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CONG TY TRACH NH1M HcJU H3N MQT THANH VIEN 
KIIAL THAC CTTL TINH OAK NONG 

BAO CÁO TM CHiNH oA rnfclC KIEM TOAN 

CHO NAM TAI CHINH KET THUC NGAY 31/12/2021 

Thang 01 nám 2022 
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CONG TY TNHH MTV KIIAI THAC CTTL OAK NONG 
• Duing Dinh Tiên bang, phithng Nghia Tan, thành ph Gia Nghia, tinh Dk Nông 
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I 
CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTFL BAK NONG 

• Du&ng Dinh Tiên Hoàng, phu0ng Nghia Tan, thành phô Gia Nghia, tinh Dãk NOng 

• BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

• Ban Giám dc Cong ty Trách nhim h0u hn Mt thành viên Khai thác Cong trInh thOy li tinh Dk 

I	
NOng (sau day duçc gi là "Cong ty") d trmnh báo cáo nay cüng vâi Báo cáo tài chInh cüa Cong ty dA 
ducic kiêm toán cho näm tài chInh kêt thüc ngày 31/12/2021 tr trang 06 den trang 29 kern theo. 

• 

• 

CHU TICH  CONG TV vA BAN GIAM DOC 

ChU tjch Cong ty và các thành viên Ban Giám dc d diu hành Cong ty trong nãrn tâi chInh kt thi'ic 
ngày 3 1/12/2021 và den ngày 1p báo cáo nay gôm: 

Chü tich Côn2 ty 

• 
Ong Lê Viêt Thun 

• Ban Giáni 

• Ong Nguyn Thüa Anh Giám dc 
Ong Trn Van Chy Phó Giám dc 

• Ong Nguyen Tu?ing Duy Phó Giám dOe 

• K toán triwng 

Ba BOi Thi Loan 

• CAC S1J KLN SAU NGAY KET THUC NAM TA! CHINH 

• Ban Giám dc Cong ty khAng djnh ring khOng có sr kin nào sau ngày kêt thüc näm tài chInh Co anh 

• 
hung trQng yêu, yêu cu phãi diêu chinh hoc cOng bO trong Báo cáo tài chInh kern theo. 

IUEM TOAN VIEN 

• Báo cáo tài chInh kern theo duçic kim toán bii COng ty TNHH Kim toán và K toán AAC-Chi 
nhánh Ha Nôi. 

TRACH NHIM CUA BAN GL&M DOC 

Ban Giám dc Cong ty CO trách nhim 1p Báo cáo tài chInh cho nám tài chInh k& thOc ngày 

I
31/12/2021, phán ánh mt each trung thrc và hçp 1' tinh hinh tài chInh cüng nhu kêt qua hoat dng 
kinh doanh và tInh hinh km chuyen tiên t cüa Cong ty trong nãm. Trong vic 1p Báo cáo tài chInh 

a
nay, Ban Giám dôc duçxc yêu câu phái: 

• 
• Lira chQn các chInh sách k toán thich hcip và áp dicing các chInh sách dO mOt  cách nht quán; 

Dua ra các phán doán và uâc tInh mOt  each hçip 1' và than trQng; 
• • Nêu rO cac nguyen tc k toán thIch hcrp có duçic tuân thu hay khOng, cO nhftng áp dlrng  sai 1ch 

tr9ng yeu can di.rgc Cong bô và giái thIch trong Báo cáo tài chInh hay khOng; 
a • Lp Báo cáo tài chInh trén ca so hoat dOng lien ttc tth tnthng hp không th cho rang Cong ty sê 

a
tiêp tic hot dng kinh doanh. 

a
Ban Giám d& xác nhen rng Cong ty TNHH MTV Khai thác CTTL Dk Nong dA tuân thO các yêu 
câu nOu trên trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh. 

I 

a 2 

a 



CONG TV TNHH MTV KHAI THAC CTTL OAK NONG 
Duàng Dinh Tiên Hoàng, phuing Nghia Tan, thành phô Gia NghTa, tinh Oak NOng 

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (TIEP) 

TRACH NHIM CUA BAN GIAM DOC (TIEP) 

Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhim dam báo rang s sách k toán duçc ghi chép mOt  cách phü 
hp dê phán ánh hqp 1' tInh hInh tài chInh cila Cong ty a bat kS'  thai diem nào va dam báo rang Báo 
cáo tài chInh tuân thu các Chuân mirc kê toán Vit Nam, Chê d ké toán doanh nghip Vit Nam và 
các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tâi chInh. Ban Giám dôc cüng 
chlu trách nhim dam báo an toàn cho tài san cáa Cong ty và vi 4y thirc hin các bin pháp thIch hçcp 
dê ngãn chn và phát hin các hành vi gian 1n và sai pham khác. 

 

G  TRAC 
ON 

Mi HNH/EflUUHAN 
THAN 

KHAJ THAC ii 

HUyLcIIrI / 

'C 

'iin cho Ban Giám d6c9-' 

   

  

  

Nguyn Thira Anh 
Giám d6c 
Ddlc Nông, ngày 26 tháng 01 nám 2022 
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CONG TY TNHH KIEM ToAN VA KE TOAN AAC 
THANH VIN DOC LP CUA PRIME GLOBAL 

Sj /2022/AACHN-BCKT 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP 

KInh gui: Chü s hüffu, Chü tjch và Ban Giám dc 
Cong ty TNHH MTV Kbai thác CTTL Oak Nông 

ChIing tôi dã kim toán Báo cáo tài chInh kern theo cüa Cong ty TNI{H MTV Khai thác CTTL D.k 
NOng(sau day duqc gç1 là "Cong ty") dtrqc 1p ngày 26/01/2022, tr trang 6 den trang 29 kern theo, 
bao gOm: Bang can dÔi ké toán tai  ngày 31/12/2021 cüng vâi Báo cáo két qua hot dng kinh doanh, 
Báo cáo Lru chuyên tiên t cho näm tài chInh két thác ngày 3 1/12/2021 và Bàn thuyêt minh báo cáo 
tài chInh. 

Trách nhim cüa Baii Ciáni dc 

Ban Giám dc COng ty chju trách nhim v vic 1p  và trinh bay trung thrc và hçip l' báo cáo tài 
chInh cüa Cong ty theo Chuân mirc ké toán, Chê d kê toán Vit Nam và cac quy djnh pháp 1' cO liOn 
quan dOn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh và chju trách nhim ye kiêm soát ni b ma Ban 
Giám dôc xác dnh là can thiOt dé darn bào cho vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh khOng có sai 
sot trçng yêu do gian 1n hoc nhâni lan. 

Trách nhim cüa Kiêm toán viên  

Trách nhim cia chüng tôi là dua ra ' kin v Báo cáo tài chInh dra trOn k& qua cáa cutc kim toán. 
Chüng tôi dã tiên hành kiêrn toán theo các Chuân mirc kiêm toán Vit Nam. Các Chuân mrc nay yêu 
câu chüng tôi tuân thu chuân mirc và các quy drnh ye dao  drc nghO nghip, lap kê hoach và thi,rc hin 
cuc kiOm toan dO dat  dtxqc si,r dam bão hqp 1 ye vic 1iu Báo cáo tài chInh cUa COng ty có cOn sai 
sot trQng yOu hay khOng. 

Cong vic kim toán bao gm thirc hin các thu ti,ic nhm thu thp các bang chirng kirn toán v các 
so lieu và thuyOt minh trOn Báo cáo tài chInh. Các thu tic kiOm toán du?c 1ra ch9n da trOn xét doán 
cCta kiêm toán vien, bao gôm dánh giá rCii ro có sai sot tr9ng yOu trong Báo cáo tài chInh do gian ln 
hoc nhâm 1n. Khi thrc hin dánh giá các rüi ro nay, kiOrn toán viOn dä xern xét kiêm soát nOi  b cia 
Cong ty liOn quan dOn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh trun thrc, hçip l' nhãm thiOt kO các thU 
tuc kiêm toán phU hçip vói tinh hmnh thi,rc tê, tuy nhiOn khOng nhäm rniic dich dim ra ' kiên ye hiu 
qua cUa kiêm soát ni b cUa Cong ty. Cong vic kiOm toán cUng bao gôm dánh giá tInh thIch hçp cUa 
các chInh sách kO toán dirqc ap ding và tinh hqp l' cUa các ixâc tInh kO toán cUa Ban Giám dOc cüng 
nhu dánh giá vic trInh bay tong the Báo cáo tài chInh. 

ChUng tOi tin tuông rAng các bAng chirng kim toán ma chUng tôi dà thu thp dugc là dAy dU va thIch 
hçcp lam ca sâ cho ' kiên kiOm toán ngoi tth càa chüng tOi. 

Cv s cüa ' kin kiêm toán ngoai trtr 

ChUng tôi không tharn gia ching kin kim kO tin rnt tn qu, hang tn kho và tâi san c djnh cUa 
Cong ty tai  ngây 31/12/2021. Cac thU tic kiOm toán thay the không mang lai  cho chUng tOi day dU các 
bang churng kiêm toán can thiOt dO dim ra ' kiên vO tInh hin hüu cila các khoán mic nay tai  ngày 
31/12/2021 cOng nhu ành hithng cOa chUng tài Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kOt thUc cUng 
ngày cUa Cong ty. 

Dn thyi diAm 1p báo cáo nay, s dir cOng nq Phái trâ ngir?ii ban cUa Cong ty chira dirçcc di chiu, 
xác nhn dAy dU; t' l so dir cia duqc d6i chiu, xác nhn là 89%. Các thU tiic kiOm toán thay the 
khOng mang li cho ching tôi dày cia các bang chirng kiêm toán can thiêt dê dua ra ' kiên ye tInh hiên 
h&u yà day dO cOa các sO dir cong nç chi.ra di.rc dôi chiOu ti ngày 31/12/2021. 

