tu'dirçuc ghi nhân khi các khoàn ci'âu tu'du'cic bàn. Thu nhp tü' hoat dông 
ciâu tu' cüng bao g6m c6 ttrc nhân thro'c tu' các khoàn ciu tu' và các khoàn thu nhp nay thrcuc ghi 

nhan khi c5 tCrc ciu'cuc cOng b6. 
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CONG TY CO PHAN CC DIN LINH B09-DN/HN 

THUYET M!NH BAO CÁO TA! CHINH HOP  NHAT (tip theo) 
Ngày 30 tháng 09 nãrn 2021 

3. CAC CHINH SACH KETOAN CHU YEU (tip theo) 

3.19 Ghi nhân doanh thu (tiê'p theo) 

Tin là! 

Doanh thu thro'c ghi nhân khi tin Ii phát sinh trên co' s& dn tIch (co tinh dn Iç'i ttrc ma tài san dem 

Ii) trü' khi khà nàng thu hôi tièn Iài không chc chn. 

3.20 Thuê 

Thuêthu nhâp hin hành 

Tài san thug thu nhâp và thug thu nhp phài np cho k hiên hành và các k' tru'àc thrc xác dinh 

bng giá tr dci' kign phal np cho (hoc dirc thu hi tr) co' quan thug, sr dung các m&c thug suit 

và các Iut thuê' Co hiu Ici'c  dn ngày kgt thtc k'j k toán. 

Thuê' TNDN hoSn Ia! 

Thug thu nhâp hon Iai thrnc xác dinh cho các khoan chênh Ich tm thai ti ngày kgt thüc k k toán 
giO'a co' s& tinh thug thu nhp cüa các tài san va n phài trà và giá trj ghi s cia chting cho mcic dIch 

báo cáo tài chInh. 

Thug thu nhp hon Ii phài trá duc ghi nhn cho tat ca các khoân chênh Ich tm thai chju thug, 

ngoi tr1t: 

• Thug thu nhp hon Ii phâi tra phát sinh tr ghi nhn ban du cia mt tài san hay nç' phài trâ tr 

mt giao dch ma giao dlch  nay không cO anh hir&ng dn Ii nhuân kg toán hoàc Ip'i nhun tInh 

thug thu nhp (hoc 6 tInh thug) ti thoi digm phát sinh giao dch. 

• Các chênh Iêch tam thai chiu thug gn Ii'ên vài các khoàn du tu' vào cong ty con, chi nhánh, cong 

ty lien kgt và các khoân von gop lien doanh khi cO khà nãng kigm soát thi gian hoàn nhp khoàn 

chênh lêch tam thyi và chc chn khoân chênh lêch tam thi së khOng du'cc hoàn nhâp trong 

tu'ci'nglai cOthgd'doan. 

Tài san thug thu nhp hon li du'c ghi nhn cho tâ't c các chênh loch tm thi du'c khau trr, giá 

tn thrc khau trir chuyn sang các k sau ci:ia các khoan 6 tInh thug và các khoan Ju di thug chu'a 

sii' dung khi chc chn trong tu'o'ng lai sè có li nhun tmnh thug d str dung nhrng chênh Ich tam 

thô'i du'ç'c khâ'u trü, các khoan 16 tInh thug và các u'u dãi thug chu'a sr dyng nay, ngoai tr&: 

• Tài san thug hon Iai  phát sinh tr ghi nhn ban dâu ciiia mt tài san hoc nç' phai trà tü' mt giao 

dch ma giao dch nay không cO anh hu'&ng dgn Ii nhun kg toán hoc Ii nhuân tInh thug thu 

nhp (hoc 6 tinh thug) tai  thai digm phát sinh giao djch; 

• Tat cá các chênh lêch tam thai du'c khâ'u trü' phát sinh tü' các khoân däu tu' vào các cong ty con, 
chi nhánh, cong ty lien kgt và các khoan vOn gOp lien doanh chi clu'cic ghi nhn khi chc chn ia 

chênh léch tam  th?i sé du'Q'c hoàn nhp trong tu'o'ng Iai cO thg dy' doán du'çi'c và cO Içi nhun 

chiu thug dg sir dung du'ci'c khoan chènh Ich tam theyi do. 

Giá trj ghi sO ct'ia tài san thug thu nhp doanh nghip hon lai thrc xem xét al vào ngày kgt thüc 

kg toán và dt.wc ghi giam dn mó'c bao dam chc chn cO do li nhuân tInh thug cho phép li Ich cOa 
môt ph'n hoc toàn bô tài san thug thu nhp hon lal  du''c sO' dyng. Các tai san thug thu nhp doanh 
nghiêp hon Pal chu'a ghi nhn tri.ró'c day dirc xem xét al  vào ngày kgt thOc kg toán và du''c ghi 

nhân khi 
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CONG TY CO PHAN C DIN LNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH HQP NHAT (tip theo) 
Ngày 30 thâng 09 nãm 2021 

3. CAC CHINH SACH KETOAN CHCJ YEU (tigp theo) 

3.20 Thuê'( tiê'p theo) 

chác chn có thi kyi nhuân tInh thug d có thg s& dung các tài san thug thu nhp hoãn li chu'a ghi 

nhân nay. 

Tài san thug thu nhâp hoãn lal và thug thu nhp hon Ii phài trà thrc xác inh theo thuê' sugt d 

tinh sè áp dyng cho k4' tài san thrc thu hi hay n phái trà thrc thanh toán, dçra trên các mi'c thug 

suâ't và lut thug có hiu hrc vào ngày kgt thüc k k toân. 

Thug thu nhâp hoãn al thrc ghi nhân vao báo cáo kgt qua hot dng kinh doanh ngoi trr trirô'ng 

hp thug thu nhâp phát sinh lien quan n mt khoàn myc dirp'c ghi thng vào v6n chii so' hO'u, trong 

tru'ng hp nay, thug thu nhp hon li cüng drp'c ghi nhn try'c tiê'p vào v6n chii so' hCru. 

Nhóm Cong ty ch bü trr các tài san thug thu nhp hon li và thug thu nhp hon li phài trá khi các 
dn vi np thug có quyn hp pháp thrc bü trr gira tài san thug thu nhp hin hành vó'i thug thu 

nhp hin hành phài np và các tài san thug thu nhp hon li và thug thu nhp hon li phài trà lien 
quan dgn thug thu nhp doanh nghip ciia cüng mt dn v np thug và thr'c quàn l bO'i cüng mt 

c quan thug và dn vi nôp thug dir dinh thanh toán thug thu nhp hin hành phài trà và tài san 

thug thu nhp hin hành trên co' sO' thun. 

3.21 Là! trên c6phiu 

Li cd bàn trên c6 phiu dirc tInh bng cách chia phn li nhun sau thug thuc v c6 dông ciia 

Cong ty truàc khi trIch qu khen thu'O'ng, ph(c IQ'i  cho s6 lu'o'ng blnh quân gia quyn cia s6 c phiu 

ph thông dang lu'u hành trong kit, không bao gm s6 c6 phlgu duçic mua b&i Nhóm Cong ty ma dang 

thrçc gi nhti là c6 phlgu ngân qu9. 

