
1 

 

 

BÁO CÁO 
Thường niên năm 2021 

 

Kính gửi:  -    Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

- Quý cổ đông 

 

I. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch   : Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 

- GCN đăng ký doanh nghiệp : 0102306389 

- Vốn điều lệ   : 373.500.000.000 đồng  

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 240.735.199.909 đồng  

- Địa chỉ    : Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

- Số điện thoại   : 0243.62732659 

- Số fax    : 0243.62732668 

- Website    : www.pv2.com.vn 

- Mã cổ phiếu   : PV2 

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

Năm 2007: 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2) ra đời ngày 29/06/2007 theo Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh số 0103018228 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với vốn 

điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng trên cơ sở góp vốn giữa 5 thành viên sáng lập bao gồm:  

- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) (nay là Công ty Cổ phần PVI -  

PVI Holdings) ,  

- Công ty Cổ phần Dầu khí Tản Viên (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp 

Dầu khí Việt Nam - PVR),  

- Công ty Tài chính Dầu khí (nay là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - 

PVcombank),  

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO),  

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB). 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

      ĐẦU TƯ PV2 

        __________ 

 

 

Số: 13/PV2 - BC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________ 

 

 

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022 

 

http://www.pv2.com.vn/
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Năm 2008: 

Năm 2008 là năm nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở trong 

tình trạng rất khó khăn, tuy nhiên PV2 vẫn vững tin vượt qua và đạt mức doanh thu rất 

đáng khích lệ là 68,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 7,618 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 

3,5% . Năm 2008 còn đánh giá sự thành công của PV2 trong việc tăng vốn điều lệ từ 150 

tỷ đồng lên 182,5 tỷ đồng. 

Năm 2010: 

Để đáp ứng nhu cầu nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư và tăng năng lực cạnh tranh trên 

thị trường của PV2, cuối năm 2010 PV2 đã thực hiện thành công tăng vốn điều lệ từ 

182,5 tỷ lên 373,5 tỷ đồng và PV2 chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội với mã chứng khoán PV2 vào ngày 16/12/2010. 

 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

 

-  Ngành nghề kinh doanh: 

* ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN 

* ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 
 

-  Địa bàn kinh doanh: TP HÀ NỘI 

 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

  

-  Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. 

 

-  Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH 

CAPITAL GATE 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG 

BAN KIỂM TOÁN NỘI 
BỘ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

                      

VĂN PHÒNG  

PHÒNG         
KẾ TOÁN 

PHÒNG         

KINH DOANH 

BQL DA NHÀ Ở 

CBNV NMLD 

DUNG QUẤT 

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ LONG HỘI 

VPĐD TẠI 

TP HCM 

CHI NHÁNH 

TẠI ĐỒNG NAI 
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-  Các công ty con, công ty liên kết: 

+ Công ty cổ phần công nghệ Aladdin: 

 Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh trò chơi trên mạng; Hoạt động thương mại 

điện tử; Sản xuất phần mềm; Kinh doanh đại lý lữ hành; Kinh doanh dịch vụ quảng 

cáo; Đại lý bảo hiểm; … 

 Vốn điều lệ thực góp: 1.000.000.000 đồng 

 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 49% 

+ Công ty TNHH Đầu tư Long Hội 

 Địa chỉ: F212 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản … 

 Vốn điều lệ thực góp: 5.090.000.000 đồng 

 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 100% 

+ Công ty TNHH Capital Gate 

 Địa chỉ: Số 06, ngách 5/106, Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, 

Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 

 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản … 

 Vốn điều lệ thực góp: 0 đồng 

 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 100% 

 

4. Định hướng phát triển: 

- Tập trung triển khai các dự án do Công ty là chủ đầu tư; 

- Thực hiện thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào 

các dự án thực sự có tiềm năng; 

- Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mang lại lợi nhuận kết hợp với hoạt động 

đầu tư tài chính để đảm bảo dòng tiền ổn định, an toàn và hiệu quả. 

- Kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, tối ưu 

hóa lợi nhuận cho các cổ đông;  

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2021, PV2 đã triển khai thi công xây dựng hạng mục đường giao thông và hạ tầng 

kỹ thuật, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và triển khai các thủ tục điều chỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư, thủ tục giao đất đợt 2 (đã hoàn thành công tác bồi thường) dự án Khu 

dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai. Phối hợp với BQL KKT Dung Quất báo cáo, giải trình, lấy ý kiến các Sở ban ngành 

tỉnh Quảng Ngãi để đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép PV2 được điều chỉnh chấp 

thuận đầu tư…và tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an 

toàn vốn. 
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- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

ĐVT : Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2021 
Thực hiện 

năm 2021 

% thực hiện so 

với kế hoạch 

1 Tổng doanh thu 189.008 19.599 10,37% 

2 Chi phí 202.323 15.354 7,59% 

3 Lợi nhuận thực hiện trước thuế - 13.315 4.246  

 

2. Tổ chức và nhân sự  

 Ban điều hành:  

Ông Vũ Xuân Hân - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

- Giới tính   : Nam 

- Ngày sinh   : 07/03/1977 

- Nơi sinh   : TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

- Quốc tịch   : Việt Nam 

- Dân tộc   : Kinh 

- Quê quán   : Thái Bình 

- Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 034077007231 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư cấp ngày: 29/03/2018                

- Địa chỉ thường trú  : 101B4 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội   

- Trình độ văn hóa  : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

- Chức vụ công tác   : Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

- Số cổ phần nắm giữ  : 0 cổ phần 

- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần 

- Số cổ phần sở hữu cá nhân  : 10.000 cổ phần 

- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 10.000 cổ phần 

 

Bà Lê Thị Hương – Kế toán trưởng 

- Giới tính   : Nữ 

- Ngày sinh   : 20/08/1980 

- Nơi sinh   : Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

- Quốc tịch   : Việt Nam 
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- Dân tộc   : Kinh 

- Quê quán   : Thanh Hóa 

- Số CMND/hộ chiếu  : 038180000049 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQU 

về dân cư cấp ngày 07/11/2013 

- Địa chỉ thường trú  : 260 ngõ 34 phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Trình độ văn hóa  : 12/12 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán   

- Chức vụ công tác   : Kế toán trưởng 

- Số cổ phần nắm giữ  : 0 cổ phần 

- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần 

- Số cổ phần sở hữu cá nhân  : 0 cổ phần 

- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần 

 Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có 

 Cán bộ công nhân viên: 

Công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính sách của nhà nước quy định cho người lao 

động đồng thời phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện các phúc lợi khác như chế 

độ cho lao động nữ, con CBNV, trợ cấp hoặc các hình thức chăm lo khác cho gia đình 

nhân viên. 

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

 Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch – Đồng Nai 

Dự án đang triển khai thi công xây dựng hạng mục đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, 

đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp thuế tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền một lần 

và lệ phí trước bạ giai đoạn 1. Hiện tại, Công ty PV2 đang triển khai các thủ tục điều 

chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục giao đất đợt 2 (đã hoàn thành công tác bồi 

thường) của dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

 

 Dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi 

Phối hợp với BQL KKT Dung Quất rà soát lại các cơ sở pháp lý, báo cáo, giải trình, lấy ý 

kiến các Sở ban ngành tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép PV2 

được điều chỉnh chấp thuận đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

 

 PV2 hiện đang tham gia góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết để thực hiện dự án. 

Đối với các dự án gián tiếp quản lý này thì PV2 luôn bám sát, theo dõi và thúc giục các 

đối tác đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án đồng thời đang tìm kiếm khách hàng để 

chuyển nhượng, thu hồi vốn đầu tư.  
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4. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính: 

 

   Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 320.096.495.561 381.165.677.470 19,08% 

Doanh thu thuần 495.591.532 4.500.000.000 808,00% 

Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh 841.217.949 4.245.761.456 404,71% 

Lợi nhuận khác  0 0 0 

Lợi nhuận trước thuế 841.217.949 4.245.761.456 404,71% 

Lợi nhuận sau thuế 841.217.949 4.245.761.456 404,71% 

 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

 

  

  Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn 1,323 1,245 

  Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH - Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn

1,308 1,236 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

 

  

       Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,261 0,368 

       Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,347 0,583 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

 

  

       Doanh thu thuần/Tổng tài sản  0,002 0,012 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 

  

+    Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 1,697 0,943 

+    Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,003 0,017 

+    Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  0,002 0,011 

+    Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 

thu thuần  

0,806 0 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

a) Cổ phần: 

- Tổng số cổ phần: 37.350.000 

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

- Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 36.868.800 

- Cổ phiếu quỹ: 481.200 
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b) Cơ cấu cổ đông: (theo danh sách chốt tại ngày 19/10/2021) 

 

STT Đối tượng 
Số lượng 

cổ phiếu 

Tỷ lệ sở 

hữu (%) 

Số 

lượng 

cổ đông 

Cơ cấu cổ đông 

Tổ chức Cá 

nhân 
1 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên) 

-   Trong nước 18.733.600 50,15% 3 0 3 

-   Nước ngoài      

2 Cổ phiếu quỹ 481.200 1,29% 1 1  

3 Cổ đông khác 18.135.200 48,56% 1.549 11 1.538 

-   Trong nước 18.069.500 48,39% 1.538 7 1.531 

-   Nước ngoài 65.700 0,17% 11 4 7 

TỔNG CỘNG 37.350.000 100,00% 1.553 12 1.541 

Trong đó:  - Trong nước 37.284.300 99,83% 1.542 8 1.534 

             - Nước ngoài 65.700 0.17% 11 4 7 

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2021 Công ty không có 

thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 481.200 

- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2021 Công ty không có giao dịch 

e) Các chứng khoán khác: Công ty không phát hành các loại chứng khoán khác 

 

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của PV2    

- Năm 2021, tổng doanh thu của PV2 là 19,6 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 10,37% so với kế 

hoạch năm, tuy nhiên lợi nhuận của Công ty lại đạt 4,2 tỷ đồng trong khi kế hoạch đặt ra 

là lỗ 13,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến việc doanh thu và lợi nhuận có sự thay đổi 

đáng kể so với kế hoạch là do PV2 chưa thể hoàn thành việc chuyển giao chủ đầu tư dự 

án Khu dân cư theo quy hoạch tại Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch – Đồng Nai. 

- Trong công tác quản lý điều hành, PV2 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, 

HĐQT và Ban điều hành tăng cường rà soát chi tiết các hoạt động kinh doanh của công 

ty để đưa ra các định hướng, quyết sách kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành tổ chức 

thực hiện.  

- Mở rộng hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và 

an toàn vốn. 

2. Tình hình tài chính: 

a.   Tình hình tài sản: 
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Tổng giá trị tài sản của Công ty tính đến 31/12/2021 là 381.165.677.470đ, tăng 19,08% 

so với giá trị tài sản tại ngày 31/12/2020. Trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 

177.293.252.349đ, chiếm tỷ lệ 46,51%. Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản là 0,011% 

b. Tình hình nợ phải trả: 

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty 

không có bất kỳ khoản nợ đến hạn nào không có khả năng thanh toán, tỷ lệ Nợ phải trả 

trên Tổng tài sản chỉ chiếm 36,8% Tổng tài sản. Tổng giá trị nợ là 140.430.477.561đ, 

trong đó có 136.292.852.516đ là người mua trả tiền trước. 

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Công ty không 

có nợ quá hạn phải trả, không có ảnh hưởng của chênh lệch giá hối đoái. 

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2022 

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro và phát huy những thành 

quả đã đạt được, PV2 xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 

trên cơ sở huy động tốt nhất các nguồn lực cho sự phát triển như sau:  

- Thực hiện thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào 

các dự án thực sự có tiềm năng, cụ thể: 

+ Hoàn thành việc chuyển nhượng dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã 

Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; 

+ Đối với Dự án nhà ở CBNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất:  

Phối hợp với BQL Khu Dung Quất và các sở ban ngành báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh 

về các thủ tục tiếp theo cho dự án. 

+ Thoái vốn triệt để các khoản đầu tư hiệu quả thấp; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ 

tồn…. 

+ Tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn. 

 

IV.  ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PV2 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của PV2 

Với định hướng rõ ràng của HĐQT về chiến lược quản trị Công ty cũng như việc xác 

định, nhận diện đúng rủi ro, thách thức và linh hoạt, kịp thời điều chỉnh các cơ chế chính 

sách cho phù hợp từng thời kỳ, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Việc không đạt các chỉ 

tiêu về doanh thu và lợi nhuận là do các yếu tố khách quan như thay đổi về quy định của 

nhà nước trong triển khai dự án đầu tư… 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty. 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ 

quản lý thông qua các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài 

chính của Ban điều hành. Ngoài các cuộc họp thường kỳ hay bất thường, Ban điều hành 

cũng thường xuyên liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại với các thành viên HĐQT để báo 

cáo tình hình hoạt động của Công ty, tiến độ triển khai các dự án… 
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- Kết hợp với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm toán nội bộ để theo dõi và nắm bắt 

tốt hơn tình hình hoạt động của công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo 

duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của PV2. HĐQT đánh giá Ban 

điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện theo đúng phân cấp giữa HĐQT và 

Ban Tổng giám đốc và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành trong năm 2021. 

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ 

thi hành án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện. 

- Tiếp tục thoái vốn, thu hồi hết các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào 

các dự án thực sự có tiềm năng 

- Tiếp tục kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất;  

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn 

thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

Họ và tên  Chức vụ  

Ông Nguyễn Anh Tuấn  Chủ tịch HĐQT  

Ông Lâm Nhật Sơn  Thành viên HĐQT  

Ông Vũ Xuân Hân  Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc  

Ông Tôn Thiện Việt  Có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 15/10/2021   

Ông Phan Trịnh Quốc Kiên  Thành viên độc lập HĐQT   

 

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 

họp 

tham dự 

Tỷ lệ Lý do không 

tham dự 

1 Ông Nguyễn Anh Tuấn 
Chủ tịch 

HĐQT 
7 100%  

2 Ông Lâm Nhật Sơn TV HĐQT 7 100%  

3 Ông Vũ Xuân Hân 
TV HĐQT 

TGĐ 

7 
100%  

4 Ông Tôn Thiện Việt 
TV HĐQT 4 

100% 

Có đơn xin từ 

nhiệm kể từ 

ngày 15/10/2021 

5 Ông Phan Trịnh Quốc Kiên 
TV độc lập 

HĐQT 

7 
100%  
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 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2021): 

 

Stt Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 
01/2021/NQ-

HĐQT 
15/04/2021 

Đồng ý cho Tổng giám đốc PV2 đại 

diện cho PV2 ký hợp đồng ủy quyền 

cho ông Trần Việt An 

100% 

2 
02/2021/NQ 

– HĐQT 
29/04/2021 

Thông qua báo cáo Kết quả kinh doanh 

quý I/2020 và kế hoạch hoạt động kinh 

doanh quý II/2020 

100% 

3 
03/2021/NQ 

– HĐQT 
29/04/2021 

Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 

của PV2 

100% 

4 
04/2021/NQ 

– HĐQT 
10/05/2021 

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 

100% 

5 
05/2021/NQ 

– HĐQT 
03/06/2021 

Phê duyệt chương trình và nội dung tài 

liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021 

100% 

6 
06/2021/NQ 

– HĐQT 
09/08/2021 

- Thông qua báo cáo KQKD 6 tháng 

đầu năm 2021 và kế hoạch HĐKD 

quý III/2021. 

- Thông qua đơn vị kiểm toán BCTC 

năm 2021 cho PV2. 

- Thông qua việc phân công nhiệm vụ 

trong HĐQT. 

- Thành lập Ủy ban kiểm toán trực 

thuộc Hội đồng quản trị gồm các 

thành viên sau: 

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy 

ban kiểm toán. 

100% 

7 
07/2021/NQ 

– HĐQT 
20/10/2021 

Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ 

Thành viên HĐQT PV2 của Ông Tôn 

Thiện Việt và sẽ trình Đại hội cổ đông 

gần nhất thông qua việc miễn nhiệm 

Thành viên HĐQT đối với ông Tôn 

Thiện Việt kể từ ngày 15/10/2021. 

100% 

8 
08/2021/NQ 

– HĐQT 
18/11/2021 

Thông qua việc ký Hợp đồng góp vốn 

kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng và Công nghệ Minh Nam để 

100% 



11 

 

đầu tư vào dự án tại phường Tây Tựu, 

quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

9 
09/2021/NQ 

– HĐQT 
18/11/2021 

- Thông qua báo cáo KQKD quý III và 

kế hoạch HĐKD quý IV/2021. 

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các 

quy chế nội bộ của PV2. 

- Thông qua việc bổ sung ông Nguyễn 

Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản 

trị là người đại diện trước pháp luật 

của PV2. 

- Thông qua việc thanh lý trước hạn 

Hợp đồng góp vốn kinh doanh số 

1512/2020/HĐGVKD – PV2 – HVT 

ngày 15/12/2020 giữa PV2 và ông Hà 

Văn Trở theo đề xuất của ông Hà Văn 

Trở. 

100% 

10 
10/2021/NQ 

– HĐQT 
01/12/2021 

Thông qua hồ sơ điều chỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại 

xã Long Tân và xã Phú Hội huyện Nhơn 

Trạch. 

100% 

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 26/06/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua 

”Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của 

HĐQT”, trong báo cáo có đề cập đến thù lao của HĐQT. Theo đó, năm 2021, HĐQT 

không nhận thù lao. 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:   

 

TT 

 

Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với người 

nội bộ 

 

Số cổ phiếu sở hữu  

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT 1.690.200 4,52% 2.110.200 5,65% 

 

c) Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, 

công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có giao dịch. 
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VI.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

1. Ý kiến kiểm toán: 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 tại thời 

điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 

lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 

chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 

Báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: 

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành 

kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (Báo 

cáo tài chính đính kèm). 

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của công ty được đăng tải trên website của công ty 

theo địa chỉ sau https://pv2.com.vn/?p=3236 

        

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022 

                NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
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CONG TV CO PHAN DAU Tu' PV2 

BAo eAo eVA TONG GIAM Doe 

T6ng Gliun dbe Cong ty ph~n Dilv tv PV2 trinh b~y bao cao eila minh Cll11g val Bao cao titi ehinh 
cho nam tili ehinh k~l tlli,e Ilgay 31 thang 12 nam 2021 dii aLine ki~ll1 loan, 

Khlii guat v~ Cong tv 

Cong ty C6 philn Dliu ttf PV2 ti~1l than lil Cong ty Cel ph;]" Dliu tu· vii Phitt lli~n PVI dLrQ'c th,in" I~p 
theo Gi5y ch{mg nMn dang ky kinh doanh s6 0102306389 ngay 29 thang 6 nam 2007 do So' K~ ho?ch 
va Diiu ttf thanh ph6 Hit Niii cilp, Trong qua trinh hO?l Gring, Cong ty aa dtfQ'c b6 sung cac Gi~y cherng 
nh~n dang ky doanh nghi~p cong ty c6 phim do cae thay d6i nguai dei di~n (heo philp lullt, nga11h 
nghi: kinh doanh, 1'611 aliiu I~, thong tin chi nM"1l va trl' s6 giao dich. Gi~y ch{rng l1h~n dang ky daanh 
IIghi~p cong ty c6 ph~1l dang ky thay l!in tillY 15 ngity 04 thang OJ nam 2019, 

vall diJu If? theo Giil)' clUing "h(ill {1iiug ky ([mill II IIgllifP Iii" tl/lf 15: 373.500.000.000 m}f1g. 

TI'{1 sir /;0(1/ ll{hlg: 

f)ia chi sii 1 Ph am Van Bach, Pluri)'llg Yen Hila, Qua,! du Giiiy, Thanh phd Hit NQi 

Di.;'n tho?i 043 6273 2659 

Fax 043 6273 2668 

Ma thu6 0102306389 

Oic (/0'11 vi Ir!(C 111II{Jc: 

Ten aml vi Dia chi 
.~~~~~-.~~-'--'~~~-'~~-~ 

Chi nhimh Cong ty c6 phfin Diiu ttr va Pluit tli~n Pillfimg Tnmg Dung, Thanh phil Bien Hoa, Tinh 
PVI lui D6ng Nai f)(~ng Nai 

V{lll phuug £1(1i diijl/ 

Ten van t'''~'''O Dia chi 
..~~--,--,-- ~--------,~ ----,--~-- - ,--------.-~--- -.-----,----.-~,-----

Van phong D\l; di\,n Cong ty C6 phiin Diiu Ilr va S6 135 Lo DlI~n, Phtfong B~n Nghe, Qu~n I, 
Phat 1ri6n PVI (thilnh p115 H6 Chi Minh) Thimh ph6 !-Iii Chi Minh 

Nganh nghi kinh do(m/; chiuh ciia Cong (F troug 11(/111: 

Dieh 1'\1 kinh doanh va dftu ttf bat dQng san; 

Dieh V\l dfrUllr tai chillh; 

Tinh ninil tal chinh vii hoat dong kinil doal!!! 