I Chi nhánh Ha Nôi 
Thng 6, Tôa nhà Vit A. so 9 phó Duy Tan, 

I P. Dich VQng Hâu,  Q. COu Giy, Ha 

Tel:04. 3224 2403 / 04.6666 6369 

U Email: aac.hn@aac.com.vn  
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Theo ' kin cüa chcing tôi, ngoi tr& ánh hi.nmg cüa các vn d nêu tai  don "Ca so cOa ' kin kim 
toán ngoi tth", báo cáo tài chInh dä phán ánh trung th?c và hqp 1, trên cac khIa canh trQng yêu tInh 
hInh tài chInh cOa Cong ty TNHH MTV Khai thác CTTL Däk Nong tai  ngáy 31/12/2021, cOng nhu 
kêt qua hoat dng kinh doanh Va tInh hInh km chuyén tiên t cho nám tài chInh kêt thOc ngày 
31/12/2021, phO hqp voi Chuân muc kê toán, ChO dO kê toán doanh nghip Vit Nam vá các quy djnh 
pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chmnh. 

a 
a 
a BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP (TIEP) 

U Y kien kiem toán ngoai tru  

I 
U 
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a 

• i ng Mai Blnh 
Giam doc Kiem toan vien 

a Giy CN DKHN Kim toán s Giy CN DKHN Kim toán s 
1221-2018-010-1 2068-2018-010-1 

a Thaymátvàctaidién 
CONG TY TNHH KIEM TOAN vA KE TOAN AAC-CHI NHANH HA NQI 

a Ha N5i, ngày 26 tháng 01 nám 2022 
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CONG TY TNIIH MTV KHAI THAC CTTL DAK NONG BAO CÁO TA! CIIINH 
Ducng Dinh Tiên Hoàng, phithng Nghia Tan, Cho närn tài chInh k&thc ngày 31/12/202 1 
thành phô Gia Nghia, tinh Dãk Nông 

BANG CAN DO) KE TOAN 
Tgi ngây 3 1/12/2021 

TA! SAN Ma Thuyêt 31/12/2021 01/01/2021 
sii rninh VND VND 

A. TA! SAN NGAN H3N 100 41.554.868.981 34.489.705.545 

I. Tin và các khoãn tirong throng tiên 110 4 23.806.274.781 13.909.797.227 

1. Tin 111 23.806.274.781 13.909.797.227 

2. Các khoãn tucmg dtrcing tiên 112 

IlL Các khoãn phãi thu ngn han 130 17.516.136.704 20.362.022.432 

1. Phãi thu ngn han  cüa khách hang 131 5 15.770.751.021 12.954.793.737 

2. Trá tn.rc cho ngithi ban ng&n ban 132 93.3 12.038 7.052.346.235 

6. Phái thu ngn han khác 136 6 1.652.073.645 354.882.460 

IV. Hang tn kho 140 96.364.667 113.729.407 

1. Hang tn kho 141 7 96.364.667 113.729.407 

2. Dr phông giârn giá hang ton kho 149 

V. Tài san ngn han khác 150 136.092.829 104.156.479 

1. Chi phi trà tnxàc ngn hn 151 l0a 25 .087.3 64 10.403.031 

2. Thu GTGT duc,c khAu tth 152 41.521.543 3 8.597.363 

3. Thud và các khoàn khác phâi thu Nba 
nuac 

153 12b 69.483.922 55. 156.085 

B. TA! SAN DA! HN 200 2.695.247.916.552 2.626.079.737.703 

It. Tài san c djnh 220 2.694.134.206.898 2.620.616.818.768 
1. Tài san c6 djnh hun hInh 221 8 2.694.118.929.115 2.620.593.207.653 

- Nguyen giá 222 2.709.922.084.746 2.634.483.568.457 

- Giá trjhaomôn 1u51kd 223 (15.803.155.631) (13.890.360.804) 

3. Tài san c6 djnh vô hInh 227 9 15.277.783 23.611.115 

- Nguyen giá 228 50.000.000 50.000.000 

- Giá tn hao mon 1u9 ki 229 (34.722.217) (26.388.885) 

IV. Tài san dô dang dài han 240 4.179.758.140 
Chi phi xây dmg c bàn d& dang 242 4. 179.758. 140 

VI. Tài san dài hn khác 260 1.113.709.654 1.283.160.795 
Chi phi trá tnxâc dài han 261 lOb 1.113.709.654 1.283.160.795 

Tài san dài han  khác 268 

TONG TA! SAN 270 2.736.802.785.533 2.660.569.443.248 

Các thuyêt minh dinh kern là môt bô phán hçrp thành cza Báo cáo tài chInh nay 6 



CONG TV TNHH MTV KHAl THAC CTFL DAK NONG BAO CÁO TM CH!NH 
Duing Dinh Tin Hoàng, phträng NghTa Tan, Cho närn tãi chInh kt thiic ngày 31/12/2021 
thành phô Gia Nghia, tinh Dãk Nong  

BANG CAN DO! KE TOAN (TIEP) 
Tgi ngày 3 1/12/2021 

NCUON VON Ma Thuyt 31/12/2021 01/01/2021 
so minh VND VND 

C. NQ PHA! TRA 300 31.434.498.010 13.154.638.654 

I. Nq ngAn han 310 30.543.299.385 12.263.440.029 

1. Phãi trã ngtthi ban ngn hn 311 11 a 20.759.904.902 6.276.128.168 

2. Ngtthi mua trá tin truàc ngn hn 312 60.000 60.000 

3. Thu và các khoán phãi np Nhà nràc 313 12a 5.736.598 

4. Phái trâ ngtx&i lao dng 314 4.654.262.907 4.159.809.03 1 

5. Chi phi phãi trá ngAn han 315 5.235.051 

6. Phãi trã ni b ngn han 316 8 1.280.609 

9. Phãi trã ng&n han khác 319 13 2.728.854.360 346.926.464 

11. Dir phông phâi trá ngn hn 321 14 2.176.473.599 1.184.261.589 

12. Qu5'khen thi.nmg, phüc 1çi 322 212.771.968 214.974.168 

II. Nq dài han 330 891.198.625 891.198.625 
1. Phãi trá ngtthi ban dài han 331 1 lb 781.620.000 781.620.000 

13.Qupháttrinkhoa11Qcvàcông 
ngh 

343 15 109.578.625 109.578.625 

D. VON CHU sO HOU 400 2.705.368.287.523 2.647.414.804.594 

1. Vn chü sr hüu 410 16 2.659.808.822.035 2.600.472.909.786 

1. Von gop cüa chü s him 411 2.602.214.518.368 2.577.140.426.268 

4.VnkháccUachUsihimu 414 

8. Qu dAu tu phát trin 418 434.767.657 434.767.657 
11. Lçi nhun sau thus chuaphân phOi 421 5.399.426.010 2.388.957.861 

- LNST chzra phân phi lüy k dn cui 
nãm trtthc 

42/a 2.388.957.861 262.311.393 

- LNSTchtraphánphi nám nay 42/b 3.010.468.149 2.126.646.468 

12. Ngun v6n dAu tir XDCB 422 51.760.110.000 20.508.758.000 

II. Nguin kinh phi và qu5 khác 430 45.559.465.488 46.941.894.808 
1. Ngunkinh phi 431 1.536.731.288 9.178.327.608 

2. Ngun kinh phi dä hInh thành TSCD 432 44.022.734.200 37.763.567.200 

TONG NGUON VON 440 2.736.802.785.533 2.660.569.443.248 

c 
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Nguyn Thira Anh Büi Th Loan Büi Thj Loan 
Giám dc K toán trtrong NgLrOi Ip biu 
Dák Nông, ngày 26 i/iáng 01 nám 2022 

Các thuyt minh a'Inh kern là nz5t baphn hQrp thành cüa Báo cáo tài chInh nay 7 



CONG TV TNHH MTV KHAI THAC CTTL flAK NONG BAO CÁO TA! CH!NH 
Dt.thng Dinh lien Hoâng, phu&ng NghTa Tan, Cho nãm tãi chInh k& thüc ngày 31/12/2021 
thành phô Gia Nghia, tinh DAk Nông  

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINII DOANH 
Gho nàm tài chinh két t/uc ngày 31/12/2021 

Chi tiêu 

1. Doanh thu ban hang và cung cap dlch vi 

2. Các khoán giãm trir doanh thu 

3. Doanh thu thun ban hang và cung cp 

dlch viii 

4. Cia vn hang ban 

5. Lçi nhuãn gp ye ban hang vã cung cap djch 
v1' 

6. Doanh thu hoat dng tài chinh 

7. Chi phi tài chInh 

Trong do: Chi phi Mi vay 

8. Chi phi ban hang 

9. Chi phi quãn 1 doanh nghip 

10. Lçri nhun thun tir hot dng kinh doanh 

11. Thu nhp khác 

12. Chi phi khác 

13. Loi nhuãn khác 

14. Tong Içri nhuãn kê toán trucvc thus 

15. Chi phi thu TNDN 1iin hãnh 

n sau thuê thu nhIp doanh nghip 

Ma 
S6 

Thuyt 
minh 

Nàrn 2021 
VND 

Narn 2020 
VND 

01 17 43.045.734.883 42.129.917.900 

02 17 

10 17 43.045.734.883 42.1 29.917.900 

11 18 34.608.875.189 34.538.761.144 

20 8.436.859.694 7.591.156.756 00 
-S.. 