Li suy giàm trên c6 phiu du'oc xác dnh bng cách chia lç'i nhuân sau thug thuc v'ê có dông cia 

Cong ty tru'àc khi trIch qu9 khen thu'O'ng, phüc I'l cho sö lu'ng blnh quân gia quyn cóa s6 c phiu 

ph thông sang Iuu hành trong ki, loai trü các c5 phiu ph6 thông clu'crc Nhóm Cong ty mua Ii va 

ducc ghi nhn là c3 phiu ngân qu cong s6  ftrcrng b)nh quân gia quyn cia các c5 phiu së du'cc 

phát hành cho viec chuyn d61 tat ca các c6 phiau ph6 thông tim náng có tác dng suy giàm. 

3.22 Thông t!n theo bô phân 

Môt bO phán là môt cau phn có thg xác dlnh riêng bit cáa Nhóm Cong ty tham gia vào vic cung 

cap các san phm hoàc dich vu lien quan (bO phân clu'o'c chia theo hoat dcng kinh doanh). MOi mt 

bO phân nay chlu  ri ro và thu thro'c loi Ich khác bit so vài cac b phân khác. 

3.23 Các hen lien quan 

Các ben du'çic col là ben lien quan ciia Nhóm Cong ty ngu mt ben có khà náng, trçrc tiap hoc giàn 
tp, kigm soát ben kia hoc gay ành hithng áng k tó'i ben kia trong vic ra các quyt dlnh  tài chInh 

và hoat dng, hoãc khi NhOm Cong ty và ben kia cüng chiu sir klgm scat chung hoãc ành hu'&ng dáng 

k chung. Các ben lien quan có thg là các cong ty hoc các cá nhán, bao gm cad thành viên gia dmnh 

than cn cia các cá nhân thrc cci là lien quan. 
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CONG TY CO PHAN CC DIEN LANH 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tip theo) 
Ngày 30 tháng 09 näm 2021 

4. TIN 

B09-DN/HN 

DVT: VND 

S6cu6ik)> 56d"ôunám 

Tin mat 10.007.106.213 3.848.977.978 

lien giri ngân hang 538.422.147.465 230.499.687.207 

TONG CONG 
548.429.253.678 234.348.665.185 

5. cAc KHOAN PHAI THU KHAC 

A/ Ngn han 

Phai thu tü thanh Ii các khoân däu tu' 

S6cuô'i kj' 

87.503.145.849 

DVT: VND 

56 diu nàm 

Phài thu i ti'ên gtri 23.230.995.168 56.350.036.068 

C5 tüc phâi thu 162.436.825.000 54.869.698.400 

Phai thu ngui lao dông 12 .315.971. 137 19.468.994.029 

Tm Crngd'âutirdcrán 120.190.939.755 47.693.814.120 

K' qu9, k' cuiYc 25.801.508.853 27.783.883.528 

Phi thu khác 49.117.616.465 47.767.093.185 

TONG CONG 480.597.002.227 253.933.519.330 

B! Dài han 

S6cu6ik)> 

DVT: VND 

S6clOu nàm 

Phi thu chi phi cTCn bü dt 28.532.319.900 28.532.319.900 

K' qu, k' cuc1c 8.201.443.375 22.260.802.187 

Phal thu khác 100.000.000 

TONG CONG 
36.833.763.275 50.793.122.087 

7. HANG TON KHO 
DVT: VND 

S6cuô'ikj' S6d"aunâm 

Hang hOa ton kho 365.254.421.194 155.988.831.144 
Nguyen vat lieu tOn kho 212.443.971.851 165.711.151.828 

Cong cu dung cu tOn kho 386.950.149 284.795.291 

Chi phi sn xuâ't kinh doanh d& dang 276.888.731.526 480.607.112.069 
Hang mua dang dl duYng 74.696.280 10.966.041.340 

Dçr phông giâm gia hang tOn kho (4.668.383,319) (6.050.887.195) 

GIA TR! THUAN 850.380.387.681 807.507.044.477 
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CONG TY cO PHAN CO DIIN LANH B09-I)N/IIN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CI-iiNH l-IQP NHAT (tiêp theo) 
Ngay 30 thãng 09 nãin 2021 

8. TAI SAN CO D!NH  HO'U H1NH 

Nguyen giá 

SâcThu nãm 

Nhà cr'i'a. 
vôt kién trOc 

1.431.825.354.929 

May móc thiê't bj 

2.810.790.530.138 

Phi.rcinq tiên von 
tái 

156.142.482.668 

Thiêt bi van phàng 

18.273.321.852 

TSCD khác 

15.777.651.101 

DVT: VND 

Tdnq ct3ng 

4.432.809.340.688 

- Mua trong k' 82.328.000 521.800.000 2.594.837.391 708.972.728 3.907.938.119 

-D'u tu' XDCB hoàn thành 148.378.125.193 127.385.422.432 6.717.220.487 282.480.768.112 

- Phàn Ioai lal (786.465.455) - 786.465.455 

- Tng do hcYp nht 9.819.790.803.741 3.087.778.782.533 48.016.757.093 12.249.074.780 158.500.000 12.967.993.918.147 

-ThanhI (204.226.560) (50.000.000) (75.050.000) (329.276.560) 

Sd cudi k 11.399.085.919.848 6.026.476.535.103 213.421.297.639 31.156.319.360 16.722.616.556 17.686.862.688.506 

Giá trj hao man lu kê 

S6d'âu nàm 558.665.727.429 1.233.990.443.766 104.273.990.254 15.128.153.228 1.819.552.909 1.913.877.867.586 

- Khgu hao trong k' 289.016.275.255 186.674.270.049 8.865.421.855 1.216.482.383 820.958.373 486.593.407.915 

- Khâu hao do hcp nhât 1.669.173.154.030 924.575.100.338 31.993.384.554 4.738.945.723 25.916.221 2.630.506.500.866 

- Phâri loal Iai 2.988.179 (2.988.242) 63 

-Thanh I' (204.226.560) (50.000.000) (63.778.250) (318.004.810) 

Sdcu6iky 2.516.650.930.154 2.345.239.814.153 145.085.784.842 21.016.814.842 2.666.427.566 5.030.659.771.557 

Giá tn can Iai 

S6c1âu nãm 873.159.627.500 1.576.800.086.372 51.868.492.414 3.145.168.624 13.958.098.192 2.518.931.473.102 

Sdcu6ik 8.882.434.989.694 3.681.236.720.950 68.335.512.797 10.139.504.518 14.056.188.990 12.656.202.916.949 
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CONG TY CO PHAN C DIN LJNH B09-DNIHN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT (tip theo) 
Ngày30thang09närn 2021 

9. TAI SAN CO D!NH  VO HINH 

Quyn s& 

dung t6t 

Nguyen giá 

Bàn quyn, 

bcngsángchê' 
Ph5n mm 

OW: VND 

T6ngc5ng 

S6d'âu n5m 73.878.478.451 30.340.000 9.714.177.464 83.622.995.915 

- Mua trong k' - 1.528.000.000 1.528.000.000 

S 6 cu6i k' 73.878.478.451 30.340.000 11.242.177.464 85.150.995.915 

Giá trj hao men Iüy k 

S6cTâunâm 8.733.720.103 30.340.000 9.005.523.180 17.769.583.283 

Khâ'u hao trong k' 593.755,029 - 297.924.200 891.679.229 

Sdcu6ik' 9.327.475.132 30.340.000 9.303.447.380 18.661.262.512 

Giá tn con lal 

56dâu nm 65.144.758.348 708.654.284 65.853.412.632 

5ôcu6i k" 64.551.003.319 1.938.730.084 66.489.733.403 

10. CHI PHIXAY DUNG CO BAN D&DANG 

S6cu6ikj> 

OVT: VND 

56d5u nàm 

Nhà cra vat kin trüc 115.285.939.958 15.668.501.697 

Nhà may din gió Trà Vinh V1-3 1.107.768.377.770 165.060.497.674 

Nhà May diên giO Lo'i Hài 2 764.085.531.210 11.635.371.305 

Nhà May dien gió Phü Lac 676.264.570.436 4.092.411.437 

Dy' an thiiy din Th.rclng Kom Turn 50.467.426.354 

D an thiy dn VTnh Scm 2 98.308.623.045 

Khác 148.881.347.958 79.497.730.505 

TONG CONG 2.961.061.816.731 275.954.512.618 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LANH B09-DNIHN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tip theo) 
Ngày 30 tháng 09 näni 202 I 

