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• s6 42-44, ththng Cha Lan, ph.thng 11, Quân 6, TP.FICM Cho nàm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2022 
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• CONG TY TNHH MTV D!CH  VIJ CONG ICH QU1N 6 BAO CÁO TA! CHINH 

s6 42-44, duOng Chçi Lan, phirOng 11, Quân 6, TP.HCM Cho näm tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2022 

• BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 
I 
• Ban Giám d6c Cong ty TNHH MTV Dlch  Vi Cong Ich Qun 6 (sau day gi tt là "Cong ty") trInh bay Báo cáo 

• cüa minh và Báo cáo tài chInh cüa Cong ty cho nam tài chInh 2022, kt thic vào ngày 31 tháng 12 nám 2022. 

• I. Dc diem hot dng cüa doanh nghip: 

• 1. ffinh thü,c s& hfru vn: 

• Cong ty TNHH MTV Djch Viii Cong Ich Qun 6 là doanh nghip Nlià nuóc, duçc thành 1p theo quyt djnh s 

• 5060/QD - TJB - KT ngày 04 tháng 9 näm 1999 cüa IJBND Thành Ph6 v vic t chüc lai Doanh nghip Nhà 

• 
rnróc boat dng cong Ich Xi nghip Djch vi1 do thj qun 6 thuc Uy ban nhân dan qun 6. Nay chuyn di sang 

. Cong ty TNHH Mt Thành Viên Djeh V11 Cong feb Qun 6, theo quyt djnh s 3064/QD-UBND ngày 

.

10/07/2010 cüa Uy Ban Nhân Dan Thành ph H Clii Minh. 

Vn gop cüa Cong ty tai  ngày 3 1/12/2022 là 30.904.779.625 VND 

• Tr s& chmnh cüa Cong ty tai  s 42-44, duàng Chç Lón, phuông 11, Qun 6, TP.HCM. 

• 2. Linh vtrc kinh 

• - Thuong mai,  djch vii, xây di,rng. 

• 3. Ngành gh kinh doanh: 

• - Hoat dng cong Ich: quét dçn v sinh, thu gom và 4n chuyn rae do thj. T chIrc các loai bmnh djch vi v sinh 
. dO thj trên dia bàn. Quân lr duy tu, bâo duthig và xây dung h thng thoát nuóc và cong truth giao thông theo 

phân cAp va chi tiêu k hoach Nha ntroc. Quãn l, duy tu và phát trin cay xanh, bn boa, tiu dâo trên dja bàn. 
• Quàn l' sCra cbUa nâng cAp cho thuê nhà thuc so htiu nhà niróc pbân cAp qun quân li'. Tham gia xây dung, di 

• dôi và b trI tái djnh cu tbeo quy boch cüa thành ph. Hoat dng khác: San lap mt bang, thi cong xây durng dan 

• 
diing-cOng nghip vüa và nhô theo h9p dng kinh t vói khácb hang. Kinh doanh 4t tu xây dujng Va trang trI ni 
thAt, kinh doanh boa cá cãnh. Chun bj mt bang. Djch vu chAm soc và duy trI cánh quan. Lap dt b thông cap, 

S thoát nuóc. Xây dijng cong trinh duOng b. Xây d%rng nhà các loai. Ban buOn 4t lieu, tbit bj lap dt trong xây 

5 dirng 

• 4. Mo hInh hot dng cüa doanh nghip: Doanh nghip nhà 

• 5. Kt qua hot dng 

5 Kt qua boat dng kinh doanh cña COng ty và tinh hInh tài chInh tai  ngày 3 1/12/2022 duqc th hin trong Báo cáo 
tài chInh dInh kern. 

• 
6. Các sij kin sau ngày khoá so k toán Ip báo cáo tài 

• 
Ban Giám dc COng ty khang djnh khOng Co sir kin trQng yu nào phát sinh sau ngày 3 1/12/2022 cho dn th&i 
dirn 1p báo cáo nay ma chi.ra duQc xem xét diu chinh s lieu hoc cong b trong Báo cáo tài chInh. 

7. Hi dng Thành viên và Ban Giám dc: Ngày b nhim 

Ong Nguyn Van Ting Cbü tjch Hi dng Thành Viên 

Ong Pham Dác Thjnh Giám d& 
5 Ong Cao Triu Yen Phó Giám dc 

S Ba Lé Thj Thanh Vit K toán tnrOng 

• Ban Kiêm 
Ba Mai Thj Anh True Kim soát viên 

8. Kiêm toán viên 

COng ty TNHH Djch vi1 Tu vAn Tài ehInh KA toán và Kim toán PhIa Narn (AASCS) dä thire hin kiêm toán cáe 
báo cáo tài chInh cho COng ty. 

1 ....
....

  



CONG TY TNHH MTV DICH V1J CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TM CHINH 
s6 42-44, dir&ng Chçi Lan, phung 11, Qun 6, TP.HCM Cho nAm tâi chInh kt thüc ngày 3 1/12/2022 

9. Cong b trách nhim cüa Ban Giám d6c di vol Báo cáo tài chInh 

Ban Giám déc COng ty chju trách nhiêm v vic 1p Báo cáo tài chInh phãn ánh thing thirc, hçp 1' tInh hmnh hoat 
dng, két qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh luu chuyn tin t ella COng ty trong näm. Trong qua trinh 1p 
Báo cáo tài chinh, Ban Giám d& Cong ty cam kt dâ tuân thu các yêu câu sau: 

Lira chçn cac chinh sách k toán thich h9p va ap ding các chinh sách nay mt cách nht quán; 
Dua ra các dánh giá vá dir doán hçp 1' và then  trng; 

Các chun miic  k toán dang ap dçing di.rc Cong ty tuân thu, không có nhthig áp ding sai 1ch trçng 
yu dn mirc cn phãi cOng b và giái thIch trong báo cáo tài chInh nay. 

Lp các báo cáo tài chInh dira trên cor sà hot dng kinh doanh lien t1ic. 

Ban Giám d6c Cong ty dam bão rang các s k toán duçrc luu giU d phán ánh tInh hInh tài chmnh dlla Cong ty, vâi 
müc d trung thirc, hçp 1 ti bt cir thôi dim nào vâ dam bão rang Báo cáo tài chInh tuân thu các quy dnh hin 
hành dlla Nhà nuâc. Dng thài có trách nhim trong vic bão dam an toàn tâi san dUa Cong ty và thirc hin các 
bin pháp thIch hçp d ngàn chn, phát hin các hành vi gian ln và các vi phm khác. 

Ban Giám c1c Cong ty cam kEt ring Báo cáo tài chInh dã phân ánh trung thirc và hçp l' tInh hInh tài chInh ella 
Cong ty tai  thôi dim ngày 31 tháng 12 näm 2022, kt qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh luu chuyên tiên t 
cho nam tài chInh 2022 kt thllc cüng ngày, phll hçip vói chu.n mrc, eh d k toán doanh nghip Vit Nam và 
tuân thu các quy djnh hin hành có lien quan. 

Phê duyt các báo cáo tài chInh 

Ban Giám dc Cong Ty TNHH MTV Dlch  Viii Cong Ich Qun 6 phê duyt Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh 
kt thllc ngày 3 1/12/2022 ella Cong ty. 

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 näm 2023 
h TM. Ban Giam doc 

Giám dc 
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a

CONG TY TNHH DICH VJ TII VAN TA! CHfNH KE TOAN VA KIEM TOAN PHIA NAM 
SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS) 

So: O4IBCKT/TC/2023/AASCS 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP 

KI,z1, jifri: - Hi d1ng Thành Vién Cong Ty TNHH MTV Djch Viii Cong fch Qun 6 
- Ban Giám dc Cong Ty TNIIH MTV Dch Vi COng Ich Qun 6 

Chi'ing tOi da kirn toán báo cáo tài chInh kern theo ccia Cong Ty TNHH MTV Djch Vii Cong Ich Qun 6, thrc Ip 
ngáy 06 tháng 01 narn 2023 t& trang 04 den trang 82 , bao gm Bang can d6i ké toán t?i  ngày 31 tháng 12 näm 
2022, Ba? CO kêt qua hot dng kinh doanh, Báo cáo luu chuyên tin t cho nàm tài chInh kt thüc cüng ngày và 
Bàn thuyêt rninh báo cáo tài chInh. 
Trách nhim cüa Ban Giám dc 

Ban Giárn dc Cong ty ch ju trách nhiêrn v vic ltp và trinh bay trung thc và hçrp 1t báo cáo tài chInh cUa Cong ty 
theo chuân inirc kë toán, chê d kê toán doanh nghip Vit Narn và các quy djnh pháp 1 có lien quan dn vic 1p 
và trinh bay báo cáo tài chInh và chju trách nhim v kirn soát ni b ma Ban Giárn dc xác djnh là cn thit dê 
darn bào cho vic 1p và trinh bay báo cáo tài chinh không có sai sot tr9ng yu do gian ln hoc nhrn lan. 

Trách nhim cüa kiêm toán viên 

Trách nhirn cCia chiing tOi là dira ra fr kin v báo cáo tài chInh dra trên kt qua cüa cuOc  kiêm toán. Chüng tôi dã 
tin hành kirn toán theo các chun rnrc kim toán Vit Narn. Các chun mirc nay yêu cu chUng tOi tuân thU chuân 

hop l' v vic lieu báo cáo tài chInh cUa Cong ty có cOn sai sot trQng yëu hay khOng. 

Cong vic kirn toán bao grn thrc hin các thU tVc  nhm thu thp các bang chUng kirn toán v các S6 lieu Va 

thuyt minh trén báo cáo tài chInh. Các thU ti1c kirn toán dirqc lra chçn dira trén xét doán cUa kirn toán viên, bao 
grn dánh gia rcti ro có sai sot tr9ng yu trong báo cáo tài chInh do gian 1n hoc nhm lan. Khi thrc hin dánh giá 
các rQi ro nay, kim toán viên dã xem xét kirn soát ni b cUa Cong ty lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo 
tài chInh trung thirc, hp 1' nhrn thit k các thU tVc  kirn toán phU hqp vâi tInh hlnh thirc t, tuy nhiên không 
nhrn miic dIch dira ra ' kin v hiu qua cUa kirn soát ni b cUa Cong ty. Cong vic kirn toán cUng bao gOin 
dánh giá tinh thich hçp cQa các chInh sách k toán dixqc áp dçing và tInh hqp l' cUa các irâc tInh kê toán cUa Ban 
Giárn d6c cüng nhir dánh giá vic trinh bay t6ng th báo cáo tài chInh. 

ChUng tOi tin tung rang các bang chUng kirn toán ma chUng tôi dã thu thp dtrçic là dy dCi và thjch hçp làrn co sâ 
cho ' kin kirn toán cUa chUng tôi. 

YkiOncüakiêmtoánviên 
Theo ' kiên cUa chUng tOi, báo cáo tài chinh dA phàn ánh trung thirc và hçip li', trCn các khIa canh  tr9ng yêu tInh 
hInh tài chinh cUa Cong Ty TNHH MTV Djch Vii COng Ich Qun 6 tai  ngày 31 tháng 12 näm 2022, cOng nhir kêt 
qua hoat  dng kinh doanh và tinh hinh h.ru chuyn tin t cho närn tài chInh kt thiic cüng ngày, phü hp vâi chuân 
ini'c k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Narn và các quy djnh pháp l' cO lien quan dn vic 1p và trinh bay 
báo cáo tài chInh. 

Tp H ChI Minh, ngày 17 tháng 01 nArn 2023 

Kim toán viCn 

N YENDANGLETRUNG 
s6 giy CNDKHN kirn toán: 3264-2022-142-1 

29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City 
Tel: (028) 3820 5944 - (028) 3820 5947 - Fax: (028) 3820 5942 

3 Email: info@aascs.com.vn Website: www.aascs.com.vn  
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Chi tieu 

Dan v'tinh: VND 

Ma 
so 

Thuyêt 
minh 

. So cuoi nm A So dau nm 

(1) (2) (3) (4) (5) 
A. TA! SAN NGAN HN 100 66.052366.993 65.791.614.310 

I. Tin và các khoãn tirong throng tin 110 36.514.172.362 59.903.238.596 

1.Tin 111 V.1 36.514.172.362 59.903.238.596 

2. Các khoãn Wang dixang tin 112 

H. Dâu ttr tài chInh ngn hn 120 

1.ChIrngkhoánkinhdoanh 121 

2. Dir phóng giãm giá chüng khoán kinh doanh (*) 122 

3.D&uWnâmgiudnngàydáohn 123 

III. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 24.489.409.140 1.8 19.093.705 

1. Phãi thu ng.n han  cüa khách hang 131 V.2 23.967.909.140 233.937.019 

2.Trãtrtrâcchongu&ibánng.nh 132 V.3 849.360.000 

3.Phàithunibngânhn 133 

4. Phãi thu theo tin d k hoach  hçip dng xây dirng 134 

5. Phái thu v cho vay ngn hn 135 

6.Phaithungânhnkhác 136 V.4 521.500.000 735.796.686 

7. Dir phông các khoán phái thu ng.n han  khó dôi (*) 137 

8. Tài san thiu ch xCr 1' 139 

IV. Hang tn kho 140 3.718.593.537 3.565.187.768 

1.Hàngtnkho 141 V.5 3.718.593.537 3.565.187.768 

2. Dij phông giâm giá hang tn kho (*) 149 

V. Tài san ngn hin khác 150 1.330.191.954 504.094.241 

1. Chi phi trã truâc ng.n han 151 V.6 1.330.191.954 504.094.241 

2. Thus GTGT thrcic khu tth 152 

3. Thus và các khoán khác phài thu nhà rnx6c 153 

4. Giao djch mua ban lai  trái phiu ChInh phü 154 

5.Tàisãnngnhnkhác 155 

B. TA! SAN DA! HIAN 200 50.489.011.213 55.809.694.128 

I. Các khoãn phãi thu dài han 210 20.454.015.995 24.570.877.980 
1. Phãi thu dài han  cüa khách hang 211 V.7 14.601.791.896 9.736.882.806 

2. Trá tnrâc cho ngi.r1i ban dài han 212 

3. Vnkinh doanh a don vj tnrc thuôc 213 

4.Phãithunibdàihn 214 

5.Phãithuvchovaydàih 215 

6.Phaithudàihankhác 216 V.8 5.852.224.099 14.833.995.174 

7. Dr phông phãi thu dài han  khó dôi (*) 219 
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• CONG TY TNHH MTV D!CH VV CONG ICH QUJIN 6 BAO CÁO TA! CHfNH 

O S 42-44, dLr&ng Cho Lan, phng 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chmnh k& thic ngày 3 1/12/2022 

• 
D!CH VV DO TH! VA QUAN L NHA  

• BANG CAN DOT ICE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 nm 2022 

S 



I 

w 

• 

• 
. 

• 

• 
. 

• 

O 

• 

• 

O 
O 
• 

• 

• 

O 
O 
• 

. 

• 

O 
• 

O 

. 
• CONG TV TNHH MTV D!CH VIJ CONG iCH QUiN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 

O s6 42-44, ththng Chq L6n, phthng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nãm tài chInh k& thc ngày 3 1/12/2022 

• 
DId V!J DO Till VA QUAN L\' NHA  

9 A £ 

BANG CAN 1)01 KE TOAN 
Tii ngày 31 tháng 12 nàm 2022 

Chi tieu 

(1) 

E.'qnvftInh: 

Ma 
so 

Thuyet 
minh 

. So cuoz näm So dau nAm 

(2) (3) (4) (5) 
II. Tài san c dlnh 220 14.706.207.840 10.508.402.004 
1. Tài san c djnh hthi hInh 221 V.9 13.342.707.840 9.144.902.004 

-Nguyen giá 222 30.310.877.533 24.648.640.952 
- Giá tn hao mon 1u5' k (*) 223 (16.968.169.693) (15.503.738.948) 

2. Tài san c6 djnh thuê tài chInh 224 
-Nguyen giá 225 
- Giá tn hao mOn lu5 ké (*) 226 

3. Tài san c dinh vô hInh 227 V.10 1.363.500.000 1.363.500.000 
-Nguyêngiá 228 1.363.500.000 1.363.500.000 
- Giá trj hao mOn 1u5' k (*) 229 

III. Bt dng san du tir 230 V.11 15.041.828.038 19.949.531.261 
-Nguyêngiá 231 19.163.972.122 24.989.130.875 
- Giá tn hao mOn 1u k (*) 232 (4.122.144.084) (5.039.599.614) 

IV. Tài san do dang dài hn 240 

1. Chi phi san xut, kinh doanh dO dang dài han 241 

2. Chi phi xây dung ca bàn di dang 242 

V. Dâu ttr tài chInh dài hn 250 
1.DAutuvàocôngtycon 251 
2. Du ti.r vào cong ty lien doanh, lien kt 252 
3. Dâu tu gop vn vào ckin vi khác 253 
4. Dir phOng dAu tu tài chinh dài h.n (*) 254 
5. Du tu nm giO dn ngày dáo h.n 255 

VI. Tài san dài hn khác 260 286.959.340 780.882.883 
1. Chi phi trà truOc dài hn 261 V.12 286.959.340 780.882.883 
2. Tài san thug thu nhp hoãn lai 262 
3. Thit bj, 4t tu, ph tiing thay th dài hn 263 
4. Tài san dài han khác 268 

TONG CONG TA! SAN (270 = 100 + 200) 270 116.541.378.206 121.601.308.438 
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• CONG TV TNHH MTV D!CH  VI) CONG ICH QUeN 6 BAO CÁO TAI CHfNH 

• S 42-44, &r&ng Chq LOn, phu&ng 11, Quan 6, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thtic ngày 3 1/12/2022 

• 
D!CH VI) DO Till VA QUAN L\'  

S BANGCANDOIKETOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2022 

Chi tiêu 

(1) 

Do7l vj tInh: VND 

Ma 
s 

Thuyt 
minh 

L X. So cuoi nãm So dau nam 

(2) (3) (4) (5) 

C . N PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 5 1.489.394.479 54.540.090.824 
I. Ncr ngn hin 310 38.725.750.206 35.288.588.624 

311 V.13 219.541.000 
2.Ngmuafráti&ntnrâcngnhn 312 V.14 73.464.056 71.322.079 
3. Thu và các khoãn phãi np Nba nuàc 313 V.15 5.944.949.624 3.503.881.866 
4. Phãi trangtrôi lao dng 314 V.16 11.354.500.000 12.128.558.692 
5.ChiphIphãitrãng.nhn 315 V.17 75.899.380 95.929.848 
6.Phaianibngânhn 316 

7. Phãi trã theo tin d k hoach hçrp dng xây dimg 317 

8. Doanh thu chua thrc hin ng.n hn 318 
9.Phaitrãng.nhnkhác 319 V.18 953.829.172 551.159.006 
10. Vay và nçi thuê tài chInh ngn h?n 320 
11. Drphóngphãitrãng.nhn 321 
12.Qukhenthixâng,phüc1qi 322 V.19 20.103.566.974 18.937.737.133 
13.Qu5'binhngiá 323 
14. Giao djch rnua ban lai trái phiu ChInh phü 324 

II. No dài han 330 12.763.644.273 19.251.502.200 
1. Phãi trã ngi.r&i ban dài hn 331 
2.Nguäimuatrãtintruâcdàihan 322 V.20 42.404.175 9.080.604.775 
3. Chi phi phãi trã dài h?n 333 
4. Phãi trâ ni b v& v,n kinh doanh 334 
5. Phái trà ni b dài hn 335 
6. Doanh thu chua thrc hin dài h?n 336 
7. Phãi trã dài han khác 337 V.21 11.124.542.600 7.011.507.312 
8.VayvànqthuêtàichInhdàihn 338 V.22 1.596.697.498 1.609.390.113 
9. Trái phiu chuyên di 339 
10. C phiu uu dãi 340 
11. Thu thu nhp hoãn lai  phài trã 341 
12.D1rphôngphãitrâdàihn 342 
13.Qu5pháttrinkhoahçcvàcôngngh 343 V.23 1.550.000.000 

. 

. 

. 