Tlnh hlnh tili chinh t\li thOi di€:m ngay 31 tillIng 12 nam 2021, k&l qua ho~t oQl1g kinh valrru 'cllUY~11 ti0n 

t~ eho nam tili chin" k~t thue elmg ngay etla Cong Iy am,)'c trlnh bay trollg Bao cOo lili chinh alnl1 kem 

bao eao nay (lir trang 07 [1<\n Irallg 40), 


SU' kien nhat sinh san »gay k~t thuc Ham tal chinh 
T 6ng Giinll alic Cong Iy killing djnl1 kh6ng co S\l' ki~n nitO klu\c xay ra sau Ilgay 3 I Ihang 12 Ilam 2021 
ella d~1l thai di~1Tl lap bao cao tai chinh nily n11\ elma atf\'C xem xol (jilin chinh s6 1i9U ho~c cong b6 
irong Bao cao tili ehinh, 
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CONG TV CO PHAN f>AU TI1 PV2 
BAo cAo elJA TONG GIAM DOC (ti~p then) 

Hoi <1ilng quail tri vii Tang Giam !1&e 
Thlmh vien H(ii d6ng qll1\n trl, T6ng Giom d6c va Ki~m toan n9i bi) ella Cong ly (rong n5m va eho d~n 
thoi dH~m J~p b,\o cao nily bao g6m: 

ll{ii <liJlIg 'IIU/Ii tri 

He va len 	 Ch(rc \1\1 
.~~~...--; ~.. 	 .. 

Ong Nguy~n Anh Chil lieh 

Ong Lam Nh~t San Uy vi en 
l)ng va Xuan Han Uy vien (Iwong UVC 

('lng Ton Ti1i¢n Vl~t Uy vlen 

Ong Phan Trinh Quae Kien Dy vien I~p 

Tiil1g Gilim dOc 

HQ va len 	 Chire vu 
~--~.---

C)ng va Xuiin Han 	 T6ng Giam d6c 

Ki€m foau uri b{J 

va ten Chire Vu 

Bil Nguy€n Thi Kim Nhung Tnrang ban 

Ki~m tOl'" viell 
Cong ty TNHH Ki~m toim Nilan Ta111 Vi';! (la ki6111 loan Baa cito tili chinh elto nam tai chinh k~t (ilile 

3 I thang 12 nam 2021. 

callg 11& Intel! IIhii'm eua Tilllg Giam d&e dAi '110'1 Bao cao Iili chi..!.h 
T6ng Gi'1l11 d6c Cong ty chill tnlch nhi9111 vi! viee 10p Baa cito ti,i cilinh pl1[ln anh trung lI1\fc, hop Ii' t1nll 
111nl1 tai ehinh, k1!t qua ho~t ili)ng kinh doanh va 11nh hinh luu <;h\ly~n ti(ln t~ cua COllg ty tJ'Ong nam, 

Trang qua trlnh i(ip Baa cao titi chinh, T6ng Gi8m d6c Cong ty cam k~t d1l luan tll,'l cae yell cAu sau: 

• 	 Xay d\fl1g va duy lri kj~m sO!lll1(\i b6 mil Tong Giillll d6c va Ban quan 11'1 Cong ty xitc,oini1 lit cAn 

thi~t d€ ditm bilo cho vi~c i(ip vit lrinh bay Bao cao tili eh inll khong COll sai 561 tn;lI1g y~u do gian l~ll 
ho:;ic do llh5111 11\11; 

• 	 L\l'll ehQn cae ehinh 5ach k~ t03n thieh ho'p va ap d,lllg cac chinh s3ch nity 1l19t deh nh~t qllilll; 

• 	 Blra ra cite cltlnh gia va (hr doilll hgp Ii' vit (it$n trong; 

• 	 Neu r6 ck chulin lll\1C ki, (oan (hfOC hp dlll1g co dllne tuan lhll hay khong, co nhfrng rip dung sai 

l~ch tn;:mg y~u (1~11 mtrc din phili cong b~ va thich trong Biw cao tai chi!lh hay khong; 

• 	 L(lp va trlnh bay cae Baa eao (ai ehinit tn,n co so tllan 1M cac ChuAn ll1lrc k6 lOan, Chi, di) k6 toan 

doanh nghieP Vi~l Nam va cae quy dil1i1 phap I), c6 lien C]u<ln d~n vi~c i<ip va trlnh bay Baa cao tai 

chinh; 

• 	 L<ip cae Bao cao titi chinh d,m lren CO' sa hoat ai)llg kinh doanil lien We, trir tnrcmg hop khong th~ 
eha r~ng Cong ly se liSp tye ho",( dOng killh doallh, 
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CONG TY CO PHAN DAU Tli PV2 
BAo cAo CUA TONG GIAM 86c (ti€p theo) 

M~e dllt~i ngay 3 1 thang 12 nam 2021 khmin 16 luy k~ clla Cang ty III 139.308.847.346 dbng ehi ~m 
37,30% v6n ehll so hu'u; Cae khoan pl"ii thu ng5 n han khaeh hilllg, ph. i tllll ng;\n h~n khitc, phai thu dai 
h" n, himg tbn kho, eae khoan d~u tu tai ehinh dai han bi t6n thAt va trieh I~p dlr phong Ion. Nhfrng diSu 
ki~n nay chi Hl s ~r t6n t{\i ella Y~ lI t6 khong ch~c ch ~n trQllg y&u co th6 gay ra Slf nghi \l'go' v~ khci nang 
ho~t oQng lien t~IC ella Ceng ty. 

Tuy nhien, trong nam 2021 Cong ty da tieh qfe alfa de gilli phar nh~m trdn khai cae d\f an dE giai 
quy6t tlnh treng kh6 khan I<\i ehinh ella Cong ty. Tai th o'i di~m 31 tl"ing 12 nam 2021, Cong ty khong 
e6 b5t ky kho"n no' diln hen nao khong e6 kha nang thanh toan, ty Ie No' phai tni tren T6ng tai S!1Il ehi 
ehi6m 36.84%/t6ng Titi san. 

Tir cae y~u t6 nay, Tong Giam abc C6ng ty eho r~ng cae v~n a€ nell tn~n se kh6ng anh Illrbng d~n tillh 
hOat o(>ng lien tue clia Cong ty. 

T6ng Giam d6e Cong ty dam baa riing cae 56 k~ tm;n dlfO'C Iml giu' d~ pl"in anh tinh hlnh tai ehinh elia 
Cong ty, voi mire dO trung th\fe, hop Iy tai b5t eir tho'i di6m nilO va dam baa riing Baa cao tai eh inh tllan 
thll eae qlly ninh hien hanh elin Nha mfa-e. D6ng theri eo tnieh nhiem trang viee baa dam an toan tai san 
ella Cang ty va th\fe hien cae bien phap thieh 110"1' d~ nga n eh~n , phat hien cae hlmh vi gian I ~ n va cae vi 
phem khae. 

T6 ng Giam dbe Cong ty eam k~t riing Baa cao tili ehinh <.'fa phan anh trung th\fe va hop Iy tinh hinh tili 
ehinh el,a Cong ty tei thO"i di~m ngay 3 111 2/202 1, ktt quit ho'at di)ng kinh doanh va tinh hlnh IlfU 
ehuy~n ti~n te eho nam tai ehinh k~t thlle IIgily 3 1/ 12/202 1, phll hgp vo; ChuAn Ill\fe k~ toim, Ch& 0(> k~ 
toa ll doallh nghi~p Viet Naill va twin thil eae quy dinh phap Iy eo liell quail oi\1l vice I ~p va trinh bay 
Baa cao tai ehillh . 

Cam I{~t khac 
T6ng Giam abc eam k~t r~ng Callg ty tuan thll Nghi dillh I55/20201ND-CP ngily 31/12/2020 11lfong 
d~n v~ quill1 tri eong ty ap d\lng va-i eang ly aei ehung vii Cong ty khong vi phal11 nghTa V\I cong bb 
thong tin theo quy dinh tei Thong tlf s6 96/2020/TT-BTC ngay 16/ 1112020 ella Bi) Tili chinh Iw6ng diln 
eo ng bb thong tin tren Thj tnrerng ehlfllg khoan. 

Hit NOi, ngily 30 thang 03 nill ll 2022 

, ~i\c 

Vii Xuan Han 
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Wi CONG TYTNHH KIEM TOAN NHAN TAM VI~T 
NHANTAMVIET AUDITING COMPANY 

Ke't n5i - ph6t tri;;'n 

S6 0908_01.02/2021 IBCTC-N VT2 

BAo cAo KIEM ToAN DOC L~P 
v~ Bao cao tili chinh nam 2021 

Kinh glri Cae C6 dong, Hiii dAng quan Il'i va Tallg Gh\m d6c 

Cong ty cii phAn D~u Ill' PV2 

--c 

Chimg toi da ki6m tmin BaD caD tili chinh kem theo cua Cang ty c6 ph5n D5u tll' PV2, du'Q'c I ~ p ngay 30 6 
thang 3 nam 2022 tir trang 07 d~n trang 40, baD gbm Bang din abi k~ loan tai thiJi oi~m ngily 3 1 thang NI 

J 2 nam 202 J, BaD CaD k€t qua hOat aQng kinh doanil , Baa cilO Ju'u chuY6n li~n t~ cho nam tili chinil k~t 'j 

tbuc cllDg ngay va Ban thuySt minh Baa cao tai chinh, 

' ) 

Tnich nhil'm cua Tang Giam aBc 

T6ng Giam abc Cang ty C6 ph iin DilU Ill' PV2 chiu tnich nhi¢m vi: viec l(ip va trinh bay (rung th\rc va 


hQ'p Iy Baa cao tit i ehinh elia Ceng ty thea ehuiin Jl1\rc k~ (mi n, eh~ dQ ki\ toan Viet Nam vir cae quy dinh 


phap I)' co lien quan a~n viec I?p va trinh bily Baa cao tai chinh va chiu tn\eh nhieJl1 v€ ki6Jl1 soat nQi bQ 


ma Tbng Giam abc xae dinh lit <fin thi€t a€ dam baa eho viee laP va trinh bity Baa eao tai ehinh kheng 


co sai sot tn;l1lg y~u do gian I~n ho~e nh5m I ~ n, 


Trach nhiem cna Ki~m toan "jell 

Tnieh nhielll eua ehimg te i la aU'a ra '1 ki~n v€ Baa cao titi chinh d\ra tren k~t qua eua eUQe ki6m toan , 


Chil11 g toi ail th\rc hien eeng viec ki6m toan theo cae chu ii.n m\re; ki6m toan Viet Nam. Cae chu:i.n ml,J'e 


n<ly ye u du chung tei luiin thll ehu5n m\re vir cae quy oinh v~ dao dlrc n gh~ nghiep, ye ll' du laP k€ 


hOaeh va thl,J'e hien M dat atrQ'c sIr dilm bilO hQ'P Iy v~ vi ec lieU BaD cao tili ehinh clra Ceng ty co con 


sa i sot Ir9ng y~u hay khe ng. 


Cong vi~c ki6m loan baa g6m th\re hi~n cae thu t11e nh~m thu th~p cae b~ng ehlrng ki~1l1 toan v~ cae sb lieu 


va Ihuy6t l11inh tren Baa CaD tai chinh. Cac thll ttlC ki~m toan atrQ'e I\ra cl19n d\ra t,..1n xet aaan eua ki 61l1 tmin 


vien, baa gbm danh gia rlli I'D co sa i sot trv ng y~u trong Bao cao tit i ehinh do ginn I~n ho~e nh~m I~n . Khi 


tlwe hi~n aanh gia cac rlli ro nay, Ki~1l1 loan vien oil xem xet ki~m soat nOi bO cua Ceng ty lien quan d~n 


vi~e l\ip va tdnh bay Baa cao tai chinh trung th\re, hQl' 1'1 IIh~1l1 thi~t k~ eac thu t\IC ki~m loall ph" hQp vo-i 


tinh hinh th\rc t~, hly nhi en kheng nh~m nwc aich alfa ra y ki@n v~ hieu qua Clla ki6m soat nQi bi) ella Cang 


ty. Ceng viec ki €m loan eung baa gbm danh gia tinh thieh hQp eua cae ehinh sach k€ toan QU'Q'e ap d\ll1g vii 


tinh h9P Iy ella cac tr6c tinh kS tcan clla T6ng Giam ct6c cling nhtr danh gia viee h'inh bity 16ng thii Baa cao 


tai chinh. 


Chung tai tin hfcmg r~ng eac b~ng eh(rng ki~m loan mil ch(lIlg te i oil thu th?p dlrQ'e Iii dh dll vii thieh hQp 


lam cO' so' cho y ki~n kil~m loan eira chung tei . 


Trl,J $0 (hinh: Chi nhaFlih tqi Ha N9i:5
568 Pho cat linh, P. Gli lmh. Q. 86ng Ela. TP. Ha N¢i 56 12 Ph6 Me Tri Hq, P. MeTd.Q Nam Tu Uem, TP. Hi! N6i 

rn 184-24) 376 13399 IF) 184-24) 3761 5599 Chi nhanh tqi TP. He Chi Minh: 
[W] W'N....mtva.vn iE] vpa@ntva vn 98 VU T6ng Phan, P. An PhG, Q. 2. TP, H6 Chi Minh 



BAo cA O KI EM TOAN flO C LAp (Ii~p Iheo) _._----------- 

y ki~n eiia ki ~m toan vi en 

Thea '1 ki~n eim chlmg t6i, Baa cao tai chinh ob C?P dii phan imll trlln g th,rc va h9P I)' tren cac kllia q nll 
trQng y~u tinh hinh tai chinh c ila Cong ty c6 ph~ n D~u (II' PV 2 (ai thiri difm ngay 3 1 thang 12 nam 202 1 
cling nlm k~t qua ho~t d(ing kinh doanll va tinll hinh lint chuy€ n ti ~ n t~ cho nam titi c hinh k~t lhllc clmg 
ngay, phil h9]J v6i c!lllAn m\fC k~ toan, ch~ oQ k~ toan Vi~t Nam va cac quy dinh phap 1'1 co lien quan d~n 
v iec I~p va trinh bill' Baa cao tai chinh. 

Vfin (l~ cAn nh5n manit 

• 	 Chun g toi Illu '1 nglll,-i ooc a~n cac thuy~t minh V.3 , V.Sa, V.sb, V.6 trong Ban thuy~t Illinh baa cao 
(ai chinh, Cong ty C6 ph5n Dau tu PV2 ail kien cac obi ("\Jng g,6 m: Cong ty C6 ph5n Di~n til V i~n 
Tho ng Vi~t ; Conl), ty TNHH Hollll My Gia" Cong (y c6 ph An D5l1 tll Phat tr i ~n Sao Do va Ong Le 
Van Timg. Viin de nay tiep (\IC anh Imong den (jnh hinh (ai chinh eila PV2 trong nam 2021 , 

• 	 Nlur ail nell tai Thuy~ t minh s6 VII.7 , ta i ngay 31 thang 12 n'~n 2021 khoan 16 luy k~ cila Cong ty lit 
139.308.847 .346 dbng chi6m 37,30% vbn ch il s6 hu'u; Cae khmin bi (6n th~t lit kh a 16n ail trich d'l 
phong duqc nell t ~ i cae thuy~f minh: cae khoall plla! thl! ng5n h<;lll khach hang, ph<ii thu Ilg~n h~n 
khac, phili thu diti Iwn (thuy~t minh s6 V.3 , V.sa, V.sb), han g hoa BDS (tlllly~t Illinh 56 V.6), cac 
khoiin dilu tll tai chinh dil i han (Ihlly~t Illinh s6 V.2c). Nhfrn /!, ai~u ki~n nay chi ra S\f t6n t<l i Clla y~u 
16 khong ch~c ehitn tron g y~u co th~ gay ra s,r nghi ngo' v~ khit nang hOar d(\n g lien (\IC ella Con g ty; 

Tuy nhien tir nam 2017 hOat a (ing kinh doanh c lla cong Iy ail bAt d5l1 co liii, T~i lho-i oi~m 3 1 thang 
12 na!" 2021 Con s ty kh a n/!, c,o b§.t k)' kl103n n.9' d~n han nil~ kh a n/!, c6 khii nang thanh toan. Til' cae 
yeu to nil y, Ban Tong Gialll doc Cong ty eho l-an g cac vii n ,1e ne ll tren se khong anh InrGll g den v i~c 

I~p Baa cao tai ehillh thea giit a inh hOat o(in g lien t,IC. 

Cac viill d~ nay khong "nh 11lI'0ng ' ct~n Y ki~n ki&m tmin eh§.p nh~n loitn ph An v€ Baa cao tai chinh cua 
chung to i dil neu Iren day. 

Hb N6i, I1gCIy 30 fhang 3 nellll 2022 

CONG TV TNHH KIEM TOAN NHAN TAM VltT 
Ki~111 toan vjen 

NguY~1\ Thi H~nh 	 Ph~m Van Tuan 
GCNDKHNKT s6: 1690-2018-124 -1 	 GCND KHNKT s6: 4497-20 18- 124-1 
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CONG TV CO PHAN DAU HI PV2 
Dja chi: s6 1 Ph"m Van B?<ch. plm!",g. Yen Hoa, qll~n C'\lI GiA)'. th,\nll ph6 Hit Niji 

BAa cAo TAl CHiNH 
Cila nam ta; chinh k~t tillie ngay 3 J thang 12 nam 2021 

BANG CAN DOl KE TOAN 
T~i ng"y 3J thang J2 nom 2021 

£Jan vi tinh; VND 

M1i Thuy~t,
TAl SAN so minh sa cu3i Ham sa il~u nam 

A - TAl SAN NGAN H~N 100 174.847..139.412 110.613.753.403 
• 

I, Ti!;n va die klloii!! tU'Ollg (lu'o'ng tii;u 110 V.l 4.592.636.446 2.194.778.089 
L Ti€n 111 4.592.636.446 2.194.778.089 

2. Cae khoan tuong duong (i~n 112 

U, DAIl ttt 1M chlnh ng~n h~n 120 9.977.651.418 3.185.752.794 
1. Chlmg khoan kinh doanil 121 V.2a 10.810.402.944 3.135.752.794 

2. Dlr phong giam gia chirng kiloan kinh dOJllh 122 V.2a (882.751.526) 

3. t)~u to' n~m gill d~n ngay dao lwn 123 V.2b 50.000.000 50.000.(]OO 

III. Cile ld!o~n pluii Ihu ngiill 1l~1l 130 158.564.727.562 103.552.578.171 

L Phai 11m ng~Jl h?ll eua khaclt Mng 131 V.3 21.599.000.000 21.599.000.000 
2. Tra tnr6c ello nglfoi ban h?11 IJ2 VA 477.136.364 557.216.364 
3. Phai thu nQi bC) ngan 11911 133 

4. Phili thn theo t;,.in 09 k~ hO;lCh hQ'p dim£. xay d,rng 134 

5. Phai tim v~ elm vay ng5n h?n 135 

6. Phai thn ng~n han khk 136 V5a 198.760.542.688 144.368.313297 

7. DV phOng ph:ii Ihn I1g~n hl)11 kho dol 137 (62.271.951.490) (62.971.951.490) 

8. Tai sail thi~u eM xCr I)' 139 

IV, Hang Ibn kilo 140 1.232.067.273 1.218.440.000 

L Hil11g tiln kilo 141 V.6 26181.793599 26.168.166.326 

2. Dir phong giam hill1g tiln kilo 149 V.6 (24.949.726.326) (24.949.726.326) 

V. Tai san ng~n h~ln khac ISO 480.356.713 462.204.349 

1. Chi phi tra (mac n,,:in han 151 V.7 63.043.273'" . 
2. Thll~ lfi gia duQ'c kh~u Itil 152 136.247.50 I 181.138.410 

3. Thu'; va cae khonn khac pl1a; thu NI13 nno'e 153 281.065.939 281.065.939 

4. Glao die), mua ban I~i trai phi~ll Chfnh phil [54 
5 Tal san ngin h~n khac 155 
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CONG TY CO PHAN DAU Ttl PV2 
Bin chi: sA 1 Ph~111 Van B0Ch, phllimg Yen H6a, qu$11 cilu Gi~y, lh1mh phe, Hit N<)i 

BAo cAo TAl CHiNH 
eho nam tai chfnh ket tMe ngay 31 thang 12 11am 2021 

Bang din dAi k~ toan (tf€p theo) 

TAl sAN 
!VIii 
so 

Thuy~t 
mlnh S6 cu6i n1"n 86 d~u nih~ 

II, TAl SAN nAI H~N 200 206.318.238.058 209.482.741,158 

I. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

Cae khoiin pllal tim dill h~11 

Ph,,; tim dill IWn ctla kh'kh hil11g 
Tn, Irnac cho nglrcri ban dai han 

VAn kinh doanh adon vi tlvc thu9C 
Phiif thu nQi hi) dai 11,,11 

PhiU tim vI! cho val' did Iwn 

Pha; thu did h~n khac 

Dlr phong phai tl1ll dai h<,ln kho dol 

210 

211 

212 
213 
214 

215 

216 

219 

V.5b 

V.5b 

5,170,916.003 

48.895.611591 

724.695588) 

5.170.916.003 

48.895.611.591 

(43.724.695.588) 

II. 

0 
~. 

3. 