11. BATDONG SAN DAU 111 

Nguyen giá 

Nhàci}a& 

vat kién trc 

MáymOc 

& thiê'tbj 

Khóc 

OW: VND 

T6ng cong 

S6c1'âu nàm 1.959.936.776.403 656.202.444.490 546.453.001 2.616.685.673.894 

T5ng trong k'i 786.000.000 786.000.000 

s6 cudi k' 1.959.936.776.403 656.988.444.490 546.453.001 2.617.471.673.894 

Giá tn hao mon Ely kê 

S6cT'âu nàm 520.663.848.689 322.408.458.133 546.453.001 843.618.759.823 

Khgu hao 

trong k' 
55.298.732.444 39.449.089.467 94.747.821.9 11 

S 6 cu6i ki 575.962.581.133 361.857.547.600 546.453.001 938.366.581.734 

Giá tn cOn Iai 

Sôd'âu nãm 1.439.272.927.714 333.793.986.357 1.773.066.914.071 

Scu6i k' 1.383.974.195.270 295.130.896.890 1.679.105.092.160 

12. CACKHOANDAUTIr 

Oâu tu'ngãn han 

Sô'cu61 k' 

OVT: VND 

S6d'Ou nOm 

ChCrng khon kinh doanh (thuyê't minh 12.1) 73.886.814.005 432.981.930.767 

Dr phàng giàm giá chLrng khoân kinh doanh (574.144.365) (953.161.365) 

Oâu t nm giü den ngày cTho han 513.372.757.700 896.530.452.258 

Giá trj cOn Iai cia các khoàn dâu tu' ngn han 586.685.427.340 1.328.559.221.660 

Dâu tu'dàihan 

Oâu tLr vào các cOng ty lien ket (thuyét minh 12.3) 5.833.653.946.138 8.449.674.018.847 

fYâu tu gOp v6n vào dcYn v khc (thuyêt minh 12.2) 294.089.687.133 307.894.164.509 

Dr phOng cl'âu tu tài chInh dài han (413.545.759) (413.545.759) 

Du tu' nm giCt dn ngày cTho han 130.000.000.000 530.000.000.000 

Giá tn cOn Ii cOa các khoán d'au tu' dài han 6.257.330.087.512 9.287.154.637.597 

TONG CONG 6.844.015.514.852 10.615.713.859.257 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LANH R09-DN/HN 

Ii iIJYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH I-IQP NHAT (tiêp theo) 
Ngây 30 tháng 09 närn 2021 

12.1 Chü'ng khoán kinh doanh 

VN D 
56 cu6i kj' S6 du nOm 

Ten Câng ty 

Cong Ty CP Nhiêt Diên Qung Ninh 

GIÔ tn du ttr DV phOng GiO tn cThu ttr Dv phOng 

50.548.295.158 404.643.411.920 

23.338.518.847 (574.144.365) 28.338.518.847 (953.161.365) 

 

Cc khon cThu tu khc 

 

         

TONG CONG 73.886.814.005 (574.144.365) 432.981.930.767 (953.161.365) 

12.2 Dâu tt.r gop v6n vào do'n vi khác 

Ten Cong ty 
S6cu6ik)> S6dunãm 

VND 

GiO trj du ttr Dv phOng Giá tn diu tu' Dy' phóng 

Cong iy CP Nhiêt Diên Hi Phàng 32.619.000.000 - 32.619.000.000 

Cc khon du tu' dài hn khác 261.470.687.133 (413.545.759) 275.275.164.509 (413.545.759) 

T6NG CONG 294.089.687.133 (413.545.759) 307.894.164.509 (413.545.759) 
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CONG TY cO PHAN CD DIN LJNH B09-DN/HN 

TI-IUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH HOP  NHAT (tip theo) 
Ngây 30 thang 09 närn 2021 

12.3 Dâu tu' vào các cong ty lien kê't (*) 

Ten câng ty S6cu6ik' S6du nãm 

i so' Giá tn du tu' Giá tn cThu tu' Hoçtd'cng 
hCru(%) (VND) (VND) kinh doanh 

Cong ty lien kêt 

(1) COng ty cP oja Ôc Sài GOn 28,87 204.595.420.170 209.586.464.820 Bat ng san 

(2) COng ty TNHH du tu' xày dcrng 
ththng Trinh Xá Da Hi (**) 

18,73 251.688.543.313 251.696.358.795 Bat dng san 

(3) COng ty CP Nhit din Ninh Blnh 29,44 78.346.403.834 80.089.416.268 San xuât din 

(4) COng ty CP Nhit din Phà Lai 24,14 1.278.856.746.898 1.580.304.676.533 San xuat d1n 

(5) COng ty CP Thiy Din Thác McI 42,63 569.029.664.944 686.339.328.952 San xuât cin 

(6) COng ty CP Thiiy in SOng Ba H 25,76 489.037.554.093 670.488.001.19 1 San xugt in 

(7) Cong ty CP ThOy Diên SROK PHU 

MING 
34,30 208,949,704.550 188.823.284.939 San xugt d1n 

(8) COng ty CP Thy Din Blnh Din 25,47 86.554.606.144 77.182.114.608 San xuât Wn 

(9) COng ty CP Thiy Din Vinh Scm 

SOng Hinh 
49,52 - 2.132.134.381.108 San xugt dln 

(10) COng ty CP ThOy Din Min Trung 22,68 574. 153.298.138 625586.2 17.838 San xugt din 

(11) COng ty CP Thiy Din Thác Ba 2 29,60 35.676.547.872 - San xugt in 

(12) Cong ty CP BOO Nu'Oc Thi OCrc 42,07 292.773.897.426 294.863.092.924 Ngành nu'&c 

(13) Cong ty CP Du tir & Kinh doanh 
40,00 316.398.698.971 261.170.447.450 Ngành nu'àc 

Nu'àc Sch Sài GOn 

(14)COngtyCPCâ'p NiràcThDrc 44,17 76.650.034.654 75,214,801.898 Ngành nu'àc 

(15) COng ty CP Dau Tu' Nu'âc Tan 
32,00 139.050.366. 188 119.246.018.747 Ngành nu'äc 

Hiêp 

(16) Cong ty CP Cp Nu'&c Gia D)nh 20,05 32. 118.493.223 33.668.217.799 Ngành nu'âc 

(17) COng ty CP Cap Nu'&c Nhà Be 20,02 40.704.452.682 41.342.747.776 Ngành nu'âc 

(18) Cong ty CP Nu'àc Sch SOng Dà 35,95 881. 103.487.544 830.425.253.519 Ngành nu'âc 

(19) Cong ty CP Cap Nu'O'c Khánh HOa 43,88 251.278.234.260 257.888.053.087 Ngành nu'âc 

(20) COng ty CP Cci Din Doàn Nhat 35,00 26.687.791.234 33.625.140.595 Ccrdin 

T6NG CONG 5.833.653.946.138 8.449.674.018.847 

(*) Ti ngày lap báo cáo sö lieu ci:ia các cOng ty lien kgt chu'a thrcYc kim toán. 

