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CONG TY cô PHAN NLJ'OC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu6c 1i IA, xã SuM Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 
BAO cÁo TAI CHINH HQP NHAT GICrA NIEN DQ 
Qu' 3 cüa nm tài chinh kEt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2021 

BANG CAN DO! KE TOAN HP NHAT GIfTA NIEN DQ 
(Dng dy dü) 

Ti ngày 30 tháng 9 näm 2021 

Dcm vi tInh: VND 

M Thuyt 
CHI TIEU s minh S6cuMk' S6dunäm 

A - TAI SAN NGAN HAN 100 440,364,729,938 546,536,255,633 

1. Tin và các khoãn tuong duo'ng tin 110 V.1 92,295,681,268 45,387,111,284 
1. Tin 111 39,785,704,670 43,158,587,682 
2. Các khoan tuang dw.ing tin 112 52,509,976,598 2,228,523,602 

H. Du tir tài chinh ngin hn 120 
1. Chrng khoán kinh doanh 121 
2. Dv phông giám giá ching khoán kinh doanh 122 
3. Du ttr nn g10 dn ngày dáo han 123 

III. Các khoãn phãi thu ngAn hn 130 66,835,889,619 159,821,592,029 
1. Phãi thungn han  cüa khách hang 131 V.2 61,801,704,372 155,325,121,381 
2. Trã tnxàc cho nguii ban ngn han 132 V.3 2,713,840,671 3,280,701,094 
3. Phãithunibngânhan 133 
4. Phãi thu theo tin d k hoch hcip dng xây dçrng 134 
5. PhaithuvEchovayngânhan 135 
6. Phâi thu ngân hn khác 136 V.4a 2,320,344,576 1,215,769,554 
7. Dijphôngphâithungânhnkhodoi 137 
8. TàisãthiuchrxUI 139 

IV. Hang tn kho 140 276,436,877,950 338,857,339,536 
1. Hang thn kho 141 V.5 276,436,877,950 338,857,339,536 
2. Dr phông giam gia hang tn kho 149 

V. Tài san ngän han khác 150 4,796,281,101 2,470,212,784 
1. Chi phi trã tnràc ngân han 151 V.6a 2,735,536,351 1,893,581,204 
2. Thud giá trj gia tang di.rcc khu trir 152 - 
3. ThuE va các khoãn khác phãi thu Nhà niràc 153 V.12 2,060,744,750 576,631,580 
4. Giao dlch  mua ban Iai  trái phiu ChInh phñ 154 
5. Taisanngânhkhac 155 

Báo cáo nàyphài duic dQc cüng vái Bàn thuyI rninh Báo cáo tàï chInh hqp nhth g1üa niên d5 1 



CONG TV cd PHAN NU'&C GIAI KHAT YEN SAO KHANH HÔA 
Dja chi: Quc I 1A, xä Su6i Hip, huyn Dién Khánh, tinh Khánh HOa, Vit Nam 
BAO cÁo TA! CHfNH HQP NHAT GICrA NIEN DO 
Qu' 3 cUa näm tài chinh kt th(ic ngay 31 thang 12 nm 2021 
Bang can d61 k toán hyp nht gi&a niên d (tiép theo) 

CHI TIEU 
M Thuyt 
so minh ,L . o cuoi ky S du nm 

B- TA! SAN DAt HN 200 125,180,390,837 138,302,728,964 

I. Các khoãn phãi thu dài han 210 200,000,000 87,000,000 
1. Phãi thu dài han  cUa khách hang 211 
2. Trã tnràc cho ngu&i ban dài han 212 
3. VónkinhdoanhO'danvItri,rcthuc 213 
4. Phàithunibdàihan 214 
5. Phàithuvchovaydàihan 215 
6. Phãi thu dài han  khác 216 V.4b 200,000,000 87,000,000 
7. Di,r phóng phãi thu dài han  khO dOi 219 

II. Tài san c6 djnh 220 65,823,781,344 68,260,446,432 
1. Tài san c6 dlnh  hUu hInh 221 V.7 60,298,210,344 64,878,728,432 
- Nguyen giá 222 139,624,195,090 135,062,805,508 
- Giá trj hao mon 112y  k 223 (79,325,984,746) (70,184,077,076) 
2. îàî san c6 djnh thuê tài chinh 224 - 
- Nguyen gia 225 
- Giá trj hao mOn iay k 226 - 
3. Tàisánc6djnhvôhjnh 227 V.8 5,525,571,000 3,381,718,000 
- Nguyêngia 228 5,660,571,000 3,482,968,000 
- Giá frj hao mOn lüy ke' 

h • A III. Bat dQng san dau tu 

229 

230 

(135,000,000) (101,250,000) 

- Nguyéngia 231 
- GiátrjhaomOnlflyk 232 

IV. Tài san d dang dài han 240 1,147,539,742 1,023,972,182 
1. Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han 241 
2. Chi phi xây di,rng cabàn dàdang 242 V.9 1,147,539,742 1,023,972,182 

V. Bu tir tài chInh dãi han 250 
I. Dutuvàocongtycon 251 
2. Du tir vào cong ty han doanh, lien kt 252 
3. Du ur gop vtn vào &in vi khác 253 
4. Dir phOng du tu tài chinh dài hn 254 
5. €Mutunâmgiudnngaydaohn 255 

VI. Tài san dài han  khác 260 58,009,069,751 68,931,310,350 
1. Chi phi trã tnrâc dài han 261 V.6b 58,009,069,751 68,931,310,350 
2. Tài san thud thu nhp hoan 1i 262 
3. Thit bj, 4t tu, phi,i tOng thay th dài han 263 
4. Tai san dãi hn khác 268 
5. Lçii th thi.wng mai 269 

TONG CQNG TA! SAN 270 565,545,120,775 684,838,984,597 

Báo cáo nay phOi thtc.rc dQc càng vOr Ban :huyé't minh Báo cáo tài chmnh hcip nhi gii2a niên d5 2 



CONG TV C6 PHAN NUOC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu& 1 IA, xà Sui Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 
BAO CÁO TAL CHINH HOP  NHAT GIUA NIEN DQ 
Qu' 3 cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nàm 2021 
Bang can dói k toán hqp nht giü'a niên (tip theo) 

CH TIEU 

C - NQ PHA! TRA 

Ma 
S6 

300 

Thuyt 
minh S6cu6ik' S6dunam 

247,764,356,868 370,939,423,470 

I. Nq ngan han 310 247,764,356,868 370,939,423,470 

1. Phãi trâ ngu&i ban ngân han 311 V.10 58,223,785,699 127,565,310,679 

2. Ngi.rii mua trã tin trtràc ngán han 312 V.11 804,629,168 1,133,440,878 

3. Thu6 vã các khoãn phãi np Nhà rnrâc 313 V.12 2,194,945,754 13,958,703,992 

4. Phãi trã ngu&i lao dng 314 V.13 76,069,893,049 81,108,694,631 

5. Chi phi phai trã ngn han 315 V.14 6,087,740,530 15,822,957,707 

6. Phãitrànibngânhn 316 
7. Phai trã theo tin d k hoach hcrp dng xây di,rng 317 
8. Doanh thu chua thc hin ngAn hn 318 
9. Phãi trãngân han khác 319 V.15 6,727,269,851 6,394,382,695 

10. Vay và nçv thué tài chinh ngân han 320 V.16 68,667,853,048 86,143,955,100 

11. DirphOngphãitrãngânhn 321 
12. Qu5 khen th,.râng, phüc lo'i 322 V.17 28,988,239,769 38,811,977,788 

13. Qu5'binh6ngia 323 
14. Giao dlch  mua ban 1a1  trái phiu Chinh phü 324 

11. Nq dài han 330 
1. Phãitrãnguiibándaihn 331 
2. Ngtri mua trã tin truâc dài han 332 
3. Chi phi phãi trã dài han 333 
4. Phãi trã ni b v v6n kinh doanh 334 
5. PhãitrãnibOdàihan 335 
6. Doanh thu chLra thrc hin dài han 336 
7. Phài trã dài han  khác 337 
8. Vay và nçi thus tâi chinh dài han 338 
9. Trái phi6u chuyn d6i 339 
10. C6 phiu tru dai 340 
11. Thu thu nhp hoAn 1a  phài trã 341 
12. D,rphOngpháitradàihn 342 
13. Qu5' phát trin khoa h9c và cong ngh 343 

Báo cáo nàyphài dwç'c dc cling vái Ban thuyll minh Báo cáo tàí chmnh /zQp nhth gU-a nien d 3 
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Oa, ngày 25 thang 10 näm 2021 

Phm Thi Lành 
K toán trirOng 

Nguyn Khoa Bão 
Giám dOc 

jThj HOng Van 
Chü tjch Hi dOng quãn trj 
NguOi di din theo pháp Iut 

CONG TV cö PHAN NU'C GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Quc 1i 1A, x Sui Hip, huyn Diên Khanh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 

BAO CÁO lAt CHINH HOP  NHAT GICTA NIEN DO 
Qu' 3 cUa nAm tãi chinh kt thOc ngay 31 tháng 12 näm 2021 
Bang can d61 k toán hqp nht giü'a niên d (tip theo) 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh S6 cuM k)' S au näm 

D - VON CHU S HUU 400 317,780,763,907 313,899,561,127 

I. Von chü s& hfru 410 317,780,763,907 313,899,561,127 

1. VOn gop cüa chO s hUu 411 V.18 230,000,000,000 230,000,000,000 

- C6phiAu ph thông có quyn biu quylt 4/la 230,000,000,000 230,000,000,000 

- Cphkuzrudai 4/lb 

2. ThngdLrvOncôphân 412 V.18 3,350,161,370 3,350,161,370 

3. Quyèn ch9n chuyn d6i trái phiu 413 

4. V6nkháccüachüsâhthi 414 

5. COphiuquS' 415 

6. Chênh 1ch dánh giá Ii tài san 416 

7. Chénh 1ch t' giá hOi doái 417 

8. Qu5Muttrphattrin 418 V.18 20,373,684,212 15,558,791,433 

9. Qu h trçl sp xp doanh ng1iip 419 

10. Qu5' khác thuc vOn chO sâ hUu 420 
11. Lçii nhun sau thuO chixa phãn phOi 421 V.18 64,056,918,325 64,990,608,324 

- Lqi nhuan  sau thus chwa phán phi 
lüy ke dën cuOi k trithc 421a 7,483,667,564 64,990,608,324 

- Lcri nhuan  sau thul chwa phán ph61 k nay 421b 56,573,250,761 

12. NguOnv6ndutuxâydrngcbàn 422 
13. Lçii Ich cO dOng không kim soát 429 

II. NguOn kinh phi vã qu khác 430 
1. NguOn kinh phi 431 

2. Ngu6n kinh phi d hinh thành tài san cO djnh 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 565,545,120,775 684,838,984,597 

Báo cáo nàyphái dwqc dpc cüng vat Ban thuylt minh Báo cáo tai chinh hqp nhdt giüa nien d5 4 
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Nguyn Khoa Bão 
GiOm dôc 

jnh Thj Hong Van 
ChO tjch Hi dông quOn trj 

Ngtroi di din theo phIp Iut 

CONG TV cö PHAN NU'Ô'C GMI KHAT YN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Quóc I IA, xA Su6i Hip, huy(n Din Khánh, tinh Khánh HOa, Vi(t Narn 
BAO CÁO TA! CHINH HOP NHAT GICJ'A NIEN DO 
Qu9 3 cOa nAin tái chinh kt thOc ngay 31 tháng 12 nAm  2021 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNC KINH DOANH HP NHAT GICIA NIEN DQ 
(Dung dy dO) 

Quy 3 cOa nAm tài chinh kh thOc ngay 31 thIng 12 nAm 2021 

CIII TIEU 
MA 
s6 

Thuyt 
minh Qu 3 nAm 2021 Qu 3 nAm 2020 

Dm vi tlnh: VND 

LAy ké t dmu nAm dmn cu6i kS'  nay 
NAm nay NAm tnràc 

I. Doanh thu ban hang VI cung cp dich  vy 01 VI.1 195,084,413,209 389,921,075,557 1,216,079,264,154 1,286,120,837,667 
2. CIc khoAn giIm trtrdoanh thu 02 

3. Doanh thu (hum v bIn hang vI cung cmp dfrh vy 10 195,084,413,209 389,921.075,557 1,216,079,264,154 1,286,120,837,667 
4. GiIv6nhinbg, II VL2 155,410,786,382 313,755,582,379 995,775,028,045 1,044,990,307,989 
5. Lgi nhun gp v bIn hang va cung Cp dlch v 20 39,673,626,827 76,165,493,178 220,304,236,109 241,130,529,678 
6. Doanb thu hot dng tIi chinb 21 VI.3 460,293,459 42,938,122 931,445,315 368,116,576 
7. Chi phi tIf chinh 