I 

I 

S 

• 

S 

S 

S 

0 
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7.423.286.82 

(H 
TU VAN 
KETOAN 

.4  TOAN 
AM 

28.733.151.163 
10.285.816.861 
18.447.334.302 

121.601.308.438 

CONG TY TNHH MTV DICH VI) CONG iCH QUAN 6 BAO CÁO TAI CHINH 

S 42-44, di.rmg Chcy Lón, phthng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nãm tài chmnh kEt thüc ngày 31/12/2022 

DJCH VV DO THJ VA QUAN L'' NHA 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Ti ngày 

Chi tiêu 

31 tháng 12 näm 2022 

Ma 
s 

ThuyEt 
minh 

S cui nm 

(1) (2) (3) (4) 
D . VON CHU SO lltiil (400 = 410 +430) 400 65.051.983.727 
I. Von chu so huu 410 V.24 41.779.923.680 
1.VngópciachUsâh1hi 411 30.904.779.625 
2. Thng di.r vn c ph.n 412 
3. Quyn ch9n chuyn dM trái phiu 413 
4. Vn khác cüa chñ sâ hu 414 
5. C6 phiu qu5r(*) 415 
6. Chênh 1ch dánh giá Iai  tài san 416 
7. Chênh 1ch t' giá Mi doái 417 
8. Qu du ti.rpháttrin 418 10.875.144.055 
9. Qu M trçf sp xp doanh nghip 419 

10. Qu5' khác thuôc vn chü so hQu 420 

11. Lçri nhun sau thu chisa phân phi 421 

- LNST chua phân ph6i Itiy k dn cu6i k' tnrOc 421a 

- LNST chua phân ph6i k5' nay 421b 

12. Ngun rn  dAu ti.r XDCB 422 

H. Ngun kinh phi và qu5 khác 430 23.272.060.047 
1. NgMn kinh phi 431 V.25 9.732.428.968 
2. Ngun kinh phi dã hInh thành TSCD 432 V.26 13.539.631.079 

TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 116.541.378.206 

Don vj tinh: VND 

S du nam 

(5) 
67.061.217.614 
38.328.066.451 
30.904.779.625 

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 nAni 2023 

Ngubi Ip biêu K toán tru*ng Giám dc 

* 

.\34O1o5 

/  4.  CÔNGTY  ' 
c4 TN.H 

1401 THANH VI 
D!CHVUCONGCH 

QUAN 
\:.fl! HOC' 

Pham Dti Thjnj, 

be Thi Thanh Vi 
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. CONG TY TNHH MTV DICH VV CONG fCH QUILN 6 BAO CAO TA! CHINH 

só 42-44, dLr?rng Chci Lan, phu&ng 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chfnh kt thüc ngày 31/12/2022 

HOAT DQNG D!CH  VIJ DO TH! 

S 
• BANG CAN DOI KE TOAN 
• Tai ngày 31 tháng 12 näm 2022 

Chi tiêu 

DcrnvjtInh: 

Ma 
so 

Thuyt 
So cuoi nam S du näm 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A . TAT SAN NGAN HAN 100 48.089.210.876 49.972.615.179 

I. Tin và các khoãn tuong duong tin 110 18.560.776.245 44.084.239.465 

1.Tin 111 V.1 18.560.776.245 44.084.239.465 
2. Các khoãn ttrcing d.rcing tin 112 

II. Du tir tài chInh ngn han 120 

1. Chüng khoán kinh doanh 121 

2. Dir phóng giãm giá chrng khoán kinh doanh (*) 122 

3. Du ttr nm giU dn ngày dáo han 123 

Ill. Các khoãn phãi thu ngn han 130 24.479.649.140 1.819.093.705 

1.PhãithungAnhncüakháchhàng 131 V.2 23.958.149.140 233.937.019 

2.Trãtnthcchongithibánng&nhan 132 V.3 849.360.000 

3. Phãi thu ni b ng.n han 133 

4. Phãi thu theo tin d k hoach hçip dng xây drng 134 

5.Pháithuvchovayngnhan 135 
6.Phãithungnhankhác 136 V.4 521.500.000 735.796.686 

7. Dir phàng các khoãn phãi thu ngn han  khó dôi (*) 137 

8. Tài san thiu chä xCr 1 139 

IV. Hang tn kho 140 3.718.593.537 3.565.187.768 

1.Hàngthnkho 141 V.5 3.718.593.537 3.565.187.768 

2. Dij phông giàm giá hang tin kho (*) 149 

V. Tài san ngn han  khác 150 1.330.191.954 504.094.241 

1. Chi phi trã tnràc ngn han 151 V.6 1.330.191.954 504.094.241 

2. Thus GTGT dirçrc khâu tth 152 

3. Thus và các khoân khác phãi thu nhà nuâc 153 

4. Giao djch mua ban 1i trái phiu Chinh phü 154 
5. Tài san ngn hn khác 155 

B. TA! SAN DAT HN 200 18.337.381.008 14.612.813.081 

I. Các khoãn phãi thu dài han 210 4.707.713.828 4.709.007.082 

1. Phãi thu dài han  cOa khách hang 211 

2. Trã tnrâc cho ngr&i ban dài hn 212 

3. Vn kinh doanh a dan vj trrc thuc 213 

4. Phãi thu nOi  b dài han 214 

5. Phãi thu v cho vay dài han 215 

6. Phài thu dài han  khác 216 V.7 4.707.713.828 4.709.007.082 

7. Dir phóng phãi thu dài han  kho dôi (*) 219 

8 
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. CONG TV TNHH MTV DICH VJ CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TA! CHINH 
Si 42-44, du&ng Chcr Lan, phithng 11, Qun 6, TP.HCM Cho närn tài chmnh két thi'ic ngày 31/12/2022 

HOAT BONG DICH VU nO TH! 

S 
• BANG CANJJOIKEToAN 

. Chi tzeu 

Ti ngày 31 tháng 12 nAm 2022 

Dc,n vj tInh: VND 

MA 
so 

Thuyét 
nunh - 

. 
So cuoi nAm So dau nAm 

(1) (2) (3) (4) (5) 
II. Tài san c dnh 220 13.342.707.840 9.122.923.116 
1. Tài san c dinh hüu hInh 221 V.8 13.342.707.840 9.122.923.116 

- Nguyen giá 222 29.5 12.698.500 23.850.461.919 
- Giã tn hao mon 1u5' k (*) 223 (16.169.990.660) (14.727.538.803) 

2. Tài san c djnh thuê tài chInh 224 
-Nguyen giá 
- Giá trj hao mOn 1u k (*) 

225 
226 117 

3. Tài san c djnh vô hInh 227 
- Nguyen giá 228 CON 

- Giá tn hao mOn lu k (*) 229 H -ri. 
HINHKI 

III. Bt dng san du tu' 230 A KIEM 1 

-Nguyen giá 231 
- Giá trl hao mOn lu kê (*) 232 

IV. Tài san dO dang dài han 240 

1. Chi phi san xut, kinh doanh dO dang dài han 241 

2. Chi phi xay drng ca bàn dO dang 242 

V. Bu ttr tài chinh dài han 250 
1.DAuttrvàocôngtycon 251 
2. Du fl.i vào cong ty lien doanh, lien kt 252 
3. Du tix gop vn vào dan vj khác 253 
4. Du phOng du ti.r tài chInh dài han (*) 254 
5.DutunâmgiO'dnngàydáohn 255 

VI. Tài san dài han  khác 260 286.959.340 780.882.883 
1. Chi phi trã tri.rOc dài han 261 V.9 286.959.340 780.882.883 
2. Tài san thus thu nhp hoãn li 262 
3. Thit bj, 4t tir, ph thng thay th dãi hn 263 
4. Tài san dài han  khác 268 

TONG CONG  TA! SAN (270 100 + 200) 270 66.426.591.884 64.585.428.260 

0 
0 
0 
. 

. 

0 
S 
. 
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(3) (4) 

34.514.177.592 
34.495.377.592 

V.10 219.541.000 
V.11 70.008.515 
V.12 1.748.687.115 
V.13 11.354.500.000 
V.14 66.000.000 

V.15 933.107.563 

V.16 20.103.533.399 

18.800.000 

V.17 18.800.000 

V.18 

(5)  

36.124.871.197 
34.556.071.197 

70.444.582 
2.835.645.485 

12.098.558.692 
65.000.000 • 

IAN 
lOAN 
AN 

550.019.480i 

18.936.402.958 

1.568.800.000 

18.800.000 

1.550.000.000 

S 
S 
S 
S

CONG TV TNHH MTV D!CH  VJ CONG ICH QUAN 6 BAO CAO TAI CHINH 

S6 42-44, thr&ng Chç Lan, phir?mg 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chInh két thüc ngày 3 1/12/2022 

HOAT DQNG DICH VV DO TH! 

. 

• BANG CAN DOI KE TOAN 
Tai ngày 31 tháng 12 nm 2022 

S Dciii vj thnh: VND 

S - Ma Thuyet . Chi tieu . So cuoi näm So dau näm 
so minh 5 

(1) (2) 

5 C . NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 

S
I. Ncr ngn han 310 
1.Phaitrãngibánngnhn 311 

5 2.Ngi&imuatratintniacngânhan 312 

• 
3. Thus vàcác khoãn phái np Nhà nu&c 313 
4. Phãi trâ nguii lao dng 314 

5 6.Phãitránibngânhan 316 

5 7. Phãi trã theo tin d k hoach hcrp dông xay dirng 317 

S 8. Doanh thu chtra thrc hin ngän han 318 

5 9.Phãitrangánhankhác 319 

S
10. Vay và nçi thuê tãi chIrih ngn han 320 
11. Dir phông phãi trã ngn hn 321 

5 12.Qu5khenthuâng,phüc1ci 322 

• 
13. Qu5' binh n giá 323 
14. Giao dich mua ban lai trái phiu ChInh phü 324 

. 

S
I!. Nci dài han 330 
1. Phãi trâ ngui ban dài han 331 

• 2. Ngi.thi mua trã tin truOc dài han 322 

• 
3. Chi phi phái trã dài han 333 

S
4. Phâi trã nôi b v v6n kinh doanh 334 
5. Phái trã ni b dài han 335 

5 6. Doanh thu chi.ra thrc hin dài han 336 
7. Phãi trã dài han khác 337 
8. Vay và nçi thuê tài chInh dài han 338 

S 9.Tthiphiuchuyndi 339 

5 10. C phiu i.ru dAi 340 

S
11. Thu thu nhâp hoãn 1i phãi trã 341 
12. Dir phông phãi trã dài hn 342 

5 13. Qu5' phát trin khoa hçc vã cong ngh 343 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
• 10 

S 

S 5.ChiphIpháitrángnhn 315 



. 

. 

. 

. 

S 
• 

• 
. 

O
CONG TY TNHH MTV DICH VV CONG ICH QUiN 6 

S 42-44, di.rng Chçi Lan, phtthng 11, Qun 6, TP.HCM 
BAO CÁO TA! CHINH 

Cho nArn tài chInh k& thic ngày 3 1/12/2022 

HOIT DQNG DId ViJ DO THI 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 nm 2022 

CM tiêu 

Dcin vj tInh: VND 

Ma 
so 

Thuyt 
minn 

So cuoi näm So dau näm 

(1) (2) (3) (4) (5) 
D . VON CHU sO' HU'U (400 = 410 +430) 400 31.912.414.292 28.460.557.063 
I.Vnchüsô'hfru 410 V.19 31.912.414.292 28.460.557.063 
1.Vngópcüachüsâhthi 411 22.431.376.551 22.431.376.551 
2. 412 
3. Quyn ch9n chuyên dôi trái phiêu 413 
4. Vn khác cüa chü sâ 414 
5. Co phiu qu5 (*) 415 
6. Chênh 1ch dánh giá lai tài 416 
7. Chênh 1ch t giá hi 417 
8. Qu9 dAu Ur phát trin 418 9.481.037.741 6.029.180.512 
9. Qu9 h trçi sap xp doanh nghip 419 

10. Qu9 khác thuc v6n chü sâ 420 

11. Lçri nhun sau thud chi.ra phân phi 421 

421a 

421b 

• 

• 

• 

• 
. 

• 

• 

O - LNST chi.ra phân ph6i lüy k dn cui k tn.rOc 

0 - LNST chira phân ph6i k' nay 

12. Nguôn von du tu XDCB 422 

• II. Ngun kinh phi và qu5 khác 430 

. S 

• 
1.NgunkinhphI 431 
2. Ngun kinh phi dã hInh thành TSCD 432 

440 TONG CQNG NGUON VON (440 = 300 + 400) 

Ngirôi Ip biêu K toán truöiig 

S LêThiThanhVi 
I 
. 

. 

• 

S 
S 
. 

. 

• 

. 

5 
S 

S 
S 
S 
. 

S 

66.426.591.884 64.585.428.260 

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 nàm 2023 

Giám dc 

" CONGTY 

NOT THANH VI 
DCI$ vy CoNG 1CM 

QUAN6 

TI 
k 

I 

Pham Ddc Thjnj 
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• CONG TV TNHH MTV DICH  V1J CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 

• S 42-44, thring Chçi Lan, phsäng 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chmnh kt thüc ngày 3 1/12/2022 

• QUANL''NHA  

. A £ £ 

BANG CAN 001 KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2022 

Chi tieu 

Do72 vj tInh: VND 

Ma 
so 

Thuyt 
minh 

So cuoi nám So du näm 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A . TA! SAN NGAN HAN 100 17.963.156.117 15.818.999.131 

I. Tin và các khoãn tiroiig throng tin 110 17.953.396.117 15.818.999.13 1 

1.Tin 111 V.1 17.953.396.117 15.818.999.131 

2. Các khoãn t.rcing throng tin 112 

II. Du ttr tài chInh ngn han 120 

1. ChCrng khoán kinh doanh 121 

2. Dr phông giãm giá chfrng khoán kinh doanh (*) 122 

123 

III. Các khoãn phãi thu ngn han 130 9.760.000 !CHVYTIJ 
1. Phãi thu ng.n han  cUa khách hang 131 V.2 9.760.000 CHIP KE 

2. Trà tnrâc cho ngir1i ban ngän han 
. 

132 PHIA NAI 
3. Phãi thu nOi  b ngan hn 133 

4. Phái thu theo tin d k hoach hçrp dng xây 
dirng 

134 

5. Phãi thu v cho vay ng.n han 135 

6. Phài thu ngn han  khác 136 

7. Dr phéng các khoãn phài thu ngn han  khó dói (*) 137 

8. Tài san thiu ch& xr 1' 139 

IV. Hang tn kho 140 

1.Hàngtnkho 141 

2. Dir phông giãm giá hang tn kho (*) 149 

V. Tài san ngn han  khác 150 
1.ChiphItrâtrtrâcngnhn 151 

2. Thus GTGT thrçrc khu tr& 152 

3. Thus và các khoãn khác phãi thu nhà nuac 153 

4. Giao djch mua ban lai  trái phiu ChInh phü 154 

5.Tàisânngnhnkhác 155 
B. TA! SAN DA! HLN 200 32.151.630.205 41.196.881.047 

I. Các khoan phãi thu dài han 210 15.746.302.167 19.861.870.898 

1. Phài thu dài han  cüa khách hang 211 V.3 14.601.791.896 9.736.882.806 

2. Trã tnróc cho ngi.rài ban dài han 212 

3. V6n kinh doanh a don vj trrc thuc 213 

4. Phái thu ni b dài han 214 

5. Phài thu v cho vay dài han 215 

6. Phái thu dài han  khác 216 V.4 1.144.510.271 10.124.988.092 

7. Dir phông phãi thu dài han khó dôi (*) 219 

12 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. 

• 
. 

• 

• 

• 

. 

S 

. 

. 

. 

(5)  
1.385.478.888 

21.978.888 
798.179.033 

(776.200.145) 

1.363.500 000 
1.363.500: 

19.949.53141i 
24.989.130.8V 
(5.039.599. 

. 
• CONG TY TNHH MTV D!CH VV CONG iCH QUAN 6 BAO CÁO TA! CHINH 

• S 42-44, du&ng Chçi Lan, phu&ng 11, Quân 6, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2022 

• QUANL''NHA  

BANGCANDOIKETOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 nm 2022 

O
Dan vj tInh: VND 

• 

• 

• 

• 

. 

• 

• Chi tiêu r Thuyt s6 cui näm S du 
so nunh 

(1) (2) (3) (4) 
H. Tài san c dinh 220 1363.500.000 
1.TàisàncdjnhhQuhInh 221 V.5 

-Nguyêngiá 222 798.179.033 
- Giá trl hao man 1u k (*) 223 (798.179.033) 

2. Tài san c dinh thuê tài chInh 224 
- Nguyen giá 225 
- Giá trj hao mon 1u k (*) 226 

3. Tài san c dinh vô hinh 227 V.6 1.363.500.000 
- Nguyen giá 228 1.363.500.000 
- Giá trj hao mOn 1u5 k (*) 229 

III. Bt dng san du ttr 230 V.7 15.041.828.038 
-Nguyêngiá 231 19.163.972.122 
- Giá trj hao mOn 1u k (*) 232 (4.122.144.084) 

IV. Tài san d& dang dài hin 240 

1. Chi phi san xut, kinh doanh dâ dang dài han 241 

2. Chi phi xây dimg ca bàn d& dang 242 

V. Du tir tài chInh dài hn 250 
1.D&uttrvàocôngtycon 251 
2. Du tu vào cong ty lien doanh, lien kt 252 
3. DAu ti.r gop vn vào dan vj khác 253 
4. Dir phOng d.0 tu tài chInh dài hn (*) 254 
5. DAu ti.r n.rn giu dn ngày dáo hn 255 

VI. Tài san dài hn khác 260 
1. Chi phi trã tnrâc dài hn 261 
2. Tài san thus thu nhp hoãn 1i 262 
3. Thit bj, 4t tu, phi,i tüng thay th dài hn 263 
4. Tài san dài hn khác 268 

TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 50.114.786.322 57.015.880.178 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
13 



. 
• CONG TY TNHH MTV D!CH  V CONG ICH QU1N 6 BAO CÁO TA! CHINH 

• S 42-44, dträng Chçi Lôn, phu.ng 11, Quân 6, TP.HCM Cho näm tài chinh kt thUc ngày 3 1/12/2022 

• QUANL''NHA  

BANGCANDOIKETOAN 

.
Tai ngày 31 tháng 12 nm 2022 

• Do'nvjtInh:VND 

• Chi tiêu Ma Thuyt
cui nàm s6 du 

s minh
So 

. (1) 

S 
• 

C . Nq PHAI TRA (300 = 310 + 330) 
I. Nq ngn han 
1.Phãitrãngi.r&ibánngnhn 

• 2. Ngirôi mua trã tin tnrâc ng.n han 

• 
3. Thus và các khoãnphãi np Nhà nuâc 
4. Phài trã ngi.r&i lao dng 

• 5.ChiphIphàitráng.nhn 

• 6.Phaánibngânhn 

• 7. Phãi trá theo tin d k hoach hçp ding xây dirng 

• 8. Doanh thu chra thrc hin ng.n hn 
• 9.Phàitrãngânhnkhác 

• 10. Vayvà nqthuê tài chInh ngn hn 

S
11. Dtr phóng phãi trã ng.n han 
l2.Qu5khenthuâng,phüclqi 

• 13. Qu5 bInh n giá 

• 
14. Giao djch rnua ban lai  trái phiu ChInh phü 

• II. Ny dài han 

• 
1. Phãi trà ng.r&i ban dài han 

. 2. Ngithi rnua trãti&n tnrâc dâi han 
3. Chi phi phãi trã dài han 

• 4.Phãitthnibvvnkinhdoath 

5 5.Phàitrãnibdàihan 

S
6. Doanh thu chi.ra thirc hiên dài han 
7. Phãi trà dài han  khác 

5 8. Vay và nç thuê tài chinh dài han 

5 9.Tráiphiuchuyndi 

S
10. C phiu iru dãi 

11. Thus thu nhp hoAn lai phãi trã 

• i2.Dtrphôngphãitrâdàihn 

• 
13. Qu phát trin khoa hçc và cong ngh 

(2) (3) (4) (5) 

300 16.975.216.887 18.415.219.627 
310 4.230372.614 732.517.427 
311 
312 V.8 3.455.541 877.497 
313 V.9 4.196.262.509 668.236.381 
314 V.10 30.000.000 
315 V.11 9.899.380 30.929.848 
316 

317 

318 
319 V.12 20.721.609 1.139.526 
320 
321 
322 V.13 33.575 1.334.175 
323 
324 

330 12.744.844.273 17.682.702.200 
331 
322 V.14 42.404.175 9.080.604.775 
333 
334 
335 
336 
337 V.15 11.105.742.600 6.992.707.3 12 
338 V.16 1.596.697.498 1.609.390.113 
339 
340 
341 
342 
343 

S 
• 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
5 14 
S 



. 

