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17. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN

17.1 Phải trả người bán ngắn hạn

 VND
Số cuối năm Số đầu năm

Bên khác 207.071.918.058 356.219.398.553
- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Đức 154.168.270.495 288.019.331.495
- Công ty Cổ phần Sản xuất và Xây dựng

Tân Long Phát 5.754.215.405 5.754.215.405
- Công ty TNHH Xây dựng Tân Túc 367.288.713 5.367.288.713
- Nguyễn Duy Hưng 4.416.154.445 4.416.154.445
- Nhà cung cấp khác 42.365.989.000 52.662.408.495

Bên liên quan (Thuyết minh số 31) 2.241.428.303 11.361.275.892

TỔNG CỘNG 209.313.346.361 367.580.674.445

17.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

VND
Số cuối năm Số đầu năm

Khách hàng thuê đất 142.839.814.188 195.614.766.735
- Công ty TNHH DH Logistics Network

Việt Nam 16.550.883.092 -
- Công ty TNHH Tech Mastery Việt Nam - 70.800.832.000
- Công ty TNHH Easy Keen - 4.298.240.237
- Công ty TNHH Elite Mount Việt Nam - 4.074.597.710
- Công ty TNHH Công Nghệ Điện Camet

Việt Nam - 2.418.151.938
- Khách hàng khác 126.288.931.096 114.022.944.850

Khách hàng ứng trước mua nền thương mại 112.037.107.878 106.199.525.385
Khách hàng ứng trước tiền mua căn hộ 25.594.758.519 11.005.717.534
Khác - 14.018.783.187

TỔNG CỘNG 280.471.680.585 326.838.792.841
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23. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)

23.2 Giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức

VND
Số cuối năm Số đầu năm

Vốn cổ phần đã phát hành

Số đầu năm và cuối năm 9.384.636.070.000 9.384.636.070.000

23.3 Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu
Số cuối năm Số đầu năm

Cổ phiếu được phép phát hành 938.463.607 938.463.607

Cổ phiếu đã phát hành 938.463.607 938.463.607

Cổ phiếu đã phát hành và được
góp vốn đầy đủ 938.463.607 938.463.607

Cổ phiếu phổ thông 938.463.607 938.463.607

Cổ phiếu quỹ (142.032) (142.032)
Cổ phiếu phổ thông (142.032) (142.032)

Cổ phiếu đang lưu hành 938.321.575 938.321.575
Cổ phiếu phổ thông 938.321.575 938.321.575

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND/cổ phiếu (31 tháng 12 năm 2020: 10.000
VND/cổ phiếu). Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông của Tập đoàn được hưởng cổ tức
do Tập đoàn công bố. Mỗi cổ phần phổ thông thể hiện một quyền biểu quyết, không hạn
chế.

23.4 Lãi trên mỗi cổ phiếu

Số cuối năm Số đầu năm

Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông sở hữu
cổ phiếu phổ thông của công ty mẹ (VND) 261.689.331.849 176.193.567.698
Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành
bình quân 938.321.575 938.321.575

Lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu (VND) 279 188

Tập đoàn không có cổ phiếu suy giảm tiềm tàng vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm

23.5 Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

VND
Năm nay Năm trước

Số đầu năm 40.411.375.062 37.449.995.811
Lợi nhuận phát sinh trong năm 3.308.665.793 2.961.379.251
Cổ tức công bố (*) (9.283.486.522) -

Số cuối năm 34.436.554.333 40.411.375.062

(*) Trong đó
Cổ tức đã trả trong năm 8.934.495.507 -
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29. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC

VND
Năm nay Năm trước

Thu nhập khác 5.031.092.169 17.371.806.782
Tiền phạt thu từ khách hàng 4.791.671.895 12.834.075.598
Khác 239.420.274 4.537.731.184

Chi phí khác (6.897.282.817) (9.265.566.408)
Các khoản phạt (2.261.242.000) (1.640.610.565)
Khác (4.636.040.817) (7.624.955.843)

(LỖ) LỢI NHUẬN KHÁC (1.866.190.648) 8.106.240.374

30. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) áp dụng cho Công ty và các công ty con là
20% thu nhập chịu thuế cho năm hiện hành, ngoại trừ TAD.

TAD có nghĩa vụ nộp thuế TNDN cho giai đoạn I khu hạ tầng công nghiệp với mức thuế
suất bằng 10% trong 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và
bằng thuế suất phổ thông cho các năm tiếp theo. TAD được miễn thuế TNDN trong 6 (sáu)
năm từ 2006 đến 2012, và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 (chín) năm tiếp theo.
Cho các giai đoạn còn lại, TAD có nghĩa vụ nộp thuế TNDN với mức thuế suất bằng 20%
thu nhập chịu thuế.

Báo cáo thuế của Tập đoàn sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và
các quy định về thuế đối với các loại nghiệp vụ khác nhau có thể được giải thích theo nhiều
cách khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất có thể sẽ bị thay
đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

30.1 Thuế TNDN

VND
Năm nay Năm trước

Chi phí thuế TNDN hiện hành 61.699.120.710 29.958.485.812
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN trích thiếu
trong những năm trước 1.079.905.655 9.060.748.491

62.779.026.365 39.019.234.303

Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1.035.959.362 25.910.802.545

TỔNG CỘNG 63.814.985.727 64.930.036.848
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