Trong do: chi phi IAi vay 
22 
23 

VI.4 909,130,326 

909,130,326 
1,875,548,657 

1,502,417,990 
3,839,508,601 

3,310,046,818 
6,468,631,433 

5,499,690,482 
8. PhAn IAi hoc I trong cOng ty lien doanh, liCn két 24 

9. ChiphibIn hang 25 VI.5 16,331,953,444 37,568,247,723 103,474,671,561 113,293,228,019 
10. Chi phi quan I doanh nghip 26 VL6 8,146,431,494 13,776,037,476 41,147,660,313 43,432,786,476 
11. Lç1 nhun thuAn tic hoet dng kinh doanh 30 14,746,405,022 22,988,597,444 72,773,840,949 78,304,000,326 
12. Thu nhp ililc 31 VI.7 15,055,135 80,365,350 353,221,470 166,417,109 
13. Chiphildilc 32 VU 78,411,697 84,280,066 123,286,705 195,052,498 
14. LQinhunkhgc 40 (63,356,562) (3,914,716) 229,934,765 (28,635,389) 
15. Tóng lçri nhun km toln tr*rc thum 50 14,683,048,460 22,984,682,728 73,003,775,714 78,275,364,937 
16. Chi phi thum thu nh8p doanh nghip hien hInh 51 V.12 2,972,682,993 4,356,657,513 14,046,081,216 14,741,321,404 
17. Chi phi thué thu nhp doanh nghip hoAn 1e1  52 

18. Lqi nhumn sau thuE thu nhp doanh nghip 60 11,710,365,467 18,628,025,215 58,957,694,498 63,534,043,533 
19. Lç'i nhun sau thum cOa cong ty mc 61 11,710,365,467 18,628,025,215 58,957,694,498 63,534,043,533 
20. Lqi nhun sau thum cOa CO dOng khOng kim solt 62 

21. Ui c ban tr8n c phimu 70 VI.9a 509 632 2,494 2,027 
22. Ui suy giIm tren c6 phi4u 71 VI.9a 509 632 2,494 2,027 

Phm Thj LInh 
Km toIn trirfrng 

Bdo cáo ndyphai du'r,ic IQe cung 'oi Rôs th..'yl, mlnh Bdo cáo ide chin.', h,ip nhd, germ nin dS
5 



CONG TY có PHAN NUOC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
DIa chi: Quc h IA, xA Sui Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh Hàa, Vit Narn 
BAO CÁO TAI CH!NH HQP NHAT GICJ'A NIEN DØ 
Qu' 3 cUa nAm tài chInh kêt thiic ngày 31 tháng 12 näm 2021 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TE HP NHAT GIIJ'A NIEN DO 
(Dung dy dü) 

(Theo phirong pháp gián tip) 

Quy 3 cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2021 

1. 

Clii TIEU 

Luu chuyn tin tu hoot dng kinh doanh 

M5 
S6 

Thuyt 
minh 

Dcm VI tinh: VND 

- ( Luy ketirdau näm den cuoi ky nay 

Näm nay Näm trithc 

1. Lpi nhun trwóc thuJ 01 73,003,775,714 78,275,364,937 
2. Dieu chin/i c/so các khoán: 
- KhAu hao tài san c6 djnh và bAt dng san dAu tu 02 V.7, V.8 9,175,657,670 9,502,540,313 

Các khoãn dx phóng 03 - 
Lâi, I chênh lch t' giá h6i doâi do dánh giá li 
các khoãn mic tin t có g6c ngoi t 04 
Lãi, 1 t hoat dng dAu tu 05 VI.3 (931,445,315) (368,116,576) 
Chi phi lAi vay 06 VI.4 3,310,046,818 5,499,690,482 

- Các khoãn diu chinh khác 07 - 
3. Lçii nhuiin ifr hoit d3ng kinh doanh 

lrwd'c Ihoy ddi v02n Iwu 143ng 08 84,558,034,887 92,909,479,156 
Tang, giàm các khoãn phãi thu 09 90,423,797,411 44,743,125,749 
TAng, giãm hang t6n kho 10 V.5 62,420,461,586 (39,809,733,800) 

- Tang, giãm các khoAn phâi trâ 11 (87,978,224,080) (958,703,742) 
Tang, giâm chi phi trã truâc 12 V.6 10,080,285,452 4,084,886,157 
Tang, giàm chüng khoán kinh doanh 13 
Tin IAi vay dA trá 14 VI.4 (3,310,046,818) (5,499,690,482) 

- Thu6thu nhp doanh nghip dA np 15 V.12 (21,899,810,667) (12,404,655,638) 
Tin thu khãc tü hot dng kinh doanh 16 
Tin chi khác cho hoat dông kinh doanh 17 V.17 (10,455,914,008) (1,619,234,692) 

Lw:s chuyln fiJi, lhuJn lfr hoi1 dng kin/i doanh 20 123,838,583,763 81,445,472,708 

II. Luu chuyn tin tir hoot dng dAu tir 

1. Tin chi d mua sAm, xây drng tAi san c6 djnh và 
cac tài san dài hn khác 21 (5,712,357,042) (8,044,584,885) 

2. Tin thu tir thanh l, nhuçing bAn tài sAn c6 dinh vA 
cAc tài sAn dài hn khAc 22 

3. Tin chi cho vay, mua các cong ci nç cüa 
dan vj khAc 23 

4. TiAn thu hi cho vay, bAn Iai  cAc cOng ci nçi cOa 
dan vj khAc 24 

5. TiEn chi dAu hi gop v6n vào dan vj khAc 25 
6. Tin thu hi dAu tLr gop v6n vào dan vj khAc 26 
7. TiAn thu IAi cho vay, c tire vA Içii nhun ducrc chia 27 VI.3 931,445,315 368,116,576 

Lwu chuyln 1in 1huin th hogl dng du 1w 30 (4,780,911,727) (7,676,468,309) 

Báo cáo nàyphái dwqc dQc cAng vái Ban ihuyJi mmli Báo cáo àí chin/i hQp nhJt giira niên dti 6 



Khánh Hôa, ngày 25 tháng 10 näm 2021 

CONG TV 
c6v '• 

N'(C II T 

CONG TY CO PHAN NUC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu6c I IA, xA Su6i Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh Hàa, Vit Nam 
BAO CÁO TAL CH!NH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
Qu' 3 cüa näm tài chinh kt thác ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Báo cáo Iuu chuyên tin t hçrp nht (tiêp theo) 

CHI TIEU 

111. Luu chuyên tin tir hoyt dng tài chInh 

1. Tin thu tfr phát hành cô phiu, nhn v6n gop cUa 

Ma 
s 

Thuyt 
minh 

LOy k tLr du näm dn cui k' nay 
Näm nay Näm trithc 

chüs&h0u 31 
2. Tin trã I0i v6n gop cho các chü sâ hUu, mua li 

C6 phiu cüa doanh nghip da phát hành 32 
3. Tin thu tü di vay 33 V.16 434,204,619,666 536,795,320,367 
4. Tin trà nq g6c vay 34 V.16 (451,680,721,718) (538,243,205,149) 
5. Tin trá nçi g6c thuê tài chInh 35 
6. C6 tc, lçri nhun dâ trã cho chU sâ h&u 36 V.18 (54,673,000,000) (56,442,000,000) 

Lwu chuyln tien thuàn & hogi d3ng :ài chInh 40 (72,149,102,052) (57,889,884,782) 

Luu chuyn tin thuAn trong nám 50 46,908,569,984 15,879,119,617 

Tin vã tirong dwrng tin c1u nAm 60 V.1 45,387,111,284 16,086,397,317 

Anh huông cüa thay d61 t giá h61 doái quy d6i ngoi t 61 

Tin và ftrong throng tin cuii k5' 70 V.1 92,295,681,268 31,965,516,934 

Phm Thj Lành Nguyn Khoa Bão Trnh Th Hong Van 
K toán tru&ng Giám d6c Chü tjch Hi d6ng quãn trj 

Ngurôi dai din theo pháp Iut 

Báo cáo nàyphái dztçvc dQc cling vó'i Ban thuydz mmli Báo cáo iài chlnh hctp n/zdt gmua nien dt3 7 



CONG TV c6 PHAN NU'Ô'C GIAI KHAT YEN SAO KHANH HÔA 
Dja chi: Quc li 1A, xâ Sui Hip, huyn Dién Khánh, tinh Khánh HOa, Vit Nam 
BAO CÁO TAL CHINH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
Qu 3 cüa näm tài chInh két thüc ngãy 31 thang 12 näm 2021  

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH HP NHAT GIIYA NIEN DQ 
Quy 3 cüa näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

I. D3 DIEM HO3T DQNG 

1. HInhthfrcsô'hthivn 

COng ty Co phân Ntrâc giãi khát Yn sao Khánh HOa (sau day gi tt là "Cong ty" hay "Cong ty 
mc") là Cong ty Co phn. 

2. Linh vuc kinh doanh 
LTnh VITC kinh doanh cüa Cong ty là san xuât. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Hoat dng kinh doanh chInh ca COng ty là: ch bin các san phâm va thi,rc phâm chcrc nang tü yn 
sao. 

4. Chu k' san xut, kinh doanh thông thirOng 
Chu kS'  san xut kinh doanh thông thtr0ng cüa COng ty khOng qua 12 tháng. 

5. Dàc dim hoat dng cüa COng ty trong kr có ãnh htr&ng dn Báo cáo tài chInh hqp nht gifra 
niCn d 

Do ành h.ring cCxa dch Covid-19 lam doanh thu và lqi nhun k5' nay giãm so vài kS' trtiàc. 

6. Cu trüc Tp doàn 

Ip doàn bao gm Cong ty mc và 04 cOng ty con chlu  si,r kim soát cCia COng ty mc. Trong dó,0 1 
cong ty con dLrçyc hçip nhât trong Báo cáo tài chInh hqp nhât gi&a niên d nay và 03 cong ty con 
khOng cltrqc hçxp nhât. 

6a. Thông tin v cu trác T& Joan 
Trong k5', Ip doàn khOng phát sinh vic mua them, thanh 1' hay thoái vn t?i các cong ty con. 

6b. Danh sách Cong ty con du1ic h nh& 

Cong ty chi du ttr vào cong ty con là Cong ty TNHH MTV Cung üng Vt tir Nguyen lieu Khánh 
HOa cO trii sâ chinh tai Vinh Cat, xâ SuOi Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh Hôa, VitNarn. 
Hoat dng kinh doanh chInh ct:ia cong ty con nay là ban buôn to yn và các san phám tfr to yOn, 
nuOi chim yen. Tai ngày kt thOc kS' kê toán, t' 1 1i Ich va t' l quyên biOu quyêt cüa Cong ty tai 
cOng ty con nay là 100% (sO dâu nãm là 100%). 

6c. Cdc Cong ty con bj loçd khôi qua trInh htlp  n/tat 

Ten cOng ty DIa chi trV sO chmnh  
Vinh Cat, xã Sui Hip, 
huyn Diên Khãnh, tinh 
Khánh HOa, Vit Nam. 

Lô NM5, NM6 &rOng só 1, 
Cim Cong nghip Song 
Câu, xâ Song Câu, huyn 
Khãnh Vinh, tinh Khánh 

Cong ty TNHH MTV Cung 
Ong Vt tu Nguyen 1iu Khánh 
HOa 

Cong ty TNHH MTV Nha may 
NuOc giãi khat cao cap YOn 
são Khánh HOa') 

Hoat dng kinh 
doanh chinh 
Ban buôn to yen và 
các san phâm tO tO 
yn, nuOi chim yn 

Ch bin cãc san 
phâm vã thi,rc phm 
chcrc nang tO yOn 

T'1lçxi T'1quyn 
ich biOu quy&  
100% 100% 

100% 100% 

Bàn 1huy1 ,ninh nay ia m5i bp/zn hqp ihành va p/zai dc dQc ciing vái Báo cáo tài chinh hqp nhdt giia niên dO 8 



CONG TV cö PHAN NIJ'C GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu6c 1 1A, xA Su6i Hip, huyn Diën Khánh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 
BAO CÁO TAi CHfNI-I HQP NHAT GiUA NIEN DO 
Qu 3 cüa nAm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hQp nht gi&a niên d (tip theo) 

Hoat diing kinh T' 1 lqi T l quyn 
Ten cOngty Dia chi till S chfnh doanh chlnh fch biu quyt 

HOa 

Cong ty TNHH MTV Yn sào Qu6c 1 1A, ThOn Ox Ban buOn t yn và 100% 100% 

Sanvinest Vit Nam Thnh, xâ Su6i Hip, huyn các san phâm tir to 
Dién Khánh, tinh Khánh HOa yn 

Các Cong ty nay ch.ra thrqc hqp nhAt do chua hot dng kinh doanh nên chi.ra phát sinh sO Iiu ké 
toán. 

7. Tuyên b v khã näng so sánh thông tin trén Báo cáo tài chInh hçp nht gitra niên d 
Các s lieu tuang rng cCia kS'  truàc so sánh thrcsc vâi s 1iu ca kS'  nay. 

8. Nhn viên 
Tai ngày k& thüc kS'  k toán, Tap doàn có 1.054 nhân viên dang lam vic ti các cOng ty trong Tp 
doàn (so dAu näm là 1.034 nhân viên). 