(**) COng ty TNHH du tu' xây dçrng du'äng Trnh Xá Da Hi (Da Hi) là cOng ty lien két ti Cong ty c phn h 

tang và bat dng san Vit Nam (VIlD) vái tç' l s& hO'u 37% nên t' i 01 Ich ca REE trong Trjnh Xá Da Hi là 

18, 73%. 
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CONG TY CO PHAN CO DIEN LANH 

THIJYET MINH BAO CÁO TA! CHNH HOP  NHAT (tip theo) 
Ngày 30 tháng 09 nm 2021 

12.4 Oâu tu' cCia cong ty mc vào các cong ty con 

B09-DN/HN 

TIês& Ngành nghê 
Ten cong ty - 

hu'u(%) 
Dia diem 

kinh doanh 

(1) Cong ty TNHH Qun L' & Khai Thác Bâ't Dông 

Sn R.E.E 

100,00 TP.HCM — Viet Nam Dich vu quán I' 
van phOng 

(2) Cong ty TNHH Bat Dng Sn R.E.E 100,00 TP.HCM — Viet  Nam Bat dng san 

(3) Cong ty CP Bat Dng San Song Mai 99,99 TP.HCM — Viet  Nam Bat dng san 

(4) ) COng Ty CP Ha T'âng và Bat Dông San Vit 50,61 Ha Ni- Viet  Nam Bat dng san 

Nam 
(5) Cong ty CP Bat Dng San Tan Hai 99,99 TP.HCM — Viet  Nam Bat dông san 

(6) Cong ty CP Dich Vu & K9 Thut C Diên Lnh 91,31 TP.HCM — Viêt Nam Ccycliên 

R.E.E ( REE ME 

(7) COng ty CP Bat Dông San Song Long 70,00 TP.HCM — Viét Nam Ba't dng san 

(8) Cong ty CP Diên May R.E.E 99,99 TP.HCM — Viêt Nam Dien may 

(9) Cong ty TNHH ThLrcYng Mai & Dich Vu RMC 99,99 TP.HCM —Viêt Nam Dien may 

(10) Cong ty TNHH Sn Xuât & Dich Vu REEPRO 99,99 TP.HCM — Viêt Nam Dien may 

(11) Cong ty CP Näng Lu'ng Mt TrO'i R.E.E 99,99 TP.HCM — Viêt Nam Dien 
(12) Cong ty TNHH Diên Mat TrO'i Tan An 99,99 TP.HCM —Viêt Nam Dien 
(13) Cong ty TNHH Diên MM TrO'i Tan Blnh 99,99 TP.HCM — Viêt Nam Dien 
(14) Cong ty TNHH Din Mt Tri Tan Phong 99,99 TP,HCM —Viet  Nam Dien 
(15) COng ty TNHH fiên Mt TrYi Tan Uyên 99,99 TP.HCM — Viêt Nam Diên 

(16) COng ty TNHH REE SE Anh Du'ang 99,99 TP.HCM —Viêt Nam Diên 

(17) Cong ty TNHH REE SE Hu'O'ng Du'Yng 99,99 TP.HCM —Viêt Nam Dien 
(18) COng ty CP Diên MM TrO'i Thai Blnh Du'ng 50,99 TP.HCM —Viêt Nam Diên 

(19) COng ty TNHH REE SE Thai Du'o'ng 99,99 TP.HCM —Viet  Nam Dien 
(20) Cong ty TNHH Nu'O'c Sach REE 100,00 TP.HCM —Vièt Nam Cung cap nu'ó'c 

(21) Cong Ty CP Thiiy Din Thác Ba 60,42 Yen Bai- Vit Nam San xuat din 

(22) COng ty TNHH TK Cong 65,00 TP.HCM —Viêt Nam Thiê't bi nganh 
nu'O'c 

(23) Cong Ty CP Phát Trin Diên Trà Vinh 66,29 Ira Vinh- Viêt Nam Cung cap d1n 

(24) Cong ty TNHH Thu'cng mi, Dich vu Xây Du'ng 100,00 TP.HCM —Viêt Nam CcY s& h thng dien 

Tin Hiêu Xanh 

(25) COng Ty CP ThOy Diên Mu'äng Hum 79,84 Lao Cai- Viet Nam Diên 

(26) COng Ty CP Phong Olén Thuân Bmnh 50,00 Blnh Thuân- Viet  Nam Phong dien 

(27) Cong ty TNHH Nàng Lu'crng REE 100,00 TP.HCM —Viêt Nam Diên 

(28) COng ty CP Thiy Diên VThh Scm Song Hinh (*) 50,45 Blnh Dinh- Viet Nam San xuat d1n 

(*) COng ty CP ThOy Diên VTnh Scm SOng Hinh du'o'c tang t' lé tir49,52% len 50,45% Va tr& thanh cOng ty con 

ca nhOm Cong ty tu' thang 4 nãm 2021. 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LJNH B09-DN/l-IN 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT (tip theo) 
Ngay 30 tháng 09 ntrn 2021 

13. THUVA CAC KHOAN PHAI NOP NHA N1rO'C 

S6 cu61 k' 

DVT: VND 

S6d'Ou nàm 

Thug thu nhp doanh nghip 137.697.857.446 54.485.451.544 

Thug giã tr gia tang 104.769.577.620 11.862.010.007 

Thug tiêu thy c bit 4,039,707.067 1.747.824.089 

Thugthu nhpcá nhân 2.512.292.671 3.563.684.408 

Các Ioi phi và thug khc 25.771.739.874 2.906.390.799 

TONG CONG 274.791.174.678 74.565.360.847 

14. CHIPHiPHAITRA 

56 cu61 k' 

DVT: VND 

S6 c?Ou nOm 

Giã v6n dich  vu cung cp thigt b và Ip dat 334.971.259.467 370.199.655.951 

Chi phi Iài vay 223.668.297.471 93.543.258.728 

Chi phi khuyn mai 1.671.541.613 932.617.111 

Cc khon khc 71.155.464.301 62.154.950.760 

TONG CONG 631.466.562.852 526.830.482.550 

15. CAC KHOAN PHAI TRA KHAC 

A/ Ngàn han 

Bâo hiém xa hôi, y tê, kinh phi cong doàn 

Phi tr mua chtrng khoán 

S6cu6ikj> 

5.105.377.951 

7.249.838.995 

DVT: VND 

S6dOunOm 

5.632.658.744 

10.670.827.732 

C 6  ttrc, Iãi trái phiu phi trà 63.883.836.582 47.229.522.005 

Chi phi bào hành 121.905.000 

Các khon phi tr, phi nôp khc 69.130.150.880 21.686.277.900 

TONG CONG 145.491.109.408 85.219.286.381 

B! Dài han 
DVT: VND 

56 cuo'i ki s6 cu nOm 

Nhân coc, k qu, k' cuYc 251.915.900.161 231.568.542.182 

TONG CQNG 251.915.900.161 231.568.542.182 

16. VAY vA NO'THUE TAI CHINH 
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CONG TY CO PHAN CO DIEN LNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CI-1!NH 1-IQP NHAT (tip theo) 
Ngày 30 thâng 09 närn 202! 