• 

• 

• 
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• CONG TY TNHH MTV D1CH  VI,J CONG ICH QUN 6 

• S6 42-44, dithng Chc Lón, phisông 11, Qun 6, 

• QUANL'NHA  

9 A I £ 

BANGCANDOIKETOAN 

BAO CÁO TAt CHINH 

Cho nAm tài chinh kt thiic ngày 3 1/12/2022 

Ti ngây 31 tháng 12 nm 2022 

Chi lieu 

(1) 

Dovi vi tInh: VND 

Ma 
so 

Thuyt 
minh 

L . So cuoi nam ,o aau nam 

(2) (3) (4) (5) 
D.VONCHUSOHUU(400=410+430) 400 33.139.569.435 38.600.660.551 
I.VnchüsôhOu 410 V.17 9.867.509.388 9.867.509.388 
l.VngópcüachUsâhthi 411 8.473.403.074 8.473.403.074 
2. 412 
3. Quyn chçn chuyn di trái phiu 413 
4.VinftáccilachUsâhUh1 414 
5.Cphi uqu (*) 415 
6. Chênh 1ch dánh giá 1i tài san 416 
7. Chénh 1ch t' giá h6i doái 417 
8.Qu5dutupháttrin 418 1.394.106.314 1.394.106.314 50fl 72p. 
9. Qu7 h3 trcl sp xp doanh nghiêp 419 CONGTY 
10. Qu9 khác thuc v6n chU so hilu 420 IN HH 

11.Lqinhunsauthuchi.raphanph6i 421 
CII VUTIJV 
•HNII Ku 

- LNST chira phân ph6i lily k dn cui k tnrãc 421a A I:ui'MT0 

- LNST chua phân phi k1 nay L 

12.Ngunvind.uttx)WCB 422 

II. Nguon kinh phi va quy khac 430 23.272.060.047 28.733.151.163 
1. Ngun kinh phi 431 V.18 9.732.428.968 10.285.816.861 
2. Ngun kinh phi dã hInh thành 432 V.19 13.539.631.079 18.447.334.302 

TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 50.114.786.322 57.015.880.178 

. NgirM 1p biéu K toán tru&ng 

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 nãm 2023 

Giám dc 

• 

• 

• Lê Th Thanh Vit 
• 5 

• 

. 

• 

• 

• 

• 

• 

15 

4.  CONG TY 
CO TNHH 

MOITHA 
* DCH VU CONG LCH 

6 

Pham Dic Thinh 



Pham Dc Thinh 

S 
• 

S 
S 
S 

16 
S 

• S 
CÔNGTY 

c,' TNH 
MQTTHANH 

* PICHVUCONGICH 

% QUAN 6  , 
• HO 

Th Thanh Vièt 

S 

CONG TV TNHH MTV DICH  VI) CONG ICH QU.4N 6 BAO cAo TA! CHINH 

• s6 42-44, dträng Chci Lôn, phuäng 11, Qun 6, Cho närn tài chInh kEt thOc ngày 3 1/12/2022 

• 
DCH VI) DO Till VA QUAN L" NHA  

S 
. 

S 

BAO CÁO KET QUA HO3T DQNG KINH DOANH 
Nm 2022 

DcnvftInh: VND 

• Chi tiêu Thuyt 
Ma so 

minh 
Näm 2022 Näm 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) 

• 1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vy 01 VI.1 126.315.209.142 109.413.989.999 

• 2. Các khoãn giám trir doanh thu 02 

• 3. Doanh thu thuãn v ban hang và 

• 
cung cp djch vy (10= 01-02) 10 126.315.209.142 109.413.989.999 

• 
4. Giá vn hang ban ii VL2 99.660.545.691 84.971.952.788 

• 5. Lçi nhun gp v ban hang và cung 

• cp dich vu (20= 10-11) 20 26.654.663.451 24.442.037.211 

• 6. Doanh thu hot dng tài chinh 21 \TL3 107.144.146 101.426.045 

• 
7. Chi phi tài chInh 22 

. 
+ Trong do: chi phi lãi vay 

8. Chi phi ban hang 
23 
25 

• 9. Chi phi quãn 1 doanh nghip 26 VI.4 9.193.879.684 8.683.686.710 

S 
S 

10. L9i nhun thun tr hot dng kinh 
doanh 
(30= 20+(21-22)-(25+26)) 30 17.567.927.913 15.859.776.546 

. 11. Thu nhp khác 31 VI.5 26.111.111 
S 12. Chi phi khác 32 VI.6 2.263.974.272 759.553.426 

S 13. Lçi nhun khác (40= 3 1-32) 40 (2.237.863.16 1) (759.553.426) 

. 14.Tngiçi nhun k toãn tru'Oc thu 15.330.064.752 15,100,223.120 

S 15. Chi phi thud TNDN hin hành 51 VI.7 3.509.725.398 3.026.560.124 

S 16. Chi phi thud TNDN hoãn 1i 52 

• 17. Lçri nhun sau thud thu nhp doanh 

• nghip 60 11.820.339.354 12.073.662.996 
(60= 50-51-52) 

• 

• 
18. Lãi co ban trén cô phiêu 70 

19. Lãi suy giãm trén cô phiu 71 
S TP. HCM, ngày 06 tháng 01 nm 2023 

• 
Ngu'Oi Ip biêu K toán tru'ö'ng Giám dc 

S 3401 



CONG TY TNHH MTV DICH VI) CONG ICH QU4N 6 BAO CÁO TAI CHINH 
S6 42-44, ththng Chç L6n, phtrng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nam tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2022 
HO1T DQNG D!CH  Vi) DO THJ  

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG JUN11 DOANH 
NAm 2022 

CM tiêu 

Doii vj tmnh: VND 

- Maso 
Thuyet 
minh 

Näm 2022 Näm 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 01 VI.1 96.995.128.029 95.454.160.403 

2. Các khoãn giam trü' doanh thu 02 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung 
cp dich vu (10= 01-02) 10 96.995.128.029 95.454.160.403 

4. Giávnhàngbán 11 VI.2 71.525.632.727 72.241.876.131 

5. Lçi nhun gp v ban hang và cung cap 
dich vu (20= 10-11) 

20 25.469.495.302 23.212.284.272 

6. Doanh thu hoat dng tài chinh 21 VI.3 107.144.146 101.426.045 

7. Chi phi tài chinh 22 
+ Trong do: chi phi lài vay 23 

8. Chi phi ban hang 25 
9. Chi phi quãn 1 doanh nghip 26 VI.4 8.008.711.535 7.453.933.771 
10. Lçi nhun thun ttr hoot dng kinh 
doanh (30= 20+(21-22)-(25+26)) 

30 17 567 927 913 15.859.776.546 

11.Thunhpkhác 31 26.111.111 

12. Chi phi khác 32 VI.5 2.263.974.272 759.553.426 

13. LQi nhuãn khác (40= 3 1-32) 40 (2.237.863.161) (759.553.426) 

14. Tong 19i nhuân kê toán tru&c thud (50= 
50 15 330 064 752 15.100.223.120 

30+40) 

15. Chi phi thud TNDN hin hành 51 VI.6 3.509.725.398 3.026.560.124 

16. Chi phi thud TNDN hoãn 1i 52 

17. nhun sau thuê thu nhp doanh 
nghip (60= 50-51-52) 

60 11.820.339.354 12 .0 73 .6 62 .996 

18. Lãi co ban trên cô phiu 70 

19. LAi suy giãm trên cô phiu 71 

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 nAm 2023 

NguOi 1p biêu Kê toán tru'Ong Giám dc 

 

% 4OtOS 

CONG TV 
c.,• TNH 

MOTTHANH VIEN 
* DICH V CONG jCH * 

,  QUAN 6 4:. 
&7Hö 

Lê Thi Thanh Vi 

     

Pham Diic Thinh 

17 



Nguoi 1p biéu K toán truông 

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 näm 2023 

\401O
Giám d6c 

CONG TV 
CO TNHH 

MOT THAN 

* DsCHvyCONGICH 

. QUAN 6 
IA. 

7p 
I am Dc Thinh 

Lê Th Thanh Vi / 

CONG TY TNHH MTV D!CH VV CONG ICH QU1N 6 BAO CÁO TAI CHINH 
S 42-44, chr?ing Chçi Lan, phu&ng 11, Qu.n 6, TP.HCM Cho nAm tài chinh kt thic ngày 3 1/12/2022 
QUANL\'NHA 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH 
Nãm 2022 

Chi tiêu 

(1) 

Don v/tInh: VND 

MAso 
Thuyet 
nunh 

Nm 2022 Nm 2021 

(2) (3) (4) (5) 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vy 01 VI.1 29.320.081.113 13.959.829.596 

2. Các khoãn giãm trLr doanh thu 02 

3. Doanh thu thun v ban hang và 
cung cp djch vy (10= 0 1-02) 10 29.320.081.113 13.959.829.596 

4. Giáv6nhàngbán 11 VI.2 28.134.912.964 12.730.076.657 

5. Lçi nhun gp v ban hang Va cung 
cp djch vy (20= 10-11) 20 1.185.168.149 1.229.752.939 

1 729, 

CONG TV 

6. Doanh thu hot dng tài chInh 21 TNHH 
HvyitiV 

7. Chi phi tài chInh 22 II(NH KLT 
+ Trong do: chi phi lãi vay 23 : 

8. Chi phi ban hang 25 
9. Chi phi quãn 1 doanh nghip 26 VI.3 1.185.168.149 1.229.752.939 

10. Lçi nhun thun tü hot dng kinh 
do anh 
(30= 20+(21-22)-(25+26)) 30 

11. Thu nhp khác 31 

12. Chi phi khác 32 

13. Lçi nhun khác (40= 3 1-32) 40 

14. Tzig 19i nhun k toán truóc thud 
50 

(50= 30+40) 

15. Chi phi thud TNDN hin hành 51 

16. Chi phi thud TNDN hoãn Ii 52 

17. Lçi nhun sau thud thu nhp doanh 
nghip 60 
(60= 50-51-52) 

18. Lãi co ban trên cô phMu 70 

19. Lãi suy giãm trên c phiu 71 



BAO CÁO TA! CHINH 

Cho nm tâi chInh k& thc ngãy 31/12/2022 
CONG TY TNHH MTV D!CH VV CONG ICH QUJIN 6 

• S 42-44, throng Chç L6n, phi.rng 11, Qun 6, TP.HCM 

• D!CHVVDOTH!VAQUANL\'NHA  

CM, ngày 06 tháng 01 näm 2023 

Giám 1c CONG TV 
c.. TNHH 

MTTHA HYIEN L 

* D!CHVUCO 

QUAN 6 

O LU'U CHUYEN TIEN TE 
• (Theo phsng pháp trrc tip) 

• Nám 2022 

Chi tiêu 

1 

Thuy& 
Ma s6 Nám 2022 

minh 

2 3 4 

I. LU'U CHUYEN TIEN T1 T11 HOAT DONG 

1. Tin thu tCr ban hang, CCDV và DT khác 01 98.623.744.583 

2. Tin chi trâ cho nguài CC hang hOa , DV 02 (26.992.272.788) 

3. Tin chi trâ cho ngaài lao dng 03 (53.604.384.056) 

4. Tin lãi vay dã trâ 04 

5. Thue thu nhp doanh nghip da np 05 (2.883.697.492) 

6. Tin thu khác ti hot dng kinh doanh 06 9.674.879.661 

7. Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 07 (43.501.603.707) 

Luu chuyn tin thun ti hoat dng san xuát kinh 20 (18.683.333.799) 
II. LIJU CHUYEN TIEN TE TIJ HOAT DONG DAU TTJ' 

1. Tin chi d mua sm xây thing TSCD Va các tài san dài 
han 

2. Tin thu tCt thanh l, nhuqng ban TSCD và các tài san 
dài hn khác 

21 

22 

(4.812.876.581) 

3. Tin chi cho vay, mua các cong cv nçc cüa các dan v khác 23 

4. Tin thu hi cho vay, ban li các cong cv n cOa các dan 
vi khác 

24 

5. Tin chi du tti gop v6n vào dan v khác 25 

6. Tin thu h6i du tii gOp v6n vào dan v khác 26 

7. Tin thu lãi cho vay, c6 We và li nhun duc chia 27 107.144. 146 

Luu chuyn tin thun tiY hoat dng du tu 30 (4.705.732.435) 
III. LU'U CHUYEN TIEN TE TU bAT DONG TAI CHIN 
1. Tin thu ti phát hành c6 phie'u , nhn v6n gOp cüa ch sà 
hcru 

31 

2. Tin chi trâ v6n gOp cho các chü sd hilu , mua lai c6 phieu 
cüa các DN dâ phát hành 

3. Tin thu t1( di vay 

32 

33 

4. Tin trâ nç g6c vay 34 

5. Tin trâ nçf g6c thuê tài chInh 35 

6. C We , li nhun dã trâ cho chü sà hau 36 

Luu chuyn tin thun tii hoat ctng tài chInh 40 

Luu chuyri tin thun trong k (50=20+30+40) 50 (23.389.066.234) 

Tin và Wdng diidng tin du k 60 59903.238.596 

Anh hudng ca thay d6i tr giá h61 doái 61 

Tiên và Wclng dudng tin cu6i ky (70=50+60+61) 70 36.514.172.362  • 

• Dan vi tInh: 

• 

Ngu'ôi Ip biu K toán trtr&ng 
. 

• 

• 

T Thh Viêt  19 :am Diic Thinh Tp HO 

• 
. 

• 

• 

. 

• 

• 

O 
• 
. 

• 

• 

• 

O 
• 

• 

• 

• 

I 
• 

O 

O 
O 
• 

• 

• 

. 

Nám 2021 

5 

119.191.133.700 

(25.625.641.802) 

(52.827.027.418) 

(2.411.941.675) 

3.499.591.3 

(32.479.370.3 

9.346.743.825 

fN 

(2.590.141.818 

101.426.045 

(2.488.715.773) 

6.858.028.052 

53.045.210.544 

9Q3.238. 



• 

O 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
. 

• 

• 

• 

O 
• 

• 

O 
. 

• 

• 

• 

S 
• 

• 

• 

CÔNGTY 
TNHH 

MT THANH VIEN 
DCHVyCON 

QUAN 6 

HCM,ngày06 thángOl näm 2023 

Giám dc 

i Dtic TMn]i 

. 
CONG TV TNHH MTV D!CH VV CONG iCH QUN 6 

• S6 42-44, dung Chq Lan, phirng 11, Qun 6, 

• HOiST DQNG DCH V1J DO  

BAO CÁO TA! CHfNH 
Cho nAm tài chInh kt thiic ngày 3 1/12/2022 

+L.. 
JLA IL 14 

1 

Dan vj tInh: VND 

Thuyt 
1la o NAm 2022 Nám 2021 

2 3 4 5 

I. UJU CHUYEN TIEN TE T11 HOAT DONG sxiw 
1. Tik thu tCr ban hang, CCDV và DT khác 01 80.281.943.433 103.327.769.449 

2. Tin chi trâ cho ngui CC hang hOa , DV 02 (26.876.828.230) (25.464.046.250) 

3. Tin chi trâ cho ngu1i lao dng 03 (52.408.994.086) (51.623.249.504) 

4. Tin lãi vay dã 04 

5. Thuê' thu nhp doanh nghip dã 05 (2.883.697.492) (2.411.941.675) 

6. Tin thu khác ti hot dng kinh doanh 06 9. 155.412.433 2.829.277.321 

7. Tin chi khac cho hot dng kinh doanh 07 (28.085.566.843) (17.668.259.37/ 

Luu chuyn tin thun ti hoat ctng san xuãt kinh 20 (20.817.730.785) 8.989.549.96f1" DI 

II. LiJU CHUYEN TIEN TE TO' HOAT DONG DAU TTJ LTAI 
*. 

V 
1. Tin chi mua sam, xây dung TSCD va các tai san dai 
han khác 

21 (4.812.876.581) (2.590. 141.818)' 

2. Ti4n thu tO thanh l, nhaçsng ban TSCD và các tài san dài 
hn khác 

22 

3. Tin chi cho vay, mua các cong ci nçc cta các dan vj khác 23 

4. Tin thu hi cho vay ban lai các cOng cu na cOa các dan vi 
khác 

24 

5. Tin chi du ta gop vo'n vào dan vj khác 25 

6. Ti6n thuh6i dutugopv6nvao danvj khác 26 

7. Tin thu lãi cho vay, c ttfc vA lqi nhun dticic chia 27 107.144.146 101.426.045 

Lilu chuyn tin thun tii hoat ctng du tu 30 (4.705.732.435) (2.488.715.773) 

III. LIJU CHUYEN TIEN TE T1J bAT DONG TAI 
1. Tin thu tO phát hành c phiu , nhn vO'n gop ca chO sà 
hau 

31 

2. Tin chi trâ v6n gop cho các chO sà hau , mua 1i c phiu 
ct'ia các DN dä phát hành 

32 

3. Tin thu tC di vay 33 

4. Tin trâ nçc gôc vay 34 

5. Tin trâ nçc g6c thuê tâi chInh 35 

6. C6 tue , lai nhun dã trâ cho chii sä hau 36 

Luu chuySn tin thun t hoat dtng tài chInh 40 

Luu chuyên tin thun trong k (50=20+30+40) 50 (25.523.463.220) 6.500.834.193 

Tin và tudng thidng tin du 60 44.084.239.465 37.583.405.272 

Anh h.täng cOa thay Mi t3'r giá h6i doái 61 

Tin và tiidng di.idng tin cuS'i kr (70=50+60+61) 70 j.560.776.245 

• LTJ'UCHUYENTIENTE 
• (Theo phng pháp tryc tie'p) 

• NAm 2022 

. 

• 

• Ngu'ôi 1p biu K toán trtrông 

. 

• 

. 

• 
LêmjThanhViêt 

 20 



CÔNGTV 
TNHH 

MOT THANH VIEN 
OCHVyC 

QUAN 6 4 
21 !DThiI 

P. HCM, ngày 06 tháng 01 näm 2023 

Giám dôc 

. 

CONG TY TNHH MTV DICH VV CONG !CH QUIIN 6 

• S6 42-44, thi&ng Chçi Lan, phu&ng 11, Quân 6, TP.HCM 

• QUANL\'NHA  

BAO CÁO TA! CHI NH 

Cho näm tài chInh k& thác ngày 3 1/12/2022 

• LU'U CHUYEN TIEN TE 
• (Theo phuccng pháp tn/c tie'p) 

• Nám 2022 
• Dan vi tInh: 

Chi tiêu 

1 
I. LIJU CHUYEN TIEN TE T1 HOAT BONG sxiw 

1. Tin thu ttf bàn hang, CCDV và DT khác 

2. Tin chi trá cho ngiRfi CC hang hóa , DV 

3. Tin chi trâ cho ngiRli lao dng 

4. Tin lãi vay dã trâ 

5. Thue thu nháp doanh nghip dã np 

6. Ti4n thu khác ti hot dng kinh doanh 

7. Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 

Lu chuyn tin thun t hot dng san xuát kinh 

II. LTJ'U CHUYEN TIEN T T1J HOT BONG  DAU TIJ' 
1. Tin chi d mua sm, xây dilng TSCD và các tâi san dài 

Thuyt 
Ma sô 

minh 
Nám 2022 Nám 2021 

2 3 4 5 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

20 

18.341.801.150 

(115.444.558) 

(1.195.389.970) 

519.467.228 

(15.416.036.864) 

2.134.396.986 

15.863.364.251 

(16 1.595.552) 

(1.203.777.914) 

670.314' 

(14.811.110.9VA 
357.193dØj K'T0d 

KIEM lOAN 
PHIANA,4 

han ltliác 
21 

2. Tin thu W thanh lr, nhuqng bàn TSCD và các tâi san dài 

han khác 
22 

3. Tin chi cho vay, mua các cong cy n cOa các dan vj khác 23 
4. Tin thu hi cho vay, bàn li các cong cv nq cia các dan v 
khác 

24 

5. Ti6n chi dau tu gop v6n vào dan vj khàc 25 

6. Tin thu h61 du tu gop v6n vào dan vj khác 26 

7. Tin thu lâi cho vay, c6 t(fc và lçi nhun dtfcfc chia 27 

Liu chuyn tin thun t hot dng du ti 30 
III. LU'U CHUYEN TIEN T T1 HOT BONG  TAT dHfM 
1. Tin thu t phát hành c6 phie'u , nhn v6n gOp cüa chü sà 

hau 
31 

2. Tin chi trâ v6n gOp cho các chü s hau , mua li c6 phiu 

cia các DN dã phát hành 
32 

3. Tin thu tt di vay 33 

4. Tin trâ nçl g6c vay 34 

5. Tin trâ nq g6c thuê tài chInh 35 

6. C6 ttic , lai nhuân dã trâ cho chi sà hi:iu 36 

Luu chuyn tin thun ti hoat c1ng tài chInh 40 
Luu chuyn tin thuán trong k (50=20+30+40) 50 2.134.396.986 357.193.859 

Tin và tucIng dudng tin du k 60 15.818.999.131 15.461.805.272 

Anh hi.räng ccia thay d6i t giá h6i doái 61 

Tin và tuang dung tin cu6i k$ (70=50+60+61) 70 17.953.396.117  15.818.999.131  

• Ngtr?ri 1p biu K toán trtrö'ng 

: . 