-I 
21 19 18.763.217 31.006.865 

22 
-a 

N 

23 - 

25 

26 20 5.447.519.108 5.366.818.953 

30 3.008.103.803 2.255.344.668 

31 21 15.892.000 13 .636.364 

32 22 6.596.611 8.870.665 

40 9.295.389 4.765.699 

50 3.017.399.192 2.260.110.367 

51 23 6.931.043 8.786.558 

60 3.010.468.149 2.251.323.809 

Nguyn Thka Anh 
Giám tMc 
Dák Nông, ngày 26 tháng 01 ná,n 2022 

Büi Thj Loan 
K6 toán trirouig 

Büi Thj Loan 
Ngu*i Ip  biu 

Các thuyt minh dInh kern là môt b5 phin hçrp thành cza Báo cáo tài chInh nay 8 
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CONG TY TNHH MTV KHAI T1IAC CTTL OAK NONG BAO CÁO TAI CIIhNH 
Duing Dinh Tiên Hoãng, phu?cng NghTa Tan, Cho näm tâi chInh kt thüc ngày 31/12/2021 
thành phô Gia Nghia, tinh Oak Nông 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TE 
(Thea phwtingpháp gián tkp) 

Cho nãm tài chInh kêt thác ngày 3 1/12/2021 

Chi tiêu Ma A Thuyet Näm 2021 Näm 2020 
s minh VND VND 

I. Liru chuyn tin tu hot dng kinh doanh 
1. Lqi nhuân trir&c thu 1 3.017.399.192 2.260.110.367 
2. Diêu chinh cho các khoàn 

- Khu hao tài san cô dnh 2 1.92 1. 128. 159 2.044.795.194 
- Läi/I tü hot dng du ttr 5 (18.763.2 17) (31.006.865) 

3. Ln nhuIn fit hoqt djng kinh doanh fru1c 
thay dói v6n Iwu dj)ng 

- Tàng/giãm các khoãn phái thu 

8 

9 

4.919.764.134 

2.820.968.124 

4.273.898. 696 

(10.008.878.316) 
- Tãng/giãm hang tn kho 10 17.364.740 (28.434.128) 
- Tàng/giám các khoãn phái trâ 15.894.898.609 2.364.910.771 
- TAng/giâm chi phi trá trithc 12 169.451. 141 (793.528.855) 
- Thu thu nhap doanh nghip dã nOp 14 
- Tiên thu khác ti'r ho?t dng kinh doanh 15 3.999.642.230 27.647.544.000 
- Tin clii khác cho hoat dng kinh doanh 16 (5.636.627.623) (545.629.915) 

Luii chuj4n titn thun fir hogt d3ng kinh 
doanh 

20 22.185.461.355 22.909.882.253 

II. Liru chuyn tin tir hot dng du tir 
1. Tin chi d mua sam, xây dmg TSCD và 

các tài san dài han khác 
21 (12.307.747.018) (20.053.391.213) 

7. Tiên thu lAi cho vay, c tüc và lçii nh4n 
ducc chia 

27 18.763.217 31.006.865 

Lwu chuyn fin thuân fit hoit d3ng d.ãu fir 30 (12.288.983.801) (20.022.384.348) 
Ill. Liru chuyn tin tk hoat  dông tài chInh 
1. Tiên thu tr phát hành c phiu, nhn vn 

gop cüa cliü sâ htru 
31 

Lwu chuyln 1k4n thuin fIr hogt t43ng tài chInh 40 
Lwu chuyn tin thun trong näm 50 9.896.477.554 2.887.497.905 
Tin và tirung throng tin du nàm 60 13.909.797.227 11.022.299.322 
Anh huâng cüa thay di t giá Mi doái quy dôi 
ngoai t 

throng tin cui näm 

61 

70 4 23.806.274.781 13.909.797.227 

Nguyn Thua Anh 
Giám dc 
Dák Nông, ngày 26 tháng 01 nám 2022 

BÜI Thi Loan 
K toán trlr&ng 

Büi Thi Loan 
Ngirb'i lap biu 

Các thuyEt minh dInh kàm là mót bô phán hQp thành cza Báo cáo tài chInh nay 9 



CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTTL OAK NONG BAO CÁO TAI CH!NH 
Dung Dinh Tiên Hoàng, phuing Nghia Tan, Cho näm tài chinh k& thüc ngày 31/12/2021 
thành phô Gia NghTa, tinh Däk Nông 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
(Các thuyt minh nay là b3 phán hçrp thành và ccn thrcic ctQc dng thai vol Báo cáo tài chInh) 

1. DAC DIEM HOiT DQNG CUA DOANH NGIIIP 

1.1 H1NH THUt SO HUU VON 

Cong ty TNHH MTV Khai thác CTTL D.k Nông (sau day dirc gi là "Côn ty") dtrc thành 
1p va hoat dng theo Quyet djnh so 193 7/QD-UBND ngày 02/12/2010 cia Uy ban Nhân dan 
tinh Däk Nông và Giây chüng nhn dang k' doanh nghip so 6400204746 ngày 14/12/2010 
do Sâ Kê hoach và Dâu tir tinh Oak Nông cAp, dàng k thay dôi IAn thu 9 ngày 30/11/2021. 

Chi sO hru cüa Cong ty là UBND tinh OAk NOng. Tri sO chinh cña Cong ty dt t?i  S 4, 
Dinh Tiên Hoàng, phuOng Nghia TAn, thành phô Gia Nghia, tinh Oak NOng. 

Vn diu l cüa Cong ty theo GiAy chIrng nhn däng k doanh nghip là 2.165.379.352.059 
ding (Bang cM?: Hal nghIn môt tram sáu mu-rn lam t, ha tram bay mu-cu chin triu, ba tram 
nám mwoi hal nghIn, không tram nãm muti chin dông). 

1.2 LiNH V1JC KLNH DOANH vA NGANH NGHE sAN XUAT KINH DOANH CH!NH 

Linh vrc hoat dng chInh cña cüa Cong ty là 4n hAnh h thng ti.rOi tiêu nuOc phic viii san 
xuât nông nghip; quAn l' von và thüy li phi trên dja bàn tinh Oak Nong. 

Ngành ngh kinh doanh ca Cong ty bao gm: 

• Khai khoAng khác chua chrçic phan vào dâu; 
Chi tiêt: Khai thác cong trinh thCiy lçui nhäm mvc  dIch tithi tiêu nithc phvc vi sAn xuat 
nông nghip, sinh hoat và các ngành kinh tê khAc; 

• Hoat dng kin true và tu vAn k5 thut có lien quan; 
• Hoat dng tu van quAn li'; 
• Hoàn thin cOng trInh xây dirng; 
• XAy drng cong trInh cong Ich; 
• Nuôi trng thüy sAn trên các h chua do Cong ty quán 1'; 
• XAy dimg cong trinh k thut dan dicing khác; xây dimg các cong trInh thOy Içi vura và nhO. 

1.3 CAC CHI NHANH TRVC THUQC 

STT Chi nhánh 

I Chi nhánh huyn DAk Song 
2 Chi nhAnh huyn DAk Glong 
3 Chi nhánh huyn KrOng No 
4 Chi nhánh huyn Cu Jut 
5 Xi nghip XAy dirng và dch 

v1 
6 Chi nhánh huyn Oak Mu 
7 Ban QuAn I' di.r an 

8 Chi nhánh huyn OAk R'LAp 
9 Chi nhánh thành phô Gia 

Nghia 
10 Chi nhánh huyn Tuy Dire  

Dia chi 
Thi trAn Dirc An, huyn OAk Song, Tinh DAk Nong; 
Xa QuAng Khe, huyn OAk Glong, tinh OAk Nông; 
Th trail Oak Mâm, huyn Krông N, tinh Oak Nông; 
Thj trân Ea T-Ling, huyn Cu Jut, tinh OAk NOng; 
Khu hành chInh Sñng Dire, To dan phô 3, phuOng 
Nghia TAn, thành phô Gia Nghia, tinh DAk Nông; 
ThOn 3, xà OAk Lao, huyn OAk Mi!, tinh OAk Nông; 
S 4, Dinh lien Hoàng, phuOng Nghia Tan, thành pM 
Gia Nhia, tinh OAk Nong; 
Th1 trân Kiên Dire, huyn Oak R:Lâp,  tinh OAk Nong; 
Khu hành chinh Sing Dirc, To dan phô 3, phuOng 
Nghia TAn, thành phô Gia Nghia, tinh Oak Nong; 
XA OAk Birk So, huyn Tuy Dire, tinh OAk Nông. 

Các Chi nhánh, Xi nghip hoat dng phii thuc, hch toAn bAo s& 
(*) Xi nghip dA dang k' tnl ngurng hoat dng den ngày 15/06/2022. 
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a 
CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTfL OAK NONG BAO CÁO TAI CH!NH 

I Du?ing Dinh Tiên 1-bang, phu&ng Nghia Tan, Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2021 
thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông  

N THUYTMINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuyêt minh nay là b phc'in hcip than/i và can thrçic dQc ctông th&i vái Báo cáo tài chInh,.) 

1.4 CHU K' SAN XUAT KINH DOANH THONG THUNG 
* 

Cong ty Co chu k' san xut kinh doanh thông thung duài 12 thang. 

1.5 TUYEN BO yE KHA NANG SO SANI! THONG TIN TREN BAO CÁO TA! CHINH 
N 

SO Iiu so sanh trên Bang can dôi kê toán, Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh và Báo cáo 
luu chuyên tiên t là so lieu trong Báo cáo tài chInh cho nAm tài chInh kêt thüc ngày 
3 1/12/2020 và hoàn toàn có the so sánh dime. 

N 
2. CHUAN MI)C VA CHE DO KE TOAN AP DUNG 

N 
2.1 KYKETOAN 

I 
Nàm tài chInh cüa Cong ty bat dâu tr ngày 01 thang 01 và kêt thUc vào ngày 31 thang 12 nàm 

N Ducmg ljch. Báo cáo tài chInh nay duqc 1p cho näm tài chInh kêt thüc ngày 31/12/2021. 

5 2.2 DON VI TIEN TE SlY DUNG  TRONG KE TOAN 

5 Báo cáo tài chInh kern theo duccc trinh bay bang dng Vit Nam (VND), theo nguyen t.c giá 
gôc và phà hçirp vài Chuân mi,c kê toán Vit Nam, Chê d ké toán Doanh nghip Vit Nam và 

• các quy dnh pháp 1' cO lien quan den vic 1p va trmnh bay báo cáo tài chInh. 