II. NAM TA! CHINH, DON '! TIEN T S1 DUNG  TRONG KE TOAN 

1. Näm tài chInh 

NAm tài chInh cOa Tp doàn bat dAu tr ngày 01 tháng 01 và kt thác vào ngày 31 tháng 12 hang 
näm. 

2. Don vi tin t sfr dung trong k toán 
Dan vj tiên t sCr dung trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do phân Ian các nghip vi duqc 
thrc hin bang dan vj tin t VND. 

III. CHUAN MVC  vA CHE DQ KE TOAN AP D!JNG 

Ch d k toán áp ding 
Tp doàn ap ding cac ChuAn mi,rc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam 
dLrçxc ban hãnh theo Thông t&r sO 200/201411'T-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 huàng dn Ch d 
Ké toán doanh nghip, Thông tix sO 202/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 nàm 2014 htrâng dan Ip 
và trInh bay Báo cáo tài chInh hgp nhât va các thông tu khác hràng dn thrc hin chun mi,rc k 
toán cüa Bt Tài chInh trong vic 1p va trinh bay Báo cáo tài chInh hçip nhât giUa niên dt. 

2. Tuyên b v vic tuán thu chun mlyc k toán và ch d k toán 
HOi dngquán trj va Ban Giám Mc dam bâo dA tuân thu yêu cu cüa các Chu.n mrc K toán Vit 
Nam, Chê d Ké toán doanh nghip Vit Nam duçic ban hành theo Thông ti.r so 200/2014/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 näm 2014, Thông tu s 202/2014/TT-BTC ngày 22 thang 12 näm 2014 clIng nhu 
các thông ttr khac hixàng dan thrc hin chuân mrc k toán cIa BO Tài chInh trong vic Ip và trInh 
bay Báo cáo tài chInh hqp nht gifia niên d. 

IV. cAc CH!NH SACH KE TOAN AP D1rNG 

1. Co s& 1p Báo cáo tài chInh h9'p nht 

Bàn ihuyJt mini, nay là ,n1 b(5 ph<n hqp ihành và phái d,tqc dQc cüng vái Báo cáo tàì chinh hcip nhthgiia niên d5 9 



CONG TV cO PHAN NU'C GIAI KHAT YN SAO KHANH HÔA 
Dja chi: Quc li 1A, xâ Su6i Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh 1-lôa, Vit Nam 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
Qu 3 cüa nAm tái chinh kEt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hçip nht giüa niên (tip theo)  

Báo cáo tài chInh hcip nht dixçic 1p trén c s k toán dn tIch (trir cac thông tin lien quan dn các 
luông tin). 

2. CY s& h9p nht 

Báo cáo tài chinh h?p nhAt gi&a nien d bao gm Báo cáo tâi chInh giQ'a niên dO ca Cong ty mc và 
Báo cáo tài chInh gi&a nien dO cüa cong ty con. Cong ty con là dcyn v chju sir kiêm soát ccia Cong 
ty mc. Sr kiêm soát ton tii khi Cong ty mc có khá näng trirc tiêp hay gián tip chi phôi các chInh 
sách tài chInh va hoat dOng  cCia cong ty con dé thu dLrçlc cac Igi Ich kinh tê tcr các hoat dOng nay. 
Khi xác dnh quyên kim soát có tInh dn quyn biu quyêt tim nAng phát sinh tr các quyn chQn 
mua hoc cac cOng ctx nçi va cong ci,i vOn có the chuyên dOi thành cô phiu phô thông t?i  ngày két 
thic k' k toán. 

Kt qua hoat &ng kinh doanh cCxa cac cong ty con duçc mua Iai  hoc ban di trong k' dLrQrc trInh 
bay trong Báo cáo két qua hoat  dQng kinh doanh hp nhât gi&a niên dO tir ngày mua hoc cho den 
ngày ban khoán dau Ui a cOng ty con do. 

Báo cáo tài chinh giQa nién dO cüa cOng ty mc va cOng ty con sCr dmg dê hcp nhât di.rçic 1p cho 
cüng mOt k' kO toán va áp ding cac chInh sách k toán thông nhAt cho cac giao djch và sir kin 
cüng l°ai trong nhfrng hoàn cãnh nrang tr. Trong tnthng hçrp chInh sách ké toán cüa cOng ty con 
khác vâi chInh sách kO toán áp ding thông nht trong Ip doan thI Báo cáo tài chInh cOa cong çy 
con së có nh&ng diu chinh thich hcip tnrâc khi sCz dvng  cho vic 1p Báo cáo tài chInh hçp nhât 
gitta niên dO. 

S dtr cac tài khoãn trén Bang can di k toán giOa cac cOng ty trong cüng Tp doàn, các giao djch 
nOi bO, các khoán IAi nOi bO chi.ra th,rc hin phát sinh tfr cac giao djch nay phai thrçc Ioai tth hoàn 
toàn. Các khoãn lOchi.ra thirc hin phátsinh tr cac giao djch nOi bO cüng drçic loi bô tth khi chi 
phi t?o nen khoãn 10 do không the thu hôi dtrc 

Lçii ich cCia c dOng không kim soát th hin phAn lâi hoc 1 trong kt qua kinh doanh và tài san 
thuAn cOa cong ty con không dtrçic näm giU b01 Tp doàn và &rçYc trInh bay a khoân mzc riêng trén 
Báo cáo két qua hoat clOng  kinh doanh hqp nht gifla niên dO và tren Bang can dM k toan hcip nhât 
gi&a niên dO (thuôc phân von chCi sâ h&u). Lçii Ich cOa cô dOng không kiêm soát bao gôm giá trj các 
Igi Ich cOa cO dông khOng kim soát t?i ngày hçp nht kinh doanh ban du và phân Icyi Ich cüa cô 
dông khOng kiêm soát trong bin dOng cOa von chi.i sâ hthi kê tfr ngày hcip nhât kinh doanh. Các 
khoán I phát sinh tai cong ty con dircc phân bô tircxng án voi phán sâ h&u cOa c dông khOng kiérn 
soát, kê cá tnr&ng hcip sO l dO kin han phAn sâ hitu cüa cô dOng không kiêm soát trong tài san thuân 
cOa cong ty con. 

3. Các giao dch bang ngoi t 
Các giao djch phát sinh bang ngoai t &rçvc chuyn di theo t giá t?i  ngày phát sinh giao djch. So 
thr các khoãn miic tiên t có gc ngoi t ti ngày kt thOc kS' k toán dirçic quy dôi theo t giá tai 
ngày nay. 

Cheith lch t giá phát sinh trong k' tr các giao djch bAng ngoai t thrçic ghi nhn vao doanh thu 
hoat dOng tài chInh hoc chi phi tài chInh. Chénh lch t) giá do dánh giá lai  các khoán mic tiên t 
cO g6c ngoi t ti ngày ket thtc kS' ké toán sau khi bü trr chênh 1ch tang và chênh lch giam 
duçc ghi nhn vào doanh thu hoat  dOng tài chInh hoc chi phi tài chinh. 

Ban thuyJi minh nàylà m! b5phn hçip ihànl, Va p/,ai dwçxc d9c ding v&i Báo cáo tài c/imnh hqp nM: giio nien d5 10 



CONG TV CO PHAN NUcYC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu6c I 1A, xâ Su6i Hip, huyn Diën Khánh, tinh Kliánh Hôa, Vit Nam 
BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DO 
Qu' 3 cUa nãm tài chinh kt thüc ngày 3, thang 12 nm 2021 
Bàn thuyt minh Bão cáo tài chlnh hQp nht giva nien d (tip theo) 

T giá sCr diing c1 quy di cac giao djch phát sinh b&ng ngoai t là t giá giao djch thirc t tai  th&i 
diem phát sinh giao djch. T giá giao dlch  thrc t di vài các giao djch bang ngoi t dtrçic xác 
djnh nhis sau: 
• DM vai hqp dng mua ban ngoai té (hcrp dng mua ban ngoai t giao ngay, hcp ding kS' han, 

hqp dông tIxng lai, hcip ding quyen ch9n, hcip dông hoán di): t giá k két trong hcip ding 
mua, ban ngoai t gi&a Tp doàn và ngãn hang. 

• Di vài nç phâi thu: t giá t giá mua ngoi t cua ngân hang thucxng mai  nai Tp doàn chi 
djnh khách hang thanh toán tai  thai diem giao djch phát sinh. 

• Di vâi nq phãi trâ: t giá ban ngoai t cüa ngân hang thi.rang mai  nth Ip doàn dv kiên giao 
djch tai  thi diem giao djch phát sinh. 

• DM vài cac giao djch mua sm tài san hoc cac khoán chi phi dtrqc thanh toán ngay bang ngoai 
t (khong qua các tài khoàn phãi trâ): t giá mua ngoai t cüa ngân hang tlnrang mai  ni Tp 
doan thi,rc hién thanh toán. 

4. Tin và các khoãn tlro'ng dLrong tin 

Tin bao gm tin mt va tin gui ngân hang không k' han. Các khoán tLwn dtwng tin là các 
khoàn dâu ftc ngän hn cO thci han  thu hôi khong qua 3 tháng kê t& ngày dau tLr, có khã nang 
chuyen di dê dàng thành mt hrccng tin xac djnh va không có rtii ro trong vic chuyên di thành 
tiên tai thyi diem báo cáo. 

5. Các khoãn du tir tài chinh 
Các k/zoân iliu 1w nrn gifr d& ngày dáo hin 
Khoân dAu ti.r thcçrc phân loai lànm gi& dn ngày dáo han khi Tp doân có ' djnh và khá nAng gi& 
den ngày dáo han. Các khoân dâu ti.r näm gi den ngày dáo han bao gôm: các khoân tién gi:ri ngãn 
hang có kS' han (bao gôm Ca CáC loai tin phiu, kS' phiêu), trái phiêu, cô phiu ru dãi ben phát hành 
bat buc phãi mua lai tai mt thi diem nhât djnh trong tung lai và cac khoân cho vay näm gi& 
den ngày dao han vâi mi,ic dich thu lãi hang kS'  và các khoân dâu ftc nàm gi den ngày dáo han 
khác. 

Các khoân du ftc nAm gi0 dn ngày dao han thrçcc ghi nhn ban du theo giá gc bao gm giá mua 
va cac chi phi lien quan dn giao djch mua các khoán dâu tu. Sau ghi nhn ban du, các khoãn du 
tu nay thrc ghi nhn theo giá trj có the thu hi. Thu nhp IAi tir các khoãn dâu ftc nãm gi& den 
ngày dáo han sau ngày mua duqc ghi nhn tren Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trên cs 
dr thu. Lãi dtrgc hLrng tnràc khi Tp doàn nàm gi& dtrc ghi giàm tth vào giá gôc t?i  thai diem 
mua. 

Khi CO các bang chüng chAc clin cho thy mt phn hoc toàn bQ khoán du ftc có th khong thu 
hôi disçxc va so ton that thrçcc xac djnh mt cách dáng tin cy thi ton that dtrçxc ghi nhn vào chi phi 
tài chInh trong k5' va giãm trr tri,rc tiep gia trj du ftc. 

6. Các khoan phãi thu 

Các khoàn nç phài thu dtrqc trinh bay theo giá tn ghi so tnmr di cac khoán dv phong phãi thu khó 
dôi. 

Vic phãn loai các khoãn phãi thu là phái thu khách hang và phai thu khác di.cc thvc hin theo 
nguyen tàc sau: 
• Phâi thu cCa khách hang phan ánh cac khoãn phài thu mang tInh cht thixang mai phát sinh tir 

giao djch Co tInh chat mua — ban gi&a Tp doàn và ng.c&i mua là dan vi dc 1p vài Tp doàn, 
bao gôm Ca các khoân phái thu v tien ban hang xuât khâu üy thác cho dan vi khác. 

Bàn thuyet mini, nay là m(31 bc5ph<n  Izçtp ihành và plzái dwqc dcc ding vái Bdo cáo tài chIn/i hcip nhat giIa niên d(5 11 



CONG TY cö PHAN NUC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu6c I IA, xa SuM Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh 1-lóa, Vit Nam 
BAO CÁO TA! CH!NH HOP NHAT GIIYA NIEN DQ 
Qu 3 cüa nãm tãi chinh k& thüc ngay 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh  Báo cáo tài chInh hQp nht gi&a niên d (tip theo)  

• Phái thu khác phãn ánh cac khoán phãi thu không có tInh thLrcrng mai,  khong lien quan dn 
giao djch rnua — ban. 

Dir phông phài thu khó dôi ckrçic 1p cho trng khoàn nç phái thu khó dôi can ctr vào tuM nqquá 
han cüa cac khoán n sau khi dâ bi trr vài khoan nçx phai trá (nu co) hoc dir kien mrc ton that có 
th xáy ra, ci the niur sau: 
• DM vài nq phãi thu qua han thanh toán: 

- 30% giá trj d6i vài khoãn ncr phài thu qua hn tir trén 6 thang den du&i 1 nãm. 
- 50% giá trj dM vài khoãn ncr phài thu qua han  tü I nam dn dtrâi 2 nãm. 
- 70% giá trj dM vâi khoân ncr phài thu qua hn tr 2 nám den thrài 3 nãm. 
- 100% giá trj dM vài khoãn ncr phái thu qua han  tr 3 näm trè len. 