S 
• 

LêTbjThaflhlviet 

• 

• 

O 
• 

O 
• 

O 
S 
S 
. 

S 
. 

. 

. 

. 

S 

S 
S 
S 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

S 
. 



. 
CONG TY TNHH MTV DICH  VIJ CONG ICH QU4N 6 

• S6 42-44, di.r&ng Chq L&n, phung 11, Qun 6, TP.HCM 

• 
D!CH VI) oO TH VA QUAN L'c'  

BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho näm tài chInh kt thiic ngày 31/12/2022 

O BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
• Näm 2022 

. 

. 

S 
. 

. 

. 

. 

S 
O - Hot dung cong Ich: quét dn v sinh, thu gom và vn chuyn rác do thj. T chirc các 1oi hmnh djch vii v sinh do thi 

O iron dja bàn. Quân 1' duy tu, bão throng và xay drng he thng thoát rnràc và cong trInh giao thông theo phân cap Va ch 
tiêu k hoch Nhà rnràc. Quãn 1, duy tu và phát trin cay xanh, bn hoa, tiu dào trên dja bàn. Quãn 1 süa chüa nâig 

• cAp cho thuê nhà thuc sâ h nba nuàc phân cAp qun quãn 1. Tham gia xay dirng, di di và b trI tái djnh cu the 

O quy hoch cüa thành ph& Hot dng khác: San 1p mat  bang, thi cong xây drng dan ding-công nghip vira và nhO the 

O
hp dng kinh t vâi khách hang. Kinh doanh vt ti.r xay thrng va trang tn ni thAt, kinh doanh hoa cá cành. Chuân 
mat bang. Djch vil chain sOc va duy trI cãnh quan. Lap dat  h thng cAp, thoát rnrrc. Xây drng cong tnInh thrrng b 

• Xây dirng nhà các 1oi. Bàn buôn vt 1iu, thiEt bj lap dat  ti-ong xây di,rng 

• 
4. Chu k5' san xuAt kinh doanh thông thu0ng: không qua 12 tháng. 

.
5. Dc dim hot dng cüa doanh nghip trong näm tài chInh có ãnh huOng tOi Báo cáo tài chInh: không ãnh 

6. Tng S6 lao dng: 3 1/12/2022: 244 ngtx&i (Gián tiAp: 30 ng1.ri, trVc tiêp: 214 ngui); 

• 3 1/12/2021: 245 ngui (Gián tiAp: 30 ngtr&i, trl,rc ti6p: 215 ngthi). 

• 
II. Ch6 d và chInh sách k6 toán áp dyng ti Cong ty 

O
1. KS'  k6 toán, don vj tin t sü dyng trong k6 toán 

NiOn do k6 toán cüa Cong ty bat dAu tir ngày 01/01 và kt thüc vào ngày 3 1/12 hang näm. 

• Don vj tiOn t si'r dyng trong ghi chép kO toán là dOng Vit Nam (VND) 

• III ChuAn mi.ic và Ch6 d k6 toán áp dyng 

• 
1. ChO d kO toán áp dyng: 

Cong ty áp dyng Ch6 d k6 toán doanh nghip ban hành theo Thông tux sO 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 cUa BQ 

5 Tài chInh; Thông tu.r 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 cOa B Tài chInh v6 vic sCra dOi, bO sung mOt  so diêu cUa 

S
Thông tu 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 cuua BO Tài chInh hu.ràng dn ChO dO kO toán doanh nghip và các Thông 
tu van bàn huâng dn bO sung. 

S 
• 2. Tuyên bO v6 vic tuân thO ChuAn myc k6 toán và ChO d1 kO 

5 Cong ty dã ap dyng các ChuAn murc kO toán Vit Nam và các van bàn hu.râng dLi ChuAn mu,rc do Nhà nuOc dà ban hành. 
. Các báo cáo tài chInh duçrc 1p và trInh bay theo dung quy djnh cüa chuAn miic, thông tu huàng dn thrc hin chuán 

mirc và ChO do kO toán hiên hành dang áp dyng. 

• 3. Hlnh thtic kO toán áp dyng 

• Cong ty áp dyng hinh thCrc sO k6 toán là Nht k' chung. 

• 
IV Các chInh sách kO toán áp dyng 

1. Nguyen tAc xác djnh các khoãn ti6n: ti6n mat,  ti6n gui ngân hang, ti6n dang chuyên 
• Nguyen thc xác dj,zh các k/joan ti.g 

• Các khoãn duc xác djnh là ti6n bao gOm tiOn mat,  liOn gi:ri ngân hang khOng k5' han  và có k' han  (du.rài 03 tháng), tiOn 

• 
dang chuyOn... Hin cO cUa doanh nghip t?i  ngày 1p Báo cáo tài 

• 
Nguyen tc xác djnh các khoân t1rong diro'ng tin 

5 
• 

S
22 

I. Dc di6m hot dng cüa doanh nghip 
1. Hlnh thüc sO' hun v6n 
COng ty TNT-IH MTV Djch Vii Cong Ich Qun 6 là doanh nghip Nhà rnrâc, di.rc thành 1p theo quy6t djnh So 

5060/QD - UB - KT ngày 04 tháng 9 n.m 1999 cOa UBND Thành Ph6 V6 vic tO chrc lai  Doanh nghip Nhà rnrâc hoat 
dng cong Ich Xi nghip Dlch  vi dO thj qun 6 thuc Uy ban nhãn dan qun 6. Nay chuy6n dOi sang COng ty TNHH 
Mt Thành Viên Djch Viii Cong Ich Quân 6, theo quyOt djnh sO 3064/QD-TJBND ngày 10/07/2010 cüa Uy Ban Nhân 
Dan Thành phO HO ChI Minh. 
VOn gop cüa COng ty tai  ngày 3 1/12/2022 là 30.904.779.625 VND 
Try sâ chInh cüa Cong ty tai  sO 42-44, dtrng Chcr Len, phtr&ng 11, Qun 6, TP.HCM. 
2. Linh vt,ic kinh doanh 
- Thtxang mai,  djch vl,1, xây dung. 
3. Nghành ngh6 kinh doanh: 
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• CONG TY TNHH MTV D!CH  V1J CONG ICH QUi1N 6 BAO CÁO TAI CH!NH 

• S6 42-44, thr?ng Chçl Lan, phthng 11, Quân 6, TP.HCM Cho nãrn tài chInh kt thUc ngày 3 1/12/2022 
DCH VJ oO TH! VA QUAN L' NHA  

O BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
• Nm 2022 

Nguyen tac xac dnh câc khoan tirng trnng tien Ia cac khoan dau tir ngan hn khOng qua 3 thang CO Icha nang CIiUyefl 

O dôi d dàng thành tiEn và không có nhiu i-Ui ro trong chuyn di thành tin k tir ngày mua khoãn du ttr do t?i  thai 
. diem báo cáo tài chjnh. 

Nguyen Mc, phrrcrngpháp chuyên dôi các dông tiên khác 

• Các nghip vti kinh tE phát sinh b.ng ngoi t dxçrc quy di ra ding Vit Nam theo t' giá giao dlch  thirc t tai th&i 

• 
phát sinh nghip 

O Chênh 1ch t)) giá thirc tE phát sinh trong k' cUa các khoân miic tin t cO g6c ngoi t ti th&i phát sinh &rçic hach toán 
theo t' giá thijc t phát sixth cUa ngân hang thtwng mai  ncri doanh nghip ma tài khoãn và dtrçic hch toán vào doanh 

• thu hoc chi phi tài chInh trong nm tài 

Chênh 1ch t' giá do dánh giá li s dir các khoãn mxc tin t cO g& ngoi t ti thai dim cu& nm diiçc hach  toán 
theo t' giá mua vào cUa ngân hang thirng mai  noi doanh nghip ma tài khoãn hoc t$' giá bInh quân cUa các ngân hang 
thi.rcxng mai  ncri doanh nghip ma nhiu tài khoan cong b t?i  th&i dim 1p  báo cáo tài chinh và duqc hach  toán bU trr 
chênh lch tang, giâm s can li ducrc kEt chuyn vào doanh thu hoc chi phi tài chInh trong näm tài chInh và không 
chia c tCrc trên chênh 1ch t giá do dánh giá lai  s dir cu& k' nay. 

2. Nguyen tc k toán các khoUn phãi thu: 

2.1. Nguyen thc ghi nhn: Các khoãn phái thu khách hang, khoãn trá tnrâc cho ngir&i ban, phài thu ni b và các 
khoãn phài thu khác tai th&i dim báo cáo, nu: 

- Co thai han thu hi hoc thanh toán dtrài 1 nam dtrçc phân loai là tài san ngn han. 

- Co thai han  thu hi hoc thanh toán trên 1 näm ducK phân loai là tài san dài han. 
2.2. L(ip dphOngpftãi thu Ic/zO aOi: L)ir phOng nçv phi thu khO Oi thO hin phän gia hi dir kin b! tOn that cUa CaC 
khoãn nq phái thu có khã näng không ducK khách hang thanh toán d6i vâi các khoãn phài thu t?i  thai diem 1p Báo cáo 
tài chInh. 
3. Nguyen täc ghi nhn hang tn kho 

3.1 Nguyen tc ghi nhãn: Hang tn kho dtrçic tInh theo giá gc. Trir&ng hcp giá uj thuAn có th thirc hin dirçic thp 
hon giá gc thI phãi tInh theo giá trj thu&n có th thc hin dirçrc. Giá g6c hang tn kho bao gm chi phi mua, chi phi 
ch bin và các chi phI lien quan trtrc tip khác phát sinh d có ducK hang tn kho a dja dim và trng thai hin tai. 

Các tài san ducK COng ty mua v d san xut, sCr diing hoc d ban không dircrc trInh bay là hang tn kho trên Bang can 
d6i k toán ma dirçc trinh bay là tài san dài han,  bao gm: 

- san phm dâ dang Co thai gian san xuAt, luân chuyn vircrt qua mt chu kS'  kinh doanh thông thuang (trên 12 tháng); 
- Vat tu, thMt bj, phu tUng thay th có th&i gian dr trO-  trên 12 thang hoc hon mt chu kS'  san xut, kinh doanh thông 

3.2 Phuoiig pháp tInh giá trj hang tn kho: 
Giá trj hang tn kho cui k$' diicrc xác djnh theo phucrng pháp nhp trudc xuAt trirâc. 

3.3 Phuong pháp hach  toán hang tn kho: 

Hang tn kho dirçrc hach  toán theo phucmg pháp kê khai thuang xuyên. 

3.4 Phuong pháp trIch 1p dçr phông giãm giá hang tn kho: 

Trong näm, Cong ty không phãi trIch 1p  di,r phông giãm giá hang ton kho. 

4. Nguyen tc ghi nhn và khu hao tài sUn c djnh, bat dng sUn du tu: 

Tài san c6 djnh hch hInh, tài san c dnh vO hInh dirqc ghi nhn theo giá gc. Trong qua trinh sü dung, tài san Co djnh 
hUn hInh, tài san c6 dinh vô hInh ducic ghi nhn theo nguyen gia, hao mon 1u5 k và giá trj cOn lai. 

KhAu hao thicK trjch theo phirong pháp duang thâng. Thai gian khu hao di.rcrc iràc tInh nhu sau: 

- Nhà cra, vt kin trUc tir 5 dn 50 näm 

- May mOc, thit bi tir 3 dn 20 nam 
- Phucing tin vn tãi tir 6 dn 10 nam 
- Thit bj van phOng tir 3 dn 10 näm 

- Tài san vô hInh và các tài san khác thy th&i gian duqc sCr diing 

Bt dng san du tu ducK ghi nhn theo giá gc. Trong qua trInh nm giU cha tang giá, hoc cho thuê hot dng, bt 
dng san dAu tu duqc ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn 1u k và giá trj cOn li. 

23 



. 
CONG TY TNHH MTV D!CH \'V CONG ICH QUitN 6 BAO CÁO TA! CHINH 

• S6 42-44, dirâng Ch Lan, phi.ryng 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thi'ic ngày 3 1/12/2022 

• 
DICH VI,J DO Tilt VA QUAN L'  

O BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
. Näm 2022 

S 
O

Bat dng san du tu duxc trIch khAu hao nhu TSCI) khac cüa Cong ty, tri1 tnthng hçp BDS dâu tu ch'i tAng giá thi 
không trich kháu hao ma xác djnh giá trj tn that do giãm giá lii. 

• 5. Nguyen tc ghi nhn và phãn b chi phi trä trudc 

Các chi phi trã trã triràc Co giá trj iOn can dixcic phân bc dAn trong nhiAu qu' nhung không qua 01 nAm tài chInh hoc 

• không qua mt chu k san xuât thông thng di.rçc ghi nhn là chi phi trà tnrOc ng.n han,  con các khoãn chi phi trã 

• 
tnrOc trên 12 tháng hoc trén mQt chu k' san xuAt thông thuäng dtrcic trInh bay là chi phi trã tnrOc dài han.  Vic phãn 

.

b phâi ch9n phuong th(rc hçp l' và nhãt quán. 

6. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

Các khoãn chi phi thirc th chixa phát sinh nlurng duçic trich truOc vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong kS'  dé dam bão 

• khi chi phi phát sinh thirc t không gay dt biEn cho chi phi san xuAt kinh doanh trên ccr sO dam bào nguyen tAc phü hçp 

• 
giUa doanh thu và chi phi. Khi các chi phi dO phát sinh, nau co chênh 1ch vOi s dà trIch, kA toán tin hành ghi bô sung 
hoc ghi giãm chi phi tucmg ing vOi phAn chênh loch. 

7. Ghi nhn các khoãn phãi trã: 
• Cao gm các khoân phãi trã ngui ban, nguäi mua trà tiAn tnxOc, phài trà ni bO,  phài trã khác, khoãn vay t?i  thai 

• báocáo,nu: .jfl 

S
- Co then han  thanh toan dixai 1 nAm &rçc phan ioi la nçi ngAn han. .ONG T'y 
- Co th?i han  thanh toán tren 1 nAm ducic phân 1oi là nq dài han. TNHH 

• Thud thu nhp hoãn lai  duçc phân loai là nç dài han. 

• 
Nguyen tc và phircing pháp ghi nhn các khoãn d phOng phãi trã: lEl rc 

• Giá trj ducc ghi nhn cUa mt khoan dçr phOng phãi trã là giá tn ducc trOc tinh hçp l' nhAt vA khOan tiAn s phãi chi dê 
thanh toán nghia vi nç hin tai tai ngày kt thüc kS' k toán näm hoc tai  ngày kt thüc kS' k toán gitta niên d. 

• 
Chi nhOng khoãn chi phi lien quan dn khoàn dir phOng phãi ma dã 1p ban dAu mOi duc bü dâp bang khoàn dir phông 
phãi trã do. 

Khoãn chênh 1ch giita s6 dii phOng phãi trã dA 1p  0 kt k toán truOc chua sr ding h& iOn han s dir phOng phãi trã 
S 1p 0 k5' báo cáo dugc hoàn nl4p ghi giãm chi phi sAn xuAt, kinh doanh trong k5' trir khoãn chênh 1ch IOn han cüa 

• khoãn dir phOng phai trã vA bão hành cong trinh xay lap duçrc hoàn nhp vào thu nhp khac trong k5'. 

• Cui k' k toán cac khoãn phãi trã cO gc ngoi t duqc dánh giá lai  s6 du theo giá thrc t cUa ngân hang giao djch, 
. khoãn chênh 1ch t' giá dirc hach  toán bü trr sau do hach  toán vào doanh thu hoc chi phi tái chInh; Riêng khoãn miic 

tiAn nguOi mua tra tian tri.rOc không dánh giá lai  s6 du. 

• 8. Nguyen tac ghi nhn vOn chü sO hüu và lçi nhun chua phân ph6i: 

• Nguyen tac ghi nhn vOn chü sO hUti 

• 
VOn dAu ar cüa chü sO hftu duqc ghi nhn theo sO vOn thirc gOp cüa chü sO hru. 

Nguyen tac ghi nhãn iqi nhun chua phân ph6i 

Lqi nhun sau thuA chua phân ph& là s lçri nhun tir cac hoat dng cüa cong ty sau khi cong (+) hoac ttir (-) các khoãn 
• diAu chinh do ap dung hi to thay dOi chinh sach kO toán và diAu chinh hOi tO sai sOt tr9ng yau cUa các nAm 

• Vic phân chia lçri nhun hoat dng kinh doanh cüa cong ty phãi dam bao theo dung chinh sách tài chInh hin hành. 

• 
Cong ty mc phân phOi lçri nhun cho chü sO hthi không vuçrt qua mirc lçri nhun sau thuO chua phân phOi trên Báo cáo 
tài chInh hcp nhAt sau khi dã loai tth anh huOng cüa các khoan lài do ghi nhn t& giao djch mua giá rê. Trung hqp lçii 

• nhun sau thud chtxa phân ph6i trên Báo cáo tài chInh hcrp nhAt cao hon lqi nhun sau thuA chua phân phOi trên Báo cáo 

• 
tài chinh riêng cta cong ty mc va nEu sO lçri nhun quyOt djnh phân phOi vuçrt qua sO 1çi nhun sau thud chua phân ph61 
trên Báo cáo tài chInh niêng, cong ty mc chi thirc hin phân phOi sau khi dà diOu chuyan lcii nhun tir các cong ty con vA 

• 

• Khi phân phOi lçri nhun cAn can nhAc dEn các khoan mac  phi tiAn t nm trong li nhun sau thuE chua phân phOi cO 

• 
the ãnh huOng dEn luOng tiEn và kha nAng chi trà cO tirc, lqi nhun cüa cOng ty. 

• 
9. Nguyen tac và phuong pháp ghi nlin doanh thu 

Doanh 1/ui ban hang  

S 
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• CONG TY TNHH MTV D!CH Vt) CONG ICH QU4N 6 BAO CÁO TAI CH!NH 

O S 42-44, &rng Chq Lan, phrng 11, Qun 6, TP.HCM Cho närn tâi chInh két thic ngày 3 1/12/2022 
DCH VI) DO TH! VA QUAN L\' NHA  

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
• NAm 2022 

Doanh thu ban hang duçc ghi nhn khi dng thii thOa man các diu kin sau: 
• - PhAn lan rCti ro và 1?i  ich gân 1in vâi quyEn sâ hitu san phám hoc hang hOa da dirge chuyn giao cho ngu&i mua; 

• - Cong ty không cOn nm giü quyn quán iS' hang hóa nhtr ngir&i sâ hthi hang hôa hoc quyn kiém soát hang hóa; 
- Doanh thu &rçc xác djnh tircmg di chc chn; 
- Cong ty da thu diiçxc hoc sê thu dircrc lci Ich kinh t tir giao djeh ban hang; 

• - Xác dlnh  dirge chi phi lien quan dEn giao djch ban hang 

• Doanh thu cung cip djch 
Doanh thu cung cap djch vii dirge ghi nhrtn khi kêt qua cUa giao djch do duqc xáe djnh mt each dáng tin cay. TrLr&ng 

• hgp vic cung cp djch viii lien quan dEn nhiEu kS'  thi doanh thu dirgc ghi nhn trong kS' theo kEt qua phn cong vic dA 

• 
hoàn thành vào ngày 1p Bang Can dEi kE toán cüa kS' do. KEt qua cüa giao djch cung cAp djch vii dirge xác djnh khi 
thOa man các diu kiin  sau: 

• - Doanh thu dirge xác djnh tuxmg dôi chäc chan; 

• - Co khã nang thu dirge igi ich kinh tE tir giao djch cung cAp djch viii do; 

.
- Xác djnh dirge phAn cong vic da hoàn thanh vào ngày ip Bang can dôi kE toán; 

- Xác djnh &rgc chi phI phát sinh cho giao djch va chi phi dE hoàn thành giao djch cung cAp djch vi do 
O Ph&n cong vic cung cAp djch v dã hoàn thành dugc xáe djnh theo phirong pháp dánh giá cong vic hoàn thành. 