• 2.3 CHEDQKETOANAPDVNG 

5 Báo cáo tài chInh cüa COng ty duqc 1p  theo Ch dO k toán doanh nghip ban hành kOrn theo 
Thông tu so 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa Bô Tài chinh hrncng dn Chê dO ké toán 

• doanh nghip và Thông tu so 53/2016/TT'-BTC ngày 2 1/03/2016 sra dôi, bo suns mOt so diêu 
cüa Thông Ut sO 200/2 0 14/TT-BTC cüa BO Tài chmnh htrâng dan Chê dO kê toán doanh 

• nghip va các Quy djnh pháp 1' có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh. 

• 2.4 TUYEN BO yE V1C TUAN THU CHUAN MVC  KE TOAN vA CHE DQ KE TOAN 

• Cong ty dã áp di,ing các Chu.n mirc k toán Vit Nam và các vAn bàn htxng dn chuAn mrc do 
Nhàni.thc ban hành. Các báo cáo tài chInh dirçic Ip va trInh bay theo dung hithng dn cüa Thông 

5 Ut sO 200/201411T-BTC ngày 22/12/2014 cña BO Tài chInh vâ Thông tu so 53/2016/TT'-BTC 
ngày 21/03/2016 sira dOi, bO sung mOt  sO diêu câa Thông tir sO 200/2014/TT-BTC cña BO Tài 

a chInh và các Quy djnh pháp l' cO lien quan den vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chinh 

I 3. CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

• Sau day là nhung chInh sách k toán quan trong duçtc Cong ty áp ding trong vic 1p Báo cáo 
tài chInh nay: 

I 3.1 U1C TINH KE TOAN 

Vic lap Báo cáo tài chInh tuân thu theo các ChuAn muc K toán Viêt Narn yêu cu Ban Giám 

• 
dôc phai cO nhüng uOc tInh và già djnh ánh htrâng den sO Iiu báo cáo ye các cong ncr, tài san 
va vic trInh bay cac khoãn cong ncr và tài san tiêm tang tai  ngây 1p Báo cáo tài chInh cUng 

• nhu các s 1iu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suôt nAm tài chinh. Kêt qua hoat dOng 
kinh doanh thirc tê có the khác vâi các uàc tInh, giá djnh dt ra. 

I 
a 
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a

CONG TY TNHH MTV KHA! THAC CTFL DAK NONG BAO CÁO TM CHLNH 
• Dumg Dinh lien Hoàng, phucng Nghia Tan, Cho nãm tài chInh kát thüc ngày 31/12/2021 

thành phô Gia Nghia, tinh Dãk Nong  
U THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 

U
(Các thuyet minh nay là bphin hc,p thành vâ cdn thtçic dQc dng th&i vol Báo cáo tâi chInh,) 

3.2 TIEN vA CAC IUIOAN TUONG DUNG TIEN 
U S S  

Tiên va cac khoãn tuang duang tiên bao gôm tiên mt ti qu, tiên gri ngân hang, tiên dang 

U chuyên, các khoãn k cuçic, k qu5', các khoán dâu tir ngãn hncO k' hn gôc không qua 3 
tháng, cO khã näng thanh khoãn cao, cO khà näng chuyên cloi dê dàng thành các khoán tiOn 

• xac djnh va It rài ro lien quan den vic biên dng giá tn chuyen dôi cUa các khoàn nay. 

U 3.3 HANG TON KHO 

U Hang ton kho duc trInh bay theo giá tMp han giva giá gc và giá trj thun có th thrc hin 
ducic. Giá goc cOa hang ton kho bao gôm chi phi rnua, chi phi ché biên và các chi phI lien 

U quan trirc tiêp khác dê cO duçic hang ton kho a da diem và tr?ng thai hin tai.  Giá trj thuân có 
the thc hin duc duqe xác djnh bang giá ban uâc tInh tth các chi phi dê hoàn thành cüng 

a

chi phi tiêp thj, ban hang và phân phôi phát sinh. Giá xuât cüa hang ton kho dtrqc tinh theo 
phuang pháp thrc tê dIch danh. 

3.4 TAI SAN CO DJNH HUU HINH vA HAO MON 

Tài san c6 dnh hihi hInh duac trinh bay theo nguyen giá va giá trj hao mOn lOy k. 

Nguyen giá tài san c djnh hu hInh bao gm giá mua và toàn b các chi phi lien quan khác 

• lien quan trirc tiêp den vic dua tài san vào trang thai sn sang sCr dvng. 

U Nguyen giá tài san c6 djnh hru hInh do các nhà thu xây drng bao gm giá trj cong trinh 
hoàn thành bàn giao, các chi phi lien quan trrc tiêp khác va 1 phi trucc ba,  nêu CO. 

U . 
Dôi vui các cOng trinh n?o  vet kênh, süa chiIa nâng cap cong theo Quyet djnh giao cOa Uy 

U ban Nhân dan tinh DAk Nông bAng nguôn ngãn sách không bao gôm nguôn cap bi min thüy 
lçn phi, khi hoàn thành duqc Sâ Tai chInh thâm djnh, së ghi nhn doanh thu và giá vOn, dông 

U thai ghi nhn tang nguyen giA dôi vol các dir an sCra ch&a nâng cap kênh cong theo chi phi dA 
tp hçip và tang nguôn von dâu Pr cüa chü sâ htru. 

U ... 
Dôi vol các tài sAn cô djnh dixqc phê duy ngun von dâu Pr gôm 2 nguôn: Ngan sách và Kinh 

U phi hO trq sü dung sAn phâm djch vi,i cong Ich thOy lai, khi duqc phe duyt quyêt toAn dir An hoAn 
thành, Cong ty hach  toán tang nguyen giá duqc duyt và nguOn von dAu tu tucmg üng; tnthng hqp 

U nguôn von NgAn sAch dA thirc cap khong dO bang so duqc duyt tInh dAn th&i diem duçic phê 
duyt quyêt toán) thI so nguôn von Ngân sách chua duqc cAp sA duqc Cong ty sr dung t nguon 

• Kinh phi ho trq str dmg sAn phâm djch vi cong ich thOy lai. 

Tài sAn c6 dinh dtrcic khu hao theo phucing pháp dithng thAng dim tren thai gian hOu dicing uàc 
tlnh va phO hqp vol t' 1 khAu hao dA duqc quy dnh t?i  Thông hi so 45/2013,TF-BTC ngày 

• 25/04/2013 cOa Bô TAi chInh ye chA dO quAn 1, sü d%Ing và trich khAu hao tài sAn cô djnh, ThOn 
tu so 147/2016/TT-BTC ngAy 13/10/2016 cOa BO Tài chinh ye süa dôi, bO sung Thông tix so 

$ 45/2013,TT-BTC. Thai gian khâu hao cij the nhix sau: 

• Loui tài sAn ThOi gian khu hao (nAm) 

Nhà cüa, vt kin trOc 6 - 25 

Máymóc,thi&bj 6-10 

• Phuang tin 4n tAi 10 

U 

U 
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CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTFL OAK NONG BAO CÁO TAI CH!NH 
Di.thng Dinh Tiên Hoàng, phithng NghTa Tan, Cho näm tài chjnh k& thOc ngày 3 1/12/2021 
thành pho Gia Nghia, tinh Däk Nông  

• THUYETMINH BAO CÁO TAL CHINH (TIEP) 
(Các thuyêt minh nay là b5phn hctp thành và can thrcrc dQc ctông th&i v&i Báo cáo tài chInh) 

Cong ty thirc hin theo huàng dan cia Thông tu s 73/2018/TT-BTC ngày 15/08/2018 cOa BO 
I Tài chInh, theo do, môt so tài san cô djnh thuc cac 1°a  sau khOng phái trIch khâu hao: 

I Tâi san là may móc thit bj, day chuyn san xut, tài san duqc xây dp bang dt, xay düc 
bang be tong cüa các cong trinh tr111c tiêp phc v tithi rnrc, tiêu nithc, cap nithc (nhtr ho, 

a dp, kênh, muang...); 

a
- May barn nuâc tr 8.000m3/gii trâ len cüng vâi 4t kin tthc d sir dicing 4n hành cOng 

trInh. 

a 

Các cong trInh nuOc sach  nOng thOn chtra duqc trIch khau hao trong näm 2021 do Cong ty 

a
dang ch UBND Tinh phe duyt phuang an giá nuóc cOng nhu quyêt djnh giàm mire trIch 
khau hao theo quy djnh 

a 

3.5 CHI PHI XAY DUNG CO BÀN D% DANG 

a 

Các tài san dang trong qua trinh xây dung phiic vii rniic dIch san xuât, cho thuê, quãn trj hoc 

a
cho bat k' miic dich nào khác duçrc ghi nhn theo so tiên thanh toán th?c tê cho ben nhà thâu. 
Chi phi nay bao gôm giá mua, chi phi mua dang tp hçip, chi phi lap dt chy thir, chi phi phát 

a
sinh trijc tiêp trong qua trinh thi cOng xây dmg, chi phi chung cOa ban quãn l va chi phi di 
vay có lien quan. Vic tinh khau hao cOa các tài san nay duc áp diing giông nhu vii các tài 

• san khác, bat dâu tir khi tài san i vào trang thai sn sang sir dicing. 

a
3.6 CHI PHI TRA TRUOC 

I Các khoán chi phi trá tnric dài han  bao gm chir yk là giá tn cOn iai  cira nhung cong cii, 
dicing cit khOng dir tiêu chuân là tài san cô djnh, duçic dánh giá là Co khã nang dern 1a  lai Ich 

I kinh té trong tuong lai vii th?ri han  sir dicing trên mt nam. Các chi phi nay ducic von hóa duii 
hinh thirc cac khoàn trà truic dài han  và duc phân bô vào chi phi san xuât kinh doanh trong 

• 24 tháng. Các khoán chi phi sira chira thir?ng xuyên tài san cô djnh duc phân bO trong thi 
gian không qua 36 thang. 

a 

3.7 GHI NHiN DOANH THU 

a 

Doanh thu ban hang và cung cap djch vii di.rçrc ghi nhn khi các riiro, lçri ich Va quyên sir 

a
him hang hOa dLrçIc chuyên sang nguiri mua; dOng thin dcm vi có the xac djnh duçrc cac chi 
phi lien quan den giao djch ban hang. Thin diem ghi nhn doanh thu thông thuing trOng vii 

I thin diem chuyên giao hang hóa, djch viii, phát hành hOa don cho nguii mua và ngu?n mua 
chap nhn thanh toán. DOi vii nhUng truing hgp vic cung cap djch vi lien quan den nhieu 

• nam tài chInh, doanh thu duçic xác djnh trên kOt qua phân cong vic dã thirc sir hoàn thành 
trong nam. 