Tfti san eli ajnh 
Tili s{m c6 tijnli hilu hinh 

Nguyen giG 
Gla frj hao mOil liiy kB 

Tal san c6 djnh thue tai chfnh 

Ng,l{yen gid 
Gid Irf hao mon Iii)' kd 
Tal s{m c6 oinh v6 hlnl1 

Nguyen gia 

GiG trt hao mrJt! lily kJ 

220 

221 
222 

223 
224 
225 
226 
227 

228 
229 

V.S 
1.602.822.633 

1.602.822.633 
3.176.817.275 

99~.642) 

95.400.000 

(95400000) 

2.244.09.3.769 

2.244.093.769 
3.176.817.275 
(932.723.506) 

95.400.000 

(95.400.000) 

Ill. Bftt (lQng siln dilu tu· 

Nguyen gia 
Gia H! hao mon lGy k~ 

230 

231 
?" ')-,

4.500.000,000 

4.500.000.000 

IV. 

L 

2. 

Tili san do' dang dili h~!l 

Chi phi sim xuk kll1h doanh d6' dang dili h~11 
Ch I phi x§y d\fl1g co bim da dang 

240 

241 
242 

V.9a 

V.9b 

182.814.365.002 

5.521.112.653 
177.293.252349 

165.858.691.109 

4,810.637.200 

J610480;;3.909 

V. Diiu tu tai chinh dili hl,lfl 

1 D5u 1u vim cong ty con 

2. Dill! tll van cong Iy lien doanh, lien k~t 
3. hJ gop vdn vaa dan vj khac 
4. phong d§u III tai chinh dai IW" 

5. f)~u tu n~m gifr d~n nga)' dao Iwn 

250 

251 

252 

253 
254 

255 

V.2c 

V.2c 

V.2c 

16.730.134.420 

490.000.000 

24464.050.000 
(8.223.915.580) 

.3 L105.751.217 

490.000.000 
39.464,050.000 

(8.248.298.723) 

VI. Tlii san dai h~n khac 

I. Chi phi Ira tmac dai h~n 

2. Tili san lhu~ tilu nhap hailn I~i 
3. Thl"! bj, vat lU', phV tung lhay th~ dill hen 

4. Tili san dili h"" khac 

260 

261 

262 
263 

268 

3.290.000 

3.290.000 

TONG CQNG TAl SAN 270 381.165.677.470 320.096.495.561 
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CONG TV CO PHAN f>AU Tli PV2 
Dia chi: s6 I Ph~11l Van B~ch, pl1lfimg Yen Hoa. qll~n Cll\! GiAy, [hanh ph6 Hi N(>i 

BAo cAo TAl CHiNH 


Cho nam tai ehinh k€t thue ngiy 3 I [hang 12 nalll 2021 


Biing ciin dOi i<~ loan (Ii~p thea) 


Ma Thuy~l 
NGUONVON s8 minh sa cu6i nanI s6 aliu nam 

C - NO' PHAI TRA 300 140.430.4 77 .561 83.607.057.108 

L NQ' ng~n h~n 310 140.430.477.561 83.607.057.108 

1. Phai tra ngHoi ban ng~ n h{lll 3 11 V. IO 49.361.050 10.000.000 

2. N gm::Ji mua tra ti6n tnr6c ngAn h~n 312 V. II 136.292.852.516 

3. Thu~ va cae khoilll phili nQp Nh" IllfO'e 3 13 V. IZ 74.770.039 

4. Phai tra nglfoi lao O(>llg 314 265.056.000 

5. Chi phi phai tra ng~nlwn 315 V.13 85.454.620 

6. Pluli tra nQi be) ng~11 h,;1.11 3 16 


7. Phili tra theo ti ~n 0(> kf hoeeh hQV d6ng xiiy d\rng 317 


8. Doanh thu elma tlwe hi~n ng~ll hell 318 


9. PMi tra ng~n h~n khoe 319 V.14 2.859.328.242 2.835.183.. 033 

10. Yay va nO" tllue tai chinh ngfll1 h~n 320 


II. D\r phong phili Ira ng~n hen 32 1 


12. Quy khen tlmong, phlle Igi 322 V. 15 803.655.094 865.655.094 

13. Quy binh bn gia 323 


14. Giao dieh l11ua ban lai tnii phi~u Chinh phll 324 


II. NQ' dili hen 330 


1. Phili tra nglro'i ban dili hen 331 


2. Nguoi 111ua tn1 ti~n truO'c dai lu;111 332 


3. Chi phi phili (ra dili hen 333 


4. Phili (ra nQi bQ v€ v6n kinh doanh 334 


5. Phili (ril nQi bQ diri hen 335 


6. Doanh thu elwa (Iwe hi~n dai hen 336 


7. Phil i tril dili h~n khae 337 


8. Val' va ng (hlle tiri chinh dili hen 338 


9. Trai phi~u cllUy~n dbi 339 


10. cb phi~u lfU aai 340 


II. ThLl~ thu nh~p hoan lei phili tra 341 


12. D\r phong phai (ra dili han 342 


13. Quy pllal (ri~n kiloa hoc va cong ngh~ 343 
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CONG TV CO PHAN f)AU Hi PV2 
Via chi: s6 I Ph~m Va n B~eh . plnrong Yen Hila, qu~n Ct.u Gi iiy, Ihanh ph6 He NQi 


BAO CAO TA l CHiNH 


Cha nam tai ehinh k~t thll e ngay 31 tiuing 12 nam 2021 

Bang din dbi I<€ toan (Ii~p theo) 


Ma Thuy~t 
NGUON VON 56 minh S6 cu6i nam S6 diiu nam 

D - NGUON VON CHI) SO HO'U 400 240.735.199.909 236.489.438.453 

J. Vbn ehti so' hUll 410 V.1 6 240.735.199.909 236.489.438.453 

1. V6n gop ella ehll sa hu'U 411 373.500.000.000 373.500.000.000 

C6 phi~u ph6 Ihong co ljuydn bidu quyd/ 4110 373.500.000.000 373.500.000.000 

C6 p/uiu tru G{li 41Ib 

2. Thang du v6n e6 pht.n 412 2.790.387.000 2.790387.000 

3. Quy~n eh9n ehuy~n ali i tnii ph i ~ll 413 


4 . vbn khae ella chll 56 huu 4 14 


5. cli phi€u qui' 415 (3.546.600.829) (3546.600.829) 

6. Chenh I ~eh aanh gia I ~i tai san 4 16 


7. Chenh I ~eh ti' gia h6i ami i 417 


8. Quy dau nr phat [ri ~n 4 18 7.300.261084 7.300.26 1.084 

9. Quy h6 IrQ' s~p x~p doanh nghiep 419 


10. Quy khae thuoc v6n ehu so' huu 420 


I I. L9i nhu~n sau Ihu€ ciura ph;;n ph6 i 42 1 ( 139.308.847.346) ( 143.554.608.802) 

LNST clura phon ph!'; hi)' kd ad" ell!,; k); tnrac 4210 (I -13 .554.608.802) (14-1395.826751) 


LNST clura phdn ph!'; k); nay ,/21 b 4.245.761.456 84/ .217. 949 


12. Ngu6n vbn dt.u IU xiiy d\ll1g C('f bill1 422 


n. Ngu6n l<inh phi vit qui' Idulc 430 


I . Ngu6n kinh phi 431 


2. Ngu6n kinh phi do hinh thanh lai san e6 dinh 43 2 


TONG CONG NGUON VON 440 38LJ 65.677.470 320.096.495.561 

v .' ; . ~ tiHing 3 nam 2022 . 

, \Ul: Jl Q. -. • 

Nguo·j I~p bj~u K~ toan tru'ong "Il • ---roR~.. ' m aoc 
Q Cf'lNG TY · , 

:? ~ ;t+;C6)Ht'i'N..l.AJ.y.;W"f/:.--_
OAU n ( ..,~Jo/ /y 

' <9'9~4£;';;"'-//' ~~--
D,>.. _n yo. "// 

Le Thj Hmrng LC Thj HIJ'O'ng fi Xuan Han 
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CONG TY CO PHAN f)AU H( PV2 
Diu ch i: s~ I I'h ~11l1 V:'i.1l Ij ~l ch. plul'ifllg YOII JI(lll, llU011 crill (i dlY, 111;""\1111 pl1(\ Ill', Nt:1i 

IJAo cAo ')'AI ( 'II INII 

UHl II n ll' 1,\ ; ' l1Inh k ~ 1 11,,',e IIg '\), • I Ih:" " g 12 11 ~ 111 211:! I 

BAo ('Ao l(i~T QUA IIO..;\T O(>.NG KINII J)OANII 

N;1111 202 I 

49S.S~ I.5.\2 

495.591.532 

96.013.242 . 

399.5.78.290 , 

5.078.174.489 

5.540.420.733 

841.217.949 

841.217.949 

841.217.949 

Clli 'nf:u 

1. 	 Dotlnh (1111 h;ill hill1g ";1 cung c~p djeh "\1 

2. 	 C"ic 1<llo;tn girill1 trir tlu:Jllh Ihu 

3. 	 nmtnh tim (liliAn v~ b.11l hilllg vis cung cftp djch VI.~ 

4. 	 Chi van llilog b;in 

5. 	 LQi nhu~n gQP v€ l>~ln h;lng va cung cfip dich V\I 

6. 	 Ooanh th" ho~t il<}ng lai chillh 

7. 	 Chi phi lai chillh 
Trong M: chi phi liii va)' 

8. 	 Chi phi ban hang 

9. 	 Chi phf quan Ii' lIo.nh nghi~p 

10. 	 LVi nhu~n Ihu~n IiI' ho~1 d(ing Idnh doanh 

11. 	 Thu nh~p khac 

12. 	 Chi phi I,hac 

13. 	 L'Ii nhu~n khac 

14. 	 T6ng I'li nhu~n k~ toan Imo'c thu~ 

15. 	 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n h"nh 

16. 	 Chi phi thuB thu nh~p doanh Ilghi~p hoan I~i 

17. 	 Lgi nhu~n sau thu~ tim Ilh~p doanh Ilghi?p 

18. 	 Liii CO' ban trcn cf, phi~u 

iVl ,j 	 Thu)'~1, 
so millh 

01 VI.J 

02 

l() 

1l V 1.2 

20 

21 VJ.3 

22 VI.4 

23 

25 

26 VI.5 

30 

31 

32 

40 

50 

51 

52 VI.8 

60 

70 VI.7 

NglfOi I~Jl bi~u 	 K~ loan truo'ng 

Jt 

LC Th! Hlfo'ng 

11 

NallllWr 

4.51H1.000.001J 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

15.099.938.531 

5.704.593.981 

5.149.583.094 

4.245.761.456 

4.245.761.456 

4.245.761.456 


[)(f11 vi l lnl1 : VNf) 

N~1lI Inrfrc 

115 	 23 


Yfl XU:III I"hin 
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CONG TV CO PHAN f>AU nl PV2 

Dia chi: S5 I Ph~m Van B~ch , pllLrimg Yen Haa, quan clIu Gi~y , Ihanh ph5 Ha NQi 


BAo cAo TAl CHiNH 


Cho nam tai chinh k€t thllc ngay 3 I Ihong 12 nam 202 1 


BAO CAO LU'U CHUYEN TIEN Tt 

(Theo plmong ph ilp gian li ~p) 


Nam 2021 


Don vi tlnh : VND 

Ma Thuy~ t 
CHi Tlitu so J minh Narn nay Narn truo'c 

], 	 Luu ehuy~n li Bn lil' ho~l <I(lng 'kinh doanh ~ 
' I. L(Ji "/IlIOn trtnh ' tltlI€ 	01 • 4,245.761.456 841,2J7.949 E 

. ,~H I2. 	 EJifu c!lill" cho cdc kllOlin : 

Kh~u hao tai san c5 dinh va bilt dqng san d~lI It, 02 64 1.27 1.1 36 5 33 .709.2~ I~~ 

Cae khoi\l1 d\f phong 03 158,368.383 ( 1.906 ,994.561)~ 


Uji , 16 chenh lech ti' gia h5i doa i do da nh gia I. i fJ~ 


cae khoan nwc t i~11 t~ c6 g6c ngo<;l i t~ 04 . -

Lai, 16 ti' h o~ 1 do ng dliu lu' 05 1.981.973. 172 (2.0098 15.453) 

Chi phi lai vay 06 


Cac khoan d i ~ lI chinh khac 07 


3. 	 V I i """{ill lie "orl dr" g /,i,," (/0011" 
(rtretc fflay l16i vall Itn, !ti) lIg 08 7. 027.3 74.147 (2.541,882, 804) 

Tang, giam cac khoan phai Ihu 09 (53,442.430.654 ) (70 .1 64. 725.5 13) 

Tang, giilln hilng 16n kho 10 (724 .1 02726) (843,465.644) 

Tang, gi am cac khmin pha i tn; II 56.885.420 .453 37.6 15.900.903 

Tang, giilln chi phi tra truck 12 (59,753.273) 40.726.9 11 

Tang, giam cherng khmin kinh doanh 13 (7.674 650 . 1 SO) 8.372. 165,4 47 

Ti~n lai vay dft Ini 14 

Thll~ tim nh ~p doanh nghi ep ail nop 15 

Ti~n thtl klnic ti, ho~t dqng kinh doanh 16 

Ti~n chi khac cho hOat dt)ng kinh doanh 17 (62. 000.000) (1 62.000. 000) 

Ll(1I cllIlydl1 tiBI1 thuflll tii' /10(/1 a(Jug killli dO(lIIli 20 1.949.857, 79 7 (2 7. 683.280,700) 

n, 	Luu chuY~1I ti~1I t" ho~ t dQng (!~u tu 

L 	 T i&n chi d~ l11ua S5 111 , xay d ~ rng tid sim c6 di nh va 

cae tai san diti h~l1 khae 2 1 ( 17,070.026,268) (9.073. 106. 105) 

2. 	 Ti ~n thu t tl" th anh 1;1 , nhuQ"ng ban titi san e6 djnh va 
cae tai san dai h~n klHic 22 4.500.000 .000 

3. 	 Ti € n chi eha yay, mua cae cong q l nO" ella 

dO'I1 vi khac 23 (I 1.000.000. 000) 

4. 	 Ti~n tim h6i cha yay. ban I~i cae eong q l nO' Cl la 

don vi khac 24 11 000 .000.000 

5. 	 Ti~n chi d~u t lf g6p v6nvao dUll vi khac 25 

6. 	 Ti~n thll h6i d~u HI" g6p v6n VflO dun vi khac 26 10. 197.769.000 976,469.840 

7. 	 Ti~n tllU lai eho vay, e6 tLrc va Iq i nh ll~n clLl"qc chia 27 2,820,257,828 2. 11 9,655,453 

LUll clIUy81l tian tliair" ti'r 1t0(lt d(illg mill ({( 30 	 44R.OOO, 560 (5,976.980,812) 

12 



CONG TV CO PHAN t>AU Tli PV2 
Dia c hi: s6 I Ph~m Van B~ch, plmimg Yen Hila, gu~n cAu Gi5y. Ihilllh ph6 Ha N(>i 

BAo cAo TAl CHiNH 
Cho nam lai chinh k~ t thllC ngily 3 1 tl"jng 12 nam 202 1 

Bao cao luu chuy~n li~n I~ (I i ~p theo) 

CHi TIitu 

III. Luu cl\Uy~n ti~n tir ho~t (!(\og tili chloh 

1. 	 Ti~n thu lLr ph at hanh c6 phi@u, nh~n v6n g6p eua 
ehu so huu 

2. 	 Ti~n tn~ L~i v6n g6p eha cae chLI 50- hCfll, 1l1U3 \().i 

e6 phi€u eua doanh nghiep cia ph'" hlmh 

3. 	 Ti~n Ihu Ilr o i vay 

4. 	 Ti~n tni nq g6e vay 

5. 	 Ti~n Ini nq g6e Ihue lai chinh 

6. 	 cb oie. Iq i nhu~n da Ira eho ehll 56 h,ru 

Llfu c/UlyJII liBII (ltuflu ti'r 110(11 l1{jllg ({t; ell',,1t 

Lu'u chuyfn tien thuiin trong nam 

Ti~n va tuong ouo'ng tifn a~u l1am 

Anh Imong clla thay dbi Iy gia h6i omii guy dbi ngo~i I~ 

Ti~n va tUOllg uuo'ng ti~n cu6i nam 

Nguiri I~p bi~u 

Mii Thuy~1 
sa 	. minh Nam nay Nam truo'c 

3 1 

32 
33 

34 
35 
36 

40 


50 2.397.858.357 (33.660.261.512) 

GO V.I 2.194.778.089 35.855.039.601 

61 

70 V.I 4.592.636.446 2.1 94.778.089 
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CONG TV CO PHAN DAU Ttf PV2 
Bi" chi: s6 J Ph?m Van Bach, Phuong: Yen H6a, Qu~n du GiAy, Thill1h ph6 Hn No; 
BAo CAO TAl cHiNH 
ello nam tiIi chinll thtlC ngay 31 tlulng 12 m1m 202 f 

Bl\N THUYET MINH SAO cAo TAl CHINH 

Niim 2021 


I. 	 D~C DIEM HO~T DONG eVA CONG TY 

Hinll IhITt set hil'u vbn Cong ty c6 phan. 

2. LInh Vlft kinb doan!! 	 TlmcJIlg l1l?i va Dieh v\," 

3. 	 Ngimh ngh~ Idnh doa"" Dich V~I kinh doanh va dflu ttf Brit dOng san; Dich V\l ctliu In tal 
chinh 

4. 	 Chu ky san xliii!, kin!! doanh thong th1X(l'Ilg: Trang vong 121l1ung 

5. 	 sa hn;rug IIgnai lao (ii}ng j~i ngily 31 t]u\ng 12 nam 2021: 8 lao di)ng 

6. 	 Dlic ili~m hn,,! (lqllg cua doanh Ilghi~p trong "am tiii cJlinl! co anI! h1XQng (lan Bao cao tili 
chinh: Khollg co 

7. 	 TlIyon b& v~ khil nang so snnb thong tin troll BCTC: s6 li~lI Bao cao tili chinh l1am 202 J 110an 
toan nhih qmil1 vi! dam bilO linh so S311h OLr9C voi li~lI Bao cao lai chinh !lam 2020" 

U. 	 NAM TAl CHiNH, DON Vj TIEN TI): sCi' DI,ING TRONG Kit ToAN 

1. 	 "i1lm tai chillh 

Nlilll tili chinh ella COllg ty b~t d~u IiI ngay 0 I thilllg a I va Ihlle vao ngay 31 (hang 12 hang nam. 

2. 	 DO'n v jj~1l t~ SIT <h,mg Il'ollg kt loan 
Dan v ti~n t~ sir d\lng trong k6 toan lil 06ng V;~t Nam (VND)" 

III. 	 CHEAN Mlfc VA CHIt DO Kit TOAN AI' Dl)NG 

1. 	 Ch~ ill} k~ loall lip Ill,mg 
C6ng ty ap d~ng Ch& di) K~ 103n Doanh nghi~p Vi.;'! Nam dU\lc ban hanh theo Thong ILr s6 
200/2014/1'1'-BTC ngay 22 thang J2 nam 20 J4 clla Bi) trllong B9 Tili ehinh vii cae Ihong tlr hllong 
d~n th,re hi~n ehll~n mIre va eh& GO k6 loan Clla Bo Tili chinh" 

2. 	 Tuyen !J5 v~ vi~e Inan tllli ehuftll m~'e k~ toan va eh~ t1i) k~ tOlln 
Ban T6ng Giam dBe dam bao all luan thil yell eila cae chll~n lmrc k(\ loan va Ch€ <19 K€ loa" 
Doanh I1ghiep Vi~t Nam (1(1'gc ban hanh thea Tll0ng tlf 200/2014iTT-BTC ngay 22 thang 12 
nam 2014 ella Bi) tvuong Bi) Tiri chinh va cae thong tlr imo'ng dftn Ih\re hi~l1 chuAn ml,fc vir eh6 d<) 
kf toan eua B9 Tiri chinh trol1g vi~c I~p Bao cao tiri chinh " 

3. 	 Hillh ,h(re k~ 100in flp (h,lIlg 

• 


C6ng ty Slr d~mg h1nh thLrc toeiT) nh~t ky chung trcl1 may VI UnIt 



CONG TV CO PHAN £lAU Tl( PV2 

via chi' Ph9!ll Van B9dL Phucmg Yen Hoa, Q~l~l1 c~u Th;inh phb Hi! No;
J 

BAa cAo TAl cHiNH 
cho nam tal chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nom 2021 
Blin Ihl!y~t minI! Bao cao tili cl!illh (t;€p thea) 

IV. 	 CAC cHINH SACH KE TOAN AP D~ING 

I. 	 Co Sfi I?p Bao cao Iili Chillh 
Bao d.c tili chinh duoc lilp Iren co so k~ loan d6n 1lch (trtf etk thong tin licn quan den cae lu6ng tj~n)" 

2. 	 Ti€n vii cae kllotln tUO"lIg ilumlg li&" 
bao <Joy. tj~n gtr; himg khong ky han. Yllng li~n t~ sir dtmg voi cae chuc 

nang cfit triT gia tri khong bao g6m cae lo<?-i vil11g OUQ'c ph5n lo{ti lil hfUlg (6n kho sfr dr,1l1g v6i !l1\1C ' 
aicll lit nguyen V?t li¢u d~ sim xuAt SCIil ph~111 ho?c himg hoa (16 b811. 