O Doanh thu hort dçng tài chInh 

. Doanh thu phát sinh tir tiEn lãi, tin bàn quyn, cE tüc, loi nhun dirgc ehia và các khoãn doanh thu hot dông tài chInh 
khác dirgc ghi nhn khi thOa man dng thii hai (2) diu kin sau: 

- Co khã nang thu dirgc igi Ich kinh tE tir giao djch do; 

• - Doanh thu &rgc xác djnh tircmg d6i chic chin. 

• 10. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhin chi phI thuE thu nhp doanh nghip hin hành, clii phi thuE thu nhp 

• doanh nghip hoãn li 

• 
Chi phi thuE thu nhp doanh nghip hin hành dirge xác dnh tren ca sâ thu nhp chju thuE và thuE suAt thuE TNDN 
trong näm hin hành. 

Chi phi thuE thu nhp doanh nghip hoân iai dtrgc xác dinh tren cy sâ sE chênh ich t?m  thri duc khAu trtr, sE chênh 

• ich t?m  thai chju thuE và thuE suAt thuE TNDN. 

• 

• 

S 

S 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

S 
• 

S 

S 
. 

• 
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CONG TY TNHH MTV DjCH VV CONG id QU.N 6 
S 42-44, dtthrig Ch Lan, phtrang II, Qun 6, TP.HCM 
DICH VQ DO TI1 vA QUAN L'c NHA 

BAO CÁO TAt CHINH 
o nlm tài chinh két thcngày 3 1/12/2022 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

V. 

Nam 2022 

Thông tin b sung cho các khoãn myc trinh bay trong Bang can di k toán 
Do'nvitinh: VND 

TIEN vA CAC KIIOAN TUONG DUONG TIEN s6 cuói näm S du n5m 
1. Tin 

Tin nit (TK 111) 828.892.408 1.969.219.604 
- Dich vy dO thi 344.043.839 1.539.014.244 
- Quàn 1' nhà 484.848.569 430.205.360 

Tin gui ngán hang (TK 112) 35.685.279.954 57.934.018.992 
- Dich vu do thj 18.216.732.406 42.545.225.221 
Ngk hang TMCP Cong thtrng Vit Nam -CN 6 5. 124.107.733 24.497.179.649 
Ngân hang TMCP Ngoi Thixcmg Vit Nam 13.092.624.673 18.048.045.572 
- Quãn 1 nhà 17.468.547.548 15.388.793.771 
Ngân hang TMCP Cong thrang Vit Nam -CN 6 2.468.547.548 15.388.793.771 

Ngân hang TMCP Ngoi Thuang Vit Nam 15.000.000.000 

Tng cong 36.514.172.362 59.903.238.596 

(2); 
(7) 

2. 

PHAI THU CUA KELACH HANG (1K 131) 

Phãi thu lthách hang ngn hn 

- Djch vi,i do thj (trang 44) 

S cuôi nm S dãu n5m 

23.967.909.140 

23.958. 149. 140 

233.937.019 

233.937.019 
- Quân 1' nhà (trang 66) 9.760.000 

7. Phãi thu khách hang dài hn 14.601.791.896 9.736.882.806 

- Quàn 1' nhi (trang 66) 14.601.791.896 9.736.882.806 

Cng (2)+(7) 38.569.701.036 9.970.819.825 

3. TR TRUO'C CHO NGUOI BAN (TK 331) S cui n5m S du nm 

Trã trtróc cho ngu0i ban ngän hn 849.360.000 

- Djch vy dO thj (trang 44) 849.360.000 

Cong 0 849.360.000 

(4); 
PHAI THU KHAC S cuôi näm So dãu näm 

(8) 

Giá trl Dtr phOng Cia trj Dir phbng 
4. Phãi thu ngn hn khác 521.500.000 735.796.686 

- Dch viii dO thj (trang 45) 521.500,000 735.796.686 

8. Phãi thu dat han khác 5.852.224.099 14.833.995.174 
- Djch vii do thj (trang 45) 4.707.713.828 4.709.007.082 
- Quãn 1' nhà (trang 67 - 71) 1. 144.5 10.27 1 10.124.988.092 
Cng (4)+(8) 6.373.724.099 15.569.791.860 
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CONG TV TNHH MT\' D!CH VU CONG ICH QU4N 6 BAO CÁO TA! CHINH 
S6 42-44, d,.rng CI Lan, phir?ing 11, Quân 6, TP.HCM o nAm tài chinh k& thic ngày 3 1/12/2022 

• D!CH VI,J DO TH! VA QUAN L\' NHA  

. ., p 

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 
Näm 2022 

O Doii vj tInh: VND 

• V. Thông tin b sung cho các khoãn mçic trinh bay trong Bang can dôi kê toán 

5. HANG TON KHO S cu61 näm So dAu näm 

Giá gc Dii phông Giá g6c Dij' phông 
• - Djchvi do thj (trang 46) 3.718.593.537 3.565.187.768  

O Cong 3.718.593.537 3.565.187.768  

• 

• 

• (*) Giá trj hang hóa ghi s hang tn kho t d9ng, kern phm chAt không có khã nàng tiêu thi,i tai  thai diAm cu6i ks'; Nguyen nhân 

• và hixâng xir 1 d6i vài hang tn kho ü d9ng, kern, mAt phAm chAt: không có. 

O (*) Giá trj hang hóa tn kho dung d thA chAp, cAm c báo dam các khoãn nç phãi trã vào thi diAm cui kS' : khOng Co. 011721 

O (**) 14 do dn dAn vic trIch 1p them hoac hoàn nhp dir phông giãm giá hang tAn kho: không Co. 
TNHH 

O !CHVUTU\ 
(6); CHI PHI TRA TRU'OC (TK 242) sA cuAi näm sA dAu näm 9HiNt KE 

• (12) VA KIEM TO 
PHIA NAM 

W 6. 
• 

• 12. 

. 

• 

0 
S 
S 
• 

S 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

S 
S
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Chi phi trã tru*c ngAn hn (TK 2421) 1.330.191.954 504.094.241 
-Djchviidôthj(trang46-47) 1.330.191.954 504.094.241 
Chi phi trã tru6c dài hn (TK 2422) 286.959.340 780.882.883 
- Djch v11 do thj (trang 47) 286.959.340 780.882.883 
Cong (6)+(13) 1.617.151.294 1.284.977.124 
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CONG TY TNHH '1TV DJCH VIJ CONG tCH QUIN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 
S6 42-44, dung Ch Lan, phirông 11, Qun 6, TP.HCM Cho närn tài chInh kt thic ngày 3 1/12/2022 
D!CI1  VU DO Till A QUAN L'' NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
Näm 2022 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can d6i k 
9. TANG, GIAM TAI SAN CO D!NH  HUU H1NH (TK 211) 

toán 

Dan vj tInh: VND 

Chi tiu 
Nhà cüa 

vat kiên trüc 
May moe 

.( thict bi 
Phuoiig tin 

4n tãi 
Thit bj TSCD 

dyng cy quãn 1 khác 
Ting cong 

I. Nguyen giá 
1.Sodudaunam 3.881.056.932 2.525.456.079 18.043.694.002 198.433.939 24.648.640.952 
2. S tang trong näm 5.662.236.581 5.662.236.581 
- Mua trong nãm 5.662.236.581 5.662.236.581 
- Dâu tu XDCB hoàn thành 
- Tang khác (Do ngân sách Nhà nuâc 
cap) 
3. So giãm trong näm 
- Chuyn sang BDS du tu 
- Thanh 1', nhuçxng ban 
- Giãm khác 
4. S du dui näni 3.881.056.932 2.525.456.079 23.705.930.583 198.433.939 30.310.877.533 
II. Giá trj hao mon 1u kê 

1. s6 dirdâu nãm 417.598.683 1.996.575.953 12.892.107.873 197.456.439 15.503.738.948 
2. Khãu hao trong nãm 21.978.888 81.927.273 1.359.547.084 977.500 1.464.430.745 
- Khâu hao trong näm 21.978.888 81.927.273 1.359.547.084 977.500 1.464.430.745 
- Tang khác 
3. Giárn trong iiäm 
- Chuyn sang BDS du tir 
- Thanh 1, nhucing ban 
- Giãm khác 
4. So du cu6i nani 439.577.571 2.078.503.226 14.251.654.957 198.433.939 16.968.169.693 

III. Giá trj cOn 1i 
1. Tai ngày dãu näm 3.463.458.249 528.880.126 5.151.586.129 977.500 9.144.902.004 
2. Ti ngày cu& Ham 3.441.479.361 446.952.853 9.454.275.626 13.342.707.840 

Ghi chü:  
- Giá trj con 1i cui kS'  cüa TSCD hthi hInh dung d th chAp, cAm c dam bão các khoán vay: 0 VND 
- Nguyen giá TSCD cuAi k' dã khAu hao hAt nhung vAn cOn sir dung: 14.027.129.772 VND 
- Nguyen giá TSCD cui k' ch& thanh 1: 0 VND 

28 



. . 
CONG TY TNHH MTV D!CH V1J CONG fCH QUiN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 

• S 42-44, dir&ng Chçi Lan, phtthng 11, Quân 6, TP.HCM Cho näm tài chmnh kt thüc ngày 31/12/2022 

• 
DICH VV DO TH! vA QUAN L''  

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 

• 
Näm 2022 

V. Thông tin b6 sung cho các khoán miic trInh bay trong Bang can di k toán 
• 10. TANG, GIAM TA! SAN CO D!NH  VO H1NH (TK 213) Don vi tInh: VND 

• Ch
Quyn Quyn phát Ban quyn, Phn mém TSCD vô Tong cong 

I tICLi • diing dat hành bang sang may tInh hinh 

I. Nguyen giá 

• 1. S dir du nam 1.363.500.000 1.363.500.000 
.	2. S thng trong näm 

- Mua trong näm 

• - To ra tr ni b doanh 

.
- Tang khác 

h 3. So giam trong nam 
• - Thanh is', nhuçing 

• 
- Giãm 
4. S dir cuôi nãm 1.3 63.500.000 1.363.500.000 

• II. Giá tr hao mon Iu5  

• 1.Sdudunäm 

S
2. Khu hao trong nám 
- Khu hao trong näm P17 

• - Tang Iiiác
U!C 

3. Giãm trong nàm 
- Thanh is' nhixçing ban 

• - Giâm khác 

• 
4. S dir cui  

III. Giá tr cOn 1ii  
• 1. Tii ngãy du nàm 1.363.500.000 1.363.500.000 

• 
2. Ti ngày cui nam 1.363.500.000 1.363.500.000 

. Ghi chá:  
- Giá trj cOn 1a  cuM k5' cüa TSCD vO hInh diing d th chap, c.m c dam bão cho các khoãn vay: 0 VND 

S 
. 

. 

. 

S 
. 

S 
. 

. 

. 

S 
. 

. 

. 

• 

S 
. 

. 
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CONG TY TNHH MTV D!CH VV CONG ICH QUi1N 6 BAO CÁO TA! CH!NH 
S6 42-44, thr&ng Chq Lan, phu&ng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nãm tài chinh k& thüc ngày 31/12/2022 
D!CH VJ DO THI VA QUAN L'' NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Näm 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can di ké toán 
11. TANG, GIAM BAT BONG SAN DAU T!X(TK 217) Doii vj tInh. VND 

Chi tiêu S du näm Tang trong näm Giãm trong näm S cu6i näm 

I. Bt dng san du tu cho thuê 

Nguyen giá: 24.989.130.875 15.276.999.848 21.102.158.601 19.163.972.122 
- Quyn sCr dung dAt 
- Nhà 24.989.130.875 15.276.999.848 21.102.158.601 19.163.972.122 
-NhàvàquyAnsCrdyngdAt 
- Cci so h? tAng 

GiA trj hao mon lily k 5.039.599.614 917.455.530 4.122.144.084 
- QuyAn sr dyng dAt 
- Nhà 5.039.599.614 917.455.530 4.122.144.084 
- Nhà và quyAn sCr dung dAt 
- Ccx sO h tAng 
GiátrIcOn1ii 19.949.531.261 15.041.828.038 
- QuyAn sO dung dAt 
- Nhà 19.949.531.261 15.041.828.038 
- Nba và quyAn sO dung dAt 
- Ca sO h tAng 

Ghi chü:  
- Giá trl cOn Ii cui kS'  cüa BDSDT dOng dE th chAp, cAm c dam bAo khoãn vay: 0 VND 
- Nguyen giá BDSDT dã khAu hao hAt nhung vn cho thuê hoc n&m giO chO tang giá: 0 VND 
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S cui nam S du nAm 

73.464.056 

70.008.515 

3.455.541 

42.404.175 

42.404.175 

115.868.231 

71.322.079 

70.444.582 

877.497 

9.080.604.775 

9.080.604.775 

9.151.926.854 

CONG TY TNHH MTV D!CH  VI) CONG ICH QUIN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 

S 42-44, duäng Chçx Lôn, phtr&ng 11, Qun 6, TV Cho näm tài chfnh k& thic ngày 3 1/12/2022 

D!CH VI) DO THI VA QUAN L'' NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
NAm 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can di k toán Don v' tInh: T'WD 

13. PHAI TRA NGU'OI BAN NGAN HiN s o cuoi nAm So dau nam 

    

-Djchviidothj(trang49) 219.541.000 

(14); 
(20). 

S. •' • 14. Nguoi mua tra tien truoc ngan hn 

- Djch vi do thj (trang 49) 

-Quân1'nhà(trang75) 

20. Ngu'ôi mua trã tin truóc dài hin 

- Quãn I' nhà (trang 75) 

Cong (14)+(20) 

15. THUE VA CAC KHOAN NQP CHO NHA NTSOC 

Phãi np Diu nm 
S phãi np 
trong nAm 

BA np trong 
nAm 

S cuôi nAm 

(1) (2) (3) (4) = (1)+(2)-(3) 

- Thus giá tn gia tang du ra 
1.263 .3 13 .721 7.825.636.156 8.118.606.704 970.343.173 

(1K 33311) 

959.735.040 

9.961.864.794 

(2.136.228.638) 

3.801.478.929 

8.118.606.704 

3.935.194.549 826.019.420 

+ Thus GTGT dAu ra phát sinh trong 
näm 

+ Thus GTGT du vào khu tth thud 
GTGT du ra 
+ DA np thus 

- Thu thu nhâp doanh nghiêp 
(TK 3334) 

765.039.261 1.475.537.559 2 .240.576.820 

0 

4.148.587.031 

- Thus thu nhâp cá nhân (1K 3335) 
- Thus nhà dt và tin thuê dt 

0 

5 15.793.844 

8.208.888.118 8.208.888.118 
(1K 3337) 

3.000.000 3.000.000 
- Các loai thud khác 

(1K 3338) 

6.993.570.765 3.360.777.578 
- Các khoán phI, lê phi và các 

khoân phãi nOp khác (1K 3338, 
3339, 3388) 

Cong Các khoãn thud phãi trã 3.503.881.866 28.308.111.527 25.867.043.769 5.944.949.624 

Ghi chü: Các s 1iu v thus dan vj tm tInh, s chInh thirc sê &rçic ca quan thus quyt toán sau. 

16. PHAI TRA NGU'Ol LAO BONG Scuinäm S6dunAm 

- Djch vv do th (trang 50) 11.354.500.000 12.098.558.692 

- Quán 1' nhà (trang 76) 30.000.000 

Cng 11.354.500.000 12.128.558.692 
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CONG TY TNHH MTV DICH  VI) CONG ICH QUIN 6 BAO CÁO TAI CHINH 
So 42-44, dtrâng Ch Lan, phuthig 11, Qun 6, TP.HCM Cho nAm tài chInh k& thüc ngày 31/12/2022 
DICH VI) DO THJ VA QUAN LY NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
Nãm 2022 

V. Thông tin bi sung cho các khoãn misc trInh bay trong Bang can di k toán Dan vj tInh: VND 

23. VAY vA NQ THUE TAI CIII NH CuM nám Trong näm Du nãm 

Giá tn 
S có khã nãng trã 

Tang Giãm Giá tr 
fl9' 

S6 có khã näng trã 
nç 

(1)=(5)+(3)-(4) (2)=(6)+(3)-(4) (3) (4) (5) (6) 

Vay dài han 
- Vay ca qu Phát Trin nhã T.P (Sr Tài 

1.596.697.498 1.596.697.498 12.692.615 1.609.390.113 1.609.390.113 

ChInh) theo hgp dông tin dung vay von (TK 
341) 

1.596.697.498 1.596.697.498 12.692.615 1.609.390.113 1.609.390.113 

Cng 1.596.697.498 1.596.697.498 12.692.615 1.609.390.113 1.609.390.113 
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CONG TY TNHH MTV DICH  VLJ CONG ICH QUN 6 nAo cAo TA! CHINH 
So 42-44, &r&ng Ch Lón, phi.thng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nàm tài chInh kt thOc ngày 3 1/12/2022 

DId VI) DO TH! vA QUAN LY NHA 

BAN THUYET MINI! BAO CÁO TAI CIIINH 
Nàm 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn myc trinh bay trong Bang can d6i kê toán 

17. CHI PHI PHI TRA: 
a. Chi phi phãi trã ngn hun: 
- Cáo khoãn trIch tn.rOc khác: 
+ Dch vu dO thj (trang 50) 
+ Quãn 19 nhà (trang 76) 
Cong: 

So cui nm 
75.899.380 

66.000.000 
9.899.380 
75.899.380 

Dcm v/ tmnh: VND 

S du näm 
95.929.848 

65.000.000 
30.929.848 
95.929.848 

18;21. PHAITRAKHAC: 

18. Phãi trã ngn hn khác: 
- Các khoán phài trã. phãi nOp khác (TK 3388) 
+ Djch viii dO thj (trangsl) 
+ Quán 19 nhà (trang 78) 

- Nhán k9 qu. k9 cutic (TK 344) 
+Dichvidôthj(trang51) 

21. Phãi trã dài hn khác: 
- Nhân k9 qu. k cirnc dài han (TK 344)  

+ Quán 19 nhà (trang 78) 

- Cáo khoàn phái trà, phái nôp khác (TK 3388) 

+ Djch vi do thj (trang 51) 

+ Quán 19 nhà (trang 78-79) 

Cong (19)+(22) 

19. QU2 KHEN THU€NG, PHUC LQI 

-DichvudOthi:  

Qu9 khen th.râng 

Qu9 phüc lcd 

Qu thuâng Ban quàn 19 diu hành cong ty 

- Quãn 19 nhà:  

QuS' phüc Igi 

Ctng 

23
QU2 PHAT TRIEN KHOA HQC vA 
CONG NGH(TK356) 

SO cui näm 

953.829.172 

908.899.439 
20.721.609 

24.208. 124 

11.124.542.600 
40.816.664  

40.8 16.664 

11.083.725.936  

18.800.000 

11.064.925.936 

12.078.371.772 

SO cui nm 

20.103.533.399  

10.54 1.245.797 

8.115.312.702 

1.446.974.900 

33.575  

33.575 

20.103.566.974 

.( x. - So cuoi nam 

S dãu näm 

551.159.006 

550.019.480 
1.139.526 

7.011.507.312 
40.8 16.664  

40.816.664 

6.970.690.648  

18.800.000 

6.951.890.648 

7.562.666.318 

S du nm 

18.936.402.958  

10.971.203.374 

6.781.349.684 

1.183.849.900 

1.334. 175  

1.334.175 

18.937.737.133 

S du näm 

350 1  ?' 