• DM vai ncrphai thu chira qua han thanh toán nhtrng khó Co khã näng thu hôi: cAn ccr vào dr 
kiên mrc ton tht dé 1p dr phông. 

Tang, giãm s dtr dir phông nq phãi thu khO dôi cn phái trIch Ip tai  ngày k& thüc kS' kE toán thrgc 
ghi nhn vao chi phI quãn l' doanh nghip. 

7. Hãngtnkho 

Hang tn kho chrçrc ghi nhn theo giá thp hcrn gi&a giá g6c và giá trj thuân có the thirc hin thrçrc. 

Giá gc hang tn kho ducrc xác djnh nhis sau: 
• Nguyen 4t lieu, hang hóa: bao gm chi phi mua và cac chi phi lien quan trrc tip khác phát 

sinh d cO cltrçrc hang tn kho dja dim va trang thai hin tai. 
• Chi phi san xut kinh doanh d& dang: chi bao gcm chi phi nguyen vt Iiu chInh, nguyen vt 

lieu phi và chi phi vt tu. 
• Thành phm: bao gm chi phi nguyen vat Iiu, nhân cong trrc tip và chi phi san xuát chung 

cO lien quan trrc tiêp dtrçxc phân bô dra trên müc dO hoat dOng  binh thtr&ng. 

Giá xuAt kho dtrçrc tinh theo phuung pháp bInh quân gia quyn va dtrçrc hach toán theo phtrcrng 
pháp ké khai thii?rng xuyên. 

Giá trj thun có th tic hin duçrc là giá ban uàc tinh cüa hang tn kho trong kS' san xut, kinh 
doanh bjnh thiixng trr chi phi uàc tinh de hoàn thành và chi phi uâc tinh cn thi& cho vic tiéu thi 
chüng. 

Dr phông giâm giá hang tn kho thrçrc 1p cho tCrng mt hang tn kho cO giá gc lan hcm giá fri A.. .. s A A thuan co the tic hiçn dtrçrc. Tang, giam so thr dir phong giam gia hang ton kho can phai trich lap 
tai ngày k& thuic k5' k toán dirçrc ghi nhân vào giá von hang ban. 

8. Chi phi trã triroc 

Chi phi trà tnràc bao gm cac chi phi thrc t da phát sinh nhirng có lien quan dn kt qua hoat 
dng san xuât kinh doanh ccxa nhieu kS' ke toán. Chi phi trã trtrâc cüa Tp doàn chcj yu là giá frj Icri 
the kinh doanh, giá trj thtrcxng hiu, clii phi cong ci,i, dvng cii, clii phi thue mt bang và chi phi scra 
ch&a tài san. Cácchi phi trã truàc nay thrqc phãn bô trong khoàng th&i gian trá trirâc hoc thi gian 
các li ich kinh té tirclng &ng di.rcic tao ra tr các chi phi nay. 

A Lçn the kwh doanh 

Bàn thuydt mmii nay là 'nç$i bO plidn hcrp thành và p/zài dwqc dcc cling yam Báo cáo tam chinh hcp n/id: gita nien d 12 



CONG TV C5 PHAN NUóC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu6c I 1A, x Sui Hip, huyn Diën Khánh, tinh Khánh Hóa, Vit Nam 
BAO cÁo iAi CHfNH HOP NHAT GICA NIEN DO 
Qu 3 cOa näm tãi chInh kt thOc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hp nhgt giüa niên d (tip theo)  

Lçi th kinh doanh thrçxc ghi nhn theo s Iiu Biên bàn xác djnh giá frj doanh nghip ti thai dim 
ngày 30 thang 6 nAm 2014. Lçi th kinh doanh dtrqc phân b vao chi phi theo phucxng pháp dumg 
thang trong 10 näm. 

C'hi phi thwong Iziu 
Chi phi thtxong hiu phãn b vào chi phi theo phwmg pháp dtr&ng thing trong 03 näm. 

Cong cii, dyng cy 
Các cong ciii, dvng ci dã dtra vao scr dung dLrcYc phân b vao chi phi theo phucmg pháp dithng thang 
vâi th&i gian phân bô không qua 24 tháng. 

Chi phi lhuê rnt btng 

Chi phi thuO mt bang trã trtric th hin khoân tin thuO dA trá cho rnt b&ng dang sir ding. Tin 
thuê mt bang thrçic phân bô vao chi phi theo phircrng pháp dtrmg thäng tuong Crng vâi thii gian 
thuO. 

Chi phi sfra chüa tài san 

Chi phi sira chira tài san phát sinh mt IAn có giá trj lan dtrqc phân b vào chi phi theo phuang 
pháp dtrang thang trong 36 tháng. 

9. Tài san c dinh hfru hmnh 
Tài san c6 djnh hun hInh dtrçc th hiên theo nguyen giá trir hao mOn lily k. Nguyen giátài san c 
djnh hiru hInh bao gOm toàn b cac chi phi ma Tp doàn phài bO ra dé có thrçvc tài san cô djnh tinh 
dn thai diAm dtra tài san do vao trang thai sn sang sir ding. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn 
ban dâu chi thrçc ghi tang nguyen giá tài san cô dnh nêu các chi phi nay chãc chãn lam tang lqi Ich 
kinh té trong ttrcmg lai do sir diing tài san do. Các chi phi phát sinh khOng thOa man diu kin trén 
dLrçc ghi nhn là chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'. 

Khi tài san c djnh hUn hInh dtrqc ban hay thanh l, nguyen giá va giá trj hao mOn lüy k dtrçxc xóa 
so và lãi, lô phát sinh do thanh 1' dtrqe ghi nhn vao thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c djnh hiru hinh thrçic khAu hao theo phixcrng pháp thr&ng thing dira trên thai gian hUn 
ding i.ràc tInh. So nAm khâu hao cüa các loi tài san cô djnh hiru hinh nhu sau: 

Loai tâi san c dinh S näm 
Nhà cira, vt kin true 05 — 20 
May moe và thit bj 05— 10 
Phi.rang tin vn tái, truyn dAn 05 — 10 
Thit bj, diving cv quan I 05 — 08 
Tài san c djnh khác 05 

10. Tài san c6 dinh vô hInh 
Tài san c dnh vo hInh thrc the hin theo nguyen giá tnt hao mOn lily k. 

Nguyen giá tài san c djnh vô hinh bao gm toàn b các chi phi ma Tp doàn phâi bO ra d có 
dtrçvc tài san cO djnh tinh dn thai diem thra tài san dO vào trang thai sAn sang sir dvng. Chi phi lien 
quan dn tài san cô djnh vo hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban dAu di.rqcghi nhn là chi phI san 
xuât, kinh doanh trong k' tnt khi cãc chi phi nay gan hAn vài mt tài san cô djnh vô hInh the và 
lam tang hi Ich kinh tê tin các tài san nay. 

Bàn 1/:uyét min/ nay là mt bc5 ph<in hcip zhành va phài diiqc dQc cüng vái Báo cáo àí chInh hQp nhth gi(kz nién dç 13 
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Khi tài san c djnh vo hinh duçxc bàn hay thanh l', nguyen giá và giá trj hao mon lüy k duc xóa 
so và lâi, l phát sinh do thanh I' dirge ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

Tài san c djnh vô hInh cüa Ip doàn gm: 

Quyen sfr dyng dI. 
Quyn si:r dvng  dAt là toàn b cac chi phi thrc t Tp doàn dã chi ra có lien quan trirc tiêp tài dat scr 
dvng, bao gôm: tin chi ra dé có quyen scr di,xng dAt, chi phi cho den bü, giãi phóng mt bang, san 
lap mt bang, 1 phi tnrâc ba...  Quyn scr dung dat cüa Tp doàn bao gm dAt a lâu dài và dAt trông 
cay lâu nàm có thai han  dn näm 2048. Ip doàn không trich khAu hao dôi vâi toàn b quyn scr 
ding dAt. 

Chwong trin/: phan mrn may tIn/s 
Chi phi lien quan dn các chxang trInh phAn mm may tinh khong phãi là mt b phn gan kAt vol 

phân cong có lien quan dirge v6n hoá. Nguyen giá cüa phAn mêm may tinh là toàn bO các chi phi 
ma Tp doàn da chi ra tInh den thai diem dixa phân mêm vào scr diving. Phân mêm may tInh thrgc 
khAu hao theo phircrng pháp thr&ng thang trong 05 nAm. 

11. Chi phi xây ding co' ban d& dang 
Chi phi xây dirng Ca bàn dO dang phàn anh eác clii phi lien quan trijc tiêp (bao gm cã chi phi lãi 
vay có lien quan phO hgp vOi chinh sách k toan cüa Tp doàn) den các tài san dang trong qua trInh 
xây drng, may moe thiêt bj dang lap dt dé phiic viii cho mic dIch san xuât, cho thuê và quãn l' 
cüng nhi.r chi phi lien quan dn vic scra cha tài san cô djnh dang thc hin. Các tài san nay dirge 
ghi nhn theo giá gc và không dirge tinh khau hao. 

12. Các khoãn n phãi trã và chi phi phãi trã 
Các khoân ng phãi trâ va ehi phi phái trâ dirge ghi nhn cho s tiAn phái trâ trong tl.rang lai lien 
quan d&i hang hóa va djch viii dã nhn dirge. Chi phi phãi trã dirge ghi nhn di,ra trén các ithc tinh 
hgp l ye so tiên phãi trã. 

Vice phân loi cáe khoân phai trâ là phái trá ngirai ban, chi phi phâi trâ và phâi trã khác dirge thrc 
hin theo nguyen täc san: 
• Phãi trâ ngtr&i ban phán ánh eác khoãn phâi trâ mang tinh chAt thircrng mai  phát sinh tir giao 

djeh mua hang hóa, djeh vi, tài san va ngirOi bàn là don vj de 1p  vOl Tp doàn, bao gm cã 
các khoãn phái trá khi nhp khâu thOng qua ngir&i nhn üy thác. 

• Chi phi phai tràphàn ánh cáe khoãn phài trã cho hang hóa, djch viii dã nhn dirge tfr nguxi ban 
hoc dã eung cap eho ngirai mua nhirng chira chi trà do chira eó hóa don hoc chira dü h so, 
tài lieu kê toán và cáe khoân phãi trà eho ngirOi lao dng ye tiên hrong nghi phdp, cáe khoãn 
chi phi san xuAt, kinh doanh phái trich trirOc. 

• Phãi trã khác phàn anh các khoán phai trâ khOng có tinh thirong mai,  khOng lien quan dn giao 
djeh mua, bàn, eung cap hang hóa djch vi. 

Cáe khoan ng phài trã và ehi phi phai trã dirge phân loai ngân han  và dài han  trén Bang can d6i k 
toán hgp nhât gi&a niên d can er theo k5' han  eOn  lai tai ngày kt tháe k5' ke toán. 

13. Vnchüs&huu 
VEn gop cüa c/sO so hfru 
Vn gop cUa chü sO hUu dirge ghi nhn theo s vn the t dã gop eüa eáe eO dOng cüa Cong ty. 

Thng dir v4n cJphn 

Bàn 1huye1 mini, nay là m1 bp/iin hp thành và phái dupc dQc cling vái Báo cáo íàì cl,lnh /,p niidi gffa nien d 14 
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BAO CÁO TAI CHINH HOP NHAT GIU'A NIEN DQ 
Quy 3 cUa nm tài chinh k& thUc ngãy 31 tháng 12 näm 2021 
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Thng du vn c phAn dtrçxc ghi nhn theo s6 chênh lch giUa giá phát hành và mnh giác phiu khi 
phát hành lan du hoãc phát hành bô sung, chênh lch gifla giá tái phát hành và ia tn so sách cüa cô 
phiu qu va câu phan v6n cüa trái phiu chuyên dôi khi cláo han.  Chi phi tlVc  tiêp lien quan den vic 
phát hành bô sung cô phiu va tái phát hành cô phiu qu thrçvc ghi giâm thng dir vn cô phAn. 

14. Phãn phi lçn nhun 
Lqi nhun sau thus thu nhp doanh nghip dixqc phân phi cho các c dông sau khi da trIch 1p  các 
qu theo Diu 1 cüa Cong ty cüng nht.r cac quy djnh cCia pháp 1ut và dã dtrqc Dai hOi dông c 
dông phê duyt. 

Vic phân phi lqi nhun cho các c dông thrçrc can nhc dn cáckhoân niic phi tin t nm trong 
lcvi nhun sau thuê chua phân phoi có the ânh huàng den 1ung tiên và khà nàng chi trâ CO trc nhis 
lãi do dánh giá li tài san mang di gop vn, lãi do dánh giá Iai  các khoàn mvc  tiên t, các cong ciii 
tãi chInh và các khoàn mic phi tién t khác. 

C tc ducic ghi nhn là ncr phâi trâ khi dirge Di hi dng c dông phé duyt và CO Quyt djnh chi 
trã cô t(rc cüa Hi dong quàn trj. 

15. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hoá, lhành phám 
Doanh thu ban hang boa, thành phm thrgc ghi nhn khi ding thai thOa mAn các diu kiin  sau: 
• Tap doàn dA chuyn giao phn Ian rCii ro và Igi Ich gân lin vài quyn sà hiu hang hóa, san 

phâm cho ngix1i mua. 
• Tp doàn dã không cOn nm giU quyn quãn l hang hóa, san phm nhu ngu?i sâ hihi hang 

hóa, san phâm hoc quyên kiêm soát hang hOa, san phâm. 
• Doanh thu dirge xác djnh tlwng d6i che chin. Khi hçrp dng quy djnh ngu&i mua dirge quyn 

trá lai  hang hóa, san phâm dA mua theo nhüng diêu kin ci the, doanh thu chi dirge ghi nhn 
khi nh&ng diCu kin ei,i th do không cOn tn t?i  Va ngLr&i mua không dixqc quyn trã lai  hang 
hóa, san phâm (tth tnthng hgp khách hang có quyén trã li hang hóa, san phâm duài hmnh thiic 
dôi lai dO ly hang hóa, dlch  viii khác). 

• Tp doàn da hoc s thu dirge Igi ich kinh t tr giao djch ban hang. 
• Xáe djnh dirge chi phI liOn quan dn giao djch ban hang. 

TiJn Mi 
Tin lAi di.rgc ghi nhn trOn ca sa thOi gian và lAi sut thirc th trng ks'. 

16. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gOm lAi tin vay và cac chi phi khác phát sinh lien quan trie tip dn cáe khoân 
vay. 

Chi phi di vay dirge ghi nhn vào chi phi khi phát sinh. Tnr&ng hcip chi phi di vay lien quan tri,re tip 
dn vic dâu ti.r xay drng hoc san xuât tài san di dang can cO mt th&i gian dü dài (trên 12 thang) d 
cO the dim vao sCr dvng  theo miie dich djnh tri.râc hoc ban thI chi phi di vay nay diigc tinh vào iá tn 
cüa tâi san do. Di vài khoàn vay riOng phic viii vic xây di,rng tâi san c6 djnh, bat dng san dâu tir, 
lAi vay dtrçrc von hóa kO Ca khi th&i gian xay drng dirai 12 tháng. Các khoân thu nhp phát sinh tr 
vic dâu tu tam  thai cac khoán vay duc ghi giâm nguyen giá tài san có lien quan. 

D6i vâi cac khoãn v6n vay chung trong do có sr ding cho mvc  dich dAu tir xây dirng hoc san xuAt 
tài san dâ dang thI chi phi di vay vOn hóa dirge xác djnh theo t 1 von hóa dOi vâi chi phi lüy k 

Bàn Ihuye't minh nay là m1 bc5ph<mn hcip thànl, và phái dwçic dQc cling vol Báo cáo tàí chinh hqp nhdt giia nién d5 15 
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binh quân gia quyên phát sinh cho vic dAu Ur xây di,rng cc bàn hoc san xut tài san do. T' l von 
hóa dirçc tinh theo t' 1 lãi suAt bInh quân gia quyn cüa các khoàn vay chLra trá trong kS',  ngoi trir 
các khoân vay riêng bit phic v cho mc dich hInh thành mt tài san cij th. 

17. Các khoãn chi phi 
Chi phi là nhUng khoãn lam giãm lçii ich kinh th dLrçlc ghi nhn ti th?i dim giao djch phát sinh 
hoc khi cO khã näng twYng dM chãc chän së phát sinh trong tirclng lai khOng phân bit cia chi tiên 
hay chua. 

Các khoàn chi phi và khoân doanh thu do no tto ra phài dtrçvc ghi nhn dng th&i theo nguyen the 
phü hçrp. Trong tru&ng hcip nguyen täc phü hçrp xung dt vri nguyen tAc thin trQng, chi phi thrqc 
ghi nhn cAn ccr vào bàn chit và quy djnh cüa các chuân mrc k toán dé dam bào phán ánh giao 
djch mOt  each trung tic, hqp l. 

18. Thud thu nhp doanh nghip 
Chi phi thus thu nhp doanh nghip bao gm thus thu nhp hin hành và thuê thu nhp hoAn lai. 

Thul Thu ,zhp hin hành 

Thuê thu nhp hin hành là khoân thud chrqc tInh dra trên thu nhp tinh thus. Thu nhp tInh thu 
chénh lch so vôi lçi nhun k toán là do diêu chinh cac khoãn chénh loch t?m thai gi&a thuê va kê 
toán, cac chi phi không dLr9'c trr cüng nhtr diu chinh cac khoân thu nhp khong phâi chu thu và 
cac khoán 10 duqc chuyên. 

Thulihu nhIp hodn Içii 
Thus thu nhp hoãn l?i  là khoàn thus thu nhp doanh nghip se phãi ntp hoc së dtrcic hoàn lai do 
chênh lch t?m  thai giita giá trj ghi so cCxa tài san va nq phái trã cho mic dich 1p Báo cáo tâi chinh 
va c s& tInh thus thu nhp. Thuê thu nhp hoAn lai phái trá duc ghi nhn cho tht ca các khoân 
chênh léch t?m  th&i ehju thu& Tài san thuê thu nhp hoAn lai  chi duxqc ghi nhn khi chAc chän 
trong tlwng lai s có lçii nhun tinh thus de sCr dicing nh&ng ehénh lch tam  th&i chrçrc khâu trir nay. 

Giá frj ghi sO cüa tài san thuê thu nhp doanh nghip hoAri lai thrçic xem xOt lai vào ngày kêt thüc 
kS' kê toán va së thrcic ghi giãm dn mCrc dam báo chAc chAn có dü lcii nhun tinh thuê cho phép lçri 
ich cüa mt phn hoc toàn b tài san thuê thu nhp hoAn lai thrçrc scr dung. Các tài san thue thu 
nhp doanh nghiep hoAn Iai chira dtrqc ghi nhn trtrâc day duqc xem xét lai vào ngày két thüc kS' 
k toán va thrçvc ghi nhn khi chAc chän có dü Igi nhun tInh thué dé có the sCr diing các tài san thué 
thu nhp hoAn lai chtra ghi nMn  nay. 

Tài san thus thu nhp hoAn iai va thus thu nhp hoAn lai  phãi trá thrqc xác djnh theo thus sut d,r 
tinh se ap dvng  cho nAm tài san dirqc thu hôi hay nq phái trâ duqc thanh toán dra trén các mirc 
thu suât có hiu 1rc tai  ngày kt thác k' ké toán. Thuê thu nhp hoãn 1i di.rc ghi nhn vào Báo 
cáo kt qua hoat dng kinh doanh va chi ghi tr%rc tiép vao von chü s hu khi khoãn thuê do lien 
quan den các khoân muc  dirqc ghi thang vào v6n chü sâ hthi. 

Tài san thu thu nhp hoAn lai va thud thu nhp hoAn 13i phái trá thrc bü tth khi: 

• Tp doãn có quyn hçip pháp drçie bü trir giUa tài san thud thu nhp hin hành vài thud thu 
nhp hin hành phái nQp; và 

• Các tài san thus thu nhp hoAn !ai và thud thu nhp hoAn lai phài trà nay lien quan dn thus thu 
nhp doanh nghip duçc quãn l2 bâi cüng mtt cc quan thuê: 
- DM vâi cing mt drn vl chju thus; hoc 

Ban zhuy: mmli nay là mz b$ph<in hcvp ihành và phái duiic d,c càng vái Báo cáo Iàì cl,inh hcip nhdi giüa niên d 16 
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Tp doàn dr djnh thanh toán thuthu nhâp hin hành phài trá và tài san thud thu nhp hin 
hành trên ca sà thuân hoc thu hôi tài san dông th&i vâi vic thanh toán nq phài trã trong 
trn k' Urcmg lai khi cac khoàn trQng yu cüa thud thu nhp hoãn iai phãi trã hoc tài san 
thuê thu nhp hoãn iai thrçvc thanh toãn hoc thu hôi. 

19. Ben lien quan 

Các ben duvc coi là lien quan nu rnt ben có khá nang kim soát hoc có ânh htrâng dáng ké di 
vài ben kia trong vic ra quyêt djnh cac chInh sách tài chInh va hot dng. Các ben cQng duc xem 
là ben lien quan nêu ccing chju sir kiêm soát chung hay chju ãnh htrâng dáng kê chung. 

Trong vic xem xét mM quan h cüa các ben lien quan, bàn cht cüa mM quan h duc chü trQng 
nhiu hcm hInh thtrc pháp l'. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MJC TRINH BAY TRONG BANG CAN oOi 
KE TOAN HçW NIIAT GIfYA MEN DQ 

1. Tin và các khoãn tirong dirong tin 

S cuM k' s6 du nàm 
Tin mt 3.146.449.189 2.001.343.882 
Tin gCri ngân hang không k5' hn 36.639.255.481 41.157.243.800 
Các khoãn Urcmg thrcmg tin (Tin gzi ngán hang 
có /cj> hQn gôc không qua 3 tháng) 52.509.976.598 2.228.523.602 
Cng 92.295.681.268 45.387.111.284 

2. Phãi thu ngn hn cüa khách hang 

Scu6ik' S6dunäm 
Phái thu cdc ben lien qua!: 31.797.677.715 128.761.381.537 
Cong ty TNHH Nhà ntnc MTV Yn são Khánh 
HOa 29.532.525.109 114.797.547.879 
Cong ty C phAn Ntric giài khát Sanest Khánh 
I-lOa 770.464.246 13.542.575.059 
Cong ty TNHH MTV Du ljch Sanest Tourist 731.616.160 91.740.698 
Cong ty TNHH MTV Nhà hang Yn sao Khánh 
Hôa 131.472.000 13.543.530 
Cong ty TNI-H-1 MTV Quâng bá san phm và Nhà 
hang Yen sào Khánh HOa 376.992.000 223.144.250 
COng ty TNHH MTV NuOi trng Thüy san 
FISHSAN 253.440.000 37.596.943 
COng ty TNHH MTV Sanest Khánh HOa 1.168.200 55.233.178 
Phâi Thu các khdch hang k/uk 30.004.026.657 26.563.739.844 
Cüa hang tng hçip - Cong ty C6 phn du ljch 
thtrong mai Nha Trang 10.532.240.356 10.532.240.356 
Cong ty TNHT-1 MTV Yn Sào Phü Khánh 6.099.983.796 9.765.847.096 
Cong ty TNHH MTV IVNEST Vit Nam 2.865.397.444 4.950.152.924 
Các khách hang khác 10.506.405.061 1.315.499.468 
Cong 61.801.704.372 155.325.121.381 

Ban ihuyé: mini; nay ia ,n51 b3 ph<in hcip Ihàniz vàp/zái thtçc dQc càng vái Báo cáo lài chlnh hcip niidi giia nien dO 1 7 
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3.  Trã trirfrc cho ngtrOi ban ngn hn 

Cong ty C phn Thit bj Cong nghip 

.' So cuoi ky S du nám 
HuS'nh 

Long 708.011.700 2.099.292.800 
COng ty TNHH MTV COng ngh KS'  thut IPT 
Vit Nam 877.500.000 
Các nhà cung cp khác 1.128.328.971 1.18 1.408.294 
Cong 2.713.840.671 3.280.701.094 

4.  Phãi thu ngän hnJdài hn khác 
4a.  Phái thu ngn hçin khdc 

Scuik5' S du näm 
Giá trl Diy phông Giátrj Diyphông 

Phái thu các ben lien quan 
Cong ty TNHH MTV Nhà may 
ntxâc giâi khát cao cap Yen sào 
Khánh HOa 
Cong ty TNHH MTV Yn são 

44.621.100 

17.389.900 

35.621.100 

14.389.900 

Sanvinest Vit Nam 13 .6 15.600 10.6 15 .600 
Cong ty TNHH MTV Yn são 
Sanvinest Khánh HOa 13 .6 15.600 10.6 15.600 
Phdi thu các t6 chác va cá 
nhân khác 2.2 75. 723.4 76 - 1.180.148.454 
Tm Crng 1.444.687.990 - 799.905.053 
Báo him xA hii nôp thra 62.991.036 46.069.154 
Qu5 phie Icxi 237.741.798 

QuS' thu&ng Ban diu hành 9.057.527 
Các khoán phai thu ngn han  khác 530.302.652 - 325.116.720 
Cong 2.320.344.576 - 1.2 15.769.554 

4b.  

5.  

Phái thu dâi han khác 
Khoân k quS', k' ci.rçc dài han  khác. 