3. 	 Cae klloan dllu tU" tili chillI! 
Oic kIlO;;" dilll (If IIdm gilr minllglly ,Mo 11(111 

Khmln ailo 111 dm;rc phiin 10tli lit n~111 gil] d~n ngay dao han klli Cong ty co y djnh vit kilo nang gilT 

06n ngity dao h~ll" Cac khoilll dAu tIl n~rn o~n ngily dao IUlI1 bao g6m: cae kho/lit ti6n ngall 
hang co ky h~n (bao g6m cii cae lo~i tin phie", ky pilieu). (ra; phi~u, c6 phi~u tnl alii ben pMt hill1h 

b~l bu(ic pMi IllU? I~i tai m(jt theri cli€111 nhAt rljnh [rang tunng lai va cae khoon eho yay 11~111 gill 

(1~n ngay dan h"n v6i 11111e dich tllU lai himg ky va cae kholm dau tlf nAm gill d~l1 "gil)' Gao h~n 
khac. 

Cac khoan <'l:b tlf n~m gilT dSn ngay dao han dllyc ghi nhan ban dliu theo gin gAe baa g6m g;a Illua 

va cae chi phi lien quan d;\n giao dich mila cae khmln d§u tIL Sau khi nh<1n ban dAu, cae khoan dAu 

tlf nay dllyC ghi nh(;n theo gia Irj co th~ tim h6i" Tht! nhijp la; III CHe khoan d~u trf n~1l1 g;fi" diln 

ngay (lao h(ln sau ng,ily I11UU olrqc ghi nh~n tron Flao cao kilt qua hO(lt d6ng kinil dOllnil (ren en s6 

d,r tim Lili olrgc 11lfcl11g tmoe khi Cong ty n~m UlfyC ghi gii"n Iril vtio gi" lai thoi di~m 
mU3, 

Cae Mwall alill lit 1'(/0 cfillg Iy lien k€1 

Cona Iy IIi}u kif!
" " 

Ccog ty lien kih iii aoanh nghi;;p mil Cong ty eo il11h iHrong dang k~ nlnrng khilng e6 quy~n ki~m 
soilt d6i va; eae ehinh sich tili ehinh va ltO\,t G(ing" Anlt ImcYIlg dang k~ th~ hi~n 0" quy@n tham gia 

VilO yiec elra ra cae quy~t djnh ehinh sach lili chinh vii c1(ing ella doanil ngh;~p nh~n dilu Hr 

llhung khong ki~m soat cae chinh sflch nay. 

Cae khoim dilu ttl' vao tong ty lien k&t Olf\1'C ghi nh~n ban dau thee gia g6c\ bao g6m gin mua ho~c 
khmin g6p v6n e(\ng cae chi phi lien quan tlve ti6p d6n vi¢e d'\u tiL Truong hup d~u tu b~ng hi; san 
phi li~n gia phi khoill1 dAu Ilf dlfQe ghi nhrjn thea gin tr; hop Iy clra tai Sall phi ti!;ll Ie tai thai 
diSm pMt sinh" 

4. 	 Cae khoall phiii tim 

Cae khoan no phili thu tluqc trinh bay then gia II'; ghi 56 trlr oi cae khoan drl" pll<'Jng phili thu kho 

doL 
Vi~c philn 10ai cae khmln phrii thu III phrii thl! khaeh hang va phill til" khac olrOe th\re hien theo 

nguyen tac sall: 

• 	 Ph"i thu eila khaeh himg philll "nh cae khmin ph,,; thu Illang tinh chill timong Ill?i phAt sinh Ill" " 

giao djch co t1n11 chf1t mua - ban, bao g6m ca cae kho3n phili thu v6 ti~n ban lul.ng xu~t khfru lly 

thac eho GOll v; khaL 
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CONG TY CO PHAN f)AU nl PV2 
Dja chi: 1 Ph{!l11 Vall B?ch, Plmong Yen Hoa, Qo~n C~\l Gi5y, Thanh phl, Ha N9i 
BAo cAo TAl CHiNH 
cho nam t<\i chinh k~t thuc ngay 3 J tilting 12 l1am 2021 
Ban tnuy~t minh Bao tao tili chinn (tiEl' theo) 

• 	 Phiii tilu kilac philll Imil cae khoilll pMi tim khong co tinh tl1lfcfIlg n1\1i, kbong lien qURn d&ll 

giao djch mua - bill1. 

D\!' 	phong pha; tim kho do; du<)'c I~p eho !img khoim my plla; tllu kho doi c3Jl ell' vaa (utii n<)' qua 

Iwn cua cae khaan n9 ho?c dv' ki€n mue tBn thftt e6 th~ xaY'l'a,C\1 thS nhlr sau: 

• 	 D6i vO'; "" phili tilu qua 110n thanh toano 

30% giil (I'i d6i vai khoan n9' phili thu qua l10n tu 6 (hang Mn du&i I nallL 


50% (r! (t6i v&i khmln llq plu\i tilu qua b.n tir I nam d€n cllrO'i 2 n5111. 

-70% trf ooi v6i khoim 11Q· phal tim qua Iwn tif 2 llam d~n dmyj 3 nam. 

100% gia tl'; dbi v&i khoitn no ohai tilu til' 3 n3m trey len. 

o 	 DBi vai no phili thu chua qua h~n thanh toan nhung kh6 c6 kh!t nang thu h6i: can eLI' vao dlr 
ki<"11 l11trc 1611 th§t 06 i?p dp phong, 

5. 	 Nguyen t~c glri nh~lI himg i6n kilo 
llang !611 kho olrQ"e ghi l1h~n thea th~p 11O"n gii'ra gill g6c v,i gia tr; thuftn co th~ th\rc hi¢l1 arrQ"c. 
Gil! gBc himg t6n kho (,trOC xac din'lnl1ll' sau: 
• 	 Nguyen vat h~u, himg h6a: baa g6m chi phi mun va de chi phi lien quan (nrc ti~p kluie pMt 

sinh d~ c6 dUQ"c hang 16n kho adia di~111 va tr?ng th:ii hi~n t~i, 

• 	 Thanh phAm: baa g6m chi phi nguyen v(it li¢u, nhan cong Inrc ti(ip vit chi phi san xu:lt chung 

co lien quan ti€p ricroc phim be, dva trim mire dQ ho~t dong binh lIurimg chi phi quy6n SIr d\lllg 

d§t, cac chi phi tqre tit?p va cae chi phi chung c6 lien quan pMt sinh trang qua trinh dilu tu xay 

d\fng thirnh phfim bfit (tong ,1m. 

• 	 Chi phf Sf-in Xllfrt kinh Joanh dO" dang: chi baa gam chi phI Ilguyen v~t Ji~ll chlnh (ho~c y~u t6 
chi phi khac ellO phil' h\)'p). 

Gia tri liluan co th0 thrre hi~n dlfOC la gia bim lr6c tinh eua hang 16n kho lrang ky "in xuAt, kinh 

d03nh blnil tlmong trtf chi phi nac linh d~ holm thallil va chi phi noc 1Inh dnlhi~t eho vi';c tieu th\! 

chlmg. 

Gilt g6e hang t6n kho dlfOC tfnh theo plmong phap b1nh quitn gin qlly~n vil Qlf('C 11<'Icl1 toim thee 

plmrrng phap ke khal tJ1U'crng Xllyen. 

D\1' phong giiim gia hlmg tan kho oUQc I~p vilO nam kili co Slf SllY giam cua Iri thu!;n co th~ 

thV'c hl~n <hrQ"c so vO" gia g6c eua hi1llg t6n kho. 


6. 	 Nguyen t~c gil; nh~n va kh~u hao TSCf), BAt <lQIlg san <Ifill !If 

a) Nguyen t~c gill nh~n vii kh~u hat; TM san <:8 <fluh hii'n hinh 
Titi sim c6 o;nh hUu hinh GllqC th~ hien theo nguyen gill Irir hao mon lily k~. Nguyen Tili san c6 
dinh hthl hinh baa g6m toim bQ eac chi phi mit C6ng ly plul; b6 ra cit' co duoe Tai san c6 dinh hUll 
hinh linh d~n thai diSm dua till slm d6 vilO trang lluii s~n sang sir drmg. ei\e eil, phi phat sinh sau 
ghi nh~n ban d§u chI duqc ghi tang nguyen gi3 Tili sil11 c6 c1inh hehl l1il1h n~u die chi phi nay ch~c 
chiln lam tang lo'! iell kinh t~ trong tLl'Ong lai do sir d"ng tai san d6. Cae chi phi khiing th6a man 
di~u kien tren alroe ghi nhan ngay viw chi phi. 

Kill Tili silll c6 dinh hlrll hinh (ltroc ban hay thanh 19, ngU)'en gin vA khih, hao lUy k€ l1lr\TC x6a s6 
vii bAt ky khoan liii 16 nao phat sinh do thal1h Iy d~u dlroc tinil vilo tllll nh~p hay chi phi trang 
nam. 



CONG TY CO PHAN £>AU Ttl PV2 
D,a chi : sf> 1 Ph~m V;'\ n B~ch, Phuong Yen Hun, Qu~n C~ lI Gi5y, T hanh ph6 He) N(ii 
BAo cAo TAl CHiNH 	 • . 
eho Il~m tai chinh k~t thuc IIgay 3 1 thang 12 nil lll 202 1 
Ban thuy~t minh Sao CaD Hti chinh (tiap theo) 

Tai san c6 oi nh hUll hinh OLfQ·C kh 511 hao thea phLrD'ng plu\p ctLfcrng th~ng d\fa tren th6i gian hu·u 
d~ng uoe tinh . S6 nam kh~lI hao ella eoe 10a i Tili san c6 ainh hUll hlnh nlm sau: 
Loai tai sail c6 dinh So llam 

Plnra ng ti ~n v~n tai, lrlly~n diin 	 04 - 05 

Thi~t bi d~ng CLI quan Iy 	 03 - 05 

b) Chi phi Xiiy d\rng CO" ban do' dang 
Chi phi XDCBDD plliln {m h eac chi phi lien quan t've tiiip ( baa g6m ea lai yay v6n h6a n€u eo) 
o~n eae tai san aang trong qua trlnh xiiy d\rng, may moe thi~t bi aang I~p alit eiing nlm chi phi lien' 
quan a~n v i ~e sua ~hlfa TSCD dang th Lfe hi ~n. Cae tai san nay alive ghi nh~n thea gia g6e ~ 

':r. 
j:

* 
khong ouo'e tinh khall hao. J"Z

~ 

e) Nguyen tlie ghi nh~n va khh hao B~t aQllg san ,1~u hI" 

Blit dQng san dfrll tlf la gia tri quy~n SlI <I\lng cliit auve khliu ha,o thea phu'cn ~g phap dlfcrng thirng d\ !iB 
tren theri gian tllUe dat thea quy dinh. So nam kh An hao eC,a Bat dong san clau llf la 40 nam. .

d) Titi san e6 ,1jnh vo hinh 

U, phiin ciurOllg Idnh ph~n m~m may tinh. 


7, 	 Nguyen tiie k~ toan chi phi t..,i truo'e 
COl1g q /, d{lI1g ql 
Cae eo ng CLI, d\lng ctl aa dlra vilO SCf d\lIlg aLfO'C ph an b6 va~ eh i ph i thea plmang phap ctLflrng th lin g 
vO'i IhO'i gian philn b6 khong qua 2 nam. 

8. 	 Nguyen tlie k~ toan cae 1<llOii11 nQ' phai tra va chi ]lhi phai tra 
Cae khoan nC)' pillii wi va chi phi phili tni au'Q'c ghi nh~ n eho 56 l i ~ n ph" i Ira trong tLfO'n g lai li en 

quan d~n hang hoa va djeh V\I da nh~ n cltroe. Chi phi pl"ii Irir auqe ghi nh~ n d\ra tren cae 1f6e linh 

hQ'p Iy v~ 56 t i ~ n phai tnL 

Vi~e philn lo? i cae kllaan phiri tra 13 phai tn; ngLr6i ball , ehi phi ph iti Ini va phai Ira khae aLfqe th\fe 
hi~n thea nguyen lfie sau: 
• 	 Phai Ini ngul)'i ban phan an h cae kh ollil ph ili Ira mang tinh eh~1 tlllfO'ng Ill?i plll\t sinh llr giaa 

dj eh Illll ? hang hoa, dieh VI', tili san vir ngLrO'i ban 13 dan vi dQe I~p vO'i Cong ty, bao g61ll ca 
eae khoilll ph"i tra khi nh~p khAu Ihong qua nglfO'i nh~n C,y Ihac. 

• 	 Chi phi phai tra philn ,;nh cac kll oan phai tni eho hang', oa, di eh V\I ail nll~n chfQ'e lir nglfcri ban 

ho~e da cung c5 p eho nguO'i Illua nillfll g chlm chi tTii da e illfa co hoa aml ha~e elma QlI h5 sa, 
lai li~u k.§ laan va cae khoan phili Ira eho nglfiri lao aon g vb ti~n I"o'ng nghi phep, cae kh oan 

chi phi Silll xu~ ( , kinh daanh phili trieh tnrO'e. 

Ph"i Ira khae ph an an h cae khoan phai Ira khong co tinh thlfOllg Ill~i , khong lien quan a~n giaa dich 
IllU?, ban, eung dp hlUl g h6a dieh V\1... . 

17 




CONG TV CO PHAN DAU Ttf PV2 
Dia chi: S6 I Piwm Van B<:1ch, Phuong Yen Hun, Qu~n Cftu Gidy, Thfmh 1'h5 rIa N¢! 
BAo cAo TAl Cl-liNH 
cho flam tAi chinh k~t thuc ng}IY 31 thang 12 nam 202 J 

Ball thuy~t m;nll Bao do til; chillh (Ii€p theo) 

9. 	 Nguyen t~c ghi nh~n "an chi! sO'llii'U 
vall Cllll S'" /11/"11 
vim gop el,a Chll s6 hUll duyc ghi I1h~11 theo 56 time If: c1a g6p ella de dong, 

Thijllg illt vall ca pi";,, 
Th~l1g dtr v6n c6 ph~11 OW;)C gh; I1h~ll (heo s6 ch<'nh I~eh giu'a gil! pM( hlmh vit m~l1h gin e6 phibu 
kili phat himh lfin diiu, phil( I1lmh b6 snng ho~c cl1<'nl1 I~ch.gifra gia lai phat himh va gia tri 56 5ach 
cua c6 phii'll guy, Chi phi (nrc ti",p \i&n qUlln d~1l viec phat hanl1 b6 sung c6 phi~ll viI ta; pMt himh 
c6 phi0ll quy dlr9c gili giill11 thiling dtr v611 e6 phkn, 

Trfclll{ip ctic qill' 
Cae guy dUQ'c trich liip trang n8m call cir theo Nghi qlly~t D~i hl)i de~ng e6 dong va SU' d\lI1g then 
D i~u I~ Cong ty, 

c,j phlt" quJi 
Khl 11111a la; of, phi';" do Cong ty phat himh, khoan !i@II !rit bao g6111 cit cae chi phi lien quail dEn 
giao dich duge gill J1h~n Iii e6 plli~lI quy va chrgc ph "" anI! I" 111(\( khm\n giam trir lrong vbn ehe 50< 
hiru, Khi tiii phal hanh, ehenh I~ch girra gilt lai phi\! himh y,\ gia 56 sneh elta c6 phi6u Quy cluvc ghi 
vao chi tieu TI1",ng dlr ,,611 cb phiin, 

Cae quy <'I,me trich lilp va Slr d\mg theo f)i~lI I~ Cong ly 

LVi 1I1/1/(i1l clura pMill phfJi 
Glli nh~n k~t qua kinh doani1 (Iai, 16) sau lhlle tim nh~p doanh nghiep vil Ilnh hinh phiin chia Igi 
nhu~n ho~c xlr Iy 16 Clla doanh nghi~p, 

ea Ill'C • 
tirc ill1(),c ghi nhan lit nq pluli tra khi oue)'c cOllg b6, 

10. 	 Nguyen t~c vii plmo'llg plll'P glli IIh~1I dOllnil tim 

Doallh tllll Mil I/{lllg 110(1, tlllll1b plllllll 


Ooanh thu billl i1[\ng h6a, thimh ph~m dug'" ghi nhilll khi d6ng the,.i lhoa man cae drbu ki~11 sall: 

Doanh nghi~p (15 d1Uy~n giao phlin Ian n:!I ro Vtl iqi feh g~n li§n vai quy~n sa hCtu san 

phAm ho{ic hang hoa eho ngtrt'Ji mua, 

D0311h nghii}p khong con n~111 qUY€:ll qwin Iy hilOg h6a nlm ngm'ri scr hifll hilng haa 

ho(\c quy6n Idem saat hilllg h6a. 

Doan!! thu duge xac djnh mung d6i eh~c ch~[1, Khi hqp d611g qui dinh ngull'i Illlill chrqe 

quy~n [ra lai san phdm, hicng hoa, 03 mUll thea nhltng (1i6u ki91l eu (he, doanh tllU chi 

dlrac gh; I1hi\n khi !lhtfng dib" ki~ll e\1 thi: do khong con 16n lai vii ngLnyi mua khong 

chrqe qUY~111ra la' san ph~l11, hang hoa (lrif tnrong hyp kl1ach hang c6 quyi:n tni l",i himg 

h6a dmJi hinh lhlre cl6i la; (1~ I~y hitng dich VI.! khac), 

Doanh I1ghi~p 011 till! duuc ho~c se thl! dtrqc I"i leh kinh tib tir giao dieh ban hang, 

Xac ojllh ougc chi phi lien quail d6n giao dieh ["in himg, 



CONG TV CO PHAN f)AU TU PV2 
Dia chi S6 I PiJ?111 Van B\lch, Phuong Yen Hila, Qu~n C~u GiAy, TMnh ph6 Hit Noi 
BAa CAOTAI cHiNH 
cho Ham tai chinh k~t tlnk ngay 31 {hang 12 n5m 2021 
Bun thlly~t minh B,lo cao hti chinh (ti~p then) 

DOG,," IllII clllig CI?p dicit V!I 

Doanh tilu ella giao dich cHng d p djch V\I chrqc gili nhan khi k~t qua clla giao djch d6 Ot1'o'C xac 

oinh mot uieh dang tin cay, Tnrimg h9Jl dich VI' ch1'qc th,rc l1i9n trong nhi€u thi doanh thu chege 
trang ky oeroc can c,e vao k~l qlla ph;';n c{l1lg do holll1 thirnh VRO ngay k~t lhue k5' k~ 

loan, K~t qua cua giao djch cling cap dich vrr dLrqc xae c!inh khi th6a man t~( ea cae rli~u ki~n sau: 

Doallh rim auge Aae dinh lunng ,,6i ch~c ch5n, Khi 119P d611g qui ajnh ngu'oi !11ua du'<)'e 

quy~n tn; I~i dicit VI' cia mUR theu nhiIng (li~u ki~n Cll th€, d03nh thu chi dU'Qc ghi nh?tl 

khi nhung di~u kien e~ th8 d6 khong con t611 t~i va nguo, mua khong d,rgc qUY~1l (ra I"i 
dich Vii clit cling c§p, 

C6 kha nang tllu dlfy'C Igi ;cil kinh t& tir giao dicil cung dip dieh V\l d6, 

Xac dinh ctlf9C phbn cong vi~c <lit hoim lhitnh vao ngay k6t lhlle nam tiii chinl" 

Xac dinh dlrgc chi phi phat sinh eho giBo dieh va chi phi d~ hoan thanh giao aieh cung 

cap dich Vel d6, 

ri€n/iii 

Ti~n ini ctuyc gili lih~n teen eu SCI' dan tieh. dm,JC xnc dinh" trcn dtf cae tai khoan ti~n glTi va lai 
su&t therc t~ llrng k)'. 