A/ Ngàn han 

Vay ngn han 

No' dài han dn han phi tr 

TONG CONG 

B/ Dài han 

Vaydàihn (**) 

Trái phiu dn han trà ( ***) 

TONG CONG 

Sô'cu61 k' 

221.342.337.140 

632.131.971.460 

s6 cu6i kj> 

7.990.971.592.792 

2.710.664.474.791  

DVT: VND 

S6d'âu nám 

595.137.439.931 

669.500.079.132 

DVT: VND 

S6diu nám 

1,797,413,784,627 
2,537,297,153,950 

853.474.308.600 1.264.637.519.063 

10.701.636.067.583 4,334,710,938,577 

(**) Chi tiêt vay dài hn nhi sau: 

Các khon vay dài hn tü' ngân hang vào ngày kêt thCic k' báo cáo chiu Iãi suâ't VND tu'crng rng tU' 3,58% 

dê'n 8,90%. Chi tigt th hiên nhu' sau 

Ngày din 
Khoán tin dyng s6 S6cu6i ki (VND) hqn 

Ngán hang TNHH Mtt Thành Viên HSBC ( Vit Nam) 

VNM 170276CM (VND) 212.142.857.142 Ngày 24 tháng 

7 nm 2024 

VNM160065/1CM 426,150,384,830 Ngày 30 tháng 

11 nm 2027 

Ngân hang Thu'crng Mgi C6 Phân N goal Thu'o'ng Vit Nam 

HDTDO21C16 (VND) 584.069.734.748 Ngày 02 tháng 

02 nàm 2028 

Mo tá tài sOn thich6p 

Tài san ti 
dja chi sO 9 Doàn Van Bo, Phtthng 12, 

Qun 4, Thành phO H ChI Minh 

H thOng d1n nãng Iu'çrng mt tri 

Tài san ti dja chi sO 11 Doàn Van BcY, 

Phithng 12, Qun 4, Thành phO H ChI 

Minh 

So 01/2015/HDTD 

SO 01/2017/HOTD 

6 
 01/2015/HDTD 

187.865.906.339 

679.614.146.384 

487.388.998.000 

386.862.562.524 

Ngày 25 tháng 

06 nàm 2029 

Ngày 13 thàng 

07 riám 2030 

Ngày 13 thàng 

07 nàm 2030 

Ngày 13 tháng 

07 nàm 2030 

He thOng dien  nang  Iu'cfng  mt trti 

(I) 

(i) 

(I) 
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CONG TY CO PHAN CO DIN L1NH B09-DNIHN 

THIJYET MINH BAO CÁO TAI CHiNI-I HOP  NHAT (tip theo) 
Ngàv 30 tháng 09 niin 202 I 

s6 0094/2038/D- 544,555,900.000 Ngày 20 tháng 

DA/Ol 09 nàm 2033 

Ngân hang Thtro'nq Mçi Cd Phân Dâu Ttr và Phát 
Trig,, Vit Nam 

Toàn b tài sn ci'Ja Nhà may Oin gió 

Trà Vinh tQa I?c  ti thj x Duyên Hi, 

Tinh Trà Vinh 

828.330.914.217 

S6 01/2015/HOlD 

586.040.000.000 

56 01/2017/HOTD 

Ngân hang Thu'crng Mçñ Cd Phl5n Phát Trig,, Thành 
Phô'Hè3 ChiMinh 

Ngày 08 tháng 

10 nám 2030 

Ngèy 08 tháng 

10 nám 2030 

(I) 

(i) 

457.876.139.6 12 Ngày 22 tháng 
6 
 04/2015/HOTD 09 nàm 2030 

Ngán hang Thu'crng Mcti Cd Phân A Châu 
414.809.500.000 

S6 01/2015/HOlD 

Ngôn hang Raiffeisen Landesbank Oberosterreich 
579.988.741.214 

(sd dir ngoi t 

25.382.439,45 USD, Ii 

sugt LIBOR th&i hn 6 

tháng+2,97%) 

Ngân hang Phát trig,, Vit Nam 
102.850.861. 233 

(s6 dir ngoai t 
4.440.500,01 USD, lãi suâ't 

Phi dich vu 0,75% và phi 

qun I 0,2% 

Ngân hang Thu'o'ng Mgi Cd Phân Cong Thtro'ng V!t Nam 

Ngày 22 thng 
09 nàm 2030 

Ngày 30 tháng 

06 nm 2029 

Ngày 01 tháng 
06 nm 2035 

(I) 

(I) 

Bào Iãnh tCr BIDV - 

Chi nhanh BInh Ojnh tr khoan the' chap 

tin gri tigt kim 35 t' VND (ii) 

Mt phn tâi sn c6 dinh  hO'u hinh 

ti Nhà may Tht'iy dn Song Hinh (iii) 

01/2 019- 
HDCVOADT/NHCT1O6- 
MHP (VND) 

265.328.614.397 Ngy 08 thng 

06 nm 2026 

Quy'ên sCi' dung â't thuê và toàn b tài 

san gn Iin v&i dat thuc Dc! an Thy 

din Mithng Hum, và toàn b h th6ng 

may móc thi6t bj thuc dy' an hlnh 

thành trv6n vayvà v6n ty'có C 

C 

Ngân hang TNHH MTV Shinhan Vit Nam 

SH BVN/BC/H DTD/R E El 153.909.364.995 Ngày 08 tháng Th châ'p bng tài san hlnh thành trong 
201805(VND) 5 nãm 2026 tu'clng lal thuc quyn s& hU'u cüa Cty 

CP Cc! Din Lnh t?i dia ch 364 Cong 

Hàa, P13, Tan Blnh, TP.HCM 

Ngày 30 thng 

12 nám 2027 

Cong ty Tài chinh Cdphan Din !uc 

01/2014/H DCVL/TCDL- 
TBW/Phu lac ( EUR) 499.568.938.6 17 

(s6 dir ngoi t 

18.477.232,63 EUR, Iài suât 

cö dinh 1,25%) 

Toàn b tài san ctia Nhà may Oin gió 

Ph Lc thuc Thun Blnh, cong ty con 

cOa COng ty, ta ac tai Huyn Tuy 

Phong, Tinh Blnh Thuân 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LANH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT (tip theo) 
N2ày 30 tháng 09 ntrn 2021 

KhoOn tIn di,ng so S6 cu61 kj (VND) 

Tap doàn tài chInh qu6c tiIFC 

1.142.750.000.000 

(56 du' ngo tê: 
50.000.000USD, libor 3tháng 
+ margin) 

NgOydé'nhqn 

Ngày 15 tháng 

3 nàm 2033 

Mo tá tOi san thêch5p 

Hcip clang vay giCta Cong ty c6 phn 
Phong d1n Thun Blnh (TBW) (v61 tu' 
càch là ben vay), Cong ty C phn CcY 
din L?nh  (v&i tir cách là ben bào Inh 
thü' nht cho dn khi Cong ty TNHH 
Nàng Lu'ng REE thóa man càc ch 56 tài 
chinh theo cam kt và TBW trà &rcic 
20% khoàn vay), Cong ty TNHH nàng 
lu'ng REE (v&i ttr càch là ben bào länh 
thcr hal) và tp oàn Tài chInh quô'c t k 
ngày 25/5/202 1. 