Hàngtnkho 

S6cu6ik5 S6dunäm 
Giá goc Dir phong Gia goc Dir phong 

Nguyen liOu, vt 1iu 148.5 18. 137.846 - 139.737.955.022 
Cong c, di,ing cix 63.139. 162. 188 - 76.791.620.805 
Chi phi san xut, kinh doanh dà dang 6.503.836.363 - 9.593.268.470 
Thành phm 35.178.762.678 - 66.558.166.302 
Hang hóa 14. 143 .746.5 17 - 38.414.499.102 
Hang gCri di ban 8.953.232.358 - 7.761.829.835 
Cong 276.436.877.950 - 338.857.339.536 

6.  Chi phi trã triróc ngln hn/dài hn 
6a. ChiphItrá trwóc ngn hgn 

Ban :huyz minh nay là mi b5phn Jzqp  thành và p/,ái dwqc dQc &ng v&i !3áo cáo àî chInh hqp nhdt gna niên d5 18 



CONG TV C PHAN NU'&C GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu6c I 1A, xa Sui Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 
BAO CÁO TAL CHfNH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
Quy 3 cUa näm tài chinh kEt thOc ngày 31 thang 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chlnh hqp nht giva niên d (tip theo) 

(. 
So cuoi ky S du näm 

Chi phi thuê mt bang, van phong 2.241.204.539 1.827.250.897 
Chi phi cong ci,i ding ci 494.33 1.8 12 66.330.307 
Cong 2.735.536351 1.893.581.204 

6b. Chi phi trá trwóc dài hçrn 

S cui k' 56 du näm 
Lçii th kinh doanh 46.658.442.525 53.785.822.473 
Chi phi trá trtràc dài han  khác 11.350.627.226 15.145.487.877 
Cong 58.009.069.751 68.931.310.350 

7. Tài san c dinh 

Nguyen giá 
s6 dau näm 

huu hInh 

Nhã cüa, 
vt kin true 

May moe 
và thit bi 

Phwmg tin 
vn tãi, 

truyn dn 

Thit bj, 
dngcy 
quãn I 

Tài san 
C6 djnh 

khác Cong 

17.587.216.273 98.798.212.060 17.562.029.787 921.147.388 194.200.000 135.062.805.508 
Mua trong k' 1.506.589.582 3.054.800.000 - - - 4.561.389.582 
s6 cui kj' 19.093.805.855 101.853.012.060 17.562.029.787 921.147.388 194.200.000 139.624.195.090 
Trong do: 
D khAu hao ht 
vn cOn si dvng 3.463.158.129 24.014.035.638 8.769.624.325 220.202.076 - 36.467.020.168 
Ch& thanh l' 

Giá trj hao mOn 
s6 du näm 10.957.601.500 45.880.295.366 12.870.407.582 423.722.628 52.050.000 70.184.077.076 
Khu hao trong k' 844.653.935 7.257.371.370 918.406.990 92.345.375 29. 130.000 9. 14 1.907.670 
S6 cu6i k' 11.802.255.435 53.137.666.736 13.788.814.572 516.068.003 81.180.000 79.325.984.746 

Cia trj cOn 'ai 
So dAu nãm 6.629.614.773 52.917.916.694 4.691.622.205 497.424.760 142.150.000 64.878.728.432 
s6 cu6i k5' 7.291.550.420 48.715.345.324 3.773.215.215 405.079.385 113.020.000 60.298.210.344 
Trong dO: 
T?m thii chi.ra sü 
diing 
Dang chä thanh 1' 

8. Tài san c6 dinh vô hinh 

Nguyen giá 

Quyn 
sfrdiingdt 

Chuong trInh phn 
mm may tInh Cong 

s6 dAu nám 3.257.968.000 225.000.000 3.482.968.000 
Mua trong kS' 

x . 
So cuoi ky 

2.177.603.000 2.177.603.000 
5.435.571.000 225.000.000 5.660.571.000 

Trong do: 
Dã khu hao h6t vn cOn 
diing 

sCr 

Ch& thanh I' 

Ban Ihuy: mmli nay là m5i bç$ phdn  hcip than/i vàp/:âi dc dQc cing vái Báo cáo :àí chin/i hpp nhtii giiia niên d 19 



CONG TV C5 PHAN NUC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu6c 1 lA, x SuM Hip, huyn Diên Khanh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 
BAO cÁo TAI CHINH HOP  NHAT GIUA NIEN ix 
Qu 3 cüa nm tài chInh kt thUc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Bàn thuyt minh Báo cáo tài chInh h9p nht gi&a niên c1 (tip theo) 

Quyn 
sfrdiingdt 

Chu'o'ng trinh phn 
mm may tinh Cong 

Giá tn hao mon 
Sdunäm 101.250.000 101.250.000 
Khu hao trong kS' 33.750.000 33.750.000 
s6 cuii k5' 135.000.000 135.000.000 

Giá tr con Ii 
S du näm 
Scu6ik' 

Trong dO: 
Tm thai chLra sCr dicing 
Dang ch& thanh l 

 

3.257.968.000 

 

123.750.000 3.381.718.000 

 

5.435.571.000  

 

90.000.000 5.525.571.000 

      

9. Chi phi xây drng co' ban dir dang 

     

Chi phi phát sinh 
Sdunäm trongk Scu6ik  

Xây di.rng cci bàn dâ dang 1.023.972.182 123.567.560 1.147.539.742 
- Cong trInh Nhà May tgi curn cOng 

nghip Song COu 1.023.972.182 1.023.972.182 
- Các cOng trInh khác 123.567.560 123.567.560 

Cong 1.023.972.182 123.567.560 1.147.539.742 

10. Phãi trã ngirOi ban ngn hn 

Scuik' SdunAm  
Phãi trá các ben lien quan 3.724.375.663 29.3 72.934.037 
Cong ty TNHH MTV Djch viii Tuyn Bc Nam 2.085.017.099 2.128.462.708 
Cong ty C phAn Ntrirc giái khát Sanna Khánh 
Hôa 591.459.410 851.906.780 
Cong ty TNHH Nhà ni.ràc MTV Yn Sào Khánh 
HOa 1.047.899.154 26.392.564.549 
Phãi Ira các n/ia cung cp khác 54.499.410.036 98.192.376.642 
Cong ty Lien doanh TNHH Crown Sal GOn 15.148.372.578 8.025.326.99 1 
Cong ty TNHH NHT 8.544.877.110 24.961.770.666 
Các nhà cung cp khác 30.806.160.348 65.205.278.985  
Cong 58.223.785.699 127.565.310.679 

11.  NgirOi mua trã tin tnrirc ngn hn 
.( L. • So cuoi ky ( A So dau nam 

Cong ty TNHH Thixcxng mai Lien Hoàng Hái 110.506.159 
COng ty TNHH Blnh Yn 86.247.001 72.637.617 
Các khách hang khác 607.876.008 1.060.803.261 
Cong 804.629.168 1.133.440.878 

12.  Thud và các khoãn phãi np Nhà nLroc 

s6 du nAm s6 phát sinh trong kS' S cuM k' 

Ban thuyei minh nay là m3l bisph<h, /zçrp than/i vàphái duqc dQc cling vat Báo cáo tài c/zinh hQp n/idt gita niên d5 20 



CONG TV cO PHAN NUC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu6c l IA, x Sui Hip, huyn DiCn Khánh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 
BAO CÁO TAI CHfNH HOP NHAT GIUA NIEN DQ 
Qu' 3 cCa nAm tài chinh kt thüc ngay 31 thang 12 nàm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht g10a niên d (tip theo) 

Thu GTGT 
Phãi np Phãi thu Phãi np Phãi thu S6 phãi np s6 ia np 

hang ban n(i dja 7.281.660.926 70.732.916.098 (76.064.758.7 18) 1.949.818.305 
Thu GTGT 
hang nhp kMu 7.413.486.613 (7.4 13.486.613) 
Thu xut, nhp 
khâu 1.827.004.781 (1.827.004.781) 
Thud thu nhp 
doanh nghip 6.677.043.066 14.046.081.216 (21.899.810.667) 245.127.449 1.421.813.833 
Thus thu nhp cá 
nhân 576.631.580 14.180.324.476 (14.242.623.813) 638.930.917 
Thud tài nguyen 8.889.750 (8.889.750) 
L phi mon bài 

h Các 1°a' thue 
khác - 

14.000.000 

26.006.455 

(14.000.000) 

(26.006.455) 
Cong 13.958.703.992 576.631.580 108.248.709.389 (121.496.580.797) 2.194.945.754 2.060.744.750 

Thuigiá Er! gia tang 
Tp doan np thus giá trj gia tang theo phi.rong pháp khu trir vri thud suât 10%. 

Thuixuát, nhIp kheu 
Tp doàn ké khai và np theo thông báo cüa Hal quan. 

Thuethu nhip doanh nghip 
Các cong ty trong Tp doàn phãi np thu thu nhp doanh nghip vài thud sut nhu sau: 
• COng ty C phn Nuàc giài khát Yn são Khãnh HOa phãi np thud thu nhp doanh nghip cho 

các khoân thu nhâp tInh thué vài thuê suât 20%. 
• Cong ty con là Cong ty TNHH MTV Cung rng Vt tu Nguyen 1iu Khánh HOa thrçic rnin thus 

2 näm và giãm 50% s6 thuê phãi np trong 4 näm tiêp theo quy djnh ti khoãn 4 diéu 19 và 
khoãn 3 diêu 20 thông tir 78/2014/T1'-BTC ngày 18 tháng 6 näm 2014 cüa B Tài chInh. Näm 
2021 là nãm th,r hal Cong ty TNHH MTV Cung &ng Vt Ui Nguyen Iiu Khánh HOa thrgc 
giâm 50% thuê thu nhp doanh nghip phai np. 

Thu nhp tr các hoat dng khác phãi np thus thu nhâp doanh nghip vói thud sut 20%. 

Vic xac cljnh thus thu nhp doanh nghip phài np ccia các cOng ty trong Tp doàn duc can cr 
vào các quy djnh hin hành ye thuê. Tuy nhiên, nhüng quy djnh nay thay dOi theo t&ng th&i k' và 
cac quy dlnh  ye thu d61 val nhiéu loal giao djch khác nhau có the dirqc giãi thIch theo nhieu cách 
khác nhau. Do vy s thue dirc trInh bay trên Báo cáo tài chInh hp nhât gi&a niên d có the se 
thay d6i khi co quan thuô kiêm tra. 

Thul là! nguyen 

Các cOng ty trong Tp doan phãi np thu tâi nguyen cho hot dng khai thác nirâc sch, giá tInh 
thud là 5.000 VND/m3, thue suât 5%. 

Cdc log! Ihul k/uk 
Tp doàn k khai va np theo quy djnh. 

13. Phãi trã ngirO'i lao dng 
S cu61 kS'  là tin lucmg cOn phài trã cho ngi.ri lao dng. 

Ban thuytit minh nay là m5l bc3ph(in hap :hành và phái duric dQc ding vái Báo cáo tài chinh hap n/id: giIa niên d(5 21 



CONG TY CO PHAN NU'ÔC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Quc li 1A, xà Sui Hip, huyn Dién Khánh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 
BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT GIUA NIEN DO 
Qu 3 cüa näm tãi chInh k& thüc ngày 31 thang 12 nam 2021 
Bàn thuyt minh  Báo cáo tài chfnh hçp nht giva niên d (tiép theo)  

14.  Chi phi phãi trã ngän han 

Scu6ik' Sdunäm 
Chi phi phát trin thj tnr&ng, trã thuâng 4.415.317.741 12.765.154.484 
Inch trtràc chi phi vn chuyn 1.672.422.789 2.684.705.404 
Chi phi thuê kho 39.000.000 
Các chi phi phãi trá ngn hn khác 334.097.819 
Cong 6.087.740.530 15.822.957.707 

15.  Phãi trã ngn han khác 

S/cu6ik' S6dunäm 
Kinh phi cong doân 3.990.578.6 10 3.668.744.568 
Báo him xA h,i 3.997.735 2.708.807 
Các khoãn phái trâ ngn han khác 2.732.693.506 2.722.929.320 
Cong 6.727.269.851 6.394.382.695 

16.  Vay và n thuê tài chInh ngän han 

S6 cu61 k' S du näm 

6.587.442.118 

24.685.854.816 16.822.055.569 

10.470.506.491 24.766.603.073 

33.511.491.741 37.967.854.340 
68.667.853.048 86.143.955.100 

Ngan hang TMCP Quãn 
HOa (') 
Ngân hang TMCP Ngoai 
nhánh Nha Trang 
Ngân hang TMCP Ngoi 
nhánh Khánh HOa uu1) 

Ngan hang TMCP Cong 
nhánh Khánh HOa (iv) 

Cng 

Di - Chi nhánh Khánh 

thtrcmg Vit Nam - Chi 

thucirng Vit Nam - Chi 

thuang Vit Nam - Chi 

COng ty có khã nàng thanh toán các khoan vay ngn han 

Khoán vay Ngan hang TMCP Quân Di - Chi nhánh Khánh Hôa d b sung vn Itru dng, thii han 
cho vay tôi da 5 tháng, lAi suât vay theo trng giây nhn nq, k5' han  trã lãi vào ngày 25 hang tháng, 
trã gôc mt Ian khi dOn han. Khoãn vay nay không có tãi san dam bão. 

Khoãn vay Ngân hang TMCP Ngoai thwng Vit Nam - Chi nhánh Nha Trang d b sung v6n h.ru 
dng, thai han cho vay ti da 6 tháng, lâi suit vay theo tcrng giy nhn n, k5' han trã Iãi vào ngày 
26 hang thang, trà gôc mt Ian khi den han. 