11, 	 Nguyen tlie k~ loall gia vall Itilllg ban, 
Gi" vbn hang ball (rang nam dcr9'e ghi nl1(111 phil hgp vai doanh thu pluit sinh trong ky va dam bao 
tuan thtl nguyen tAc than trang. 

voi chi phi nguyen v~t li~u Ir\fC ti<'p tieu hao vtr9i mlre binh tllU"crng, chi phi nhiin cong, chi phi 
5"" xuA! chung e5 dinh kh6ng phiin b6 viro gia tri san phflm nil?p kho, k~ toim phili t[nh ng"y vaa 
gia v6n hitng ban (safl khi tl'if di cae kholm b6i Ilmong, co) k~ eil khi san phAm, hang han chua 
L1lfqc xfie dinh III tieu th\1, 
Klroan air pilong gi,nll gin Iiilng Ibn k110 OUQC linh VilO giii viln hilng ban (ren CO" so' 56 hrrmg hilllg 
[6n kho va ph5n chenh I~ch giu'3 gia tTi lhulin e6 [h~ time hi~l1 tltrqc nh6 han gia g6c hang 1611 kho, 
Khi xac djnh kh6i luong hang dlll klto bi giam gilt cAn phili lrich [~p dll' phong, k6 tmin phat lo?i trtf ' 
khbi im;mg hilllg t(lll kho dil k)' throc hgp d6ng licli th\1 (c6 gioi Iri [lm5n co th~ thlrc hi~n Guqc 
kh6ng !hAp hOll gi'i tl'j ghi s6) nl1\111g elma chuy6n giao eho khach Mng nEll e6 b&ng chirng chilc 
ehtln v~ vi~c khach hang se khong III b6 th\le hi~11 hQP 

12. 	 Nguyen t~c k~ toan clli phi tili chinl! 
Phill1 imh nhil'ng khoan chi phi ho?! <'1911£ tai chinh buo g6m cae khoan chi phi ho~c cae khoan 10 
lien quan d&n cae ho~t aQng d~u tf[ tai chinh, chi phi eha ,yay va di vay v6n, chi phi gop v6n lien 
doanh, lien k~t, 16 chuy';n nlllrgng chlrng khoan han, chi phi gino dlch ban chll'l1g khoan; D\r 
phong giiim gia ch(l"Ilg khoan kinh aoanh, dlr phong 16n thAI elfiu tu· vao don vi kluie, khoan 16 pMt 
sinh khi ban ngo';li te, 16 ty gilt h5i aoil;',,, ' 

13. 	 Nguyen t~c k€ toan chi phi qna" Iy doanh ughi~p . 
Chi phi Iy doanh nghi~p 1'11<;11 {mil cac chi phi ,!uim Iy chung ella doanh nghiep g6m cac chi 
phi v~ Iliong nhiin vien b\) ph~n qmln Iy doanil nghi~p (ti0n luong, hEn cong, cae kboan ph~ 
c§p,,,,); b,ia hi~l11 xii h\)i, bao illi;m y kinil phi cong doilll, biw hi6m th.Jtnghiep Clla nhlln vien 
quill1 15' doanh nghi~p; chi phi vat lien van phollg, eong C\I lao dong, khAll hao TSCD dlm!; cho 
quan Iy doanh nghi~p; ti~n lilue r1il, tilue mon oM; khmin I~Jl till' philllg pilai ilw kll6 doi; dieh v~ 
mua ngoili (di~ll, mrac, (liel1 tho"" bao hi~m tai Sail, ehllY n6",): chi phi bAng li~n kl,,\c (ii,§p 
khaeh, hQi I1gilj khach hill1g.,,), 



CONG TV CO PHAN f)AU Ttl PV2 
Dja chi: s6 1 Ph?lll Vall B~ch, PIH1cmg Yen Hoa, QtI~n Cflu Gi5y, Thanh ph3 Ht) Noi 
BAa cAo TAl CHiNH 
clio nam tai chtnh k~t thuc ngay 31 thfmg 12 nam 202] 
Ban thuy~t minll Bao cao tili chinh (lj~p theo) 

14. 	 Nguyen t~c va I'hlr!mg plUl!, ghi lIh~lI chi phi thll € tlm l1h~1' doanh lIgl!i~p hi~1I hilnl!, chi phi 
thu€ thu nh~p <ioanh lIgbi~p hoiln I". 
Chi phi !lllt~ tim nMp doanh nghj~p Iii thu~ 11m nh~p hi~11 hanh, {1m;ye tinh dva tren thu nh~p tinh 
lhu0. Thu nhijp tinh tl1U~ cilenh I¢ch so vO'i 10; nhu~n k6 loan lit do di~u chinll cac khoan chenh I¢ch 
t~ll1 tho-i gilra thu~ va k~ toan, cae chi pni khong dw,c trlr ding I1lw di~ll chinh cac khoim thu l1h~p 
khol1g pl,,;i chill thlli\ va cae kho<\n 16 du\yc cl1Uy~n. 
Cong ty co nghia V,t1l9P t11ll~ thu nh~Jl doanh llghiep vO'i thlli\ suAt 20%. 

15. 	 Ta; sail lili chinn 

Pllall /o{li ItIi "'" tlli cflilllr 
C6ng ty phal1 lo?i cae tiii san t,)i chinh thanlt cite nh6111: tai san tai chinh c1m,)'c nh?l1 thea gia (r!· 
bOJl Iy thong qua BilO eao qua llOt,t dQng kinl! doanh, cae khmln dAo tlI giu ngay 
h;~m, cac khoim cho vay va plH1i tim, t?ti san tai chlnh sRn sang {1~ baiL Vi~c phan !o~i cae tai slm tai 
ehillh 	m\y phit t"n9c vilo ban eh;;t vi, muc dieh ella tiii san tili ehii1h va dlrge quy&t dil1h t'li tho'i 
di~m ghi I1h~n ban aiiu. 
Titi simlili chin!? e1110c ghi nil,inlhea gia IFi hqp Iv Ih611g qlla B60 ceil! kJl qua hO(11 11{mg killh doal1h 
Till san till chinh dunc phan loai hi gill I1h~n (heo gia (r! hop I)' thong qua Baa cao ktt qua ho~t 
(I<)ng klnh doanh n~l! Olfo'C 115m giu d6 killh doanh ho~c dllQ'C x~p vilO nMIll phon imh theo gia tl'! 
hgp Iy thOng qua BaD cao k~t qua ho~t dong krnh d08nh tal tho-i di~111 nhen ban dilu. 

Cric khoim tldll fir "filii gile dclll IIgll)! dcia 171;/11 

Cae khoim dfru tu l1~m gifr ngay dao hsll1 h\ cae Uti san {iii chfl1h phi phai sinh yo"i eric kboan 
thanh toim c6 dinh ho~c co th~ xile dlnh va co ky aao hrm c6 djnh mil Cong ty co y dinh vit co klui 

nilng g,H]' (16n ngay (tao h?ll, 


Cric khoan cho vay vit plilii 11m 

Cae khmlli cho vay va phili thu In cae tili sim tai chfnh phi phal sinh vCrl C1lc khorm thanh lotm C(~ 

d!nh hoilc c6 thd xac din!; vii khong dClge ni6m y€t tren th! tnrong, 


Titi scm (ili chin/; sgn sang c1J ban 
Tai sail tal chinh S~lI simg bim lit cite tai s{lIl tid chinh phi ph;ii sinh ciuQ"c X3C dfnh Ifl' s~n sang 
ban ho~c khong dlrge phiin lo~i lil cae tili Sflll tili chfnh ghi nil?n theo gilt tli h9'P Iy thOng qua Bao 
cao k~t qua hO<Jt dOng kinh doanh J cae khoan dAu tu gin ngay (1il.O h~n ho~c cae kholm eho yay 
va phil; tilu. 

Giti Irj gfli sJ ball (lim Gil" tlli ,"'" lid cltlllh 
Cae tAi san tai chinh dUQ"c ghi nh~n 1~li ngay mua va dt'rng ghi nh~!l {{Ii ngay bim. TfJi thO'1 diem ghi 
nh{in I~n dAu, !iIi san tai ehinh alive xac dinh thea gia 11111a/chi phi phAt h3nh cong cite chi phi pilat 
sinh liiin quan tnrc tl6p d~n viec mua, pl"\! h!mh tai sail tili ehinh d6 

16. 	 N';r phili tni tili chinll 
Cite C,I tiii chinh ciLfot phiill lo'l; Iii Ilq phitl 1r1l tili chinh hO(1c Cit v6n clui so hfm t~; lhai 
di~m ghll1h~n ban dAu phil hgp v6'i ban ch§t va dinh nghTfl. Ct'lZl nQ' phili tra fai chinh va cong q! v6n 
chl! so ha,L 

N(f plllii Ini !iii dllilli 
Cong ty philn 10\1i no phiii Ira titi chinh thilnh cae nholll: Jlq' phai trit titi chinh dlloc gil; nh(in tl1eo 
gin tr! hQ'p Iy thong qua Bito cao k~l qua ho~t o9ug kinh doanh, cae khoim n9' phlii trit titi ehinh 
<luge "ec ainh theo gia trj phiin b6. Vi~c pillin IOai cae khoi1n no' titi chinh ph~ thu9c vao ban chilt 
va m1,lc ,1ieh eua kho8.n llq tai chinh va Olf9'C qlly~t d!nh t~i thoi d16111 ghi nl1(11\ ban d~u. 



CONG TV CO PHAN DAU TIf PV2 
Dia chi: s6 J Ph~m Van BlfCh. PlmtJllg Yen H6a, Qu(ln Cftu Cii5y, Thimh ph5 Hi) N('Ii 
BAa cAo TAl CHiNH 
cho nam lai chinh k~t thllC ngay 3] tbt'mg 12 n3m 2021 
Ban lhllyt\t fllilliJ Bao cno tai chillI! (ti~p then) 

, 

Nfl phai Ira lai cllinh GUryC ghlllh{m lheo iWp I)' /Mug 'lila Boo ccio kIlt qua hoaf {1(j))g kinh 
doallh 
Nq ph"i tril titi chinh chrqc philll lo~i lit gil; I1hol1 theo gia In hop Iy thong gila Bnocao k~t qua ho~t 
dQng killh dOllllh ll~U dlrqc n~m d~ kinh doanh ho~c dlf<)"C x~p VaG nh6m phim (mil theo gia tr! 
h9P I;' thOng qua Bao caD k~t gua hOlll oQng kinh doallh lai theyi di~m gili nil?n ban ailu< 

No phlli In\ tai chinh om;rc pilan lOa; VllO nill\m ch{rng khoun 115m gifr M kinh doanh ll~ll: 
• 	 DUQ'c pint! hanh ho~c tf.\o ra Chtl yiu eho IlWC dicit mua l?i trong thc)'[ gian l1g~n; 
• 	 Cong Iy co y dinh gifr mIle nich l11u 10; han; 
• 	 Cong Cll titi chinh phdi sinh (ngo?i trfr C{\C cong C\I til; chillh phai sinh duoe xuc dinh hI milt hop 

d6ng bao liinh (iri ehinh ho~c mQt cong C\' phong nglfa nii 1'0 hieu qlla)< 

Cdc khocfIl1l9)Ji1{ri lrer leli chillh duvc xcic "ill/; Iheo gici It! pha" 

Ng pila; Ira tai chinh dlrqc xac djnh theo tfj philn b6 atroc xac djnh b~ng gla tri gill nh~ll ball 

d~u ella n(J phai tn). tai chfnh trtr oi cae khoim horm tra g6c, C9!lg ho?c trtr die khoim ph an bo li1y k6 

t!llh thea plllwng phap la; suiit th\re 10 Clill phfln cl11mh I¢ch g;CIa tfj ghi nh~n ban d~\l va gia tti 

dilo han, Irlr at cae khoill1 giill11 tffr (tnrc ti€p ho~c thong 'Ina vi<$c sir dung m(lt tai khoim ell! phong) 

do giam lrj ho~e do khong the (11" h6i. 


Plmong pMp liii Sll~t time t~ lit phuong philp tfnh 100in trj philn b6 ciln mQt ho~c mQt nh6m n<)" 
pilir; tn\ tai chinh va phiill b6 tbtl nh~p la; hoac chi phi lai trong ky c6 lien quaiL Uii su~t tl1\1e Ito 1<\ 
lfti su~t ch;~t kh~u cae lu6ng ti~n tr6c tlnh sf chi tnl ho~c nh~n GU(,rc trong tum1g lai trong sU6t vong· 
da; du kiBn Clla cong C\l tili chinh hOac llg~n han. I1~U dn lhi~t, tro v~ tri gil; 56 hi~n t~i thll~1l 
ella n<)" phai Ira tai chinh< 

GiG Irj glzi sci ban dtiu cua Jl(f plufi {I'll Jdf chfnh 
T~i thai [li~m ghi nh?n llin (lAu, cae kho{lI1 nq phili tn! titi ehinh dlrQ<c xiic dinh theo gili phat IHinh 
cQng cae chi phi phat sinh lien quan trlre liSp d~!l vi~c phat hilllh J1(J tili chinl! do< 

COlIg ql V611 chit so' fur'll 
Cong ql v6n Cbll SO" heru 13 h9'P d~mg ch(rng to dUQ'C Hilling lqi ich con l{li ve tili san ell(! Cong ty 
sal! khi trtr cti toim bQ nghTa VII. < 



CONG TV CO PHAN DAU nf PV2 
Diu chi: I Ph()l1i Van Bvch, Phuong Yen Han. Qu~n C~tl Gi~;y, Thanh ph6 H3 N91 
BAo cAO TAl CHiNH 
cho l1am tai chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2021 
Ban thuy~t minh Sao cao tfli chfnh (ti€p theo) 

17. 	 Ben lien quan 
cae bell dlfO"C coi I" lien quail ,,<,u m(ll ben c6 klH\ nang ki~11l soat ho~e co imil imang dallg k€ dbi 
voi ben kia (rang vi¢c ra quy~t djnh cae chinh Si\eh tili ehinh vli ho~\ oi'>ng. Cae ben cang o,n;rc xem . 
lit ben lien quan n~u dmg chiu S\f ki~1II sml1 chung hay chiu Emil hu('mg dang kE chung. 

Trang vi~c xcm xet mili guall 11<$ clla cae ben lien quan, [',\n ch~t ella mili qU8n he dlJ'Crc chi, tn;lI1g 
nhi€u hall hinh thire pluipl,i" 

Giao dieh v6'i cite ben co lien quan (rong nam ctuQc trinh bay 6' thuy~t millh s6 VII. 1. 

V. 	 THONG TIN EO SUNG ClIO cAc KHOAN M.ue TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOl 
KtToAN . 

1. 	 Ti~n va cae khoiin itmng (itfOllg ti~1l 
n3m nam 

Ti8n m~1t 140.471,469 3.814.101 
Ti~n gtrl ngall \1;:lng khong k)l h~m - .. 