CONG 1 
TNHH 

CH VUTJ 
HINH  KE 

iKIEMT( 
PHIA NM 

- Qu9 phát trin khoa hc và cong ngh 1.550.000.000 

Cng: 0 1.550.000.000 
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CONG TV TNH 11 MTV DICH VI) CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TA! CHINH 
S6 42-44, dirang Ch Lan, phixang 11, Qun 6, TP.HCM Cho narn tài chinh k& thüc ngáy 31/12/2022 
D!CH VI) DO TI!! vA QUAN L'' NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Nim 2022 

.5 S S •. '. V. Thong tin bo sung cho cac khoan mtic trinh bay trong Bang can doi ke toán 
24. VON CHUSHUU 

a. Bãn di chiu bin dôn cüa Vn chü sr hO'u 

Doz vi tIn/i: VND 

Các khoãn muic thuôc v6n chü s& h&u 

Vn gop cüa 
CSH 

Thng dir 
VOfl Co phan 

Quyn chçn 
chuyn di 
trái phiu 

V6n khác 
cüa chü so 

h&u 

Chênh Ich 
dánh giá Iii tãi 

Chênh léch 
' 

Lqi nhun sau thud 
. 

chira phân phoi va 
cac qu 

C phiu qu 
Qu du tir 

trin 
Cong 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a. S du dilu nam triróc 30.904.779.625 6.575.316.728 37.480.096.353 

-Tang trong nam 
- 12.073.662.996 847.970.098 12.921.633.094 

Trong dO: 

- Tang vn trong närn trtràc 

- Lãi trong närn tnrOc 12.073.662.996 12.073.662.996 

- Tang khác 847.970.098  847.970.098  

+ TrIch qu5' du tu phát trin 847.970.098 847.970.098 

+ Qu' phát triên khoa hçc và 
cOng ngh 

- Giãm trong närn (12.073.662.996) (12.073.662.996) 

Trong dO: 

- Giãm khác (12.073.662.996) (12.073.662.996) 

+ Trich qu5 du ttr phát trin (847.970.098) (847.970.098) 

+ Trich qu5' phOc lçii (6.576.115.739) (6.576.115.739) 

+ TrIch qu5 khen thuirng (nguori 
lao dng) 

(4.384.077.159) (4.384.077.159) 

+ Trich qu5' khen thuOng (quán 
1 doanh nghip Va kim soát 
viên) 

(265.500.000) (265.500.000) 
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CONG TV TNIIH MTV D!CH VU CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TA! CHiN H 
S 42-44, dtrng Ch Lan, phLrang 11, Qun 6, TP.HCM Cho nãrn tài chmnh két thtic ngày 3 1/12/2022 

DICH VU DO TH! VA QUAN L' NHA 

BAN THUYET MLNH BAO CÁO TAI CH!NH 
Näm 2022 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn mic trInh bay trong Bang can di k toán Dctn vj tInh: VND 

24. VON CHU SO HU'U 
a. Bãn2 di chiu bin dônC cüa Von chü so' hü'u 

Các khoãn muc thuc vn chü s& h&u 

Vn gOp cOa 
CSH 

Thing dir 
VOfl Co phan 

Quyn chçn 
chuyn di 
trái phiu 

Vn khác 
cOa chO sO' 

h&u 

Chênh lêch 
dánh giá li tài 

san 

Chênh loch 
' g 

Lçri nhun sau thud 
chu'a phân phi và 

các qu5 
C( phiu qu (' du tir 

t trin 
Cng 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b. S dir du nàm nay 30.904.779.625 -- 7.423.286.826 38.328.066.451 

- Tang trong nãm 14.337.124.600 3.451.857.229 17.788.981.829 

TrongdO: 

- Tang v6n trong nãrn nay 

- Lãi trong näm nay — 11.820.339.354 3.451.857.229 15.272.196.583 

- Tang khác - 2.5 16.785.246 2.5 16.785.246 

+ Hoàn nhp Qu5' Phát triên 
Khoa hQc Cong ngh 

— 

1.616.000.000 1.616.000.000 

+ theu chinh giam thueTN1)N 
näm 2021 theo QD 1628/QD-CT 
nQav 27/06LZ022cjia ('nc Thii 

900.785.246 900.785.246 

- Giãm trong nam (14.337.124.600) (14.337.124.600) 

TrongdO: 
-  Giãm khác  (14.337.124.600) 0 (14.337.124.600') 

+ T?m trIch qu5' dAu tu phát trin (3.451.857.229) (3.451.857.229) 

+ Tam trich qu' phOc lçn (4.248.856.948) (4.248.856.948) 

+ Tm trIch qu5 khen thuOng 
(ngu&i lao dng) 

(6.373.285.423) (6.373.285.423) 

+ Tm trich qu khen thuâng 
(quan 1' doanh nghip và kim 
soát viên) 

(263.125.000) (263.125.000) 

c. S dir cuM nam 30.904.779.625 — 10.875.144.055 4 1.779.923.680 



30.904.779.625 

30.904.779.625 

30.904.779.625 

30.904.779.625 

Nãm nay 

13.539.631.079 

S cuOi näm 

Näm tru&c 

18.447.334.302 

Sdunäm 

So cu& Ham S dâu näm 

Näm truóc 

7.423.286.826 
18.937.737.133 

CONG, 

:H(p4 K 

PHIA NA 

10.875.144.055 
20.103.566.974 

Näm nay 

247.431.695 
735.190.631 

10.285.816.861 

28.137.977 
581.525.870 

9.732.428.968 

Näm nay 

30.904.779.625 
30.904.779.625 

30.904.779.625 

Näm truóc 

30.904.779.625 
30.904.779.625 

30.904.779.625 

CONG TY TNHH MTV DICH VU CONG ICH QUAN 6 BAO CÁO TAI CH!NH 
S 42-44, ththng Chq Lan, phiRing 11, Qun 6, TP.HCM Cho nm tài chinh k& thüc ngày 3 1/12/2022 
D!CH Vt) oO TH! VA QUAN L' NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Nm 2022 

VI. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can di k toán 

So cui nãm 

Don vi tInh: VND 

So dau nam b) Chi tit vn gop cüa chü sO hüu 

- Vn d&u tl.r cüa Nhà ntxâc 

Cong 

c) Các giao dch v vn vói các chü s& 
hüu và phãn phi c tfrc, chia lçi nhun 
- Vn d&u tir cüa chü sO h1ru 

+ Vn gop du näm 
+ Vn gop tang trong näm 
+ Vn gop giám trong nàm 
+ Vn gop cu& näm 

d) Các qu5 cüa doanh nghip 
- Qu5 du tu phát trin 
- Qu5 khen thuOng, phüc Iqi 

25. NGUON KINH PHI 

- Ngun kinh phi duçxc cp trong nãm 
- Chi sir nghip 
- Ngun kinh phi can 1i cui näm 

26. NGUON KINH PHI BA HNH THANH TSCB 
-Dichvudôthi 
- Quãn 1' nhà (trang 78) 

27. CAC KHOAN MI,JC NGOAI BANG CBKT 
a Tài san tliuê ngoài 
b Tài san nhn gi& h 
C Ngoi t các lçai 
d Yang tin t 

N9 khó dôi dã xü 1 
Khách hang 

XCr 1 các khoãn nçx phâi thu tin thuê nhà 
1 SXKD thuc SHNN ( Ba Triu Thj Gân 

mt bang 658 Q  Phm Van ChI) 

Xr 1' các khoân nq phâi thu tin thuê nhà 
SXKD thuc SHNN ( Ong Trn Sang th SX 

2 TiEn Thành mt bang 135/2D Hung Vircmg 
P6 Q6 , 101/10E Pham DInh H P6 Q6 
101/2C Phm DInh H P6 Q6) 

Xir iç'  các khoàn ng phâi thu tin thuê nba 
3 SXKD thuc SHNN ( Ong  L?i  BCru Ng9c 

mt bang 1003/2A Là Gm P8 Q6) 

Xt:r 1' các khoán nçi phái thu tiên thuê nhà 
4 SXKD thuc SHNN ( Ong Vô Van Khuyn 

mt b&ng Al Bis L Chiéu Hoàng PlO Q6) 

Tong cong 

S tin S tiên 

12.093.764 12.093.764 

12 1.574.946 121.574.946 

34.898.688 34.898.688 

62.853.120 62.853.120 

231.420.518 231.420.518 



CONG TY TNHH MTV DICH VJ CONG tCH QUiNN 6 BAO CÁO TAt CHINH 
S 42-44, dung Ch Lón, phuông 11, Qun 6, TP.H( Cho nm tài chinh k& thüc ngày 3 1/12/2022 

D!CH VI) DO TH! vA QUAN L'' NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Näm 2022 

VI. Thông tin b sung cho các khoãn muc trinh bay trên Báo co kt qua hoot dng kinh doanh 

Doi vj tmnh: VND 

1. 
TONG DOANU THU BAN HANG 
vA CUNG CAP DICH  vi 

- Djch vi,i do th (trang 56 - 57) 

- Quãn 1 nhà (trang 82) 

Cong 

Näm 2022 NAm 2021 

96.995.128.029 95.454.160.403 

29.320 .08 1. 113 13 .959.829.596 

126.315.209.142 109.413.989.999 

2. GIA VON HANG BAN (TK 632) Nam 2022 Nm 2021 

-DchvdOthj(trang58-59) 71.525.632.727 72.241.876.131 

- Quân 1' nhà (trang 82) 28.134.912.964 12.730.076.657 

Cong 99.660.545.691 84.971.952.788 

3.  

4.  

DOANH THU HOiST BONG TA! CHINH (TK 515) Nam 2022 

Dch vi,t dO thj (trang 59) 107. 144. 146 

Cong 107.144.146 

Cm PHI QUAN LY DOANH NGHIP (TK 642) Näm 2022 

Näm 2021 

101.426.045\ 

101.426.04  
AN 

Näm 2021 

Các khoãn chi phi quãn 1 doanh 

5.  

6.  

7.  

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8.  

nghip phit sinh trong k' 
9.193.879.684 8.683.686.7 

- Djch vv dO thl (trang 59) 8 .008.7 11.535 7.453.933.771 

- Quán I' nhà (trang 82) 1.185.168. 149 1.229.752.939 

THU NH4P KHAC (TK 711) Nãm 2022 Nm 2021 

- Dch vu dO thl (trarig 60) 26.111.111 0 

Cng 26.111.111 0 

CHIPHIKHAC(TK811) Nm 2022 Nm 2021 

- Djch vi dO thj (trang 60) 2.263.974.272 759.553.426 

Cong 2.263.974.272 759.553.426 

CIII PHI THUE THU NHiP 
Nm 2022 Näm 2021 

DOANH NGHIP IllN HANH 

Lai nhuân ká toán truOc thu tir hoat  
dong kinh doanh cüa toàn cOng ty 

Chi phi khOng duac tth khi tinh thus  
TNDN 

Tng lth nhuân k toán tnrâc thus sau 
các khoãn diu chinh cüa toàn cOng ty 
=(6.1) + (6.2) 

3 .509.725.398 3.026.560.124 
Chi phi thu TNDN hiên hành cOa 
hoat dong chInh (6.3) x 20% 

Cng 

Cifi PHI THEO YEU TO 

3.509.725.398 3.026.560.124 

Näm 2022 Näm 2021 
- Chi phi nguy6n Iiu, vat lieu 14.461.584.497 15.974.932.177 
- Thu clii h ngân sách nba nuóc 20.073.944.287 4.991.958.978 
- Chi phi rihãn cOng 52.749.705.250 54.240.544.962 
- Chi phi kbu hao TSCD 1.464.430.745 1.956.700.525 
- Chi phi djch vi mua ngoài 4.969.004.902 3.128.237.580 
- Chi phi khác b&ng tin 15.135.755.694 13.363.265.276 
Cong 108.854.425.375 93.655.639.498 
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15.330.064.752 15.100.223.120 

2.218 .562.23 8 32.577.500 

17.548.626.990 15.132.800.620 



CONG TY TNHH MTV D!CH  V1J CONG ICH QUN 6 BAO CÁO TA! CHfNH 
S 42-44, du&ng Chq Lan, phtrâng 11, Qun 6, TP.HCM nãm tài chInh kt thic ngày 31/12/2022 
DICH VV DO THI VA QUAN L' NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Näm 2022 

VII. Thông tin b sung cho các khoãn mtc trinh bay trong Báo cáo mu chuyên tiên t: 
1. Các giao djch không bang tin ánh hthng dn báo cáo liru chuyn tiên t trong tircrng lai 

- Mua tài san và nhn nçi thông qua nghip vii mua hang trâ sau, hoc cho thuê tài chInh : không phát sinh 
- Mua doanh nghip thông qua phát hành c phiu: không phát sinh. 
- Chuyn nçx thành vn chü sâ htru: không phát sinh. 
- Các giao djch phi tin t khác không phát sinh. 

2. Các khoãn ti&n do doanh nghip nm git nhung không sr dung: không có. 
3. S ti&n di vay thrc thu trong kS':  không có 
4. Sti&ndatrág6cvaytrongk': OVND 

VIII NHCING THONG TIN KHAC 
1. Thông tin v nhung khoãn n tim tang, khoãn cam kt và nhflng thông tin tài chInh khác 

- Không phát sinh. 
2. Nliung st.r kin phát sinh sau ngày kt thüc k5' k toán: không có. 
3. Thông tin v các ben lien quan: không có 
4. Tài san và nç' phãi trã tài chInh: 

Do chira có huàng dn ci th thirc hin hach  toán, theo dOi v cOng ci tài chinh nén cOng ty chira có sir chuân bj dÀy 
dci vO h thông cong ngh thông tin, quy trinh nghip vu ca sâ dr 1iu, dào to nhân viên.. .dê trinh bay. 

5. Diu chinli trong báo cáo tài chInh näm tru&c do các thay di trong chInh sách k toán cüa nm nay: 

- KhOng phát sinh. 

6. Myc dIch và chInh sách quãn 1 rüi ro cüa Cong ty: 

a Rüi ro tin diing 

Rtii ro tin dyng là rti ro ma mt ben thani gia trong hap ding khOng có khá näng tic hin duc nghia vy cüa mInh 
dn dn ton thAt v tài chInh cho COng ty. 

COng ty có các rüi ro tin diing ttr các hoat dng kinh doanh ( chü yu di vOi các khoán phãi thu khách hang) Va hoat 
dng tâi chInh (tin gcri ngân hang). 

b Phai thu khách hang 

Cong ty giám thiu rüi ro tin dyng bng cách chi giao dich vi các dan vj có khá nang tài chinh tht và nhân viOn k 
toán cOng nç thir0ng xuyên theo dOi ng phâi thu d don dc thu hi. Trén ca sâ nay khoãn phãi thu cia Cong ty lien 
quan dOn nhiêu khách hang khác nhau nên rcii ro tin dung khOng tp trung vào mt khách hang nhât djnh. 

c Tingüingânhàng 

PhAn ion tin gCri ngân hang cüa COng ty dirçc gi:ri t?i  các ngân hang iOn, Co uy tin & Vit Nam. COng ty nhn thây mirc 
d tp trung rüi ro tin dyng di vai tin g11i ngân hang là thAp (xem thuyt minh V.1). 

d Rüi ro thanh khoãn 
ROi ro thanh khoàn là rCii ro COng ty gp khó khän khi thrc hin nghia vy tài chInh do thiêu tiên. 

Ban giám dc chju trách nhim cao nhAt trong quân 1' rii ro thanh khoán. Phân IOn phát sinh nghia vy phãi trá cüa 
COng ty dAu di.rgc dam bào bang các khoãn tiÀn gcri va các khoán phãi thu và tài san có kS' han ngn  han.  Cong ty nhn 
thây mirc d tp trung rcii ro thanh khoán di vOi vic thc hin nghTa vii tài chInh là thâp. 

Thôi han  thanh toán cüa các khoãn n 
e. chua duQ'c chit khAu nhw sau: 

phi trã tài chInh dya trên các khoãn thanh toán dy kién theo h9p dông 

Tai ngày 3 1/12/2022 
Tü 1 näm tro 

xuiig 
TrOn 1 nni 

Phái trâ cho ngu&i ban 2 19.541.000 
Ngir&i mua trá tiAn triróc 73.464.056 42.404.175 
Vay và nq 1.596.697.498 
Phãi trá nglr&i lao dng 11.354.500.000 
Chi phi phãi trã 75.899.380 
Các khoân phãi trã phãi np khác 953.829. 172 11.124.542.600 

Ctng 12.677.233.608 12.763.644.273 
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CONG TY TNHH MTV D!CH  V!J CONG ICH QUAN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 
S6 42-44, dtxmg Chçi Lan, phuOng 11, Qun 6, TP.HCM ho närn tài chinh két thOc ngày 3 1/12/2022 
DICH VIJ DO Till vA QUAN L NHA  

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
Näm 2022 

Cong ty cho r&ng mic d tp trung rüi ro di v&i vic trá nçi là thp. Cong ty có khã nang thanh toán các khoàn n den 
han t& dOng tin tr hoat dng kinh doanh và tin thu tr các tài san tài chinh dáo han. 

f. ROi ro th tru'ông 
ROi ro thj trtr&ng là rOi ro ma giá trj hçxp 1' hoc các lung 1uu chuyên tin t trong tucmg lai cOa các cong cz tài chInh 
sa bin dng theo nhflng thay di ciia thj tnrYng. ROi ro thj trlx&ng bao gm 3 loi: rui ro ngoai t, rüi ro lài suât và rCii ro 
khác. 

Các phân tIch v d nhy duài day dtrqc trinh bay trén ca sâ giá trj các khoãn ng thun, t' l gi0a các khoãn nq CO lAi 
suAt c djnh và các khoãn nç cO lãi suit thà ni là không thay di. 

g. ROi ro ngoi t 

ROi ro ngoai t là rOi ro ma giá tr hqp 1' hoAc các lung luu chuyn tin trong txcrng lai cOa cong ci,i tài chInh së bin 
dng theo nMng thay doi cla t giá h& doái. Trong näm 2022 COng ty không phát sinh các giao djch bang ngoai tê. 

Ii. Rüi ro v lãi sut 

RCii ro lãi suAt là rui ro ma giá trj hqp l' hoc cac lung tin trong twmg lai cüa các cOng ciii tài chinh së bin dng theo 
nh0ng thay dôi cOa lãi suit th tnr&ng. 

D nhy cüa ngoi t 
Cong ty khOng thi,rc hin phân tIch d nhay di vài ngoai t vi Cong ty không phát sinh các giao djch b&ng ngoai t. 

7. Thông tin v hot c1ng lien tyc 

Dn ngày 3 1/12/2022, COng ty khOng có ' dinh hoäc yéu cAu phãi giãi the, ng&ng hoat dng hoAc thu hçp dáng ké quy 
mô hoat dng, tim kiêm sr bão h tr các chO nç theo pháp 1ut và quy djnh hin hành. 

8. Thông tin v s lieu so sánh: 

s6 lieu so sanh là s lieu trên Báo cáo tài chinh cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 dà di.rçic kiêm 
toán bâi Cong ty TNHH Djch vi Ti.r vn Tài chInh K toán và kiEm toán Phia Nam (AASCS). 

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 näm 2023 
Giám dc 

-Tp 

ham Dt?c Thinh 
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. 
• CONG TV TNHH MTV D!CH 'V CONG Id QULN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 

• S6 42-44, &räng Chçy Lan, phuyng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nAm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2022 

HOiST DQNG D!CH VI1J DO TH!  

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
• Näm 2022 

• 
I. Dc dim hot dng cüa doanh nghip 

1. Hinh thUc sO' hU'u vn 
• Cong ty TNHH MTV Djch Vu Cong Ich Quân 6 là doanh nghip Nha rnrOc, d.rçic thanh 1p theo quyêt djnh so 5060/QD. 

UB - KT ngày 04 thang 9 näm 1999 cUa UBND Thanh Ph6 v vic to chüc lai  Doanh nghip Nhà rnràc hot dng cong 
Ich Xi nghiêp Djch v,i dO thj qun 6 thuQc CJy ban nhân dan qun 6. Nay chuyOn di sang Cong ty TNHH MOt  Thành 

• Viên Djch Vii Cong fch Qun 6, theo quyt dinh s 3064/QD-IJBND ngày 10/07/20 10 cüa Uy Ban Nhân Dan Thành ph6 

• 
Vn gop cüa Cong ty TNHH MTV Djch vi Cong ich Quân 6 cho hot dng djch viii do thj tai ngày 3 1/12/2022 là 

• 22.431.376.551 VND 

• Tr sâ chInh cüa Cong ty tai  s6 42-44, dirOng Chçi Lan, phtrmg 11, Qun 6, TP.HCM. 