Khoãn vay Ngan hang TMCP Ngoi thiwng Vit Nam - Chi nhánh Khánh HOa d b sung v6n hru 
dng, th&i han cho vay ti da 4 tháng theo trng giáy nhn nq, lãi sut cho vay theo tmg giy nhn 
ncr. KS' han trã lâi vão ngày 26 hang tháng, trã gc mt lan khi dn han. 

Khoán vay Ngan hang TMCP Cong th.rcrng Vit Nam - Chi nhánh Khánh Hoà d b sung vn kru 
dng phiic vi hoat dng san xut kinh doanh, thai hn cho vay t& da 5 thang theo trng giy nhn 
ncr, lãi sut cho vay theo timg giy nhn nçi. K5' han trã lâi vào ngày 5 hang tháng, trâ gc mit Ian 
khi dOn hen. Khoàn vay nay thrçic bão lãnh vay von bâi Cong ty TNHFI Nhà nuàc Mtt thãnh viOn 
Yn São Khánh HOa. 

Bàn ihuyet minh nay là m5t böph(ip, hqp ihành và phái ditçic dQc cüng v&i Báo cáo tài chin/i hqp nhthgiüa niên d 22 

(I) 

(iv) 



CONG TV cö PHAN NU&C GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Quc I IA, xä Sui Hip, huyn Diën Khánh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 
BAO CÁO TAL CHiNH HOP NHAT GICTA NIEN DO 
Qu' 3 cüa nAm tài chmnh kEt thOc ngày 31 thang 12 nAm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chlnh hqp nht g10a niên d (tip theo) 

Phát sinh v khoãn vay ngAn han trong k' nhis sau: 

S dAu näm 

S tin vay phát sinh trong kS' 

So tin vay da trã 

s6 cuM k' 

 

S tin (VND) 
86.143.955.100 

434.204.619.666 

(45 1.680.721.718) 

 

68.667.853.048 

17. Qu5 khen thtr&ng, phüc 19i 

  

Tang do trIch tr Iqi 
S du näm  nhuân/ Hoàn nhp  

Qu khen thi.râng 38.243.003.706 (408.342.690) 
Qu phOc lçii 568.974.082 (221.996.872) 
Qu5 thLrâng Ban 
diêu hành (9.057.527) 1.033.831.280 
Cong 38.802.920.261 403.491.718 

Chiqu5 
trong k  

(9.589.225.000) 
(584.719.008) 

(281.970.000) 

S cu6i k3' 
28.245.436.016 

(237.741.798) 

742.803.753 

  

(10.455.914.008) 28.750.497.971 
(*) S6 dtr du nãm cüa Qu thtxrng Ban diu hành va s dis cui nAm Qu phic lçii chi vi.rqt thrcic 

trinh bay t?i  thuyêt minh s V.4a. 

18. Vnchüs&hthi 
18a. Bang dái chilu bun dizg cña van chá so hfru 

s6 dAu näm truàc 

Vn gop 
cüa chü sO• hüu 

ThAngdir 
vn cô phn 

Qu5dutir 
phát trin 

Lçi nhun 
sau thus 

chua phân ph6i Cong 
230.000.000.000 3.350.161.370 10.391.565.254 68.342.137.689 3 12.083.864.3 13 

Chia c trc tr lçii nhun kS' 
tnrâc - (56.442.000.000) (56.442.000.000) 
TrIch qu5' dâu flr phat trién 
tr Ii nhuân các nAm tnràc 5.164.149.428 (5.164.149.428) 
Inch ci,u5 khen thuang 
Ban dieu hành tr lçii nhun 
các nam truàc 
Lçci nhun trong k tnràc 

(383.432.310) 
63.534.043.533 

(383.432.310) 
63.534.043.533 

Inch qu5' khen thuâng, 
phtc Içi tr Icii nhuân các 
näm tnràc (22.167.777.613) (22.167.777.613) 
S6dtrcui k5' 230.000.000.000 3.350.161.370 15.555.714.682 47.718.821.871 296.624.697.923 

St thr du näm nay 230.000.000.000 3.350.161.370 15.558.791.433 64.990.608.324 3 13 .899.561. 127 
Chia c6 flhrc t& 1çi nhun 
näm tnràc 
TrIch qu5' dâu ti.r phát trién 

(54.673.000.000) (54.673.000.000) 

tir lcii nhun kS'  trtrOc 4.020.078.200 (4.020.078.200) 
Hoàn nhp qu khen 
thtrang, phüc lçii 2.219.968.720 2.219.968.720 
TrIch khen thixrng 
Ban dieu hành tr lçii nhun 
kS' trirâc (1.033.831.280) (1.033.831.280) 
Lçi nhun trong k' nay - 58.957.694.498 58.957.694.498 
Tm trfch qu dAu tr phát 
triôn tir lçi nhun kS'  nay 794.814.579 (794.814.579) 

Ban thuyi minh nay là mI bc5p/:<2n hqp than/i và phái dirçic dQc chng vbi Báo cáo tat chin/i hqp n/id: giva nien d 23 



CONG TV cd PHAN NUC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Oja chi: Quc l IA, x Sui Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 
BAO CÁO TAI CHiNH HQP NHAT GIUA NIEN DO 
Qu 3 cüa nAm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht g10a niên d (tip theo)  

Tam trich qu5 khen 
thtrirng, phüc lçri tr Icii 
nhun k5' nay 
S6 du cuói k5' nay 

cüachüsrhOii  
V6n gop 

v6n cô phn phát trién  
Thngdu Qu5dutir 

230.000.000.000 3.350.161.370 20.373.684.212  

Lqi nhuân 
sau thus 

chua phân phi Cong 

(1.589.629.158) (1.589.629.158) 
64.056.918.325 317.780.763.907  

18b. Clii liii vin gop cáa c/ia sO /:fru 
x. So cuoi ky S6dunäm 

Cong ty TNHH Nhà Ntràc MTV Yn Sào Khánh 
HOa 117.300.000.000 117.300.000.000 
Cong ty C phn Du Ljch ThLrcrng Mai Nha Trang 16.110.000.000 47.110.000.000 
Các c dông khac 96.590.000.000 65.590.000.000 
Cong 230.000.000.000 230.000.000.000 

Cong ty dâ gOp îü v6n diu l dang k là 230.000.000.000 VND. 

18c. Cophieu 
x So cuoi ky S du nàm 

S li.rçmg c phiu dang k phát hành 23.000.000 23.000.000 
S6 hrcmg c phiu dA phát hành 23.000.000 23.000.000 
S krçrng ci phiu dang kru hành 23.000.000 23.000.000 

Toàn b là c phiu ph thông. Mnh giá c phiu dang liru hành: 10.000 VND. 

18d. Phân p/in! 4ü n/juan 

Trong kS' Cong ty dâ phân phM lcti nhun nAm 2020 theo Nghj quyt Dai hi 
DHDCD-SKV ngày 04 tháng 6 nãm 2021 nhix sau: 

co dong so OIINQ- 

• Chia c tire cho các c dOng 
• Inch qu du Ut phát triên 
• TrIch qu5 khen thtrtng, phOc li 
• TrIch thu lao, khen thtr&ng ban quàn l' 
diu hành 

S thrçrc phân 
phi  

54.673.000.000 
4.020.078.200 

16.080.03 1.280 

1.608.03 1.280 

s6 dã trIch 
trong näm 

tnrOc 

18.300.000.000 

574.200.000 

S trIch/hoàn 
nhp trong kS' 

nay  
54.673.000.000 
4.020.078.200 

(2.219.968.720) 

1.033.831.280 

Trong kS' TNHH MTV Cung ing Vt tu Nguyen lieu Khánh Hôa da t.m phân ph61 lqi nhun nAm 
2021 theo T& tninh so 0ITT'T-CUVTNL/2021 ngày 01 thang 7 nAm 2021 nhi.r sau: 

• Tnich qu5 dAu Ui phát triên 
• TrIch qu5 khen thtthng phOc lqi 

s6 tin (VND) 

707.538.665 

1.415.077.330 

18e. Ngoçzi t COC 1091 
T?i ngày kt thñc kS'  k toán, tin bao gm 9.082,56 USD (s du nãm là 46,24 USD). 

Bàn thuyd: in/nh nay là in/ bc5phc2n hap thành và phái dttçc dQc càng vái Báo cáo íàî c/i/nh/zap n/id: giia n/en d 24 



CONG TV cO PHAN NU'ÔC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Quc 1 IA, x SuM Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh HOa Vit Nam 
BAO cÁo iAi CHfNH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
Qu' 3 cüa nàm tãi chinh kt thüc ngãy 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chinh hqp nht giva niên d (tip theo)  

'/1. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IUJOAN MIJC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOiST DQNG KINTH DOANH H1P NHAT GIA MEN DQ 

Doanh thu ban hang và cung cp dlch  vi 
Tang doanh thu 
Doanh thu ban hang hóa, thành phâm trong ks'. 

lb. Doanh thu ban hang và cung cap djch vy cho cdc ben lien quan 
Các giao djch v ban hang và cung cAp djch vv cho cac ben lien quan khác nh.r sau: 

- - L Luy ke tir dau nam den cuoi k' nay 
Näm nay Näm trlthc 

Cong ty TNHH Nhà ntrâc MTV Yn sào Khánh 
HOa 592.910.825.890 565.894.726.711 
Cong ty C phAn Ni.râc giãi khát Sanest Khánh 
HOa 72.228.699.206 305.477.109.031 
Cong ty TNHH MTV Sanest Khánh HOa 42.718.636.500 36.414.023.976 
Cong ty TNHH MTV Quáng bá san phAm va Nhà 
hang Yéii são Khánh 1-lôa 4.8 10.656.500 7.122.056.620 
COng ty TNHH MTV Du ljch Sanest Tourist 5.108.261.100 5.642.330.720 
COng ty TNHH MTV Nuôi trng Thüy san 
FISHSAN 2.426.786.800 4.088.428.700 
Cong ty TNHH MTV Nhà hang Yn são Khánh 
HOa 2.058.694.900 2.074.924.640 

2. Giá v6n hang ban 
Giá vn hang hóa, thành phAm bàn trong ks'. 

3. Doanh thu hoyt dçing tài chInh 
Là doanh thu 1i tiAn güi ngân hang. 

4. Chi phi tài chinh 

Chi phi lãi vay 
Quy 3 nãm 2021 Quy3 näm 2020 

Luy k tir du näm dn cuAi 
k' nay 

Näm nay Näm trirrc 
909.130.326 1.502.417.990 3.310.046.818 5.499.690.482 

L chênh Ich t' giá phát sinh 373. 130.667 529.461.783 968.940.951 
Cong 909.130.326 1.875.548.657 3.839.508.601 6.468.631.433 

5. Chi phi ban hang 

Chi phi cho nhãn viOn 
Chi phi vt Iiu, bao bI 

Qu3 nàm 2021 Qu3 nàm 2020 

Lüyktjrdunämdncuj k' 
nay 

Nàm nay Näm tnr&c 
2.813.423.441 6.984.398.619 

27.759.670 
27.134.359.010 

95.649.361 
23.873.790.798 

95.914.995 
Chi phi dvng  ci, c1 dung 
Chi phi khAu hao tài san c 
djnh 

980.072.914 

242.504.679 

345.219.876 

209.455.523 

3.600.252.269 

711.519.749 

1.908.972.339 

789.574.707 

Bàn thuyE: mini, nay là m5g bph4n hcxp thành và plzái dc dQc thng vói Baa cáo lài chinli hcip nba': giaa niên 25 

1. 
la. 