4.452.164.977 2.190.963.988 
~~~..---~~-. 

C{iug 	 4.592.636.446 2.194.778.089 



CONG TV CO PHAN DAU nf PV2 
Dia chi: s6 I Ph?m Va n Bach, Phu'b'ng Yen Hoa, Qu?n diu Gidy, Thilnh ph 6 Hi! No i 
BAo cAo TAl CHi NH 
eho n~m tai ehinh k€t thue ngay 31 thang 12 nam 202 1 
Ban thuy"! min~}l.o.c~() tili ehinh (t i~p thea) 

2. Cae khoiin d~u ttl' tili chinh 
a) Chifng khoan kinh doanh 
Chi ti€t Cherng khoan kinh doanh va d\r phong giam gia cherng kh oan kinh doanh 

S6 cU6i nam S6 diiu nam 

Gill g6c Gia Iri h,l'E Iy D~' ~hong Gia gac Gili Iri h<![! Ii ~phong 

ciJ phii" 
C6ng ty C6 phAn Cherng kho"n Thanh ph6 
H6 Chi Minh (HCM) 1.025.645.399 1.025.645.399 
Ngan hang TMCP Cong Thuong Vi~t Nam 
(CTG) 1.1 74.370.247 1.044.5 60. 700 ( 129.809.5 47) 

C6ng ty c6 ph§n FPT (F PT) 1.434.077.895 1.395.000.000 (3 9.077.895) 

C6ng ty c6 philn Yinhomes (YHM) 1.238 .666.450 1.230.000 .000 (8.666.450) 1.139.907.305 1.139907305 
C6ng ty c6 phil n Tap doan Hoa Sen (HSG) 1.098.645.500 1.098.645 .500 
Ngii n hill1 g TMCP Phat tri ~n Than h pli6 H6 
Chi Minh (HDB) 897199.989 897.199.989 
C6ng ly c6 philn Cherng Khoan Sai Gon Hi! 
N(>i (S HS) 911.765.600 9 11.765.600 

CDng ty c6 phfrn Tap d03n H6a Phat (HPG) 1.1 I 1.1 64 .250 928.000.000 ( 183.164.250) 

C6ng ly c6 philn Cherng khoan FPT (FTS) 1.334.909.365 1. 196.000.000 (138. 909.3 65) 

CDng ty c6 philn Thep Nam Kim (NKG) 1.290.9335 00 968750.000 (322 . 183.5 00) 
Ngiin hang TMCP Ky Thlrong Y i ~ t Nam 
(TCB) 509.763.500 500.000.000 (9. 763.500) 

C6ng Iy c6 philn Thuy di~n Cfrn flo n (S1O) 779.106.738 727 .929. 719 (51.177.019) 

eona 
• b 

10.810.402.944 9.927.651.418 (882.751.526) 3.135.752.794 3.135.752.794 
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CONG TV CO PHAN f)AU TlI PV2 
Elia chi: S6 I Ph?111 Vall Bach. PI1tfcmg Yenl-loa. Quan Gif.y. Thill1h ph6 Hi! Nil' 
BAo cAo TAl CHiNH 
cho nam tai chlnh kat thuc ngAy 31 th{tng 12 naHl 2021 
Ban thuy~t minh Sao (,ao till chillI! {ti6p then) 

Tlnh hinh bi~n dong d\f pilong gill chirng kh03n kinh doanh ,,1m sau: 
trU'o'c 

s6 dil" 11am (912945277) 
Trich I~p d,r phong b6 snng (882.751.526) (3079.209.448) . 
Hoim nll$p d,r phong 3.992.154.725 _ ..._ ... _-
S6 euAi Iliilll _(882:751.526) 


b) D~lI tlr n~m gifr dBn ngay dao h~n 
La cae khoil11 ti~n giri Ilgall hang co ki' h?n 01 n8m 1,1; Ngiln hang TMCP Dong Nam A. 

cJ Dlin tlf gop v3n VilO ,10'11 VI khac 

",~__~~~E::_~__ D\I'J~h9ng __ _ 
Dilll Ilf "'/0 coug {I' lieu 

({ouult, lien kilt 490.0110.000 (184.404.357) 490.000.000 (208.787.500) 

Cong ty c6 phlin ciing 

ngh~ Aladin (I) 490.000.000 ( 184.404.357) 490.000.000 (208.787.500) 

Dan IIr gljp V(jll Vlio cae 
itO'll vi klllie 24.464.050.000 (8. ()39.51J.223) 39.464. 05()J)(}(} (8. ()39.51 1.223) 
Cling ty cli phlin Fortika 
Nal11 Trung Yen (2) 15.000.000.000 
Hop tac xii Nghi~p 

Bolm K~t (3) 13.678.080.000 (8.039.511.223) 13.678080.000 (8.039.511.223) . 
Tong C6ng ty c6 ph§n Tai 
briO hi~l11- PVIRe (4) 10.785.970.000 - 10.785.970.000 

~"""""--- ~----~-------..------- ...._--------
CBuo 24:954.050.000 !8.223.915.58Ql,39.954.050.000 _(8.248.298.723). '" 

(I): La khoan d<iu tlf vaa C6ng ly C6 phim C6ng ngh¢ Alaelin theo QlIy~t dinh 56 12/QB-HDQT 
ngay 16 thang II nam 2016 ella H¢i d6ng Qmln Iri C6ng ty phdn BAli lLl' I'V2. Theo d6 Ceng ty 
gop 490.000.000 VND tllung lmg 49% vbn oi6L! [~ C6ag (y c6 ph!;n C6ng ngh~ Aladill dllQ'C 
thilnh I~p thea Gilly chlrng nil?1l dang ky d03nh nghiep to' pil~n 0 I0764 1285 21 
tllang II !lam 2016 vai 56 v6n di~lI I~ 1.000.000.000 VND. 

(2): Khoall dall tn gop v611 cill1g 3 e6 clong khac th,\nl1 i<\p Cong Iy ciS phAn Forlika Naill Trung 
Yen dt cimg h<;rp lac diiu Ilr khai lhac d\r im l?i 1.0 CN I kilu do thi Trung Yen. Gia tri vbn cia gOj, 
15 ty d6ng !Llung chrong 10% v6n di~ul¢ C6ng ty cb phAn Fortika Nam Trung Yell. D~n tho·, di6m 
hi";n tai, COllg ty (Iii thanh Iy kha,," dliu tu vilo Cong ty C5 phiin Fortika Naill Trung Yen. 

(3): Khoill1 tu gop v6" vito Hup lac xil Nghi~p Doan K~t nhAm ehuY':;1l db; m\IC dich Slf 
d\lI1g oat va pilEI! tri€11 h" lang tai s6 30 ph6 Tan Mai, HOlIng Mai, Hit NOi. Den ngay 30 thimg 6 
na111 2021, Cong ty dii gop 13.678.080000 VND (llong dllong 26,582% vbll di';lI I~. Gill tr; d,r 
phOng dl(\,e trieh iiip n€1I1rcn Iii 56 da trieh llr nam 2014 Niill1 2021, Elai hoi thanh vien llllrOl1g 
nien HTX eta thong qua plmong an philn ph6i 100·i l1hll~n nam 2020 va k~ haach kinh doanh nam . 
2021 ii~p!\le e6 liii va Cong ty c6 phAn dllu tu PV2 dn duQ'c lha11h loill1 e6 tirc 11am 2020 ti&11 13 
76997.174 VND. 

(4): Cong ty Co phAn BAll ttr PV2 sa hut! 1.07859706 philn ella T6ng ty cb phAn baa 
hiSm - rYIRe vai t6ng g;a tri 10.785.970.000 d6ng chi~111 1,48% vbn dl~ll I~, TlOng d6 s6 Im;mg 

phill1 ttl' do chuyfn nhw,mg Iii 1.078,597 phA11. s6 illQ'ng c6 phAn h?ll cbS cl1l1yfn nhll<,J'!lg Iii 0 



CONG TV CO PHAN DAU Tl( PV2 
vja chi: s6 1 Ph~lll V~n B<;lch. PllUzmg Yen Hoa, QU~!1 cill Gi5y, Tlul11lJ plH~ I-h) NQi 
[lAo cAo TAl CHiNH 
eho naln tal chinh k~t thue ngilY 31 thang 12 !lam 2021 
Ban thuy~t minil Bao cao tai chinh (ti~p thee) 

c6 phfin. Gia tri s6 such elra khoim d5u tu nay tlnh d~n ngay 30 thzmg 6 flam 2021 thea Bao etta tal 
chfnh cua T6ng Cong ty C6 phdn Tid Sao hj~m PV[ lit IO.~85.970.000 d/lIlg. 

3. Pluii tim "g~n 11'.1" CUll kl"lch hang 

Phiii tllll cae Mulch Illing 
kfuic 
COl1g ty cb ph~nDi~n ttr 
V jen thong Vi~l (I) 21594.000.000 (21594.000.000) 21.594.000.000 (21.594000.000) 
CiIc khach hang khac - 5.000.000 ._.__...  ····--:·,··-cc-:  -...... ...__.. - 
Ci}ng 2 \.599.000.000 (21~~()().OOO) -21.599.000.000 (2L594.000.()oO) 

(I) Dbi vai khoan pl"ij thn C6ng ty C6 philn Dj~n Ilr Vien 1hong Vi9t. ty oil liim 1ht11\IC kMi 
kj~n yeti dtl phia Ngan hang Mo 11lnil plllli 1hanh toan loan b(i 56 t;611 nity. Hiel1 V\I ki~n dang [rong . 
qua tdnil lh~ I)' h6 sa eira loa all. Cong ty oil dilllh gin khiln31lg tim h6i vir 1rich I~p d\f phong cho 
toim b¢ khoan phili thn nay. 

4. Tra fnr(rc elm IIgrri'ri ban ng~ll h\!ll 

Van Phong Lu\it Slr Phun Hilu Thlrc 
Cong Iy Lu~t TNIIH sibn sAc 
Cong Iy C6 ph!;n Tlf vAn dill! Ilf XNK Q1l6c It 

VeN 
Cae nhit etlllg c5p khne 

CQng 

sa cu6i flam 

• 50.000.000 

363.636.364 
63500,000 

477.136.364 

50.000.000 

363636.364 
88.580.000· 

557.216.364 




CONG TV CO PHAN DAU Tlf PV2 
E>ja ch i: S6 I Ph~m Van B~ch, Plmclllg Yell Hoa, QU~11 C§.U Gi5y, Thanh ph6 Ha Noi 
BAo cAo TAl cHiNH 
eho nam tai chinh k~t thue ngay 31 theing 12 115m 202 1 
[Un thuyit minh Gao cao tai chfllh (ti~p thea) 

5. Cac khoan phiii thll Iduic 

a) Ng~n h~n 
sa cubi nam S6 (lfiu )lam 

Gi" tl"! D\"l'hon~ Gi" tl"j Dy: phollg 
Phii; (Ilu cdc (l~ c/lIrc WI e(i 

"Ita" klllie 198.697.792.188 (40.677.951.490) 144.368.313.297 (41.377.951.490) . 
Ky ClIqc, ky quy 24.400.000 24.400.000 
O ng Vu Quang Hgi 133.15 0.685 133.1 50.685 
Cong ty TNHH Hoiln My Gia 
(1 ) 39.533 .655.521 (39.5 33 .655.521) 40 .233.65 5.521 (40 .233.6 55 .521)~ 
Lili d\r, thu tir Hg p d6ng Uy 
lhac dau tlr (2) 1.144.295.969 (1.1 44.295.969) 1.144.295 .969 (1 . 144.295 969»)* ~ 
T~m lrn g 1.748.775.062 2 .790.238.737 
Cong ty TNHH Diiu tu xliy 
d~rng va cong ngh~ Minh 
Naill (3) 150.000.000.000 
Liji hqp tac kinh doanh 1.669.495.89 1 
Ong Hoang Long 4. 273 .462.795 
~ hai thu Hqp tac killh doa nh 
O ng Hil Van Tro 99 .9 19.500.000 
Cac khoan phili thu ng~n h?n 
.kluic 233.306.765 123.072.385 

Con a 198.760.542.688 (40.677.95 \,490) 144.368.313.297 J.41.377.951.490)• b 

( I): La khoi\ll phai tillllir cac Hq p d6ng hq p lac d5ullr sb 06/HDHTDT/20 11 /PV II ·HMG ky ngity 
05 tlu;ng 01 nam 20 11, HoJl d6ng hoV tac aiiu tlf s6 09/HDI-ITDT/2011/PVII·HMG ky ngily 18' 
thang 02 niim 20 II va cac bien ban xac ainh llghla v\, cong nq ky ngay 20 lhang 12 nalll 20 I 2. 
Thea d6, t6ng s6 ti~n plHii thu (baa g6m ca g6c va lai ) lir cac hop d6 ng t'y thac ciAu tlr da qua h~n 
nhung d6i tac khong thirc hi~n nghl" Vi' thanh toa n la 53.926.219.796 d6nlil' Cong ty aa lhu h6i til i 
san (him bao la Bal dQng san l~i huy~n Long Th anh, linh Dong Nai vo-i lo ng gia tri duo'c hai ben 
lh6ng nhAt theo cac !-IoV a6ng chuy~n nhu9 ng la 27.848.539.202 d6ng; G in Illua lre n i-lqp a6ng 
cIllIy~nnll[[cmg dlrqc lham chi~u d\ra lren Chung 11m dinh gi n 56 289. 1/ 12/CT-VVFCICNMN ngay 
23 than g 10 nam 2012 el,a Cong ty c6 ph5n Dinh g ia vii Di ch Vii Tili chinh Vi~t Nalll - Chi nhanh 
Mi&n Nam. B~n tho'i ai~m 3 I than g 12 nam 201 9 cac 10 d"fit thu hili v~n clma sang alfl;Yc ten Cong 
ty C6 phfll1 d~u ttr PV2. Theo thong lin tir T6ng C\IC lhu € thi Cong ly Hoill1 My G ia aa ngirllg ha.t 
dQng. Cong ly a a lrich I ~ p 100% dir phong phai tllll kho a oi dbi vcr i khoilll nq nay. Trang nam 
2021, Co ng ly aa tllll h6i alfo'c 700.000.000 d6ng va hoim nh(ip dll phong s6 ti~n lren. 

(2): La khoan lai d\r thu tir cac Hop d6ng Uy thac aAu ILL T6ng Gi ul11 abc aa aanh gia va trich I ~p 
d\r pho ng nl)' phai lhu kh6 doi voi g ia lfi 1.144 .295.969 d6ng. 

(3): La khoan phai lhu lir Hg p d6ng gop v6n kinh doa nh s6 16 11 12021 /HDGVKD-rV2· 
MINHNAM ky ngay 16/ 11/2021 giQ'a Cong ty c6 ph An DAu ltr PV2 va Cong ty TNHH BAu tlr 
Xiiy dvng vii Cong ngh Minh Nam de li ~n hilllh ho~ t dQng dlr anlai plnron g T iiy T\nI.Qu~n Bile 
TV Liem, Hil N9i s6 Ii n gop vbn Iii 150.000.000.000 d6ng. Lii i su ft l 10%/ nal11. 
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CONG TV CO PHAN DAU Ttf PV2 
f)!3 chi: I Ph~m Van B;:tch. Phucmg Yell H{)o, Qu~n Chu Ciay. Thanh ph6 Hh N(li 
BAo cAo TAl CHiNl1 
cho nam tai chinh k~t thuc ngay .3 [ thfmg 12 118m 202 J 

BaH thuy~t minh nan cao t:'li chinh (ti~p thee) 

b) Diti 11'.'11 

S8 cuiH Ham 


Gill tri" ~U!!I.0~ ~ Gh, 

Ph"i thtl tlr H(lp d6ng Hqp tac 
killh doal1h 43.724.695.588 (43.724,695,588) 43724,695.588 (43,724.695.588) 
Cong ty phil" diill llf Xay . 
dlrng 18 (I) 26,600.000.000 (26,600,000.000) 26.600,000.000 (26,600.000,000) 
Cong ty ph§n D§u1tr va 
Phat tri61l Sao Do (2) 15,00Q,000,000 (15,000,000,000) 15,QOO.000.000 (15,000,000,000). 
Cong ty TNl-IH Chi Thanl1 (3) 2,124,695.588 (2,124.695.588) 2,124,695.588 (2,124,695,588) 
Ky qllY Clfqc dili 11011 80.916.003 80.916,003 
Cong ty TNHH vAll til Long 
H9i (4) _55J<)O,OQ(~J.O~OO.___ 5,090,(1O~O,~OOQ. _"'~~~_' 

COil"• b 48.8~5.~11.591 (43.724.695:588)" 48.~?5.61 1.591 (43:724.695:~88) 

(I): La khoill1 phili thu (heo llo'p c16ng Hop tac killh doanh (1~u tlr du an Xuy dlmg khll n!Ja 0', van 
pi10ng cha time v,\ cae h0ng IlltlC cong trinh iW I~ng khac I~i plmimg TJ'llng Haa, qll~n Giiiy, 
l'iit Ni)i, Tir nam 20 I 4, Cong (y da trfeh lap rltr pl1t'ng 100% khoan n(l phai thu nay 

(2): U\ khm\n phai thu thea cae HQP d6ng hqp tac lien doanh ky voi Cong ty C6 phim £lfiu tlr phat 
tri~n Sao 06 (goi tilt i;\ Cong ty Sao 06) (1" c1Au Ill' Xay d\fIlg vii cAi tao I?, chung Clt cO I A- I B 
Phimg Chi Kien, C!ill Girly, Hi! No; va d,1 an c,li I?o nhiI t~Jl th~ Xc lira Gia Liim t?i QUan Long 
Bien; PV2 01\ kiell Cong ty Sao 00 ra toa. Ngily 27/0112016 Toa an NDTP Hil noi dii ban 
hallh bim an 56 10/20 16!KDTM-PT v~ vi~c ftanh ch~Jl hQP (16ng lien doanh. thw do hU9c Cong ty' 
Sao do phai holm 11';\ C6ng ty C6 phAn dAn lu PV2 toan bQ So tibn 15,000.000.000 c16ng, D0n (hili 
di6m 30/6/2021. Cong ty Sao El6 V~1l c1mll Chill thi 11lmh all, Kllo,," IlQ de Olt!)C trich I~p d\r phimg 
i 00% lir 11am 2014, ' 

(3): Lil khoiin phili 11111 COllg Iy TNHH Chi Thillih thea Hqp d6ng g6p V611 d~ d~llttr V.HO d\r all kim 
d6 thi Eli911 Nam. Di~1l NgQc, tillh Quimg Nam, C6rtg ty C6 phfil1 etAu tll PV2 eta khc\i ki~n COl1g ty· 
TNHH Chi Thanh, ngay 28i9/2016 Toa all Nhan Dfin Thi xii Ban tinh Quang Nam ciii han 
hlmh ban ill] ,12/2016/KDTM-ST b~16c COllg ty TNHH Chi Thill1h 1'1,,\; (hani; [ofm no g6c 
7,338.240,000 d6ng v,j 2. I 46.435,200 dong ticn 151 phil! sinh, Tuy nhien dcn thoi dicm 31 thang 12 
nam 20 I 8, C6ng ty C6 phlin BAli tll PV2 v~n cJllm thll h6i ulrQ'c klloan nQ lren, Kh08n n9' dB trich 
I~p dr' pllimg no phai tim kilo doi 100% til nam 2014, Trong nam 2019 ty do lhtl dUQc 
3 788.500.412 d6ng cong 119' pll"i Illu kh6 do;' 



CONG TV CO PHAN eAU TU' PV2 
Dia chi: s6 1 Ph~lll Van B~CJ·L Plm6"ng Yell Hos. QuQ.l1 Cftu GiAy. Th,)l1h ph6 Hfi NQi 
BAo cAo TAl CHINH • 
cilo n5m tai chlnh k~l tlnk ngay 31 thimg 12 !lam 2021 
Ban thuy~t minh BaQ cao tfti chin!! (tiel' 1heo) 

(4): Thea hpJl d611g elll1y611 1111\Ii)'l1g ql1Y~l1l11l1a c6 phfll1l1gay 10 [hal1g 10118111 2018, COl1g ty C6 
pl,,;n PV2 c16ng:)' ehuySI1 IlI11rmlg cong ty dtr "" (cang ty OI1VC thlmh 1('1) Cit Owe hi~1l CJmill 10', di0Li 
hanh, khAi thac elu all kim dan crr theo qlly ho;rch lei xii Long Tall vil Phll HQi, hllY<;11 Nlwl1 Tr~ch, 
til\h Nai do Cong Iy phfll\ Elli" III PV2 li\ ehll rif.u llr) eho Cong ty C6 ph~n MlU tlr Tily 
TilO' Nam, 16ng gia tJ'! clllIy~n I1lm\1llg 1;\ 170.000.000.000 d6l\g: COllg ly C6 Biiu tu PV2 co 
trach th(lnh i?p cong ty d~r all va lh~rc hi~n cae thu ivc dmy~n giao clu"j iF d\f an kht! dfin 
eu thea quy h041ch ({Il xa Long Tan V8 Phil HoL lmy¢n Nhon Tqlch, 11nh 86ng N{1i ella cong ty dV 
a11. O~11 thai oi&1ll ngay 14 thang 5 I1lim 2019, COllg to' dir 1m O\TOC lilanil l!ip vo; ten C6ng ty 
TNHH DAu hr Long H6ij citro'c So· K~ ho;;tch va {)~tl t11' [l1l1l D6ng Nai cAp Gifty chtrng llh~n dang 
ky doanh nghi~p I~n dAli 553603642475. Trong nam 2019. Cdng ty c6 pliAI1 oAli III PV2 da gop 
5,090.000.000 d6ng vao Ceng ty TNHHH O,lll tll Hi,ii. El~n thoi di~l11 31 thang J2 niim 2021, 
COl1g tl' phitn aAlI tlr Till' Nom (1a thanh loan (i~n 135.000.000.000 dal1g (heo dllllg ti~11 
d6 hpp d6ng ngay 10 (hang 10 nam 2018 va phu 08 lhang II !lam 2019 (tham chi~u 
thUY~1 minh 56 V, II) 

6. l!>lllg tlin I,ho 

S5 tunj nam dfiu nam 

Gin Dt[ ph~.~!~ Dtfphilll~ 
C6ng ql, d\!J)g C\l 13627.273 
Hang h6a bitt ct(ll1g san 26.168 166326 (24.949.726326) 26 168.166.326 (24.949.726.326) 
KII1I 0611(1i Xcim Rdlil. Clr Yell
Lmrng Scm- lill/; H6a Bill" elia 
(Jilg La Von Gillng (I) ./87./93{){){) (./87.,/ 93, OO(}) ./8J.193,(}(}() (.J8U93.()OO) 
Kim deilleli xa Pilli Ng(Jc, imy1n 

___ '.)"1"'::,',:,':",'!,--_ 

Dilill QUlin. rilll1 Df)ll!', Nai (2) 25. 
CQlIg 

(I) B~l dong sal1 t~i X6111 elr YCI1~ Lmmg Son- rinh Hon Sinh clia Le Vall Giang. Cong 
ty dll Irlch I~p dV phong giam B~t QQng san d£,,, nr t~i 31 thang 12 l1am 2019 vai s6 trich 
I~p 487.493.000 VND. 

(2) La Quy6n sir d\l1lg dAl lei xi! Phil ngQC lmY9n Dinh QU;1n, linh 06ng Nai hinl1 tl1;\l111 ttl' vi~c ll1ll 
h6i 07 BDS ella Ong Lc Van Tlll1g do thanh Iy HOll cl6ng Quan Iy Bitt (lOng san s6 
03/QLBDS/PV2-LVT ngay 25 thang 5 nal11 20 II. Theo Bien ban li1allh Iy HQP (i6ng kyo ngily 26, 
thilllg 12 118111 2012, COl1g ty nh~1l [(Ii 7 BElS Iten do rH~t th6i hen eila Hop d6ng quan I:;' BDS 
nlmng phia dbi tac clum hoan wI 56 ti~n d;jl CQC eho Gin tri elm BOS dUQc "an ninil b~l1g 
gia cbn l<;Ii c1Lruc t\( B~l dOng san ddt! ttL dang dflnh cae khoan nEil! to' va 
cill1g n,r eita COllg ty dallh ,ae rll11h I"i gin tri hqp l:i ella 16 aM b~ng gin quO' dinh eua UBNO 
tinh D611g Nai neu lren Iii 10.000 o6ngil11' (1" lrich I~p der pho11g Giam gin Ilal1g h6a BDS miy. 

26.181.793599 (24.949.726.326) 16,lu~,1 

(2.f . .f62233326l 
(24,949.72()326) 
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CONG TV CO PHAN DAU Ttl PV2 
Dia chi: S6 1 Ph<;1m Van 8{\ch, PhuGng Yen H6(1. QlI~n cfiu Gifty, Thanh 1'116 i-In NQi 