S 
O

2. Llnh vy'c kinh doanh 
-Djchvi, xâyckrng. 

S 
O 3. Nghành ngh kinh doanh: 

- Quét d9n v sinh, thi cOng cng hem, chäm soc hoa viên dung ph. 

• - Duy tu, thoát nuàc, thi cOng cng hem, chäm soc hoa viOn diiang ph& 

• - Kinh doanh các ngành ngh khác phü hçp vâi quy djnh cüa pháp 1ut. 

• 
4. Chu k5' san xuât kinh doanh thông thuOiig: không qua 12 tháng. 

5. Disc them hoat dng cüa doanh nghip trong nam tài chInh cO ãnh htrOiig tOi Báo cáo tài chInh: không ãnh 

• lthông. 

• 

O
6. Tang s lao dng: 31/12/2022: 237 ngui (Gián tip: 23 ngi.thi, trrc tiêp: 214 ngu&i), 

3 1/12/2021 : 239 ngui (Gián tip: 24 ngtthi, trrc tiêp: 215 ngi.rñ) 

• II. Ch d và chInh sách k toán áp dung ti Cong ty 

• 1. K5' k toán, do'n vj tin t sü' dyng trong k 

Niên d k toán cüa Cong ty bat dAu ttr ngày 01/0 1 và kt thüc vào ngày 3 1/12 hang nAm. 

Dcm vj tin t sCr diing trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (VND) 

• III Chuii myc và Ch I1 k toán áp dyng 
1. Ch d k toán áp diing: 

Cong ty áp diing Ch do k toán doanh nghip ban hành theo Thông tu s 200/2014/TTIBTC ngày 22/12/2014 cüa B 
Tài chInh; Thông tu 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 cUa BO Tài chInh vO vic si'ra di, b sung mt sO diêu cUa 
Thông tu 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 cUa B Tài chinh huâng dn Ch d k toán doanh nghip và các Thông 
tu' van ban hi.ràng dn b sung. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chuãn myc k toán và Ch d kd toán 

COng ty dà ap dyng các Chun mirc k toán Vit Nam và các van bàn huOng dn Chun m1rc do Nhà nuàc dà ban hành. 
Các báo cáo tài chInE dirçic 1p va trInh bay theo dung quy dinh cUa chun mrc, thông ti.r hiràng dn thirc hin chuân mlrc 
và Ch d k toán hin hành dang áp dung. 

3. HInh tliü'c k toán áp dung 
Cong ty ap dung hInh thic s k toán là Nbt k' chung. 

40 ....
....

....
...  



. 
• CONG TY TNHH MTV D!CH  VI) CONG ICH QU4N 6 BAO CÁO TA! CHINH 

• S 42-44, thräng Chçi Lan, phthng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nAm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2022 
HOiST DQNG D!CH  VI,J DO THI  

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
• NAm 2022 

• 
IV Các chInh sách k toán áp dting 

1. Nguyen tc xác dnh các khoan tMn: tin mt, tin gui ngân hang, tin dang chuyn 
• Nguyen tic xác d!nh  các khoãn tin 

• Các khoãn &rçrc xác djnh là tin bao gm tin mat,  tin gCri ngan hang không kS' h?n và có kS'  han (duâi 03 

• 
tháng), tin dang chuyn... Hin có cüa doanh nghip ti ngày 1p Báo cáo tài 

Nguyen ttc xác tjnh các khoãn tiro'ng throng tien 

Nguyen tAc xác djnh cac khoãn tuang dirang tin là cac khoãn dAu .r ngn h?n  không qua 3 tháng có khã nAng chuyn 
• dôi d dàng thãnh tin và không có nhiu rüi ro trong chuyn di thành tin k t'.r ngày mua khoãn du tu do tai  thi 

• 
báo cáo tài 

Nguyen tc, phwongpháp chuyEn d6i các ttng tin khác 
O Các nghip vi1 kinh t phát sinh bang ngoi t duçyc quy di ra dng Vit Nam theo t9 giá giao djch thuc t ti th&i diEm 

• phát sinh nghip 

• Chênh 1ch t giá thirc tE phát sinh trong k' càa các khoãn ml,ic tiEn t có gEc ngoai t ti thai phát sinh dirçYc hch toán 

• 
theo t giá thrc tE phát sinh cUa ngân hang thuang mai  ncyi doanh nghip mô tài khoãn và &rçc hch toán vào doanh thu 
hoäc chi phi tài chInh trong näm tài chInh. 

S 
• 

Chênh 1ch t giá do dánh giá 1i sE dtr cac khoãn mIc tiEn té có gEc ngoi t ti th&i diEm cuEi näm &rçxc hach  toán theo 
t giá mua vào cüa ngân hang thwmg mai  nm doanh nghip ma tài khoàn hoc t' giá binh quân cüa các ngân hang 

• thucmg mai  nai doanh nghip ma nhiEu tài khoan cong bE t?i  thai diEm 1p báo cáo tài chinh và thrcic hch toán bü tr1r 

• chOnh 1ch tang, giãm sE cOn lai  &rçrc kEt chuyEn vào doanh thu hoc chi phi tài chInh trong näm tài chmnh và không chia 
cE tcrc trên chOnh 1ch t' giá do dánh giá li sE du cuEi k' nay. 

2. Nguyen tc kE toán các khoãn phãi thu: 

• 2.1. Nguyen tc ghi nhn: Các khoãn phài thu khách hang, khoãn trã tnrâc cho ngli&i bàn, phãi thu nôi b Va các khoãn 
phãi thu khác tai  th&i diEm báo cao, nEu: 

• - Co thai han  thu hEi hoc thanh toán duài 1 näm dircc phan loai là tài san ngân han. 

• - Co thai han  thu hEi hoc thanh toán trên 1 näm ducic phân loai là tài san dài han. 

O 2.2. L(Ip de phông phâi thu khó dôi: Dr phOng nç phãi thu khó dOi thE hin phAn giá trj dir kiEn bj tEn thEt cüa cac 
• khoãn nq phãi thu có khã nang khOng duçvc khách hang thanh toán d6i vài các khoãn phãi thu tai  thai diEm 1p Báo cáo 

tài chInh. 

S 3. Nguyen tc ghi nhn hang tEn kho 

S 3.1 Nguyen tc ghi nhn: Hang tEn kho duqc tInh theo giá gEc. Trtrang hcip giá trj thun có thE thirc hin dixçc thEp hon 

• giá gOc thI phái tInh theo giá trj thu&n có thE thirc hin duc. Giá gEc hang tEn kho bao gEm chi phi mua, chi phi chE biEn 
và các chi phi lien quan tri,rc tiEp khác phát sinh dE có thrc hang tEn kho a dja diEm và trang thai hin tai. 

• 
Các tài san ducic Cong ty mua yE dE san xuEt, si'r dyng hoc dE bàn khOng dtrqc trinh bay là hang tEn kho trên Bang can 
dôi kE toán ma dirqc trInh bay là tài san dài han,  bao gEm: 

- San ph.m dâ dang có thai gian san xut, luân chuyEn virot qua mt chu ks'  kinh doanh thông thuxng (tren 12 tháng); 
• - Vt ui, thiEt bi, phii t1ng thay thE có thai gian dr tr trén 12 tháng hoac  hYn  mOt  chu k' san xut, kinh doanh thông 

• 3.2 Phuong pháp tInh giá tr hang tEn kho: 
• Giá trl hang tEn kho cuEi kS'  duçc xác djnh theo phuang pháp nhp truâc xuAt truâc. 

3.3 Phuong pháp hach  toán hang tEn kho: 

• Hang tEn kho &rVc hach  toán theo phircyng pháp kê khai thtrông xuyôn. 

• 3.4 Phuong pháp trIch 1p dy phOng giãm giá hang tEn kho: 

• Trong näm, Cong ty khOng phài trich 1p dir phOng giãm giá hang ton kho. 

S 
S 
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• CONG TY TNHH MTV DJCH VV CONG ICH QU1N 6 BAO CÁO TA! CHINH 

• S6 42-44, disäng Chçi Lan, phuing 11, Qun 6, TP.HCM Cho nAm tài chinh k& thic ngày 3 1/12/2022 
HOiiT DQNG D!CH  V1J DO THJ  

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
• Näm 2022 

. 
4. Nguyen tc ghi nhn và khu hao tài san c djnh: 

. Tài san c6 djnh httu hInh, tài san c djnh vo hinh duçc ghi nhn theo giá g6c. Trong qua trinh si'r di,ing, tài san c djnh 
hthi hinh, tài san c djnh vô hInh dixçc ghi nhn theo nguyen giá, hao mon 1u5 k và giá tr cOn 1i. 

• KhAu hao duçic trich theo phi.rang pháp &ring th&ng. Th?yi gian khAu hao duc uâc tinh nhu sau: 

• -NhàcCra,4tkiEntrC1c tir5dn50näm 
-Máymóc,thitbj tCi3dn20näm 
- Phrang tin 4n tái ttr 6 dn 10 nàm 

• - Thi& bj van phOng tr 3 dn 10 

• - Tài san vô hInh và các tài san khac tuy thi gian di.rçc si'r ding 

5. Nguyen tc ghi nhn và phân bô chi phi trã tru6c 

Các chi phi trã trã trtràc có giá trj lan c.n thrçrc phân b dn trong nhiu qu' nhtrng không qua 01 näm tài chinh hoc 
• không qua mt chu k san xut thông thi.r&ng dsçc ghi nhn là chi phi trã truàc ngn han,  cOn các khoán chi phI trã tnrâc 

• trên 12 tháng hoac trên mOt  chu k' san xut thông thixmg &rçlc trInh bay là chi phi trã tniOc dài han.  Vic phân bô phãi 
ch9n phi.rang thirc hcip l' và nht quán. 

6. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

. Các khoãn chi phi thijc t chira phát sinh nhirng thrçic trich triiàc vào chi phi san xut, kinh doanh trong k' d dam bão 
khi chi phi phát sinh thirc t không gay dt bin cho chi phi san xut kinh doanh trên cc sâ dam bão nguyen täc phü hçip 

• gilla doanh thu và chi phi. Khi cac chi phi do phát sinh, nu có chênh léch vài s dà trich, k toán tiên hành ghi bô sung 

• 
hoc ghi giàm chi phi tlro'ng üng vâi phn chênh 

• 7. Ghi nhin các khoãn phãi 

• 
Cao gm các khoãn phãi trã ngu?yi ban, nglx&i mua trã tin truâc, phai trà ni b, phãi trã khác, khoãn vay tai  thai 

• báo cáo, nu: 

- Co thi han thanh toán di.rài 1 näm &rçic phân loai là nçi ngân han. 

• - Co th?yi han  thanh toán trên 1 näm duqc phân loai là nçv dài han. 

• 
Thud thu nhp hoàn li dtrqc phân loi là n dài han. 
Nguyen tAc và phi.rang pháp ghi nhn các khoãn dir phOng phai trã: 

Giá trj di.rçic ghi nhn cUa mOt  khoân dir phOng phài trã là giá tn di.rçic irâc tinh hçip l' tht v& khôan tin së phãi chi d 

• thanh toán nghia vii nçi hin tai tai ngày kt thüc k' k toán näm hoc t?i  ngày kt thüc kS'  k toán giUa niên d. 

• Chi nMng khoãn chi phi lien quan dn khoàn di.r phOng phãi trà dA 1p ban dAu mâi &rçic bü dp bang khoãn di,r phOng 

• 
phãitrãdO. 

• 
Khoãn chênh lech  gina s6 di,r phOng phãi trã dâ 1p a k' k toán truâc chua sir diing ht lan hn s6 dir phOng phãi tra 1p 
a kS' báo cáo dirqc hoàn nhp ghi giàm chi phi san xut, kinh doanh trong k' thr khoãn chônh lch lan hn cüa khoãn di,r 

• phOng phãi ira v bào hành cong trinh xay 1p dirc hoàn nhp vào thu nhp khác trong ks'. 

• Cu& k'j' k toán các khoãn phãi trã có gc ngoai t dtrc dánh giá lai  s dtr theo t giá thi,rc t cUa ngân hang giao djch, 

• khoãn chênh 1ch t' giá thrçc hch toán bü trCi sau dO hach  toán vào doanh thu hoc chi phi tài chInh; Riêng khoàn 
tin ngui mua trà tin tnràc không dánh giá 1i s di.r. 

8. Nguyen tc ghi nhn vn chü s& hUu và lçi nhun chira phán phi 
Nguyen tc ghi nhn v6n chC s& hQu 

• Vn dAu tu cüa chü sâ hthi ducic ghi nhn theo s v6n thirc gOp cüa chU sa 

• 

• 

• 
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I 
• CONG TY TNHH MTV D!CH 'V CONG fCH QUIN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 

• S6 42-44, dtr&ng Chçi Lan, phtrâng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nAm tài chfnh k& thüc ngày 3 1/12/2022 
HO DQNG D!CH VV DO THI  

O BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NII 
• Nm 2022 

• 

O Nguyen tc ghi nhn lçri nhun chua phân ph6i 

. Lçi thun sau thu chira phân ph& là s lqi nhun tr các hot dng cüa cong ty sau khi cong (+) hoc trir (-) các khoãn 
diOu chinh do áp diing hi t6 thay di chInh sách k toán và diu chinh hi t sai sot trçng yOu cUa các nAm trtxâc. 

• Vic phân chia lqi nhun hoat dng kinh doanh cüa cong ty phãi dam bão theo dung chinh sách tài chinh hin hành. 

• Cong ty mc phân ph& lçii nhuan cho chU sâ hIfu không virqt qua mirc lqi nhi4n  sau thud chtra phân phôi trên Báo cáo tài 
. chinh hcxp nhât sau khi dà loai tth ãnh hixang cüa các khoàn lài do ghi nhn tr giao djch mua giá ré. Trung hcip lçñ nhun 

sau thu chiia phân ph6i tren Báo cáo tài chInh hcip nht cao han lçii nhun sau thu chua phân phôi trên Báo cáo tài 

• chinh riêng cUa cong ty mc va nu s lqi nhuân quyEt djnh phân phi vtrqt qua s lçri nhun sau thus chira phân phôi trên 
Báo cáo tài chInh riêng, cong ty mc  chi thirc hin phân ph6i sau khi dã diu chuyEn lçri nhun tir các cong ty con ye cong 
ty mc. 

• Khi phân phi lçri nhun c.n can nhc dn các khoân miic phi tin t nm trong lqi nhun sau thu chua phan phôi có thO 

• ánh hi.rOng dn 1ung tin và khã nang chi trã c tlrc, lcri nhu.n cüa cong ty. 

O 9. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn doanh thu 

O Doanh thu cung cp djch vy 
Doanh thu cung cp dlch  vu dirçc ghi nhn khi k& qua cUa giao djch do dixccc xác djnh mt cách dáng tin cay. Tru&ng 

• hçrp vic cung cAp dich vçi liOn quan dn nhiu kS'  thi doanh thu dircc ghi nh.n trong k' theo k& qua phân cOng vic dã 

• hoàn thành vào ngày 1p Bang Can d& k toán cüa k' do. KAt qua cüa giao dlch  cung cAp djch vi &rçlc xác djnh khi thOa At!) 

I
man các diu kin sau: 

- Doanh thu duc xác djnh ttrang di chic chin; :
A 

• - CO khà näng thu d.rqc lqi ich kinh t tir giao dlch  cung cAp djch vi,i do; 

O - Xác djnh thrçc phAn cOng vic dã hoàn thành vào ngày 1p Bang can d6i k toán; 

• 
- Xác djnh thrcc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cAp djch vi do 

PhAn cong vic cung cAp djch vii dã hoàn thành duçic xác djnh theo phtrang pháp dánh giá cong vic hoàn 

• Doanh thu ho(zt dng tài chIn/i 

O Doanh thu phát sinh tir tin lài, tin bàn quyn, c trc, lqi nhuân &rcrc chia và các khoàn doanh thu hoat dng tài chInh 

O
khác duqc ghi nhn khi thOa man dng th&i hai (2) diu kiin sau: 

- CO khà näng thu dtrc lqi ich kinh th tir giao djch dO; 

10. Nguyen tAc và phirong pháp ghi nhn chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành, chi phi thuê thu nhp 
O doanh nghip hoAn 1a 

O Chi phi thuA thu nhp doanh nghip hin hành dircc xác djnh trOn ca sâ thu nhp chju thud và thud suAt thu TNDN trong 

• näm hin hành. 

• Chi phi thuA thu nhp doanh nghip hoAn Iai  &rçic xác djnh trên ca so s chênh lch tam  thi ducrc khAu trir, s chOnh 

• 
lch tam  thai chju thud yà thuA suAt thud TNDN. 

I 
I 
S 
I 
I 
S 
I 
• 
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CONG TY TNHH MTV D!CH  V CONG ICH QUIN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 

S 42-44, duäng Chq Lan, phtthng 11, qun 6, TP. HCM Cho närn tài chinh kt th6c ngây 3 1/12/2022 
• HOAT DQNG D!CH Vt) DO 

. 

BAN TIIUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
. 

Doii vj tInh: VND 
V. Thông tin b sung cho các khoãn mIc trInh bay trong Bang can dói k toán 

TIEN VA CAC K}IOAN TUONG h . So cuoi näm So dau näm 

344.043.839 1.539.014.244 

18.216.732.406 42.545.225.221 
5.124.107.733 24.497.179.649 

• 
Ngân hang TMCP Ngoi Throng Vit Nam 13.092.624.673 18.048.045.572 

Tng cong 18.560.776.245 44.084.239.465 

• 
2. PHAI THU CUA KIIACH HANG (TK 131) s6 cu& näm só tu näm  

.
Phãi thu khách hang ngn hn 

- Chi tit cac khoân phãi thu cUa khách hang chim tr 

Näm 2022 

....
....

 
DUoNG TIEN 

1. Tin 
Tin mt (TK 111) 

Tin gui ngân hang (TK 112) 
Ngân hang TMCP Cong thixcing Vit Nam -CN 6 

• 10% trâ iOn trên tng phãi thu khách hang: 

• + Ban Quán 1' Dij an Du tu Xây dijng 

• 
Khu viic Quân 6 

• 
+ CT TNHH MTV Môi Tnr?ing Do Thj 

Thành Phô HCM 
• + PhOng Tài nguyen Môi trirOng Quãn 6 

• + PhOng Tài ChInh KE Hoch Qun 6 
- Các khoãn phãi thu khách hang khác: 

. Cong 

23.688.678.349 

202.918.100 115.474.150 

52.008.000 
114.972.535 

14.544.691 3.490.334 

23.958.149.140 233.937.019 

. 3. TRA TRUO'C CHO NGUO'I BAN (TK 331) S cu6i näm S tu nàm 
Trã truOc cho nguOi ban ngn hn 

• - Chi tit các khoãn trã tnrOc cho nglr&i ban chim 

• 10% trâ len trên tang các khoãn trà tnrOc cho ng11i 
ban: 

. 

• 

. 

• 

. 

....
....
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• 
+ CT TNHH Thucxng Mi - San Xuât 849.360.000 

• TinNgc 

• + Tng Cong ty Co KhI Giao Thông Vn 
Tãi Sal Gàn - TNHH MOt  Thành Viên 

0 849.360.000 Cong 

. 



521.500.000 735.796.686 
150.000.000 37.270.000 

30.000.000 
10.000.000 37.270.000 

110.000.000 
37 1.500.000 371.500.000 
49.500.000 49.500.000 

322.000.000 322.000.000 

0 327.026.686 

0 327.026.686 

4.707.713.828 4.709.007.082 
4.707.713.828 4.709.007.082 

3.285.771.935 

CONG I 
TNHH 

'CH VU 
C141H1,1 K 

• t<tMT1 
JHIAA 

. 
• 

CONG TY TNHH MTV D!CH VU CONG !CH QUJIN 6 
S 42-44, duxng Chçi Lan, phu'&ng 11, qu.n 6, TP. HCM 

• HO1T DQNG DICH V1J oO 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nãm tài chInh k& thác ngày 3 1/12/2022 

. BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Näm 2022 

• 

• Don vjtInh: 
V. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can di k toán 

• (4);(7) PHAI THU KHAC S cui nAm s6 Au 

• Giá trj Dir phông Giá tr Dir phông 

• 
4. Phãi thu ngAn hn khác 

- Tam ng (TK 141)  
• Trong 

• + Thai Phuâc Thinh 
+ Lê Thai Hong 
+ Mai TAn Dat 

• - Phài thu khác (TK 138)  

• + Cong ty CPA Vit Nam 
+ Thu lao t giüp vic và ban chi dao c 

• phAn hóa 

• -Phãitràkhác(TK338#)  

• 
+ Np tiAn truy thu thu TNDN và thus 
GTGT, tiAn chm np, tiAn pht theo 

• Quy& djnh 2896/QD-CT, ngày 3 1/5/2019 

• 
cüa Cyc thuE 

7. Phãi thu dài han khác 
• - Th chAp, k' cuac, k' qu dài han (TK 2442): 

. 