84.280.066 

84.280.066 

44.867.346 
78.419.359 195.052.498 

123.286.705 195.052.498 

58.957.694.498 
(1.589.629.158) 

63.534.043.533 
(16.533.465.989) 

(383.432.310) 

CONG TV CO PHAN NU&C GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu6c I IA, x Su6i Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh Hàa, Vit Nam 
BAO CÁO TAI CHfNH HQP NHAT G1UA NIEN EX 
Qu 3 cüa näm tãi chmnh kt thüc ngay 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh hçp nht g1Ua niên d (tip theo)  

Chi phi cho nhân vien 
Chi phi vt Iiu, d ding 
Chi phi khu hao tài san 
djnh 
Thu, phi và lé phi 
Chi phi djch vii mua ngoài 
Các chi phi khác 
Cong 

7. Thu nhp khác 

Hang thfra kim kê 
Hang hóa thrcic biu, tng 
Thu nhâp khac 
Cng 

8. Chi phi khác 

Lãi chm np thus, thud bj 
truy thu 

Chi phi khác 
Cong 

Qu 3 näm 2021  
4.298.913.418 
1.067.848.884 

Co 

162.563.849 
14.000.000 

2.577.600.348 
25.504.995 

8.146.431.494 

Qu'v 3 nàm 2021  

14.784.000 
271. 135 

15.055.135 

Qu 3 nãm 2021  

78.411.697 

78.411.697 

- • .( L. Luy ke tir dau nãm den cuot ky 
nay 

Näm nay Näm trLrOc  
48.459.791.394 53.705.187.385 
23 .473.099.778 32.919.787.795  

103.474.671.561 113.293.228.019 

Lily k tirdu näm dn cuik' 
nay 

Nãm nay NAm tru&c  
26.510.071.398 32.102.350.406 
2.720.651.076 2.010.527.837 

488.367.092 411.640.018 
14.000.000 17.656.232 

9.001.010.758 7.905.928.203 
2.413.559.989 984.683.780 

41.147.660.313 43.432.786.476  

Lüy ktirdu nám dn cuii 
k3' nay 

Nilm nay Näm truóc 
181.945.700 
99.67 1.000 
7 1.604.770 

353.221.470 166.417.109 

LOyktirdu näm dn cui 
k' nay 

Näm nay Nilm tru*c 

9. Lãi trên c phiu 
9a. Ldi co bãn/suy giant trên côphii:i 

Lcii nhun k toán sau thus thu nhp doanh 
nghip cüa cô dông cong ty mc 
TrIch qu5 khen tluràng, phüc Içii 
TrIch qu5 thtr&ng Ban diu hânh 

LOy k tu du näm dn cui k5' nay 
Nàm nay Näm trLrorc 

Ban zhuyEt minh nay ia ,n5t b5ph<in /zqp thành và phái dwçrc dQc ding vol Báo cáo tai chinh hcip nhth giiia nién dS 26 

Qu 3 nám 2021 Qu2 3 nãm 2020  
Chi phi dlch  vi mua ngoài 6.232.178.133 15.210.747.511 
Các chi phi khác bng tin 6.063.774.277 14.790.666.524 
Cong 16.331.953.444 37.568.247.723 

6. Chi phi quãn Iy doanh nghip 

Quy3 näm 2020 
9.740.148.898 

9 16.304.333 

148.146.298 

2. 822 .6 72 .45 9 
148.765.488 

13.776.037.476 

Quy3 näm 2020 

80.047.000 
3 18.350 

80.365.350 

Quy3 nàm 2020 

99.997.000 
66.420.109 



CONG TV CO PHAN NU&C GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Quc Ii 1A, xA Sui Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 
BAO CÁO TAL CHfNH HOP NHAT GIOA NIEN DQ 
Qu 3 cüa näm tài chInh ktt thc ngày 31 thang 12 nAm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tãi chlnh h9p nht giva niên d (tip theo)  

S . S S Luy ke tir dau näm den cuoi ky nay 
Näm nay Näm trirc 

Lqi nhun tmnh lAi co bãn/suy giãm trén c phiu 57.368.065.340 46.617.145.234 
S hxcing bmnh quân gia quyn ciia c6 phiu ph 
thông dang hru hành trong k5' 23 .000.000 23 .000.000 
Lãi co' bãnlsuy giãm trén ci phiu 2.494 2.027 

9b. Thông tin khác 
Không Co cac giao djch c phiêu ph thông hoc giao djch Co phiêu phô,thông tiêm nAng nào xãy 
ra tü ngày két thiic kS'  ké toán den ngày cong bO Báo cáo tài chInh hqp nhât gia niên d nay. 

VII. NHOG THÔNG TIN KHAC 

Giao djch và s dir vOi các ben lien quan 
Các ben lien quan vâi Tp doàn bao gm: các thành viên quãn I chii chôt, các cá nhân có lien 
quan vâi các thành viên quàn l chu chôt va các ben lien quan khác. 

la. Giao djch và sJ dw vôi các thành viên quãn 1j5 cl,ü chat vâ cdc cá nhân có lien quan vói cdc 
thành viên quãn lj c/ia c/ut 

Các thành vien quãn l' chfi cht gm: cac thành viên Hi dng quân trj và các thành viên Ban diu 
hành. Các cá nhân có lien quan vâi các thành viên quàn l chii chôt là các thành vien mt thiêt 
trong gia dInh các thành vién quãn l cliii chôt. 

Giao djch vói cac thành vien quán lj chz chat và các cá nhán Co lien quan vái các thành viên quán 
1 chz chOt 

Tp doàn không phát sinh giao dlch ban hang và cung cp djch vu cOng nhis các giao djch khac vâi 
các thành viên quãn l chii chôt và các cá nhân CO lien quan vâi các thành viOn quán l' chO chôt. 

COng ncr vái các thành viên quOn i.j  chz chit và các cá nhán CO lien quan vol các Ihành viên quán 
lj chz. chôi 

Tp doàn không có cong nq vO'i các thành vien quàn l cliii chat và các cá nhân có lien quan vài 
các thành viên quán l' chii chat. 

Thu nh<ip cáa các thành viên quOn lj chO chi 
Thu nhp ciia các thành vien quãn l cliii cht thi,rc hin theo quy dinh ciia Tp doàn. 

lb. Giao djch và S6 du vOl các ben lien quan khác 
Các bin lien quan khác vài Tp doàn grn: 
Ben lien quan khác Mi quan he 

Cong ty TNHH Nhà Ntràc Môt thành vim Yn Cong ty mc, so hu 51% vn diu l 
Sào Khánh HOa 

Cong ty TNHH MTV Cung iing Vt tu Nguyen Cong ty con, Cong ty sO hthi 100% vn diu 
lieu Khánh HOa Ië 

COng ty TNHH MTV Nhà may NuOc giái khát cao Cong ty con, Cong ty sO hCtu 100% vn diu 
cp Yin são Khánh HOa l 

Cong ty TNFIH MTV Yn sao Sanvinest Vit Nam COng ty con, Cong ty sO hthi 100% vn diu 

Ban thuyu: ,ninh nay là ,n3i b(5p/1<in hap thành Va phái dwc dQC cling vál Báo cáo lài chin/i hap n/zdt giia nien d5 27 



CONG TV cö PHAN NUOC GIAI KHAT YEN SAO KHANH HÔA 
Dja chi: Qu6c 1 1A, xa SuM Hip, huyn Dién Khánh, tinh Khánh Hôa, Vit Nam 
BAO CÁO TAL CHIN H HQP NHAT GIUA NIEN DQ 
Qu 3 cOa näm tài chinh kt thCic ngay 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hqp nht giüa niên d (tip theo) 

Ben lien quan khác 

Cong ty TNHH MTV Yn são Sanvinest Khánh HOa 

COng ty C phAn Nuâc giãi khát Sanest Khánh 
HOa 

Cong ty TNHH MTV Nhà hang Yn sào Khánh 
HOa 

Cong ty TNHH MTV Nuôi trng Thüy san 
FISHSAN 

Cong ty TNHH MTV Quáng ha san phm và 
Nhà hang Yn sào Khánh HOa 

Cong ty C phn Nuâc giài khát Sanna Khánh 
HOa 

Cong ty TNI-ll-1 Mt thành vién Thi& k Xây 
di,rng Sanatech Land 

Cong ty TNHH Mt thành viên Du ljch Sanest 
Tourist 

COng ty ThHH MTV Dich vi Tuyn Bc Nam  

M6i quan h  
1  
Cong ty con, Cong ty s& h&u 100% vn diu 

Cong ty do Cong ty TNRH Nhà Ni.râc Mt 
thãnh viên Yn São Khánh HOa sa h0u 
51,06% vn diu 1 

Cong ty do COng ty TNHFI Nhà Ni.râc Mt 

thành viên Yn São Khánh HOa sâ h&u 
100% vn diu 1 

Cong ty do COng ty TNHH Nhà Nithc Mt 

thành viên Yn Sào Khánh HOa sâ hthi 
100% vn diu I 

COng ty do COng ty TNHI-I Nhà Nirac Mt 

thành viên Yn Sào Khánh HOa sâ h0u 
100% vn diu I 

Cong ty do Cong ty TNHI-I Nhà Nuàc Mt 
thãnh viên Yn São Khánh HOa s& hiiu 51% 
vn diu 1 

COng ty do COng ty TNHH Nhà Ntrâc Mt 
thành viên Yn São Khánh HOa so h&u 
100% vn diu I 

COng ty do Cong ty TNHH Nhã NtrOc Mt 

thành vien Yn São Khánh HOa sO hUu 100% 
von diêu 1 

COng ty do COng ty TNHH Nhà NuOc MOt 

thành viên Yn São Khánh HOa sO hüu 100% 
vn diu 1 

Giao djch v6i các ben lien quan khác 

Ngoài các giao djch v ban hang và cung cp dch viii cho các ben liOn quan khác cia thrcrc trInh bay 
a thuy& minh s6 VI. 1 b, Tp doãn cOn phát sinh các g iao djch khác vOi các ben liOn quan khác nhi.r 
sau: 

Luy k tu t1u näm dn cu6i k' nay 

Nãm nay Näm trtrOc 
Cong ty TNHH Nhà nithc MTV Yén Sào Khánh 
Hba 

Phãi trã tin mua nguyen lieu, hang hóa 29.307.318.968 31.385.338.014 
Phãi trã chi phi gia cOng 19.329.090.000 59.530.660.000 
Cong ty thuC djch viii 381.8 18.182 1.598.340.681 
COng ty chia c trc 27.882.210.000 28.785.420.000 
Chit khu ban hang 13 .074.09 1.069 

Bàn thuyet minh nay là môt bpJzn hap thành và p/zài dzrqc dQc thng vol Baa cáo tat chinh hap  n/id: gi(ia niên d 28 



CONG TV cö PHAN NLJ'âC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Quc I IA, xà SuM Hip, huyn Diên Khánh, tinh Khanh Hôa, Vit Nam 
BAO CÁO iAi CHINH HOP  NHAT GIU'A NIEN DO 
Qu' 3 cUa nàm tài chfnh kt thüc ngày 31 thang 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht giva niên d (tip theo) 

Luy k tLr du näm dn cui k' nay 

Nám nay Nàm trithc 

Cong ty c'J phin Nwóc giOi khdt Sanest Khdnh 
Hàa 

Cong ty mua nguyen lieu, hang boa 79.294.254.490 67.793.793.645 

Cong ty TNHHMTVDu ljch Sanest Tourist 
Chi phi djch vi, 4n chuyn 48.4 10.908 38.625.454 

Cong ty TNHH MTV Djch vi Tuyin Bc Nan: 

Cong ty mua nhiên lieu: xãng, dAu 8.105.822.061 7.500.491.256 

Cong ty TNHH MTV Quâng bá san phn: vO 
Nhà hang Yin sào Khánh Hba 

Thanh toán chi phi sCr dvng  djch vi 
72.727 

COng ty Co phti: Nwác giOi khdt Sanna K/ian!: 
Hàa 

Cong ty mua nguyen 1iu, hang hóa 1.245.060.956 1.423.123.306 

Giá hang hóa, djch vi cung cp cho các ben lien quan khác là giá thOa thun. Vic mua hang hóa, 
djch vi tir các ben lien quan khác thrçic thrc hin theo giá thôa thun. 

cam kt bOo lãnh 

Cong iy mc là COng ty TNHH Nhà Nuàc MTV Yn Sào Khánh HOa cOn bào lãnh cho các khoán 
vay cüa Tp doàn tai  cac t6 chirc tin dvng  (xem thuyt minh s V.16). 

Cong ncr vái các ben lien quan khOc 

Cong nq vâi các ben lien quan khác duqc trInh bay t?i  cac thuyt minh s6 V.2, V.4a và V.10. 

Các khoàn cOng nq phãi thu các ben lien quan khác không có bâo dam và s thrçc thanh toán bang 

tin. Không có khoân dir phang phái thu khó dOl nào dtrçic 1p cho các khoãn nq phãi thu các ben 
lien quan khác. 

Bàn ihuyJg mmli nay là ,n, bc5phn hop than/i vaphai duqe dcc cling vái Báo cáo tài chinh hcip n/idt gita niên d5 29 



Kp. h Hôa, ngày 25 tháng 10 nAm 2021 

CONG I'Y 
cór 

M'øC .1 I 

KUANU HOA 

CONG TV' CO PHAN NUCYC GIAI KHAT YEN SÃO KHANH HÔA 
Dja chi: Quc 1 IA, x Su6i Hip, huyn Dith Khánh, tinh Khánh HOa, Vit Nam 
BAO CÁO TAI CHiNH HOP NHAT GIUA NIEN DO 
Qu 3 cüa nam tài chInh kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 202! 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh hçp nht g1t1a niên d (tip theo) 

3. S kiin phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán 
Không CO sir kin trQng yu não phát sinh sau ngày kt thüc kS'  k toán yêu cAu phãi diu chinh s6 
1iu hoc cong b trên Báo cáo tài chInh hçip nht gi&a niOn d. 

Pham Thj Lành 
K toán trlr&ng 

V 

Nguyen Khoa Bao 
Giám d6c 

Tr1nh Th1 Hong Van 
Chü tjch Hi dIng quãn trl 
Ngirôi di din theo pháp Iut 

Ban thuydt mini, nay là m5t b5 phn hqp ihàn/z và phái duic dQc cing vái Báo cáo tài chin/i hç'p n/id: giüa nien d5 30 
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