BAo cAo TAl CHINH 
cho Ham tai chinh k~t thuc ngay 31 lhang 12 Bam 202! 
Ban nlUy~t minh Bao can fili chinh (ti~p thco) 

7. 	 Chi phi tnt trm,'c ng~1l h,!" 
La chi phf cong GIl d\mg ql chi' phiin b6. 

8. 	 Tang giam tiii sail c5 ,lil1h hITU hinl' 

PllIWllg ti~n V~1l Thi~t bi, 11 '.lIlg el! 
(iii, truy~n d~n __ ---'l""i1l1y__... __ c:.9I'L.._ 

Nguyen ghl 
S6 d~u nam 2.864586.364 312.230.911 3.176.817.275 

--~"".-- -----_.
S8 cu6i nam 2.864.586.364 312.230.911 3.176.817.275 
Trang tid: 
Dil klll]1I hew illi! "Iufilg viill c611 
SIr dllllg 250.958.184 250.958184 
GUt tr1 hao mon 
S6 d~u nam 656.235.019 276488.487 932.723.506 
KhAu haa trong nam 620.846.894 20.424.242 641.271.1 

_...__._-_... 

sa cuBj nani 1.277.0111.913 296.912.729 J.573.994.642 

Gill Ir! con I~i 
s6 (15u nam 35.742.424 2.244093.769_ •••____M _________

Sa cufii nam 15.318.182 1.602.822.633 

9. 	 T,'lj sail do' dallg dili Ill,lII 
a) Chi phi san xn,'lt, idnh doanh do' dang dili Ill,lll 

0t1 cu~i Ham sil (1~1l !lam 
"-~G-j-~"h'i co t-h~ Gbi tri co 

thu' h6i Gin g&c till; hBi----...-~--- -,- 
D,f (ill NI"i ij C(ill hti Nilan 

vien, Nita m(~J; Lpc dciu DUllg 

Qual (f) 5.521.11 5.521.11 ~8J~~3720Q 4810:~37.200 


4.810.637.200 4.810.637.200C911 g 

(I): Li chi phi s<in x"AI kinh doa11h del' dang t!1uoc Dtr illl Nhil & CUll b(l Nilan vien Nln\ may L(lc 
dAu DUl1g QuAl do Cong ty liun chll (15u tlf Theo C6ng V~11 sf] J 427!BQL-PTDT I1gily 02 (hang 12 
[lam 2013 ct'la (Jy ban nhfm dan tlnh QWlng Ngai. C6ng ty cia dlrqc ginn ti~n dQ 1ri~n khai th,-fC hi~n 
dtr 1m tlr 11gAy 13 thang 7 113111 20 16 d~n 13 thang 7 1l31ll 2021. Ban T6ng Giilm <l6c dii <limh gill vii 
tin ltro'ng Cong ty hmlH loan c6 khil nang th\fC hi~n tl1il11h cong D\r ,1n nay, 

b) Xay 'h!llg CO' ball di,. dang 

Gia tim __ Ghlg6c 
D(f all kl1ll ddll elf thco Ijll)' 


"ogeh tai lilllI Dong Nai (I) 177.293252.349 252.34Q 16104805J909 161 048.053909
--- -.. 	 ...._. __...-~ 

ClIng 	 177.293.252.349 177.293.252.349 161.048.053.909 161.048.053.909 

siS a~u niUll 

Chi phi phat sil1h trong 110m 

sA cuai Ham 

161048053.909 

16.2./5.198.440 
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CONG TV CO PHAN f>AU TV PV2 
Dia chi: 1 Pham Van Bach. Phuo1lg Yen QlI~n cAu Tha1lil ph6 !ill N(\i 
sAo cAo TAl CHiNH 
eho na!rl tal chinh k~t thlk ngay 31 thang 12 nam 2021 
Ban thuy~t minh }lao 010 tIli chinh (ti~p ,heo) 

(I): Lil chi phi Kay d,rng co ban dO- dang thu9C D,r an Kilu cliin du'thea quy 110\1CI1 tai lil1h D6ng 
Nai. Ngay 28 tlr<\l1g 5 nal11 2014. lJy ban 111l5n dan 11lly¢n Nilun Tr(lel!. tinl! f.)6ng Na; ail co van 
ban 56 1928/UBND-CN v;~c chdp Il!u~n clni (mung dilll Ill' Djr 1m phat Kllll dan cu thea 
guy hO(lch v&; quy 1110 99.910 m2 t,li xii Long Tan va xii Phll Her!. hlly~n Nhcm Traeh. linh D6ng 
Na; do Cong ty lam cl!l, ch\u tlL Thea d6. DV an d"ge lurc hien ItI' quy Inam 20J4 (16n qn:i' IV l1am 
20J9. Ngay 06 tlu\ng 01 nam 2015 UBND t[nil Nat dB ban himh QnO'€:t dinh 56 13/QD
llBND phe dUO'et viec cllilO'~n cl6i m"e atch Djc an tic Xiiy d,rng nlu\ (; liluul1g mal sang nila 6 xii 
hoi. Ngily 23 thang I nam 20J7 UBND linh fJ6ng Nu; oil k:i' qlly~t dil1h sf:, 283iQD-UBND ph6 
dUY91 al~lI chinl1 tbng th~ quy ho~ch chi ti6t xii)' dvng ly Ie 1/500 khl! dan Clf. ' 

Nam 2019, don vi ali oUO'C 00' ban Nilan Dun tinl1 06ng Nai dip giAO' phep kiwi thac dAt t<in tim va 
tl1\1c hi~n ball va nhan doanh tim Clm Kil6i hrgng dilt iii! Olfgc cAp ph6p khai thac. Thal11 chi~u 
lhuy~ll11ill!l s6 VI.I 

10. Phai tdi ugu'ili ban !lg~n hl.ln 
sa cubi nam sa oil.. nam•••_____ M._______ 

Nhit cung d p khac 10.000000 
COllO 10.000.000 . " 

11. Ngu{ri mua tra ti~n tnro'c ng~n h~n 
cuBi Ham dau flam 

Ceng ty co ph~!l aJU tlf Tal' Tal' Nam 135.000.000.000 78.500,000000 
BOL DF an nila may IQc dfin Dung Quilt 

Cgng 

_---'-'-1.292.852.516 1.292.852516 



CONG TV CO PHAN OAU TU' PV2 
Bjn chi: s6 I Pham Van Bach. Plllr<mg Yen Hoa. Quan cim GiAy, Thilnh phil H:, No; 
BAa cAo TAl cHiNH 
eha nam tai chinh k~t thuc ngay 3! 1hang 12 !lnm 2021 
Ban ttHly~t minh Bao cao tai chfuh (ti~p theo) 

12. TllU~ va cae liho;;ll phili n~p Nlla llU'O'C 

s6 dAn !lam.___ sa cuai nam_~__.. c..::c::=,-__ 

Phii, "\lJl. ~.•.i tim __Hil Iru _PI1~i nor Phil; til .. 
Thu~ GTGT hang 
bim nQi dju 63.125.827 (63.125.827) 
Thu~ tim nh?p 
doanh nghi¢p 281.065.939 281.065.939 
Thu€ thu nh~p ca 
nhan 14.822.225 162.475.414 (127.946.013) . 49.351.626 
Tien thue d5t 14.730.108.074 
Cae lo?, 111U~ khoc 25.4 

Con o 
• b 281.065.939 14.927.962.169 

TII/d ghi Irf gia Mug 

C6ng ty 1191' th1l6 gia lri ta11g thea plmong phiip khAu Irll' vo-i thuS s1l5t 10%. 

Til u§ tllll 1lllijp dOllllh Ifgililjp 

Cling ty phili 119P thll~ thu nhi,ip cioanh nghi~p ello cae klloan tilu nil~p tinil 11m,; vo-i Ihu0 suAt 20%. 

Cae lo(1i (Illd kllae 

Cong ty ke khai va 1l9P tllea qui 1;1111. 

13. Phil; tra ng~n b\m khae 
'Sa nam s6 <Ifill uam 

Kinh phi cong oaim 113 .198.524 99.454.696 

Bao hl~m xli hoi 3.585.540 146820 
C6 tire, 19i nhu?n phai tra 2555.397A23 2556.062.423 
Cae khoan pl,a; tnl Ilg~1l han khac 187.146.755 __--'--17:...:9.519.094 

C{mg 2.859.328.242 2.835.183.033 

14. 	 Qu), khen tlmong, phuc 191 
S6 cu8i niim -_S8 «£iu .._-nam-_..._-

Quy kilen 111U'o-ng, pillie 19i 682.789.147 744.789.147 

Quy (lwong Ball ql1iill Iy, di~l1 hanl! 120.865.947 120.865.947 

CQng 803.655.094 865.655.094 

1 25.41 
(14.893.432.7~8.L\63.12S.8211 74.770.039281.065.939 

• 




CONG TV CO PHAN £lAU 11.1 PV2 
PhuOng Yen I-loa. 

IDinh Sao cao tai chinh 

Thanh Ha 

31 

IS. Vi'ln ehti so' hU1I 

ttl' cua 
chii so' hiiu 

sci du aJu l1am tmac 373.500.000.000 
nhu~n trang l1am inro-c 

S6 du' cu6i nlim tnr6'c 373.500.000.000 

S6 chI' (fAu nam nay 373,500.000.000 

Lqi nhu~n trong nam nay 

S8 du' cu8i nam nay 
37J.500.000.000 

ThJ:ing <Ill' von ell phl~1l quyd\ ph~n 

2,790.387,000 (3.546.600.829) 


2.790.387.000 (3.546.60g,,829) 

2.790.387.000 (3.546.600,829) 

2.790.387.000 (3.546.600.829) 

Quy tU'va 
ph>it tri~n 

7.300,261.084 

7.300.261.084 

7.300.261,084 

7.300.261.084 

L(li nhu~n 
sa" tllU~ CQng 

(144395.826.751 ) 235.648.220.504 
84l.217.949 841.217.949 

(143.554:~08.802) 236.489.438.453 

( 143554.608.802) 236.489.438.453 

4.245.761.456 4.245,761.456 

(139.308.847.346) 240.735.199.909 



CONG TV CO PHAN DAU Tu' PV2 
Dja chi: sb 1 Phi.ml Van B~ICh, PlmclIlg Yen Haa, QU?1l edt! G15y. Thanh pha Hfl N¢i 
BAo cAo TAr CHiNH 
rho nail) tAi chinh k~t thllC ngiJy 31 lhang 12 nam 2021 
Ban thuy~t minh Bao cao H!i chlnh (ti~p tlleo) 

Chi tiil! wjJl {1{ill Ill' ciia Cllli so· fUI'll 

Vbn dilutu cila Chll sa hirtl 

Th?l1g du v6n c6 ph~n 


C6 phi611 quy 

Cgng 


c1; phitfIi 

s6 llrQng cb phii'u <lang ky phat hanl1 

s6 iLr9'ng phi"" an hi\n ra con!!, ch(mg 
phidu phd {hong 
phiJu lrll iNii 

S6 lm;mg 06 phi6" OlfQC l11ua I?i 
phial{ ph6 fhong 

phi~u 1m de,i 

s6 Ill'Q'ng phi~ll dang Itru hrlnh 


phiifu 1'1](i thOng 

J)hidu 1m (tat 

M~nh phiSu dang iUll hillih: 10.000 VND, 

M{IC mel! lrich 1(11' eric gil} 

s6 cuBi flam 
373.500.000,000 

2.790.387,000 

. (3546,6008292 

372,743,786.171 

S6 

37,350,000 

37.350. aoo 

48i .200 

-181.200 

36,868800 
36,868800 

s6 dflu l1am 

373.500.000.000 

2.790387.000 

s6 d~ll nam 

37,350,000 

37.350000 

481,200 

-181.200 

36.868,800 
36.868800 

Quy dilu llf phal t";€n dllQC dimg lllIT remg 110<:,1 ilQng kin" tio<lnh hoiic diillliliheo chi~u sail. 
quy philc ioi; Quy li1lfallg Bon (li~ll hilllh. quill1 i), (!true rdch tir loi l1hu~1l sau tlm€ TNDN 

ella doanh nghi~p 06 dill1g clio eOllg lac kilcn t1nrong, khllY~1l khich 100i fell v~t chik phllC VII 
nhu cAu phlk 19"i cong cQl1g, dd (hi~1l va nang cao (1cti S(~)Ilg viit chAt, tinh thAll ella ngtrcyi lao 
dQng, 
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CONG TV CO PHAN DAU Tli PV2 
E) ta ch i: s6 I Ph9m V~ 11 B ~c h , Phucmg Yen !-l oa, QlI{i1l cAll Gidy, Tll fl11h pll6 I-iil N (> i 
BAa cAo TAl cHiNH 
ello 11211n {ai chfll h k6t thue ngay 31 thang 12 l1alll 202] 
Ba n thu y~t mini! Ba o CllO ta i chinh (ti~p theo) 

VI. THONG TIN no SUNG CHO cAc KHoAN MUC TRiNH BAY TRONG BAo cAo Klh 
QUA HO~T DONG KINH DOANH 

I . Doanh tllU ban hilllg va cung di p dicit VI! 

Doanh thu clin g cfrp dieh V\I 

Doanh thu ban hilllg h6a, bAt d6ng san 

CQl1g 

Nam Hay 

4500 .000.000 

4.500.000.000 

2. Gia viin hang ban 

Gia vbn cila dich V\I do cung ciip 

Gia v6n ella h ~lIlg Iloa, b~t dQ ng sill1 

Cona . " 

Na ill nat 

4.500.000.000 

4.500.000.000 

3. Doanh thu h o~ t (1(ln g tili chinh 

Ui i ti~n giri , CllO yay 

C6 tLre, 10'i nhu~n du'O'c chia 
La i ban chung kho,;n 

Uii HQ'p tac ki nh doa nh 

Doanh thu til i chinh khac 

C(lng 

Na m nay 

12 .768. 154 
2. 807.4 89.674 
3.030 .502.699 
9. 165 .5 52.426 

83.625.578 

15.099.938.531 

4. Chi phi tai chinh 

Ui ban ehirng khoall 

D\r pholl g/( Hoan nh ~p) dtl phO!lg giaill gia ehirng 
khoan kinh doanh va ton thiit dau ttl 

L6 thanh Iy cae kho<i n d~lI tll ng5n han . dili han 
khae 

Chi phi tai chinh klHlc 

C(lllg 

Nan! naL 

858,368.383 

4802.231.000 
43 .994 .598 

5.704.593.981 

Naill Inro'c 

495 .591 .532 

495.591.532 


Naill trm)'c . 
96.0 I3242 

96.013.242 


Naill trU'o'c 

403.055.480 
1.606.75 9.973 
2.358.856296 

709.502.740 

5.078.174.489 


Nam truo'c 

968.022.96 1 

( 1.906.994.56 1) 

35 .085.697 

(903.885.903) 
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CONG TV CO PHAN £IAU Ttl PV2 
via chi: s6 ! Ph0111 Van 8f)ch, Plmcmg Yen H6a, Qu~n C§u GiAy, Thtmh ph6 H,l N9i 
BAo TAl CHiNH 
cho l1am tal chjllh k~t thuc ngay 31 thfmg 12 113m 2021 
Ban thuy€t minh B/lO dw lal chfnh (li~l) Iheo) 

5. Chi phi q""n Iy doanh I1ghi~p 

Nam run 
-_._--- ~-.----.---->!-

Chi phi c110 nhiin vien 3.022.466.730 
Chi phi db dlmg van phong 10.829,545 

Chi phi kh5n hao liii sim c6 c1inh 641.271. 136 
Thn~, phi va I¢ phi 3.000.000 
D,f ph('mg!(Hoitn nh~p) ,11,r phong phili lllU khoc1oi (700,000.000) 

Chi phi d!ch V\! mua ngm1i 1.256,75"1.090 

Cae chi phi kMc 915.261.593 
-----~~--.. ~~--~-

q\ng 	 5.149.583.094 

6. 	 Chi phi t1H1~ th" llh~p doanh nghi~p hi~ll h,mh 
Thu'; tilu nh~p doanh nghieP pluii nQP trong l1am (lIme elu tinh nlHr sau: 

Nam 
T611g 19'i nhu~n k~ loan tnrO'c tl1U~ 4.245.761.456 

Cae khoan di~u ellinh tang. giall1 19'i nilu?n k0 
toan ae' xac dinh 19'i nilu?u chiu lime' 11lu uh(lp 
doanil ngh ;91': (2.777.242.174) 

Cae khoall di~u chinh tang 30.247.500 
;. Chi phi kh611 hao:(8 li'ell 1.61)' 30.247,500 

Cae khoim di~ll chinll giam (2.807.489.674) 

+ Tim 1117(11' ill' co lIre. lai nll1lcm ("{'(tC chia 

Till! nh~p ehiu tilu~ i 468.519.282 

L6 cae 113m tnr6'c duVC chlly&n 

TIll! nh"p tinil uu~ 
ThuE' su!it thue tim l1h~p doanh nghi9P ___-=2.0% 

T&ng thu~ thn nh~p doanh Ilghi~p ph,.; Il';'P 

7. 	 Llii co' ball ll'ell ell phi~u 

Lgi nhu~n k~ toim sau tllu& thll nhap doanh nghi~p 4.245.761456 

Cae khoim ai~u chil1h tallg. gi,im 10'i n11l1~tl kS 
10al1 ,fie djnh 19'i nhu~11 phlin ho ello (iong 
so' huu c6 ph i<\u phE, thong: 
Lgi nhllan tinl1 Iii; co bim (ren c6 phi&u 4.245.761.456 

56 IU'9'ng binll guan gia quy6n eila phi6u phE, 
thong dang illU himl1 trong mim 36,868,800 

Liii CO' ban tdln c& phi~1l 	 115 
~""""~"'~~~ 

c6 phi~u ph6 thong {tang iuu himh binh quan hong nam ,ltrgc tinh nlm sau: 

C6 phi~u phe. dang itru hnnh d~u nam __~_ 36.868.800 

C& phi~u ph,} thOng dang hru IIlmh oinh quan 
tl'Ong !Iiim 36.868.800 

Nam 

2.971.233.340 

127.535.897 

533.709.261 

3.000.000 

1.031.239.722 

873.702.513 

5.540.420,733 

84· .217.949 

\ 1,576.512473) 

30.247.500 

30.2.f7.500 

(1.606.759.973) 

(735.294.524) 

200/0 

, Nam tnni'c 
---~ ..--------~-.--

841.217.949 

841.217.949 

.._---'3:..:::.6.8_6_S._80Q. 
23 

36.868.800 

36.868.800 
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CONG TV c6 PHAN BAU TU' PV2 
Dja chi: S6 ! P1W111 Van B0ch, PIllf<mg Yen Hon. QutJD c~u Gi5y, Thanh p116 H<'t No! 
BAocAoTAI CHiNH 
clio Ilam tiii chinh k~t tl!(lC ngay 3 I thanA 12 nam 2021 
Ban thuy€t minh Biio dio tili chinh (li~p theo) 

8. Chi phi sail xu~t Idllh doallh thea y~u ttl 
~_ ..~~_~Nam "".L 

Chi phi nhan vien 3 .022.466. 730 2971,233.340 

Chi phi 06 dlll1g van pilon!', 10.829.545 176,935,897 

Chi phi kh~\1 hao I,\i san c6 dillh 641.271.136 533,709,261 

Hoall nh~p dv ph()11g (700.000.000) 

Chi phi dieh V~l mua ngoi1i 1.256,754,090 1.031.239,722 

Chi phi kh{\c 918.261,593---..-~.--
923.315,755 

qJng 5.149.583.094 5.636.433.975 

VII. 	 NHUNG THONG TIN KHAc 
1. 	 Giao dich v6'i die ben Iiell quaIl 

Giao djch Pin C(fc tluluh vibl quiin ~J'! chi; c/u1t 11(/ cae e(t lliuln CIJ lien quail 
Cae tilanh 'lIEn quim 1)1 Chll ch5t va cae c,l nl18.11 co (ien quan g6m: cae thanh 'lien H9i d6ng quim 

T6ng Gilun dbe. K~ loan tnrang vii cac li1ani1 vien m~llhi~t trang gin dlni1 CaG ea nhannay, 

dich vo·; c(re (luln/; viiJJl l/U(lll/)' cluI chrJi vel e{ic cd 11170;; colfen quail vrYi ccte tlu'mh Viell quem 
1)1 clni clujr 

• Nihn tru'o'c 

T~m (fng 31,860,000.000 36.400,OOO~OOO 

Tim ti~n tam (mg 3 J .860,000.000 36400,000.000 

Cang lJ(x1'{1i C·Clc rhimh vi!:n qUC(ll I.ll clnl ch(i! vir cdc CLf nhdn C{J lien quell! I'oi C{IC Il1lmh viell qU{Il! 
Ij cil1i cil61 

Tai ngay k61 lhlle namliti ehinh Cong ly khong con eong no vO'i cae lhimh vien quan ly clll'l eh61. 

Thl! nhlip eila cae thlmh vien HOQT va T6ng giiun (tile nlm seu: 
Tang Giam aBc 

Tong giam doc kicm lhiInh vien HtJQT 	 312.000.000 , 

2. 	 Thong till bi) ph\l!! 
ThOng tin b9 ph~n dtrgc trinh bay thea Ilnh vcrc kinh doanh v(i kill! vm: dia 19· Sao eao bi) philn 
chinh y~u Iii theo nnh v\rc kinh doanh drra tren co cAll t6 chire va qUEm Jy n6i b9 viI h~ th6ng B~o 
cao tai chinh nQi b¢ eim C6ng ty do cac hOal dong kinh doanh eila C6ng Iy OllgC I(~ ehire va quan Iy 
thea tlnh chAt Clla san philm va dich v~ do COllg ty eung dip vO'; m6i milt bil philn hI mill dOll vi 
kinh dOrlnh cllng c5p Ole san ph51l1 khac nhRu va phpc V\I cho cae til! tnremg khac Ilhau, 

> 

LIllI! V(I'C killit dO(lllit 
COllg ty co cite ITnh vue killh doanh ehfnh ill dich ViI. 

KIm V!fC (til/ly 
Toall bil hoal dilllg kinh doanh Gila Ceng Iy Iii In~n lalllllho V;~t Nam., 
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CONG TV CO PHAN eAU To' PV2 
Dia chi: S6 1 PhZllll Vfln B~ch, Phuong Yen \-103. Qu~n cliu Gi~y, Th,\nh ph6 Hit N()i 
BAo cAo CHINH 
clio nam tal cbinb k~t thllc ngay 31 thang !2 nam 2021 
B~ln thuy~t minh S<\o cao fi1i chillh (ti~p lheo) 

3. 	 Gia II'! h<;>'p Iy eiIa H,i san va Ill?, phdi tra tal chinh 

'~~-"'~'--.-~=''i"~'-'-'=~'''':O:::'''.~.~.-~ _~~.. Cia tr! l"i.pJL __..~ 
~. _--'::....::=:CL __=,_~:-'-'-=--=:"'- ._~_sa5-,,-8. ki . ___SBddll llam 

Ta, san tai chillI! 
Ti~l1 vil de khoan tuung 
Olfang ti&11 4.592.636446 2.194.778.089 4.592.636.446 2.194.778.089 
Chlrng khonn kinh doanh 9.927.651.418 3135 752.794 9.927651 A 18 3.135.752.794 
Cae khmln d~u ('l' ni\m 
giu d~n ngay dao h{l,lI 50.000.000 50.000.000 50,000.000 50,000,000 
Phil, tllu kl"ich hilllg 
Citc khoan phai (htl klu\c 163.253.507.20 I 108161.277.810 163253.507.201 108.161.277.810

•
Tid san tili chinh silllg 
o€ han 16.7301 1 .751.277 16.730.134.420 31.705.751.277 

~.--..--.~..-- -.-'~--.--'~ 

C9ng 	 194.553.929.485 145.247.559.970 194.553.929.485 145,247,559,970 
~~~~=-==o, ~~~._~--"-~~ 