TONG CONG 8.540.103.564.252 

 

Trong dO: 

Voy dài hQn din hQn trO: 549.131.971.460 

(I) Nh[rng khoàn vay nay nhrn muc dIch thanh toán chi phi d'âu tu' xây du'ng Dy' an Thiiy din Thu'çing Kon 

Turn, theo thôa thuân tài trçi du' an s6 01/2015/TIDA và 01/2017/TTDA giu'a Cong ty và càc ngân hang 

thi.rcrng mai baa gôrn BIDV - Chi nhánh Blnh Oinh, Vietcombank - Chi nhành Kon Turn, ACB - Chi nhánh Blnh 

Dinh, HDBank - Chi nhành Hiêp Phü và Vietcombank - Chi nhành Gia Lal, trong do, BIDV - Chi nhành Bmnh 

Dinh giCr val trà là ngán hang du rn61 và dai l nhân tài san dam bào, bao gm toàn b quy'ên sr dung dat, 

may móc thigt bi, phu'o'ng tiên van tài và càc tài sn hlnh thành trong tu'o'ng Iai cia Dy' an Thiiy dlên Thu'cxng 

Kon Turn. Ngoài ra, BIDV - Chi nhânh Blnh olnh  con k kat Hcp dng cap bào lanh s6 01/2014/HDBL/BIDV-

VSH d bào lanh cho khoàn vay ci'ia Cong ty tai Ngân hang Raiffeisen Landesbank Oberosterreich vài t6ng 

s6 tin bao Ianh t61 cia không vu'o't qua 30.634.865,8 USD. 

(ii) Ngày 28 tháng 3 nàm 2013, Cong ty d k'' hcp dông tin dung xuât khu v&i Ngân hang Raiffeisen 

Landesbank Oberosterreich. Khoan vay nhm muc dIch thanh toán 80% nghia vy thanh toán ciia Cong ty 

theo Hcip d6ng cung câ'p thigt bj co' diên cho Dy' an ThIy den Thu'çing Kon Turn k' ngày 15 tháng 8 nàrn 

2012 vài Andritz Hydro GmbH 

(iii) Dày là khoàn vay d du tu' xây dgrng Nhà may Thiy din Song Hinh tü' ngun v6n ho tr phát trign chinh 

thü'c cia Qu9 Phat trign Bäc Au ("NDF"). Vào ngày 22 thãng 11 nãrn 2005, Cong ty cia nhân bàn giao khoan 

vay nay tr Tng Cong ty Di&n lu'c Viêt Nam khi thu'c hin c ph'ân hoá thông qua hç'p dng tin dung s6 

01/TDNN vài Chi nhánh Qu h tro' Phat trin Phü Yen (nay là Ngân hang Phát trign Viêt Narn - Chi nhánh 

Narn Trung Bô). Các khoàn vay nay không al suat và chu chi phi quàri l' v6n vay 0,2%/nàrn và phi dich  vy 

0,75%/nàm. 

(***) Trái phiu:
'1 

Vào ngày 28 thàng 9 nàrn 2017 Va ngày 18 thàng 10 nãrn 2017, Cong ty cia phát hành 1.000 trái phiu v&i 

t6ng giá tr 1.000 tç' VND (mnh giá 1 t'' dông/ tral phiêu), s6 trài phiu nay du'Q'c mua bO'i Ngân hang Thu'o'ng 

rnai C ph'ân Ngoai thu'o'ng Viêt Narn - Chi nhãnh Ho Chi Minh ("VCB") và Cong ty Lien doanh O.uân l' qu du 

tu' chrng khoàn Vietcombank ("VCBF"). 

Các trái phiêu nay du'o'c hoàn trà sau närn (5) nàm k tü' ngày phát hành. 
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CONG TY CO PHAN CC DIN LANH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CAO TAt CHINH HOP  NHAT (tiëp theo) 
Ngàv 30 tháng 09 nãm 2021 

COng ty cam kêt mua lal s6 Iu'o'ng trái phiu tru'O'c han kg tu' ngày phát hành theo k hooch nhir sau: 

250 trãi phiéu d phát hành vào ngày tràn hai mu'c?i b6n (24) thng k tü' ngày phàt hành; 

250 trái phiu d phãt hành vào ngày trOn ba mu'o'i sáu (36) tháng k tü ngày phát hành; 

- 250 trái phiu d phát hành vào ngày trOn b6n niu'ol tam (48) tháng k tü' ngày phát hành; Va 

- 250 trài phiu cT phát hành vao ngày trOn sáu mu'o'i (60) tháng k tü' ngày phát hành. 

Tng sö tin thu th' co't phát hành nay u'ç'c sir dung dg (1) Dâu tu' các dv'  an ciia Cong ty; (2) tang quy mô 

vón hoat cIOng ciiia Cong ty. 

Càc trài phiu nay thrcic dm bào bng 35.525.776 c phiu Cong ty C6 phn Nhit din Ph Li thuOc  s& hCru 

cia Cong ty TNHH Nàng Luc1ng REE (cOng ty con 100% v6n cüa REE) (Thuyt minh s 12.3). 

2/ Vào ngày 28 tháng 01 nàm 2019 Cong ty d phát hành 2.318 trái phiu cO k' han 10 nàm (REE-

B0ND2029) vOl tóng gia trj 2.318 tç' VND (mnh giá 1 t'i dông/ trái phiu). Day là Trái phiu khOng chuyn 

d6i, khOng kern chü'ng quyn và clu'o'c bào lãnh thanh toán b&i Credit Guarantee and Investment Facility 

(CGIF) — Mt qu9 tin thác cüa Ngân hang phàt trin Chãu A ("CGIF"). 

T6ng s6 ti'ên thu thrcrc tü' dt phát hành nay sir dung cho vic phát trign dii an và các hoot dng mua ban, 

chuyn nhu'c'ng v6n. 

Cac trái phiu nay u'cYc dam bào bng 38.365.168 c phiu Cong ty CP Thiy Din Thác Ba và 32.000.000 c6 

phiu Cong ty CP Thiy Diên Song Ba Ha và 24.932.630 c6 phiu COng Ty C Phn Thiy Din Mu'Yng Hum 

thuôc s& hEi'u cüa Cong TyTNHH Nàng Lu'crng REE (cong ty con 100% vón cüa REE). 
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CONG TY CO PHAN C(i D1N LANH B09-1)N/HN 

THUYET MINi I BAo CÁO TAI CHfNH HiP NHAT (tiéj LIlCO) 

Ngây 30 thi (19 iiim 2021 

17. VON CHCJ SÔ'H&U 

Tlnh hmnh t5ng giám nguón v9n chü s& h&u 

V6n gap 

Nãm trtthc 

Thngdu'v6n 

c6 phn 

C6 phiêu 

ngôn qu 

Qu)?th5utu' 

pháttriên 

DVT: VND 

Lo'i nhuôn sau 

thuêchu'a phân phói 

S6du nãm 3.100.588.410.000 1.050.489.310.786 (83.026.660) 240.271.674.291 6.005.760.541.830 

Lpi nhun tang trong k';' 1.628.076.208.584 

Tang (giam ) khãc (47.539.203.502) (4.300.410.299) (21.528.250.130) 

Chi tra c6 trc (496.081.481.600) 

Phân ph5i qu (1.249.669.244) (1.408.276.539) 

Scu6ik' 3.100.588.410.000 1.050.489.310.786 (47.622.230.162) 234.721.594.748 7.114.818.742.145 