I S  
Doanh thu ban hang và cung cap djch vi bao gôm doanh thu cung cap san phârn djch VV Cong 

$ ich thiry lçri và doanh thu cung cap djch vi cap nuic sinh hoat tp trung nOng thôn. 

• Doanhthu thiiy lçi phi là khoán thu tir cung cp djch vti phic va miic dIch thiry igi, duçc cp 
tir nguOn ngân sách và duccc ghi nhn can ci ho so nghim thu san lucmg thirc hin giia Cong 

I ty va các don vj sir dung dch viii. 

$ Doanh thu hoat dng tài chInh là 1i tiên gin ngân hang dugc ghi nhn trên co sir dn tich, 
duçic xác dnh trên so du các tài khoán tiên gin ngân hang và lãi suât ap diing cho tirng thin 

I ks'. 

a 
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CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTTL DAK NONG BAO CÁO TA! CH!NH 
R Ducng Dinh Tiên Hoàng, phumg Nghia Tan, Cho näm tài chmnh kt thOc ngày 31/12/2021 

thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông  

R THUYETMINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuyêt rninh nay là bphn hqp thành và can duc,c dQc dông t/iôi vài Báo cáo tài chInh,) 

3.8 CHI NHjN GIA VON 
a 

Chi phi san xuât kinh doanh phát sinh, có lien quan den vic hInh thành doanh thu trong nam 
a duçic tp hcip theo thirc tê và urc tinh dung näm tài chInh. 

Các khoàn tn tht hoc chi phi san xut kinh doanh dâ dang khong cO khâ näng thu hi trong 
tuang lai duçc xem xét ghi nhn giá von hang bàn cüa kS'  phát sinh nghip vi. 

Giá vn hang boa và djch vv khác dugc xác djnh trên Ca si nguyen tc phü hcp voi doanh thu 
R thrc hin trong nãm tài chInh. 

• 3.9 

• Thus Giá tn gia  

U Thu GTGT du vâo duçic hach  toán theo phucrng pháp khu tth. Hoat dng tuOi tiêu, no vet 
kênh mucing ni dông không chju thuê GTGT; 

a 
Thus suAt thu GTGT du ra di vâi hoat dng Djch vi dào dp, nao  vet kênh, mucmg, ao h 

a phc viii san xuât nông nghip cüa Cong ty là 5% (khong bao gôm hot dng no, vet kênh 
muong ni dông phc vi san xuât nOng nghip tr nguôn thOy 1çi phi). 

Thus suAt thu GTGT du ra di vâi djch vi cung cp nithc sinh ho?t tp trung nOng thôn là 
a 5%. 

a Thu sut thu GTGT dAu ra d6i vâi hoat dng khác cOa Cong ty là 10%. 

I Thus Thu nhôp doanh nghiép 

a Thu suit thu thu nhp doanh nghip hin hành duqc ap dung cho các ho?t dng san xuât 
kinh doanh chju thuê là 20%. Các khoán thu nhp phát sinh tir djch vii tuài, tiêu nircc, nao  vet 

a kênh, mrnmg ni dông không chju thuê thu nh.p doanh nghip. 

U Lcyi nhuân chju thu duac xac dinh dira trên kt qua hoat dng kinh doanh sau khi cia diu 

a
chinh cho cac khoán thu nhp khong chju thuê Va CáC khoän chi phI không dugc khâu tth. 
Vic xac dnh 1i nhun chju thuê và chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành cAn ci'r 

a
vào cac quy djnh hin hành ye thuê. Tuy nhiên, nhüng quy djnh nay thay clôi theo tirng th&i 
k' và vic xác djnh sau cüng phii thuc vào kêt qua kiêm tra cOa ca quan thuê có thâm quyên. 

I Các 1ai thu khac duçic áp dung theo các luat thu hin hành tai  Vit Nam. 

a 3.10 CONG CU TAI CHINH 

I Ghinhinban&u 

a Tài san tài 

• Ti ngày ghi nhn ban dAu, tài san tài chinh di.rçic ghi nhân theo giá gc cong các chi phi giao 

a
djch cO lien quan trirc tiêp den vic mua sAm tài sAn tài chInh do. 

Tài san tài chinh cOa COng ty bao gm tin mat, tin gui ngAn han,  các khoân phâi thu khách 
• hang và các khoãn phãi thu khác, cong cii tài chinh ciA dirçic niêm yet và chua niêm yet. 

a 
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a 



CONG TY TNHH MTV KHAI THAC C11L DAK NONG BAO CÁO TAI CHINH 
Du&ng Dinh Tiên Hoàng, phuing NghTa Tan, Cho näm tài chInh kt thOc ngày 31/12/2021 
thành phô Gia Nghia, tinh Dãk Nong 

THUYETMINH BAO CÁO TA! CIIINH (TIEP) 
(Các thuyêt nzinh nay là bç3phn hcip thành và can du,c ã'oc dông t/z&i vâi Báo cáo Sal chIn/i,) 

Cong ncr tài chInh 

Tai ngày ghi nhân ban du, cong nçx tài chinh duçic ghi nhn theo giá gc tnt di các chi phi 
giao djch cO lien quan trirc tiêp den vic phát hành cOng nç tài chInh do. 

COng n tài chinh cüa Cong ty bao gm các khoãn phài trá nguth ban và phái trá khác, các 
khoãn nçi và các khoãn vay. 

Dánh giá iqi sau 1t: ghi nhn bat: du 

Hin tai,  chua cO quy djnh v dánh giá lai  cong cit tài chInh sau ghi nhn ban du. 

4. TIEN vA CAC KHOAN TUaNG DUNG TIEN 

31/12/2021 
YND  

01/01/2021 

\'ND 

Tin mat 

Tin gri ngân hang 

Tin clang chuyn 

Cong 

486.787.636 

23.047.095.145 

272.392.000 

554.677.735 

13.355.119.492 

  

   

    

23.806.274.781 13.909.797.227 

  

5. CAC IUJOAN PHI THU KHACH HANG 

31/12/2021 
VND 

01/01/2021 

VND 

Phãi thu ella khách hang ngAn hn 
- Sà Tài chInh tinh Däk Nong 

Cong ty TNHH MTV Ca phé Th4n An 
Các d6 i tuçtng khác 

Cong  

15.770.751.021 
15.730.779.665 

36.719.856 

3.251.500 

15.770.751.021  

12.954.793.737 

12.954.793.737 

12.954.793.737 

S du ti ngày 01/01/202 1 có thay di so vi s du tai  ngày 31/12/2020 trOn Báo cáo tài chInh 
dã duçic kiêm toán näm 2020 là 55.720.923 dOng do Cong ty diêu chinh theo Quyêt djnh so 
193/QD-UBND ngày 24/01/2022 cia UBND tinh Däk Nông ye vic phê duyt quyêt toán 
Báo cáo tài chinh näm 2020 cia Cong ty, theo dO lam giám doanh thu ni nguOn h trç sr 
ding san phâm djch vi cong Ich thlly 1i, ci the: 

Phãi thu Sr Tài chinh tinh Dk Nong 13.010.514.660 dng 
(ti 31/12/2020, truâc diOu chinh) 

Diu chinh giãm theo Quyt dnh s 193/QD-UBND 55.720.923 ding 

Phái thu S Tài chinh tinh Däk Nông 12.954.793.737 ding 
(tai 01/01/2021, sau diêu chinh) 
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CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTTL DAK NONG BAO CÁO TA! CHINH 
Dring Dinh Tiên Hoàng, phu&ng Nghia Tan, thành phô Gia NghTa, tinh Dãk Nông Cho näm tài chInh kêt thüc ngày 31/12/2021 
THUYETMLNH BAO CÁO TA! CHIN!! (TIEP) 
(Các thuyét minh nay là b5 ph4n  hcip thành và can duTxc 2'QC dông th&i v&i Báo cáo tài chmnh,) 

6. CAC KIIOAN PHAI THU KHAC 

31/12/2021 01/01/2021 
Giátrl 

VND 
Drphông Giátrj Drphông 

VND VND VND 

NgAn hn 1.652.073.645 354.882.460 

- Tamüng 10.589.767 

- Phái thu khác 735.313.418 5.940.000 

+ Chi nhánh huyn Krông No - 5.940.000 

+ Giá frj bf ct giám theo Qu.vt fjnh Thanh tra Tinh 735.3 13.418 

- Chi vixçlt Qüy Khen thumg, Phüc lçii 906.170.460 348.942.460 

Cong 1.652.073.645 354.882.460 

7. HANG TON KIlO 

31/12/2021 01/01/2021 

Giá gôc Dy' phông Cia gôc Dy phông 
VND VND YND 

Nguyen 1iu, vt lieu 96.364.667 113.729.407 

Cong cy, dyng ci 

Cong 96.364.667 - 113.729.407 
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CONG TY TNHH MTV KIIA! THAC CTTL DAK NONG BAO CÁO TA! CH!NH 
Duông Dinh Tiên Hoàng, phu&ng NghTa Tan, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nong Cho nãm tài chInh kêt thüc ngày 31/12/2021 
THUYETMINH BAO CÁO TAI CRiIll (TIEP) 
(Các thuyêt minh nay là bç5 ph(in hcip thành và ccn dwc"c dQc a'ông th&i v&i Báo cáo tài chin/i,) 