NQ' plll.i ira tili chillI! 
Pha! tni nguo'! ban 49361050 10.000000 49.361.050 10.000.060 
Cae klloa" ph a! tra khoc 3.124384.242 3.124.384242 2,835.183.033---- .. ..--~--

C{ing 	 3.173.745.2'12 3.173.745.292 2,845.183J)33 

Gia h9V Iy elm cae tai san tai chinh va 119' phil; !I'li tai chillh drro'c philn anll lheo gia tl'i rna cong 
ql t£li chinh co th~ cltn..Tc chuy€n d6i lrong !nOt gino dich hi~n t<:t! gifra c{\e ben c6 dAy dtt hibll bi@l 
va l110ng 111\\611 giao dich. 

C6ng ty Stf dpng phln:mg plulp va gia c1inh sau dE trbc t[nll tei h9'P I)'; 
• 	 Gia lri hQV I:;" Cl:m ti€:n Ill~tl i!€:n gt'ri ngfm hang ngiul 11(111, cae khmln phai thl! klHlch hang, phai 

tra cho nglf!:ri him va nQ' phai tra h011 khnc tl10ng throng 1ri s6 s3c-h ella cae khoim l11\lC 

nay do nhfrng cong C~I nay co k5' hl;H1 ng~IL 
• 	 Gia tl'i hop Ii' Clla de khoan ph" till! vii cho vay co liIi "wit uinh ho~c tllay l16i dtrgc l%nh 

dl,ra tren cae thong tin nhu iai sufie r(li 1'0. kha nang tnt nt;r va tinh chfit rid ra lien LIlian d~n 
khO:ln ng. Tr(\n co so' danh gi" nay Cong ty uoe [inll (h, phong eha phAn co kha nang khong thu 
h6i tluQc. 

Gia tl'i hgp Iy cila cae tai san tai chinll s~n slIng d€ ban dlrge niem Y&l tl'en thi tmCrng.cillrng khmln 
lit gia cong be, gino djch tf).i ngay kEt thik nam titi chinh. Gin. trj hqp I)' elm cae Uli Sa!) tiii chfnh 5511' 
simg M ban chua niem yl\t Oll'9'C mi'c tinh bilng e,ie pl1li'lJng phap dinh gill phil hgp. 

4. 	 Rlii 1'0 tin u\lng 
Rll! 1"0 tin dvng fa riJi ra nUl mot ben tham gin trollg 1HlP cit1ng kh6ng co kha nang thvc hi~n duQ'c 
nghI8 v~ d,a minh d~11 d~n 1611 !h~1 v0U\; ehinh eho Cong !y. 

Cong ty co cae I'lli 1'0 tin d\lIlg tif cac 11001 dQllg kinh doanh (chil y~u aili voi eac khoitll pha, till! 
klu;ch himg) va hOa! dong titi chinh (ti~n gtfi nganl",ng, eho val' va cae cong ql tai ehinh kIH\c). 

http:163.253.507.20


CONG TV CO PHAN DAU Tli PV2 
via chl: 1 Ph~:1111 Van B{lch, PhlriJllg Yell H6a, Qu~n c~u GI~Y" Tllfmh ph6 Htt NO] 
BAO cAo TAl CHiNH 
clio nam 1<11 chinh k~t thuc ngRY 31 tlltmg 12 Ham 2021 
Ball thuyC:t minh B:;\o rao tid rhfnh (tl~P theo) 

Pltiii 11111 klu/cit 1I{lllg 
Cong ty giam thi~u ftii 1'0 tin d~lng b5ng cikh chi giao djch ..vai die don vi co kha nang tai chinh t6t. 
yeu dill mo' thtr tin cJ~lI1g d6i vcr! cae (inn vi giao dich IAn c15u hay chua co thong tin vi: klHl nang tiJi 
chinh V,'llilan vien k~ toan clIng nq tlHrong xuycn then doi no phai Iltu d~ don dbc lilt! hili. Tfen c(r 
so nay va kllOil11 plliii Ihu ella COllg ty lien quail d§1l nhi~u khaeh hilng kiloc nhall nen ftli fa tin 
d\mg khong taP (rllng vito IllQt khaeh hang 11hfit dinh. 

TiJll {IiN IIfIllft IUII1U
"" " 

PhAn !61l ti~n gt"ri ngan hang clra Cong ty chrQ"c gCri t~li cae ngan liang 160, c6 uy tin 6 Vi~t Nam, 
Cong ty nh~n thAy Illlre (1Q t~p Ifllng rid ro tin d\lng dbi vo-i ti~ll glri ngan hang III thAp. 

5. 	 Rlli YO thallh IdlOall 
Rill 1'0 than 11 kholin Iii fl1i ro C6ng ty g~p kho khan klli th\re hi¢n nghin V\I tai chinh do thi@lI tj~n. 
Ban Gialn dlle chill (rilCh nhi¢m cao nill]t trong quan Iy rlli ro thanh khoill1. Rid ro thanh kho"n eila 
Cong ty ehtl Y~lI phat sinh lir viee cae ta; san tai chinl; va no' pha; tn] lai chinh co cae tho'i di~111 dao ' 
h~n I¢ch nhau. 
Cong ty qm\n Iy ril; 1'0 thanh khmin thong qua vi¢c auy l1'i 11191 Ilf!;mg ti~n va cae kho"u Wong 
clLwng I;@n phil IlQ'P vit cae kilosn vay 0 mire mit Ban G;am dbc eho lil dl! d& dap lmg nhtl du hOat 
GQng ella Cong ty nh~m giiu11 rhi€:u imh Inrbllg eLla nhling bi~n Gong lu6ng lien, 

Thai han thanh 10ill1 cua cac kho!m nq plliii tnt tai ch'nh dlra In,n cae khoan Ihanh loan d\I k;~n thea 
hqp d6ng clllra cltrqc chift khAu nlm sau; 

Tir 1 !lam 11'0' 1','en 1 nam a~n 
_~6I1g_~ 5 -.Ire" 5 nam ~~CO('.'",'g,,-__ 

56 cubi 1<)' 
Phili tni nguiri bim 49,361.050 49361.050 
Cae khoan phai tn, kh8c 0.124.384.242.---  ..~----- ..-- 3.124,384.242 

-~--... 

qmg 3.173.745.292 3,) 745.292 

sA dAn nanl 
Phai tra ngll'cYi ban 10.000.000 10.000.000 
Cae kho311 pl,,\; In\ kll:flc 2.835.183.033 2835.183,033 

--.-~--..~--..~ -_.._----- ----
CQng 2.845.183.033 2.845.183,033 ____ ..=== __ 	 mM _~ 	 ~~ M~_M 	 '" ___ 

Cong ty ella riing 1ll1rc (1Q tf,p Inll1g rlli 1'0 cl6i va; vi~e tni n9' Iii IhAp. C6ng ty co khi! nang thanh 
lOan cae khoilll ny d~n hen til dong ti~n til' hOe1 r19ng kinh doanh va (i~n tim til' de tai 81m tai chinh 
dan h?n, 

6, 	 Rili ro tlli tnril'llg 
Re,i 1'0 thi tnri.rng Ii; n'ti 1'0 mil gia tri hqp Iy cae IU6ng ti~n trong luung lai e'13 eong OI' tai 
chinh se bi,in dong theo nhli'ng (hay dbi el,a g;1l th! tnremg. Rlli fa thi tflrimg bao g6m 3 1o,,;; fili ro 
ngO<,J.i t~~ rtli 1'0 Hli su~t va rill ro v~ kIH1c. 
Cae pilall Hell v€ d¢ nh?y trinh bay dlloi day dUQ'e I~p Iren co so gia tri cae khonn I1Q Ihu5n, ty I~' 
giua cae khm\n 11<)' co Ill; sll~1 e6 dinh vii cae khoan no c6 Hii suAt tha 116i Iii khong thay (16L 
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CONG TV CO PHAN DAU ni PV2 
Dja chi : s6 I Ph~1l1 V~n Bych, Phuong Yen Hoa, Qu~n C5u Gifi y. Thanh ph6 Hn NQi 
BAO cAO TAl c HiNH 
eho !lam (ai chinh k~t thlle ngay 3 1 t\uln g 12 !lam 202 1 
Ball thuy @t minh U~ O tao t~i chinh (t itp theo) 

Rlii 1'0 Ilgo(li I? 

RCIi )'0 ngo~ i l~ lit rlli )'0 mit gia tr! hq p Iy ho~c cae lu6ng. tj ~n trong tlfa ng lni ella cong ql tai chinh 

se bi ~n d911g thea nhi:i'ng thay crAi elw {5' gin h6i ooai. 

Rlii TO Irii slIlit 
Rtli 1'0 lai S ll ~t lit rid 1'0 ma gia tr\ hQ"P Iy ho~c cae iu6ng ti~n tra ng (lrmlg lai e lm cong q l tai chfnh 

se bi~n d(ing thea nhu'ng thay 06i ella 15i suAt thi truong, 

RCli 1'0 lui sufit eua Cong ly Clll'\ Y~ lI lien quan (1~11 ti~tl va Cclc khocln vay. 


Cong ty qu ell Iy rlli 1'0 Iai suAt b~ng each phiin tieh tinh hinh thi tnrO'ng M e6 clllQ'e cae lili sufi t co 

lQ'i nhAt va v5n n~lll tra ng gi6i h?ll qWlll Iy rlli co eLla minh . 


Rlli /'0 vB girl kluic 
Rili 1'0 ve gia khac lit n'li 1"0 m3 gia ll"! h9P 1)1ho~c cae lu6ng ti~n troll g tuong lai Clla cong q l tai ehinh se 
bi~n <1 Qnl', thea nhlrng Ihay 06i ella gia thi InrO'ng ngo:i i Ihay d6i elm lii i slI li! vil ly gia h6i aoa i, 

7. 	 Kha nang hOl.lt i1Qng lien tl}c 
M~c dCI tai ngey 3 1 thang 12 nam 2021 khoen 16 loy k~ elm Cong Iy hi 139,308,847,346 d6ng 
ehi~m 37,3 0% vbn ehll 56' hU'II; Cae kh oa n pl,,;i tllll ngiin h. n khach hang, phai thu ng~ n han khae, 
ph ni thu dai han, hang tbn kho, cae kh oe n d~u tIl' liti ehinh dai h"n bi t6n tlt At va Irieh I~p d,1 phong 
lOll . Nhu-ng <.'1i ~u ki~n Jl(lY chi ra s ~r l6n tZ'i ella y~ l1 l6 kh6ng ch ~e c h~1l tr9ng yau co lh~ gay ra s ~r 
Ilghi ngcr v~ klui nang h o~t oQng licnl\IC ella Cong ty. 

Tuy nhien nilln 202 1 Cong ty dang Heh q le dIm cae giai phap nh~m Iri~n khai co hi~u qua cae 10 
dAt t~i D6 ng Na i clE giai quy@t tinh trang kho khan tili ehinh ella Cong ty, Tai tho'i di 6111 31 th ang 12 
nam 2021. Cong ty kh ong co bAt ky kh ml n no d ~n han nao khong e6 khn nang Ihanh toa n, Iy I ~ No' 
pl"i i tre tre n T6ng lai sill1 hau nhu khong clang k~ (e hi~m 36,84%/t6ng Tai sa n), 

Ttl" eae y~ll t6 nay, Ban T6ng G iam d6c Cong ty clla rI1n g cae V~Jl d€ nell lfen se khong anil hucmg 
d~n tinh hOat cli)ng lien t,le clla Cong ty. 

8. 	 Thong tin so sanh 
S6 li~ u so sa nh diill nam Iii s6 li ~u tren B,;o cao tai ehinh nam 2020 dii Guoe ki@m toan bO' i Cong ty 
TNHH Ki~m toan Nhan Tam Vi~t. 

LaP ngay 30 tl"lng 3 nam 2022, 

NglIo; I~p bi~u 	 K~ loan tmo'ng 

% 
Le Tit! HlfO'ng 	 Lc Th! Hu'o'ng 
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CONG TV CO PHAN t>AU Ttl PV2 
Dia chi: S6 I Pham Van Bech , Phuoog Yen Han, Qu(in C~lI Oidy, Thanh ph5 Ha NQi 
BAo cAo TAl cHiNH 
cho nam uti ch inh k~t thue ngay 31 thang 12 nam 2021 
Ban thu~~ t minh Bao do tili chill~l (ti€p theo) 

Ph~ l~c 01: Chi ti~t cac khoan 'HI' xiiu va trich l~p d~' phong DQ' phai thu kho doi 

Phiii thn khach hang ng~n h~n 
Cong ty C6 ph~n Di~n tir Vi~n Thong Vi~1 
Phai thu ng~n h~n kh3c 

C6ng Iy TNHH Hoim My Gia 

Liii du' thu ttl' Hop Cl6ng Vy tluic ClAu tu 

Ci)ng d~' phong phiii thn ng;\n h~n kho doi 

Thili gian 9 ua h~n 

qua ha n tren 3 nam 

qu a h?11 tren 3 nam 
qua h?n tren 3 nam 

sa-cuai Dam 
Gia g6c 

21.594.000.000 
21.594.000.000 
40.677.951.490 
39.533 .655.521 

1.144.295.969 
62.271.951.490 

Du' philng Thili gian q ull h~n 

(21.594.000.000) 
(21.594.000.000) qua h~n .lren 3 nam 

(40.677.951.490) 
(39.533.65 5.521) qua h~n Iren 3 nam 

(1 .144.295.969) qu a h~n Iren 3 nam 

(62.271.951.490) 

S6 dAn nam 
Gia g6c 

21.594.000.000 
21.5 94.000.000 
41.377.951.490 
40.233.655.521 

1.144.295.969 

62.971.951.490 

Dy' ~hong 
(21.594.000.000) 
(2 1.594.000.000) 
( 41.377.951.490) 
(40.233.655.521 ) 

( 1.144.295.969) 
(62.971.951.490) 

Phiii thn d il i h'.ln khac - Hq-p d6ng hq-p lac 
kinh doanh 

Ceng ty c6 phfm dAu lu' Xay d\rng 18 qua h?ll tren 3 nam 
Ceng ty C6 phAn DAu tu· va Phar Iri~n Sao Do qua Iwn tren 3 n[un 
Ceng ty TNHH Chi Thimh qu a h~n tren 3 n5m 

Co}ng d" phong phiii thu dili h~n kho doi 

43.724.695.588 

26.600.000.000 
15.000.000.000 
2.124.695.588 

43.724.695.588 

(43.724.695.588) 

(26600.000.000) qua Iwn Iren 3 nam 

(15.000.000.000) qua h~n Iren 3 nam 

(2 .124.695.588) qua h~n Iren 3 nam 

(43.724.695.588) 

43.724.695.588 

26.600.000.000 
15 .000.000.000 
2.124.695.588 

43.724.695.588 

(43.724.695.588) 

(26,600000000) 
( 15.000 000.000) 

(2.124695.588) 

(43.724.695.588) 

~. ' * f1 '" ---~---------------------~40--------~------0 ~~~ 


	 Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh trò chơi trên mạng; Hoạt động thương mại điện tử; Sản xuất phần mềm; Kinh doanh đại lý lữ hành; Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; Đại lý bảo hiểm; …
	 Vốn điều lệ thực góp: 1.000.000.000 đồng
	 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 49%
	 Địa chỉ: F212 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
	 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản …
	 Vốn điều lệ thực góp: 5.090.000.000 đồng
	 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 100%
	 Địa chỉ: Số 06, ngách 5/106, Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
	 Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản … (1)
	 Vốn điều lệ thực góp: 0 đồng
	 Tỷ lệ sở hữu của PV2: 100% (1)
	- Tập trung triển khai các dự án do Công ty là chủ đầu tư;
	- Thực hiện thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng;
	- Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ mang lại lợi nhuận kết hợp với hoạt động đầu tư tài chính để đảm bảo dòng tiền ổn định, an toàn và hiệu quả.
	- Kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất, tối ưu hóa lợi nhuận cho các cổ đông;
	Năm 2021, PV2 đã triển khai thi công xây dựng hạng mục đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và triển khai các thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục giao đất đợt 2 (đã hoàn thành công tác bồi thường) dự...
	- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
	ĐVT : Triệu đồng
	- Giới tính   : Nam
	- Ngày sinh   : 07/03/1977
	- Nơi sinh   : TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	- Quốc tịch   : Việt Nam
	- Dân tộc   : Kinh
	- Quê quán   : Thái Bình
	- Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 034077007231 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày: 29/03/2018
	- Địa chỉ thường trú  : 101B4 Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội
	- Trình độ văn hóa  : 12/12
	- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
	- Chức vụ công tác   : Ủy viên TT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
	- Số cổ phần nắm giữ  : 0 cổ phần
	- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần
	- Số cổ phần sở hữu cá nhân  : 10.000 cổ phần
	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 10.000 cổ phần
	- Giới tính   : Nữ
	- Ngày sinh   : 20/08/1980
	- Nơi sinh   : Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
	- Quốc tịch   : Việt Nam (1)
	- Dân tộc   : Kinh (1)
	- Quê quán   : Thanh Hóa
	- Số CMND/hộ chiếu  : 038180000049 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQU về dân cư cấp ngày 07/11/2013
	- Địa chỉ thường trú  : 260 ngõ 34 phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	- Trình độ văn hóa  : 12/12 (1)
	- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
	- Chức vụ công tác   : Kế toán trưởng
	- Số cổ phần nắm giữ  : 0 cổ phần (1)
	- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần (1)
	- Số cổ phần sở hữu cá nhân  : 0 cổ phần
	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần
	 Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại Long Tân và Phú Hội, Nhơn Trạch – Đồng Nai
	Dự án đang triển khai thi công xây dựng hạng mục đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp thuế tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả tiền một lần và lệ phí trước bạ giai đoạn 1. Hiện tại, Công ty PV2 đang triển khai các...
	 Dự án Khu nhà ở CBCNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tỉnh Quảng Ngãi
	Phối hợp với BQL KKT Dung Quất rà soát lại các cơ sở pháp lý, báo cáo, giải trình, lấy ý kiến các Sở ban ngành tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép PV2 được điều chỉnh chấp thuận đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo quy định.
	 PV2 hiện đang tham gia góp vốn vào các công ty liên doanh, liên kết để thực hiện dự án. Đối với các dự án gián tiếp quản lý này thì PV2 luôn bám sát, theo dõi và thúc giục các đối tác đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án đồng thời đang tìm kiếm kh...
	- Năm 2021, tổng doanh thu của PV2 là 19,6 tỷ đồng, chỉ đạt khoảng 10,37% so với kế hoạch năm, tuy nhiên lợi nhuận của Công ty lại đạt 4,2 tỷ đồng trong khi kế hoạch đặt ra là lỗ 13,3 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến việc doanh thu và lợi nhuận có s...
	- Trong công tác quản lý điều hành, PV2 tiếp tục kiểm soát chặt chẽ để tiết giảm chi phí, HĐQT và Ban điều hành tăng cường rà soát chi tiết các hoạt động kinh doanh của công ty để đưa ra các định hướng, quyết sách kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành ...
	- Mở rộng hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.
	a.   Tình hình tài sản:
	Tổng giá trị tài sản của Công ty tính đến 31/12/2021 là 381.165.677.470đ, tăng 19,08% so với giá trị tài sản tại ngày 31/12/2020. Trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 177.293.252.349đ, chiếm tỷ lệ 46,51%. Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản l...
	b. Tình hình nợ phải trả:
	- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Tại thời điểm 31/12/2021, Công ty không có bất kỳ khoản nợ đến hạn nào không có khả năng thanh toán, tỷ lệ Nợ phải trả trên Tổng tài sản chỉ chiếm 36,8% Tổng tài sản. Tổng giá trị nợ là 140.430.4...
	- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Công ty không có nợ quá hạn phải trả, không có ảnh hưởng của chênh lệch giá hối đoái.
	Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro và phát huy những thành quả đã đạt được, PV2 xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 trên cơ sở huy động tốt nhất các nguồn lực cho sự phát triển như sau:
	- Thực hiện thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng, cụ thể:
	+ Hoàn thành việc chuyển nhượng dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
	+ Đối với Dự án nhà ở CBNV Nhà máy lọc dầu Dung Quất:
	Phối hợp với BQL Khu Dung Quất và các sở ban ngành báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh về các thủ tục tiếp theo cho dự án.
	+ Thoái vốn triệt để các khoản đầu tư hiệu quả thấp; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ tồn….
	+ Tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.
	Với định hướng rõ ràng của HĐQT về chiến lược quản trị Công ty cũng như việc xác định, nhận diện đúng rủi ro, thách thức và linh hoạt, kịp thời điều chỉnh các cơ chế chính sách cho phù hợp từng thời kỳ, thực hiện đồng bộ các giải pháp. Việc không đạt ...
	- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý thông qua các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Ban điều hành. Ngoài các cuộc họp thường kỳ hay bất thường, Ban đi...
	- Kết hợp với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm toán nội bộ để theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của công ty để có thể đề ra các quyết sách kịp thời, đảm bảo duy trì và tăng cường cơ chế quản trị rủi ro cho hoạt động của PV2. HĐQT ...
	- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với các vụ kiện dân sự mà Công ty thắng kiện.
	- Tiếp tục thoái vốn, thu hồi hết các khoản đầu tư, công nợ hiện tại; tìm kiếm và đầu tư vào các dự án thực sự có tiềm năng
	- Tiếp tục kiểm soát, tiết kiệm và quản lý chi phí nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất;
	- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
	Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 26/06/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua ”Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT”, trong báo cáo có đề cập đến thù lao của HĐQT. Theo đó, năm 2021, HĐQT không nhận thù lao.
	Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình ...
	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam (Báo cáo tài chính đính kèm).
	Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của công ty được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ sau https://pv2.com.vn/?p=3236
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