Nãm nay 

Sd dâu nam 3.100.588.410.000 1.050.489.310.786 (47.622.230.162) 234.721.594.748 7.114.818.742.145 

Li nhuân tang trong k' 1.062.854.485.075 

Tang ( giam ) khãc (42.957.071) 

Chi trá cd tü'c (*) 

Phân phdi qu9 (42.957.071) (7.035.618.041) 

S6cu6iky 3.100.588.410.000 1.050.489.310.786 (47.622.230.162) 234.678.637.677 8.170.594.652.108 

(*) Theo Nghi Quyt cia Dai HÔi Cd Dông s6  02/2021/DHDCD-NO. ngày 30 tháng 03 nàm 2021, Oi hôi dng cd dông dia Cong ty d nhât 

trI khong chia cd trc nãm 2020 nhm muc tiêu tái c1u tu' toàn b lo'i nhun c1 dm bâo ngu'ôn v6n du tu' cho cac dy' an trong flnh vy'c 

dên, nt.ràc và bgt ng san nãm 2021 sau khi tai cgu trüc các linh vy'c hot thng kinh doanh cia REF theo mô hlnh cong ty holding. 
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CONG TY CO PHAN CC DIN LANH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TÁI CHNH HOP NHAT (tip theo) 
Qu9 III ngày 30 tháng 09 närn 2021 

18. DOANH THU 

18.1 Doanh thu ban hang và cung câ'p duch vy 

Qu III näm 2021 

DVT: VND 

Qu III nám 2020 

T6ng doanh thu 1.092.941.002.394 1.504.303.153.321 

Trong dá: 
Doanh thu cc? dlên lanh 253.699.508.790 943.416.772.980 

Doanh thu bâ't dng san 193.965.574.232 237.611.103.439 

Doanh thu ha thng dién, nu'&c 645.275.919.372 323.275.276.902 

Các khon gim trü doanh thu (286.428.116) (715.576.123) 

Chiêt khóu thu'o'ng mci (286.428.116) (715.576.123) 

Doanh thu thuân 1.092.654.574.278 1.503.587.577.198 

18.2 Doanh thu hoat dông tài chInh 
DVT.' VND 

Quj III nãm 2021 Quj III nóm 2020 

Li tiên g1Y1 23.627.601.680 37.923.286.185 

C6 tc kyi nhuân ducc chia (537.860.000) 2.111.514.962 

Lài tü' ban, thanh I' các khoân dâu tu' 3.620.993.800 54.389.067 

Lãi chênh Ich t gi h6i doái 38.943.902.212 241.429.915 

Khác 245.363.218 12.766.850 

TONG CONG 65.900.000.910 40.343.386.979 

19. CHI PHiTAI CHiNH 

Qu ill nãm 2021 

DVT: VND 

Qu Ill nöm 2020 

Chi phi Iäi vay và phân b6 chi phi phat hành trái phiêu 185.230.559.866 105.005.966.753 

Lô chênh Iêch t' giá 5.449.021.019 25.253.961.322 

Lô do ban các khoàn àu tu' 19.354.500 383.799.979 

Dgr phàng (hoàn nhp) giam gia d'âu tu' (192.255.000) 5.222.244.862 

Chi phi tài chInh khác 202.512.298 23.920.031 

TONG CONG 190.709.192.683 135.889.892.947 

L 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tiép theo) 
Qu' III ngàv 30 tháng 09 näni 202! 

20. THU NHP VA CHI PHI KHAC 

Qu III nâm 2021 

DVT: VND 

Quj III nàm 2020 

Thu nhâp khác 2.027.668.313 10.106.915.736 

Thu thanh I' tài san 75.516.976 133.745.454 

Thu ban ph iêu, phat - 151.453.260 

Thu nhàp khác 1.952.151.337 9.821.717.022 

Chi phi khác 766.908.633 814.171.291 

Chi phi khác 766.908.633 814.171.291 

21. THUE THU NHAP DOANH NGHIP 

21.1 Chi phi thug TNDN 

DVT: VND 

Quj I/I nOm 2021 Quj? Ill nãm 2020 

Chi phi thuê' TNDN hin hành 28.666.672.580 52.275.519.735 

Chi phi thuê TNDN hon Ia! 25.867.556 1.059.207.474 

TONG CONG 28.692.540.136 53.334.727.209 

21.2 Thug TNDN hin hành 

Thuê' TNDN hiên hành phai tra thryc xác dinh du'a trên thu nhp chju thug cüa k" hin tai. Thu nhp 

chiu thug khác vài thu nhp thrç'c báo cáo trong báo cáo kgt qua san xuâ't kinh doanh vi thu nhp 

chiu thug không bao g'ôm các khoàn m9c thu nhp chu thug hay chi phi throc khgu trr cho muc dIch 

tInh thug trong các nãm khác Va cong không bao g'ôm các khoán myc không phài chu thug hay không 
thrc khâu trr cho muc dich tInh thug. Thug TNDN hin hành phal trà cia Nhóm Cong ty thrc tlnh 

theo thuê' sugt d ban hành dên ngày kgt thiic k k toán. 

22. NGHIEP vu vOi CAC BEN LIEN QUAN 

Các nghiêp vu vài các cong ty có lien quan bao g'ôm tgt ca các nghip vçi u'c thçrc hin vài các Cong 

ty ma NhOm COng ty có m61 lien kgt thông qua quan h du tu', nhn du tu' hoc thông qua mt nhà 

'âu tu' chung và do ó së là thành viên cia cüng mtt Nhóm cOng ty. 
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CONG TY CO PHAN CO DIN LJNH B09-DN/HN 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH HOP  NHAT (tip theo) 
Qu' Ill ngày 30 tháng 09 näm 2021 

Các nghiêp vy chi yu vài các ben lien quan trong k" nhu' sau: 
VND 

Các ben lien quan M6i quan he Nôi dung nghip vy S6 tin 

Cong Ty CP Thiy Diên Thác McY Cong ty lien kêt Thu nhp c tCrc 36.707.800.200 

Cong Ty CP Nhiêt Din Phá Lai Cong ty lien kê't Thu nhâp c6 tc 96.745.325.000 

Cong Ty CP BOO Nu'àcThü DCrc Cong ty lien kê't Thu nhâp c tü'c 51.642.932.000 

COng Ty CP ThyDin Song Ba Ha Cong ty lien kt Thu nhp c ttrc 159.360.000.000 

Cong Ty CP Nhiêt Diên Ninh Blnh COng ty lien kgt Thu nhp c tirc 5.684.100.000 

COng Ty CP Thiiy Diên Min Trung Cong ty lien kgt Thu nhâp c t1rc 53.319.683.200 

Vào ngày 30 tháng 09 näm 2021, các khoan phi thu và phài trâ các ben lien quan du'çic th hien nhu' 

sau 
Phi thu khc: 

VND 

Cóc ben lien quan MO'! quan h N5i dung nghip vy S6 tièn 

Cong Ty CP Thüy Din Srok Phu Miêng Cong ty lien kt Thu nhp c6 tü'c 15.433.893.000 