8. TA! SAN CO DjNH HU'U HINH 

NGUYEN GIA 

Nhà cfra 
vt kin true 

May móc 

thit bj 

PhLroPng tin 

vn tãi, &uyn dn 

Cong 

01/01/2021 2.624.835.477.897 8.530.090.560 1.11 8.000.000 2.634.483.568.457 

- D&u tu XDCB hoàn thành 4.937.707.000 - 4.937.707.000 

- Tãngkhacdodutixnângcp 58.171.464.189 58.171.464.189 

- NhnbàngiaoCôngtrInhrnthcsinhhot 12.342.961.100 - - 12.342.961.100 

- Quyt toán dr an hoàn thành giâm (13.616.000) - - (13.616.000) 

31/12/2021 2.700.273.994.186 8.530.090.560 1.118.000.000 2.709.922.084.746 

HAO MON LUY KE 

01/01/2021 6.332.776.106 6.570.017.939 987.566.759 13.890.360.804 

- Khuhaotrongnam 1.009.814.573 791.180.254 111.800.000 1.912.794.827 
- Tang khác 

31/12/2021 7.342.590.679 7.361.198.193 1.099.366.759 15.803.155.631 

GIA TRj CON Li1 

01/01/2021 2.618.502.701.791 1.960.072.621 130.433.241 2.620.593.207.653 

31/12/2021 2.692.931.403.507 1.168.892.367 18.633.241 2.694.118.929.115 

Nguyen giá TSCD cu6i nãm dã khu hao ht nhirng van con sü dicing (khong bao g6m cac TSCD không phãi trich kMu hao): 2.07 1.459.650 dong. 
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CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTTL flAK NONG BAO CÁO TAI CHINH 
Duông Dinh Tiên Hoàng, phuâng Nghia Tan, thânh phô Gia NghTa, tinh flak Nông Cho nàm tài chInh kêt thüc ngày 3 1/12/2021 
THUYETMINH BAO CÁO TA! CHITII (TIEP) 
(Các thuyêt minh nay là b phn hQp thành và can dwQc Qc ctáng th&i v&i Báo cáo tài chInh,) 

9. TA! SAN CO DjNH vO HINH 

Quyn 

sü diing dt 

VND 

Phn mm 

may vi tInh 

VND 

Cong 

VND 

NGUYEN GIA 
01/01/2021 50.000.000 50.000.000 
31/12/2021 50.000.000 50.000.000 

GIA Till HAO MON 

01/01/2021 26.388.885 26.388.885 

- Khu hao trong näm - 8.333.332 8.333.332 

31/12/2021 34.722.217 34.722.217 

GIA TR! CON L! 

01/01/2021 23.611.115 23.611.115 

31/12/2021 15.277.783 15.277.783 
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CONG TV TNHH MTV KHAI THAC CTIL OAK NONG BAO CÁO TA! CHINH 

• Duông Dinh Tiên Hoàng, phi.thng NghTa Tan, Cho näm tài chInh kt thñc ngày 31/12/202 1 
thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông  

• THUYETMINH BAO CÁO TA! CHhNH (TIEP) 
(Các thuyêt ,ninh nay là bc5phin  hçxp thành và can dwçic dQc ddng th&i vái Báo cáo tài ch1nh) 

a 

• 

I 

• 

1 

• 
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a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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a 
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10. CHI PHI TRA TRUC 

31/12/2021 
VND 

01/01/2021 

a. Ngãn hn 25.087.364 10.403.031 

PhI siru dung dix&ng ho xe ô to 2.500.000 
- PhI sü diing VNPT iOFFICE 17.7 10.000 
- Chi phi khác 4.877.364 10.403.031 

b. Dài hn 1.113.709.654 1.283.160.795 

- Cong cii dicing cii xut dOng 1.065.185.226 1.075.623.797 

Báohimxeôtô 1.241.200 

- Chi phi khác 48.524.428 206.295.798 

Cong 1.138.797.018 1.293.563.826 



CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTTL DAK NONG BAO CÁO TA! CHINE! 
Dix?ng Dinh Tiên Hoàng, phung NghTa Tan, thành phO Gia Nghia, tinh Dãk Nong Cho nãm tài chInh kêt thñc ngày 31/12/2021 

THUYETMINH BAO CÁO TA! CHINE! (TIEP) 
(Các thuyêt minh nay là bph4n  hQp thành và can thrcic a'c'c dông th&i v&i Báo cáo tài chInh,) 

11. cAc KHOAN PIIAI TRA NGUUI BAN 

31/12/2021 01/01/2021 

Giã trj 

VND 

So cO khä näng 
trã nq 
YND 

Cia tn 

YND 

A So co kha nang 
trã ncr 
VND 

a. Các khoãn phãi tn nguôi ban ngàn han 20.759.904.902 20.759.904.902 6.276.128.168 6.276.128.168 

Cong ty CP Tu vn DTXD tài nguyen nithc SHT 604.442.000 604.442.000 609.107.000 609.107.000 
Cong ty TNHH kiOm toán TVASC Vit Nam 423.596.000 423.596.000 342.009.000 342.009.000 
COngty TNHH An Vti 502.169.000 502.169.000 885.062.000 885.062.000 
Côngty TN}IH Eu tu xây dimg Khang Vit Phát 1.692.281.000 1.692.281.000 
Congty TNHFI MTV WIN 7 DkNOng 95.184.400 95.184.400 326.672.000 326.672.000 
Cong ty TNHH Tu vn xây dirrng Cao Nguyen 249.275.000 249.275.000 4.248.000 4.248.000 
Cong ty TNHH Quang Manh 7,063,248.000 7.063.248.000 
Cong ty TNHH Xây drng và cong ngh Long Hung 1.689.120.350 1.689.120.350 
COng ty CP Thucmg mai  djch viii xay dirng DMT Nhân Th 1.978.074.600 1.978.074.600 
Các dOi tuclng khác 6,462.5 14.552 6.462.514.552 4.109.030.168 4.109.030.168 

b. Các khoãn phãi trã ngu'?ii ban dãi hn 781.620.000 781.620.000 781.620.000 781.620.000 

Côngty CO phn DOng Bc 781.620.000 781.620.000 781.620.000 781.620.000 

CIng 21.541.524.902 21.541.524.902 7.057.748.168 7.057.748.168 
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CONG TV TNHH MTV KHAI THAC CTTL OAK NONG 
Dix&ng Dinh TiOn Hoàng, phtr&ng NghTa Tan, thânh ph6 Gia Nghla, tinh Dâk NOng 

THUYET M1NH BAO CÁO TA! CHIN!! (TIEP) 
(Các thuyEt minh nay là bph4n  hQp thành Va Can a'uvc dQC 'ông thôi vol Báo cáo tài chInh,) 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho nàm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2021 

 

12. THUE vA CAC KHOAN KHAC PHA! NQP NHA N1Y(c 

01/01/2021 

YND 

S6phãinp 
trong nãm 

YND 

S6dãthrcnp 
trong nãm 

YND 

31/12/2021 

VND 

a. Thd và các khoän phãi np Nba nu'ó'c 

- Thus tài nguyen 4.259. 850 4.259.850 

- Phi, 1 phi và các khoän phài np khác 13.476.748 12 .000.000 1.476.748 

Cong 17.736.598 12.000.000 5.736.598 

01/01/2021 So phãi np S dã thrc np 31/12/2021 
trong nãrn trong nAm 

VND VND VND YND 

b. Thu Va các khoãn khác phãi thu Nhà nuó'c 

Thu giá trj gia tang phài nOp 7.274.657 7.274.657 
Thu thu nhp doanh nghip (*) 47.133.552 6.931.043 40.202.509 
Thuthunhpcánhân 8.022.533 2.486.402 398.292 5.934.423 
Thus nhà dat, tin thuê dat 77.827.432 101.174.422 23.346.990 

55.156.085 9.417.445 398.292 69.483.922 

(*) Chi tiêu Thu Thu nhap doanh nghiêp (TNDN) phãi thu cüa Nba nuâc ti ngày 01/01/202 1 CO thay d6i so vài s6 du ti ngay 31/12/2020 trên Báo cáo tàichinh 
dã duqc kiêm toán nàm 2020 do Cong iy diêu chinh theo Quyet djnh so 193/QD-UBND ngày 24/01/2022 cüa UBND tinh Dàk Nong ye vic phê duyt quyêt toán 
Báo cáo tài chInh näm 2020 cüa Cong ty, thrc hin giárn 30% Thuê TNDN phãi np theo Nghj djnh 114/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 cüa ChInh phü, theo dO lam 
giám so Thuê TNDN phãi np nAm 2020 là 3.765.668 dông. 
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CONG TV TNHH MTV KHAI THAC CFL OAK NONG BAO CÁO TA1 CH!NH 
Dthng Dinh Tiên Hoàng, phung Nghia Tan, Cho närn tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021 
thành phô Gia Nghia, tinh Dãk Nông 

THU YET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP) 
(Các thuyêt minh nay là bô phn hçrp thành vâ can thiac dQc dông zh&i v&i Báo cáo tài chIn/i,) 

13.  CAC KHOAN PHAI TR, PHI NQP KHAC 

31/12/2021 
YND 

01/01/2021 
VND 

Ngn hn 2.728.854.360 346.926.464 

- Kinh phI cong doãn 2.059.197 5.453.484 

- Báo him xä hi 33.813.907 1.190.580 

- Nhn k cxçic, k' qu5 1.805.546.000 340.282.400 

- Phãi np Ngân sách theo Quy& djnh Thanh tra Tinh 735.313.418 
- Phãitrákhác 152.121.838 

Ban Quan ljdán 90.621.838 

Các 66i twclng khác 61.500.000 

Cong 2.728.854.360 346.926.464 

14.  DIJ PHONG PHAL TRA 

31/12/2021 01/01/2021 
\'ND YND 

Ngn hn 2.176.473.599 1.184.261.589 
- Chi phi sCra chila lan Dp tarn,  nâng cao nguilng 122.615.600 139.188.590 
- Chi phi Sila dôi b sung djnh rnüc kinh t kj' thut 1.045.072.999 1.045.072.999 

Chi phi crn rn6c cong trmnh thüy 1çi 987.186.000 
Clii phi báo trI 19 cong trinh danh mvc  nãm 2021 21.599.000 