CôngTyCP BOO Nu'àcThiDrc Côngtyliên kt Thu nhpctüc 51.642.932.000 

CôngTy CP ThtyDin SOng Ba H COngtyliêri kt Thu nhpc6tüc 95.360.000.000 

Phái thu khách hang: 
VND 

COc ben lien quan M6i quan h Ni dung nghip vu 56 tiên 

COng iy CP Thiy Diên Thác Ba 2 Cong ty lien kt Djch vy 60.000.000 

23. BAO CÁO BO PHN 

Nhm phcic vu cOng tác quan li', NhOm Cong ty thrcc t6 chrc theo các dcrn vj kinh doanh dçra trên 

các san phgm va dich vu và bao g6m b6n bô phân báo cáo theo hoat dng nhu' sau: 

Ccc1iên lanh 

Bgt dông san 

Ha fang cliên 

Ha fang nu'àc 

Kt qua hoat 1ông kinh doanh ciiia các bô phân du'oc quan riêng biêt nhrri phuc vu cho vic ra 

quyt dlnh,  phân bô ngun ly'c và dánh giá thành tIch. Thành tIch ciiia các b phân clu'çic ánh giá 

dua trén kêt qua Iai Iô ma trên môt s6 khIa canh, nhu' thro'c trinh bay trong bang dirO'i ây, chic/c o 
lu'ng khác vó'i kê't qua hoat dông kinh doanh trong báo cáo kt qua hot d'ng kinh doanh hQ'p nht. 
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CONG TY CO PHAN CC DIEN LANH 13o9-!)NII!N 

TI-TUY[F j\IINI I BAO CAO TA! CHIN!! HQP NHAT (tiêp theo) 
Qu III iIy 30 Lháng 09 närn 202! 

23. BAO CÁO BO PHAN (tip theo) 

Kê't quo bô phOri Quj III nOm 2021 kê't thOc Ngày 30 tháng 09 nãm 2021 nhu' sau: 

Ca' din Içinh 86t thng san 

Doanh thu 

Hci fang din Ha fang nu'&c 

D VT: VND 

Hçip nh6t 

Tng doarih thu ciia bô phân 318.964.341.508 223.936.638.865 627.665.059.553 25.070.746.746 1. 195.636.786.672 

Doanh thu gi'a càc b phn (65.551.260.834) (29.971.064.633) (7.459.034.076) (852.851) (102.982.212.394) 

TONG CONG 253.413.080.674 193.965.574.232 620.206.025.477 25.069.893.895 1.092.654.574.278 

Kê't quO b phn 

LcYi nhuän sau thug ciiia b phn 4.725.815.085 89.833.521.478 98.813.086.848 81.775.689.612 275. 148. 113.023 

La'i nhuân (Ii) sau thug không phân bô (4.913.949.650) 

Tang Içri nhuân sau thuê 270.234.163.373 

Trong do: 

Cong tym 

Lo'i nhun sau thuê' cOa bô phn 3.788.167.947 90.383.353.263 95.150.422.138 79.235.425.556 268.557.368.904 

Lcri nhuân (h3) sau thuê'không phân b6 (4.913.949.650) 

263.643.419.254 

Lo'i Ich C6 dông không kiê'm soát 937.647.138 (549.831.785) 3.662.664.710 2.540.264.056 6.590.744.119 

D VT' VND 
Tài sOn bô phán Va nr b3 phôn tqi Ngày 30 tháng 09 nOm 2021 nhu' sau: 

Cci din Icinh B6t dc5ng sOn HQ ti5ng diên Ha fang nuô'c Hop nh6t 

Tài san cüa bô phân 2.411.500.636.153 3.357.437.229.678 22.248.359.697.608 2.250.282.723.465 30.267.580.286.904 

Tài san không phân b 661.587.221.282 

T6NG TAI SAN 30.929.167.508.186 

Nçy ca bâ phn 1.759.123.831.926 1.162.485.828.325 9.663.181.427.527 260.842.650.631 12.845.633.738.409 

Na' không phn b 2.419.007.854.051 

T6NG NO' 15.264.641.592.460 
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CONG TY CO P1-IAN CC DIN L4NR B09-DN/IIN 

TI-IUYET MINI I BA() CÁO TAI CHiNII I-I(.)P NHAI' (liëp theo) 
Qu' Ill ngãy 30 tháng 09 nãrn 2021 

23. BAO CÁO BO PHAN (tip theo) 

Kê't qua bO phn Qu)' III nóm 2020 kê't thüc ngày 30 tháng 09 nãm 2020 nhu'sau: 

Cci' Jie'n Ianh B6t ctông san 

Doanh thu 

Hg tang then Ha t'ông nu'&c 

DVT. VND 

Hap nh6t 

Tng doanh thu ciiia bô phân 1.163.165.510.235 262.291.464.514 324.701.126.926 - 1.750.158.101.675 

Doanh thu giiYa các b phn (220.464.313.378) (24.680.361.075) (1.425.850.024) (246.570.524.477) 

TONG CQNG 942.701.196.857 237.611.103.439 323.275.276.902 1.503.587.577.198 

Kê'tquábôphân 
Lg'i nhun sau thug ciiia bô phân 79.997.529.648 115.125.667.550 121.387.018.735 61.052.027.280 377.562.243.213 

L'i nhuân sau thug không phân b6 (9.962.256.034) 

Tang In nhuân sau thuê 367.599.987.179 

Trong do: 
Côngtymç 
Lp'i nhuân sau thuê'caa b phn 74.268.083.326 115.439.596.443 106.215.304.135 61.052.027.280 356.975.011.184 

Lal nhuân (Is) sau thuê'khOng phOn b6 (9.962.256.034) 

347.012.755.150 

Lo'i Ich có dông không kiê'm soOt 5.729.446.322 (313.928.893) 15.171.714.600 20.587.232.029 

Tài san b5 phân và ncr bô phn tgi ngày 30 thOng 09 nOm 2020 nhu' sau 

Ccr din Ignh B6t dng san Hg t'ong then Hg thng rnthc 

DVT: VND 

Hclp nhâ't 

Tài sn cia bô phân 2.857.269.434.810 3.547.840.585.456 9.084.064.393.229 1.903.183.037.619 17.392.357.451.113 

Tàisnkhôngphânb6 2.418.624.500.353 

TONG TAI SAN 19.810.981.951.466 

Ncr ci:ia b phân 2.229.893.061.901 1.240.667.843.190 2.015.368.634.910 350.000.000.000 5.835.929.540.001 

No' không phân b 2.388.698.255.754 

T6NG NO' 8.224.627.795.755 
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CoNG TY 
CO PHAN 

cd OEN LA 

Pham Thi Uyên Phucing 
Ngu'à'i lap 

K toän tru'&ng 
Hai 

Tang Giám d6c 

H3 Trâri Dieu Lynh 

Ngày 29 tháng 10 nàm 2021 

CONG TY CO PHAN CO DIEN LNH 

THUYET MJNH BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT (tip theo) 
Qu? III ngày 30 thang 09 näm 2021 

B09-DN/HN 

24. CAC 56 LiEu T1tONG UNG 

Mt vài s6 lieu tlrcfng irng trong các báo cáo tài chinh cüa ki tru'O'c dã duVc phân loI iai cho phü hcp 
v&i hmnh thCrc trinh bay cüa các báo cáo tài chInh k'này. 

25. PHE DUVET PHAT HANH BAO CÁO TAJ CHINH HQP NHAT 

Các báo cáo tài chinh hcrp nha't vào Ngày 30 tháng 09 nàm 2021 và Qu' Ill nám 2021 kgt thic cüng ngày 
cTâ du'o'c Ban T6ng Giám D6c Câng ty phê duyêt d phát hành vào ngày 29 tháng 10 nãm 2021. 
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