Cong 2.176.473.599 1.184.261.589 

15.  QUc' PHAT TRJEN KHOA HOC vA CONG NGH 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

- Qu phát triên khoa h9c và cong ngh (*) 109.578.625 109.578.625 

Cong 109.578.625 109.578.625 

(*) Qu9 phát trin khoa h9c và cong ngh duçc Cong ty trIch 1p tü thang 11 näm 2016, dn 
tháng 12 näm 2020 dã dCt th?i gian 5 nãm. 
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CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTTL OAK NONG 
Ththng Dinh Tiên Hoàng, phi.rng Nghia Tan, thành ph6 Gia Nghia, tinh D.k Nông  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN}1 (TIEP) 
(Các thuylt minh nay là bphn hcip thành và cn duc,c dQc a'óng thôi vol Báo cáo tài chinh) 

16. VON CIIJS1 H1J1J 

BANG DO! CHIEU BIEN DQNG VON CHU SO HUEJ 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho nAm tài chInh kêt thUc ngày 31/12/2021 

Khoãn muc Von gop 
ella chüs?rhU'u 

VND 

VOn khãc cüa 
chü sr hOu (*) 

VND 

Qu5 dâu tir 
phát trin 

VND 

NguOn vOn 
du tir XDCB 

VND 

Lçri nhun sau thuO 
chira phân phOi 

(****) 

VND 

TOng cong 

VND 

01/01/2020 2.569.777.114.268 4.000.000.000 434.767.657 8.3 18.901.000 262.311393 2.582.793.094.318 

- Tang von trong nãm tnthe 3 .3 63 .3 12 .000 3.363.312.000 
- Ui trong näm 2.251.323.809 2.251.323.809 
- Phân phoi lçii xthun trong nãm (124.677.341) (124.677.341) 
- Tang trong nAm - 13.652.387.000 13.652.387.000 
- Giâm trong näm - (1.462.530.000) (1.462.530.000) 

31/12/2020 2.573.140.426.268 4.000.000.000 434.767.657 20.508.758.000 2.388.957.861 2.600.472.909.786 

01/01/2021 2.577.140.426.268 434.767.657 20.508.758.000 2.388.957.861 2.600.472.909.786 

- Tang v6n trong nàm nay (**) 25.074.092.100 - - 25.074.092.100 
- Lài trong näm - - 3.010.468.149 3.010.468.149 
- Tang trong nàm - - 43.958.150.000 43.958.150.000 
- Giãm trong nàm - - (12.706.798.000) - (12.706.798.000) 

31/12/2021 2.602.214.518.368 434.767.657 51.760.110.000 5.399.426.010 2.659.808.822.035 

(*) VOn khác ella Chll so hftu 4.000.000.000 dOng là vOn gop b&ng tiOn ella Chü s& hllu ducie bO sung tr 2015 tth vO tnràc, sau khi tim hiOu rO bàn ch&t nghip vJi 
va dôi chillu vâi quy djnh hin hành thI khoan von nay can di.rgc hch toán là Von gop ella Chll sâ hu, do do Cong ty th%rc hin thOu chinh so du dâu nàm dôi v&i 
khoãn miic Von gop ella Chll s& h&u (tang) và VOn khác ella Chll sO hllu (giãm) 4 .000.000.000 dông. 

(**) Tang VOn gop ella ChU sO hfru tron nàm do diOu chinh theo QuyOt djnh phO duyt toán dv an hoàn thành cac cong trInh: HO Thôn 2 (TnxOng Xuân) (QuyOt 
djnh so 55/QD-STC ngày 12/5/2021), Ho DO Ry 1 (QuyOt dnh so 57/QD-STCngày 19/5/2021), Ho Dàk Blao (Quyêt djnh so 68/QD-STC ngày 16/6/2021), Ho 
Dàk Ru II (QuyOt djnh so 1 12/QD-STC ngày 27/8/2021), Ho SInh Muông (QuyOt djnh sO 185/QD-STC ngày 10/12/2021); tiêp nhn 13 cong trinh nuOc sach  nông 
thôn. 
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CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CT11 flAK NONG BAO CÁO TA! CH!NH 

I	 Du?ing Dinh Tiên Hoàng, phu&ng Nghia Tan, Cho nãm tài chInh k& thIic ngày 31/12/2021 
thãnh phô Gia Nghia, tinh Dãk Nông  

• THUYETMINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP) 
(các thuyêt mmli nay là b phn hpv thành và can thtçxc d'Qc dông thai vbi Báo cáo tài chInh,) 

(***) Chi tiêu Lçii nh4n sau thu chua phân phi t?i  ngày 01/01/2021 có thay dôi so vai so 
• du tai  ngày 31/12/2020 trên Báo cáo tài chInh dà duqc kiêm toán nám 2020 là 55.720.923 

dông do Cong ty dieu chinh theo Quyêt djnh sO 193/QD-UBND ngày 24/01/2022 cüa UBND 
• tinh flak NOng ye vic hê duyt quyêt toán Báo cáo tài chInh nãrn 2020 cüa Cong ty, giàm 

doanh thu 55.720.923 dông; dong thai giárn thuê Thu nh.p doanh nghip phai np 3.765.668 
• dông, do dO sO du Lçii nhun chua phân phôi giãm 5 1.955.255 dong. 

a Lçii nhun sau thu Thu nhp doanh nghip 2021 cüa Cong ty là: 3.010.468.149 dng, trong 
dO: 

I - Lãi ciia hoat dOng quail 1' khai thác cong trmnh thUy lçii: 3.089.313.478 dông. 
- Lo cüa hoat dng quàn l khai thác cOng trInh cap nrnc tp trung nOng thôn: 93.855.903 

• dông. 

17.  

- Lãi ciia hoat dng khác: 15.010.574 dOng. 

DOANH THU BAN HANG vA CUNG cAp DICH  VJ 

Nàm 2021 
VND 

Nàm 2020 

Doanh thu D:ch  vi cong Ich thñy lçii 
Doanh thu cAp nuâc sinh hoat nông thôn 
Doanhthukhác 

42.934.874.912 
110.859.971 

- 

42.111.800.000 

18.117.900 

Cong  43.045.734.883 42.129.917.900 

18.  GLA VON HANG BAN 

NAm 2021 Narn 2020 
VND VND 

GiávnDjchvicOngIchthüylcyi 34.445.122.626 34.538.761.144 
Giá von cap nuâc sinh hot nông thôn 163.752.563 

Cong  34.608.875.189 34.538.761.144 

19.  DOANH THU HOAT DQNG TA! CHINH 

Narn 2021 Näm 2020 
VND VND 

Lãi tin gi'ri 18.763.217 3 1.006.865 

Cong  18.763.217 31.006.865 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTTL DAK NONG BAO CÁO TA! CH!NH 
Dithng Dinh Tiên Hoàng, phu?mg Nghia Tan, Clio nàm tài chinh kêt thüc ngây 3 1/12/2021 
thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!! (TIEP) 
(Các thuytt minh nay là b(5phi!z hçip thânh và can dwçrc ã'Qc dông thai vai Báo cáo tài chInh) 

20.  

Nm 2021 
VND 

Näm 2020 
VND 

CIII PHI QUAN L' DOANH NGHI1P 

Chi phi quãn I doanh nghip khai thác cong 
trinh thüy lçii 

5.406.555.797 5.366.818.953 

Chi phi nhân viên quán 1' 1.953.952.599 1.954.434.589 
Chi phi d dung van phOng 783.233.195 619.585.222 
Chi phi khu hao tài san c d:nh 376.279.654 373.570.692 
Thus và các khoân 1 phi 77.030.442 111.810.237 
Chi phi djch viii mua ngoài 263.310.412 301.590.986 
Chi phi bang tin khác 1.952.749.495 2.005.827.227 
Chi phi quãn 1 doanh nghip djch vi cap nuoc 
sinh hot nông thôn 

40.963.311 - 

Chi phi dch viii mua ngoài 6.856.600 
Chi phi bAng tin khác 34.106.711 - 

Cong 5.447.519.108 5.366.818.953 

21.  THU NHJLP KHAC 

Näm 2021 Nãm 2020 
VND YND 

Tiên cho thuê iiiit thoáng 15.892.000 13.636.364 

Cng 15.892.000 13.636.364 

22.  CHI PHI KHAC 

Näm 2021 Nàm 2020 
VND VND 

Ui chm np báo hiAm 6.596.611 8.870.665 

Cong 6.596.611 8.870.665 

23.  CIII PHI THUE THU NHP DOANH NGHh1P 

Näm 2021 Näm 2020 
YND VND 

Tang Içri nhun k toán trir&c thu 3.017.399.192 2.260.110.367 

Các khoãn chi phi không duçrc trir 
- Chi phi khác - 

TrIr các khoãn thu nhp không chju thud 2.982.743.975 2.2 16.177.577 
- Thu nhp tr nguan thüy lçci phi 2.982.743.975 2.2 16.177.577 

Tang thu nhp chu thuê trong nAm 34.655.217 43.932.790 
Thusuat 20% 20% 

Chi phI thuê TNDN hin hành 6.931.043 8.786.558 
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Giá trj ghi s 

31/12/2021 01/01/2021 
VND \'ND 

Tài san tài chInh 

Tiên và các khoãn tucrng ducrng tin 23.806.274.78 1 13.909.797.227 

Phãi thu khách hang và phái thu khãc 17.412.234.899 13.309.676.197 

Cong 41.218.509.680 27.219.473.424 

Ncr phãi trã tài chInh 
Phái trá ngtthi ban và phái trã khác 24.235.717.907 7.398.030.568 
Chiphiphãitrá 2.181.708.650 1.184.261.589 

Cing 26.417.426.557 8.582.292.157 

Trng thai rOng 14.801.083.123 18.637.181.267 

a 

I 

a 

a 

a 

I 
a 

a 

I 

U 
CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTFL DAK NONG BAO CAO TA! CHINH 

a Du&ng Dinh Tiên Hoàng, phithng Nghia Tan, Cho nãm tài chInh két thüc ngày 3 1/12/2021 
thânh phô Gia Nghia, tinh Däk Nông  

a THUYETMINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP) 

I
(Các thuyêt minh nay là bphn hcip thành và cdii dw'c dQC dong thai vat Báo cáo tài chInh) 

24. CONG CU TA! CHINH 
a 

CAC CHINH SACH KE TOAN CIIIJ YEU 

a . 
Chi tiêt các chInh sách kê toán chü yeu và cac phucmg pháp ma Cong ty ap diing (bao gôm 

a	 các tiêu chi dê ghi nhn, ca s xác djnh giá trj Va s ghi nhn các khoán thu nhp và chi 
phi) dôi vâi trng ba1  tài san tài chInh, cong nq tài chinh và cong ci von &rçic trInh bay tai 
Thuyêt minh so 3.10. 

a CAC LOAI CONG CU TA! CH!NH 

I Cong ty chxa dánh giá giá frj hcip 1' cOa tài san tài chinh và cOng ncr tài chinh ti ngày k& 
thOc kS'  kê toán do Thông tu 210/2009/Tf-BTC ngày 06/11/2009 cüa Bô Tài chInh ("Thông 

I tu 210") cüng nhu các quy djnh hin hành chua CO huang dan cii the ye vic xác djnh giá tij 
hqp 1' cüa các tài san tài chinh va cong ncr tài chInh. Thông ttr 210 yêu câu áp dung Chuân 

a muc báo cáo tài chinh Quôc tê ye vic tr'mh bay báo cáo tài chinh và thuyêt minh thông tin 
dOi vâi Cong C1i tài chInh nhung khOng dua ra huang dan tuong ducrng cho vic dánh giá Va 

I ghi nhãn cong cii tái chinh bao gôm cá áp dicing giá trj hçrp 1, nhäm phO hcrp vOi Chuân mirc 

a
báo cáo tài chInh QuOc 

MUC TIEU QUAN LV RU! RO TA! CHiNH 

Rüi ro tài chInh bao gm rOi ro thj tru?mg (bao gm rOi ro t giá, rOi ro läi suAt va rOi ro v 
I giá), riM ro tin diing, riM ro thanh khoán vá riM ro lãi suât cüa dOng tiOn. Cong ty không thirc 

a
hin cac bin pháp phOng ngira cac riM ro nay do thiêu thj trithng mua CC Cong cii tài chInh 
nay. 

a 

a 

a 

a 

a 
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I 

U 
CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTTL DAK NONG BAO CÁO TA! CIIINH 

• Dithng Dinh Tién Hoàng, phthng NghTa Tan, Cho nãm tài chinh kêt thüc ngày 3 1/12/2021 
thành phô Gia Nghia, tinh Dãk Nông  

• THUYETMINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(C'ác thuyêt ,ninh nay là bphn hçip thành và can thtçic dQc dng thai vai Báo cáo tài chInh) 

24. CONG CU TA! CHINH (TIEP) 
I 

RU! RO Till TRUNG 
I 

bat dng kinh doanh cüa Cong ty sè chü yêu chju rcii ro khi có sir thay dôi ye t' giá hôi doái 

• và lAi suât. Cong ty không thrc hin các bin pháp phOng ngira rüi ro nay do thiêu thj tnthng 
mua các cong ci tài chInh. 

I 
Rüi ro 1j giá 

I 
Cong t' không có các giao djch ngoi t, theo do, Cong ty së khong ch:u i-ui ro khi có bin 

• dng ye ty giá. 

I Rüi ro Mi suit 

• Cong ty chju Mi ro lài suit trQng yu phát sinh tr các khoán vay chju lâi su,t cia ducic k kit. 
Cong ty chju Mi ro lài suât khi Cong ty vay vOn theo lãi suât thã nOi và lAi suât cô djnh. ROi ro 
nay së do Cong ty quàn trj bang cách duy trI c mirc d hçcp 1' các khoán vay lãi suât CO djnh 
và lãi suât thã nOi. 

Rüi ro ye giá 

Cong ty không chju Mi ro v giá cüa cong cii vn phát sinh tir các khoán du tu vao cong cii 
von do Cong ty khOng có các khoân dâu tu VàO Cong cii vOn. 

RU! RO TIN DVNG 

fl	 ROi ro tin ding xày ra khi mt khách hang hoc di tác khong dáp üng duc các nghia vii 
trong hp dông dn den các tOn that tài chInh cho COng ty. Cong ty có chInh sách tin ding 

fl	 phü hp và thu&ng xuyOn theo dOi tInh hinh de dánh giá xern Cong ty cO chju Mi ro tin ding 
hay khOng. Cong ty không cO bat ki Mi ro tin dung tr9ng yeu nào vai các khách hang hoc 

fl dOitác. 

QUAN LY RU! RO THANH KHOAN 

I	 Mc dIch quân l' Mi ro thanh khoãn nhm dam báo dO ngun vn d dáp frng các nghia vi tài 
chInh hin tai  và trong tisang lai. Tinh thanh khoãn cOng duc Cong ty quán l nhäm dam bào 

I muc phu troi gia cong na den han va tai san den han trong ky a muc co the durac kiêm soat 
dOi vâi so vOn ma Cong ty tin rang có the tao  ra trong k' do. ChInh sách cOa Cong ty là theo 

• dOi thung xuyen CáC yu câu ye thanh khoán hin tai  Va dir kiên trong tuang lai nhäm 
bão Cong ty duy trI dO müc dir phOng tiên mt, cac khoãn vay va dO vOn ma các chU sâ h&u 

U cam kêt gop nhãm dáp ng cac quy djnh ye tinh thanh khoán ngän han  và dài han  han. 

• Bang duâi dày trInh bay chi tit các khoán nq phài trã tài chInh theo thO'i han  thanh toán. S 
lieu trinh bay trên ca sâ dOng tiên chua chiêt khâu cOa cOng n tài chinh theo ngày s&m nhât 

I ma Cong ty phãi trá, bao gOm các khoán gôc và tiên lãi. 

I 

U 

I 

U 
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U 

U 

I 

U 

I 

p 
a 

CONG TV TNHH MTV KHAI THAC CTFL DAK NONG BAO CÁO TAI CHINH 
I Dithng Dinh Tiên Hoàng, phu&ng Nghia Tan, Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2021 

thành phô Gia Nghia, tinh Däk NOng  
I THUYETMINH BAO CÁO TA! CHLNH (TIEP) 

(Các thuyêt ,ninh nay là bphin hip thành và can dttjc ctpc dng thôi vol Báo cáo tài chInh,) 

24. CONG CV TAt CHfNH TIEP) 

CôngnotàichInh Duói I nni Tii1-5 riärn Tong 
VND VND VND 

31/12/2021 
Phãi trá ngithi ban và phái trá khác 23.454.097.907 78 1.620.000 24.235.717.907 
Chi phi phái trã 2.181.708.650 2.181.708.650 

Cong 25.635.806.557 781.620.000 26.417.426.557 

01/01/2021 
Phái trá nguâi ban và phái trã khác 6.616.410.568 78 1.620.000 7.398.030.568 
Chi phi phãi trâ 1.184.261.589 1.184.261.589 

Cong 7.800.672.157 781.620.000 8.582.292.157 

Bang sau day trInh bay chi ti& tài san tài chInh theo rnüc dáo han.  S 1iu duçic trinh bay da 
trên dOng tiên chira chiêt khau, bao gôm các khoán gôc và tiên lAi. 

Tài san tài chInh Dtrói I näm Tix 1-5 nani Tng 

VND \'ND VND 
31/12/2021 
Tiên và các khoãn t.wng dtrng tin 
Phái thu khách hang và phái thu 
khác 

23.806.274.781 
17.4 12.234.899 

23.806.274.781 
17.412.234.899 

Cong 41.218.509.680 41.218.509.680 

01/01/2021 
Tin và các khoãn tuong duong tin 13.909.797.227 13.909.797.227 
Phãi thu khách hang và phái thu 
khác 

13.309.676.197 13.309.676.197 

Cong 27.219.473.424 27.219.473.424 

Ban Giám dc dánh giá murc d tp trung rCii ro thanh khoãn ô mIic bInh thu&ng. Ban Giám dc 
tin tithng rang Cong ty có the tao  ra dü nguOn tiên dê dáp 1mg các nghia vii tài chInh khi den 
han. 

25. NHUG THÔNG TIN KHAC 

25.1 NHUNG SI) KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAI CHINH 

Khong Co sr kin tr9ng yk nào xãy ra sau ngày kt thüc näm tài chInh dOi hOi duçrc diu 
chinh hay cong bô trên Báo cáo tài chInh. 

U 

U 

I 

A 

I 

I 

U 

a 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

a 

U 

a 

U 

U 

U 

U 

U 

a 

U 
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I 
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CONG TY TNHH MTV KHAI THAC CTTL DAK NONG BAO CÁO TAI CHiNH 
Dthng Dinh lien Hoàng, phing Nghia Tan, Cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2021 
thành phô Gia Nghia, tinh Dàk Nong 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP) 
(Các thuyt minh nay là b p/ian hçrp thành và can dtcic dQc &ng th&i v&i Báo cáo tài chIn/i) 

25.2 THONG TIN SO SANH 

Là s 1iu trên Báo cáo tài chmnh cho näm tâi chInh kt thüc ngáy 3 1/12/2020 cüa Cong ty 
TNHH MTV Khai thác Cong trInh Thüy lçii Däk Nông dà duçxc kiêm toán, sau do tiêp tiic 
duçYc diêu chinh bô sung theo Quyet dnh so 193/QD-UBND ngày 24/01/2022 cüa U' ban 
nhân dan tinh Dàk Nông ye vic phê duyt Báo cáo tài chInh Cong ty näm 2020. 

Nguyn Thua Anh 
a Giám dc 

Dák Nông, ngày 26 tháng 01 nám 2022 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

I 

I 

a 

a 

a 

a 

a 

I 

BÜI Thi Loan Bid Thj Loan 
K toán trlthng Ngirôi 1p biu 

= 
* 
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