.
+ Bão lãnh dir thâu: Gói thâu "Cung üng 
djch vi,i quét don, thu gom, vn chuyn 

• chAt thai rn sinh hoat trên dia bàn Quân 6 
. tr nam 2019 dn näm 2021 "-Ngan hang 

TMCP Cong thucmg Vit Nam -CN 6 

. 

+ Bão Iành di,r thAu: Gói thAu "Cung 1rng 

• djch vii quét d9n, thu gom, vn chuyn 

O chAt thai rn sinh hoat tren dja bàn Quân 6 
giai do?n 2 (2022-2025) thuc d%r toán 3.284.478.681 

• Cung üng djch v,i quét dQn, vn chuyAn 

• 
chAt thai rn sinh hot trên dja bàn Qun 6 
giai doan 2 (2022-2025) 

. 

• 
+ Bão lânh dir thAu, gói thAu "Cung ung 
djch vii duy tu h tMng thoát nucc và

1.423.235.147 1.423.235.147 w cham Soc hoa vien tren da ban Quan 6 tu 

• näm 2020 dn 2023" 

• 
Cong (4)+(7) 5.229.213.828 5.444.803.768 

. 

• 

• 

• 

• 

• 

S 
• 
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. 
. CONG TV TNHH MTV DICH  VI) CONG ICH QUIN 6 

s6 42-44, dung Ch Lan, phtthng 11, qun 6, TP. HCM 

• HOiiT DQNG DJCH VI) DO 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho näm tài chinh k& thtic ngày 3 1/12/2022 

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
• Näm 2022 

. 

• 
Dcin vj tInh: 

V. Thông tin b6 sung cho các khoãn mçlc trInh bay trong Bang can d6i k toãn 

• 5. HANG TON KRO s6 cu6i nm s6 du näm 

Giág6c Drphông Giág6c Dtyphông 

S - Chi phi san xuAtkinh doanh dadang(TK 154): 
+ V.n chuyn cht thai ran 

• +Thuê bao san luvng tháng 12 (Duy tU + 

• 
Cayxanh+Vesinli) 
Cng 

3.718.593.537 3.565.187.768 
654.850.976 5 17.841.028 

3.063.742.561 3.047.346.740 

3.718.593.537 3.565.187.768 

5 (6);(9) CHI PH TRA TRUOC (TK 242) s6 cu6i nAm S6 du näm  

6. Chi phi trã truôc ngan han 1.330.191.954 504.094.241 

55.655.248 
• LAu P02Q6 (T8/2022-T7/2023) 

• 
- Nâng cap sra chüa van phông di 
VSMT-T6 Vn Chuyn và Xuang Sra 9 1.859.716 

• Chüa (T8/2022-T7/2023) 

• 
- Si:ra ch0a xe 
729.90;51C-817.32;51C-211.75;51C- 253.682.710 

S 724.20;SOLA-3852 (T12/22-T5/23) 

• - Vô rut y6m xe container, 
15.917.746 

• 
(T8/2022-T1/2023) 

- Sra chCta container s6 5 (Ti 1/2022- 
102.666.666 

• T4/2023) 

• - Thay vô mt ym xe container 50H-
31.835.493 

087.65 (T9/2022-T2/2023) 
S 
• 

- Scra cha containers6 3,4,5,7,8,9,11, 
samco, lam mài 2 thang xuông hAm chia 

• container, lam mài 4 giá treo binh PCCC, 132.366.915 

• sCrachaxe786.25,1àmmâi2thüngchn 
rae dtrOi hAm container (T12/22-T5/23) 

• 

• 
- SCra chOa phii tüng xe 50H-087.65; SiC-

151.058.335 
786.25; 51 C-784.76 (T12/22-T5/23) 

• chuy6n chAt thai sinh boat BL qu' 3+4
145.748.780 

(Ti2/22-T5/23) 

- Thay vô rut xe 51C-608.37 (4 be); SiC. 
• 234.77(6 bô); 51C-903.21(6 bô) T6/2022- 10.973.331 

• 
- SCra ch0a van phông di Duy Tu 

74.957.734 
T6/2022-T5/2023 
- Thay vô rut yEm xc 51D-633.72 

6 .532 .000 
• (Ti 1/2022-T4/2023) 

- PhI duy lii djch vi,i thuê Hosting, Djch 
v1 tài khoãn quãn trj ten miAn näm tip 

• theo, duy trI ten miAn (3 näm) T7/2022-
4.696.365 

• 

• 
46 
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• - Sira chila DOi  VSMT 122/4 Cao Van 

- Phi quân 1' vn hành bão tri-bão throng 
S h th6ng xr 1' rnràc thai thuc Tram trung 



. 
• 

CONG TY TNHH MT\' D!CH  'IV CONG ICH QUN 6 
S 42-44, dtr&ng Chçi Lan, phtrng 11, qun 6, TP. HCM 

• HOT BONG D!CH  VI,J DO THI 

BAO CÁO TA! CHiNH 
Cho näm tài chInh két thuic ngày 3 1/12/2022 

. .7 

BAN TIIUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 
Näm 2022 

. 

• Doii vj tInh: VND 

. V. Thông tin b sung cho các khoãn myc trinh bay trong Bang can d6i k toán 
s6 cu6i näm S du nAm 

• - May tInh bang Samsung SM-T875, 

• 
128GB+bao da kern bàn phIm Tab S7 EF- 27.259.090 
DT630 (T7/2022-T6/2023) 

• - May 1nh Panasonic 1HP, BH 01 nàm
11.856.061 

• (P. A Khãi ) Ti 
- Bàn, tci, gh phông PGD (A.Phuing)

14.804.167 
• 

• - May lanh  Retech 1HP (01b P.KSV); 

• 
2HP (03b0 HOi  trirxng-658ADV) tfr 5 1.142.500 
T12/2022-T1 1/2023 

• - Sira chUa van phông di Duy Tu thành
143.732.127 

• hOi trtthng cong ty T12/2022-T1 1/2023 
- 11iit b! Vigor 2927 (wifl) 112/22-

3.446.970 • TSt?
93.768.180 - T vn chuyn 

- VO ruOt ym xe container, 51C-784.76
43.015.001 

• (T10/21-T3/22) 

• - Vô ruit ymxe container, 51C-087.65
10.106.060 

(T12/2 i-T5/22) 

- Sira chQa thay th phii tUng xe 51C-
226.000.000 

• 78625 (T12/2021-T5/2022) 

• - Thay vô ruOt  yEm xe container 51C-
75.283.335 

• 
786.25 (1.153 chuyn) T12/2021-T5/2022 

.
- Thay vô rut ym xe tl.râi 51C-51C-

7.546.665 
633.72 (T12/202 1-T5/2022) 

• - Van phOng cong ty + Di QLN + Bào
48.375.000 

v Chung ci.r + Bão v ca quan 

s6 cui näm S du näm 
• 9. Chi phi trã trirôc dài han 286.959.340 780.882.883 

• - Si'ra chUa xe ttrYi 51D-63372 (TO1/2021- 
165.666.656 331.333.328 

• 
T12/2023) 

- Xe thüng 660 LIt (3 bánh) bang nhira 
• composite 26 chic (tr tháng 11/2019- 47.929.301 

• >10/2022) 

• 
- Xe thüng 660 LIt (3 bánh) bang nhira 

composite 26 chic (tr tháng 12/2020- 77.083.330 
• 11/2022) 

• Xe thüng 660 LIt(3 bánh) bang nhira
42.045.450 126.136.362 

composite 25 chiêc T7/202 1-T6/2023 

- Cãi tao  h thng xr 1' nuâc thai thuc 
• tram trung chuyn chat thai rn sinh hoat 24.980.559 84.933.891 

• Ba Lài Tir 

• - Câi tao  thit bj sinh hQc hiu khi AF 
nuôi cay vi sinh he thóng xCr 1' nirâc thai 

54.266.675 113.466.671 
thuOc tram trung chuyn chit thai rAn sinh 

• hoat Ba Lài (T12/20-T1 1/23) 

• Cong (6)+(10) 1.617.151.294 1.284.977.124 

• 

S 
• 
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• 

• 

• 

• 

• 
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S 
• 

• 

• - Giá trj cOn lai cui k' cUa TSCD hch hInh dung d th chAp, cAm c6 dam báo các khoãn vay: 0 VND 
- Nguyen giá TSCD cui k5' dã khAu hao ht nlurng vn cOn sr dyng: 13.228.950.739 VND 

S - Nguyen giá TSCD cu6i k' ch thanh 1': 0 VND 

• - Các cam kAt vA vic mua, ban TSCD httu hInh Co giá trj lan trong tung lai : không cO. 

Chi tieu 
Nhà cü'a 

4t kin trüc 
May móc 
thit bi 

Phu'oiig tin 
vn tãi 

Thitbi 
dyng CI1 

quãn I 

TSCD 
khác

Tng cong 

I. Nguyen giá 
1. S dir du nAm 3.441.479.361 2.525.456.079 17.685.092.540 198.433.939 23.850.461.919 
2. S6 tang trong näm 5.662.236.58 1 5.662.236.58 1 
- Mua trong näm 5.662.236.58 1 5.662.236.58 1 
- Tang khác 
3. So giãm trong 
- Thanh 1', nhi.rqng ban 
- Giám khác 
4. S dir cuoi näm 3.441.479.361 2.525.456.079 23.347.329.121 198.433.939 29.512.698.500 5011729 

NGTY II. Giá tn hao mon lu5 ke 
TNHH 

1. S dudu näm 1.996.575.953 12.533.506.411 197.456.439 14.727.538.803 -HVUTUVA1 
2. Khu hao trong nAm 81.927.273 1.359.547.084 977.500 1.442.451.857 HiP4H KETO 
- Khu hao trong nAm 81.927.273 1.359.547.084 977.500 1.442.451.857 KEMTOAN 

- Tang khác 
3. Giãm trong nam 
- Thanh 1, nhuvng ban 
- Giãm 
4. S6 dir cui nilm 2.078.503.226 13.893.053.495 198.433.939 16.169.990.660 

III. Giá tn cOn lai 
1. Ti ngày du nam 3.441.479.361 528.880.126 5.151.586.129 977.500 9.122.923.116 
2. Ti ngày cui näm 3.441.479.361 446.952.853 9.454.275.626 13.342.707.840 

S 

CONG TY TNHH MTV D!CH  VQ CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 
• S 42-44, dir&ng Chçi Lan, phuing 11, qun 6, TP. HCM Cho näm tài chInh kt thác ngày 3 1/12/2022 

• 
HOiT DQNG D!CH VV DO  

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
. Näm 2022 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trinh bay trong Bang can d61 k toán 
• 8. TANG, GIAM TA! SAN CO D!NH  HUU H!NH (TK 211) Doii vi tInh: VND 

. 

• 

S 
. 

• 

S 
• 

. 

. 

• 

S 
S 
S 
S 
S 
• 
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CONG TY TNHH MTV D!CH  V!J CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TAI CHINH 

So 42-44, dung Chq Len, phtthng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nm tài chinh k& thüc ngày 3 1/12/2022 

HOiST BONG DICH VV DO TH 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Nãm 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn myc trinh bay trong Bang can di k toán 

10. PHAI TRA NGU'OI BAN NGAN HiN 
- Cong Ty TNHH Cong Ngh Môi Trung 
TrAn Nguyn (Phi djch vti quân 1', vn hành, 
bão trI-bão diiOng h thng xU 1' nirâc thai 
thuc tram  trung chuyn Ba Lài Qáy III-IV theo 
hçp dng s 04/2022/HDCN k ngày 
05/07/2022) 

s6 cui nAm 

190.381.000 

Dan vj tInh: VND 

S dAn nãm 

70.000.000 

- Thu giá tn gia tang dAn ra HH. DV (TK  
3331):  

+ Thu& GTGT dAn ra phát sinh trong näm 
+ Thus GTGT dAu vào khAu trü thus GTGT 
dâu ra 
±Dànôpthu 

- Thu thu nhâp doanh nghiêp  
(TK 3334)  

- Thu thu nhâp cá nhân (TK 3335)  

- Thus nhã dAt và tin thuê dAt  
(TK 333 7) 

- Các khoàn phi. lê phi và các khoân phãi nOp  
khác(TK3339  

Cong: 

29. 160.000 

219.541.000 

A A. So cuoi nam 

70.444.582 

Du nam 
S phãi np 
trong nãm 

Ba np trong 
näm 

A A. So cuoi nam 

(1) (2) (3) (4) = (1)+(2)-(3) 

1.122.332.92 1 4.940.023.937 5.139.689.163 922.667.695 

959.735.040 

7.029.853.111 

(2.089.829.174) 

3.660.437.209 

5. 139.689.163 

3.794.152.829 826.019.420 

753 .577.524 1.433.184.393 2.186.761.9 17 

296.755.552 296.755.552 

1.875.234.922 1.875.234.922 

2.835.645.485 12.205.636.013 13.292.594.383 1.748.687.115 

49 

- CT TNHH MTV Thircmg Mai  Cu Triic 
Thang May Duy Hung (PhI djch vu,i, bão trI, bão 
duOng h cu trIc hal dm 20 tAn theo hçp dng 
s 01/01/04/2022/HDKT ngày 0 1/04/2022 - 
Hóa dcyn s6 00000032 ngày 28/12/2022) 

Cong 

11. NGUO'I MUA TRA TIEN TRUOC NGAN HAN 

Chi tit cho tmg di lircYng chim tü 10% trâ 
len trén tong sO ngu&i mua trã tin triràc ngân 
han: 

- COng ty CP Xây drng Nam Thành (Tarn irng 
dQi 1+2 CT v sinh tng h.m khu nhà TM Van 
Gia Phüc) 

- Các khoãn ngu.ri mua trâ tin truàc khác 
Cong 

70.000.000 

8.5 15 

70.008.515 

12. THUE VA CAC KHOAN NQP CHO NHA NIXOC 

Phãi np 

Ghi chü: Cac s6 1iu v thu don vj t?rn  tInh, s chlnh thirc s du.rçic ca quan thus quyt toán sau. 



S 
. 

. 

. 

. 

S 
. 

. 

....
...

 

. 

S 
. 

. 

S 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

S 
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12.098.558.692 

CÁO TAI CHINH 

A. A doi ke toan 

S cui näm 

10.497.692.308 

856.807.692 

Dtn vl tinh: VND 

s6 dAu nàm 

11.354.500.000 

A A. - So cuoi nam 

66.000.000 

66.000.000 

50 

CONG TY TNHH MTV D!CH  VI) CONG ICH QUJN 6 

S 42-44, dx&ng Chq Lan, phung 11, Qun 6, TP.HCM 

HOiST DQNG D!CH  VI) DO TH! 

BAN TIIUYET MINH BAO 
Näm 2022 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can 

13. PHAI TRA NGUOI LAO BONG 
+ Tin luong phài trã näm 2022 (ngu?i lao 

dng) 

+ Tin hrong phãi trã näm 2022 (vien chrc 
quãn 1') 

+ Tin lirong phài trã näm 2021 (ngithi lao 
dng) 

+ Tin krong phãi trà näm 2021 (VCQLDN) 

+ Tin hxcng phãi trã näm 2021 (Anh Yen Phó 
Giám dc) 

+ TrIch tnróc tin bi dtxöng cong tác v sinh 
Xà bn và rác thai 

+ Tin chuyOn cAn Qu' 4/202 1 

Ctng 

14. CHI PHI PHAI TR (TK 335) 

Chi phi phãi trã ngn han: 

+ TrIch truàc chi phi kim toán BCTC 

Cong: 

BAO CÁO TA! CHfNH 

Cho nàm tài chmnh két th6c ngày 3 1/12/2022 

10.286.800.000 

804.000.000 

12.307.692 

14.850.000 

980.601.000 



• CONG TV TNHH MTV D!CH VV CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 
. S6 42-44, du?ng Chçi Lan, phi.räng 11, qun 6, TP. HCM Cho nArn tài chInh két thüc ngày 3 1/12/2022 

HOAT DQNG DICH VIJ DO THI  
. 

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

• Näm 2022 
V. Thông tin b sung cho các khoãn mtjc trinh bay trong Bang can d6i k toán Dan vj tInh: \TND 

O PHA! TRA KHAC: s6 cu6i näm s6 du näm 

+ Thus TNCN gui lai tháng 3/2022 194.16 1.199 
+ Thud TNCN giü 1i tháng 4/2022 12.042.884 
+ Thud TNCN giU lai tháng 5/2022 777.735 
+ Thud TNCN giU 1i tháng 6/2022 9.782.541 
+ Thud TNCN gi 1i tháng 7/2022 9.284.271 
+ Thu TNCN gift 1i tháng 8/2022 38.25 1.691 
+ ThuE TNCN gui lai tháng 9/2022 1.548.366 
+ Thu TNCN gilt lal tháng 10/2022 8.682.518 )5Ofl 72p 

+ Thu TNCN gilt 1i tháng 11/2022 671.606 CONG TV 

+ Thus TNCN gilt 1i tháng 12/2022 (Dcit 1) 3 60.690.667 TNHH 
CHVUT(JV 

±Cuc thu TP.HCM, hoàn trã TNCN 273.005.961 273.005.961 CHINH KE1 

.AKIEMTOi 

+ Thud TNCN gilt iai tháng 3/2021 207.256.866 ANAM 

+ Thud TNCN gilt 1i tháng 4/202 1 9.535.243 
+ Thu TNCN gilt 1i tháng 5/202 1 490.966 
+ Thug TNCN gilt lai tháng 6/202 1 8.5 10.430 

+ Thu TNCN gilt 1i tháng 7/202 1 5.425.057 
+ Thu TNCN gilt 1i tháng 8/202 1 19.3 10.343 
+ Thud TNCN gilt 1i tháng 9/202 1 185.633 
+ Thud TNCN gilt iai tháng 10/202 1 545.98 1 
+ ThuE TNCN gilt li tháng 11/2021 50.000 

• Nhn k qu, k CUQC (TK 344) 

- Cong Ty TNHH Cong Ngh Môi Tnräng 
Trn Nguyn (Tin bão dam thic hin hçp 

• dng: 3% giá trj hçxp dng v gói thu "Djch 

• 
vti quãn 1', vn hành, bão trI - bão dultng h

5.980.310 
thông xCr 1 nirOc thai thuc tram trung chuyn 

• chit thai rn sinh hot Ba Lài giai don Qüy I- 

• 
1112023 (Tlr ngày 02/01/2023 dn 
30/06/2023) 

• - Cong Ty CP Thtrcmg Mi Bach Hóa Mien 
• Nam, Tin bão dam thirc hin h9p dng: 3% 

18.227.814 
• 

giá trj hcTp dng v gói thu " Mua sm d 
bão h lao dng näm 2023". 

• Cong 933.107.563 550.019.480 

• 

• 
17. Phäi trã dài han khác (TK 338) 18.800.000 18.800.000 

- Các khoán phãi trã, phãi np khác (TK 3388-4 15) 
• + Tin mua xe cái tin (Dr an 415) cüacác 

• cá nhân (mtc thu 1.000.000 d/ngi.rii, do
18.800.000 18.800.000 

nguYi dan dóng chua dii nên cong ty chra 
• giao xe cãi tin) 

• 

• Cong 18.800.000 18.800.000 

• 51 

• 

15. Phãi trã ngn hn khác  

• - Bäo him xA hi (TK 3383) 25.703.000 

• - Các khoãn phãi trã, phãi np khác (TK 3388-TTNCN) 

. 

• 

• 

• 

• 

. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

O 
. 

• 



I 
• CONG TY TNHH MTV DCH VV CONG ICH QUN 6 BAO CÁO TA! CHINH 

• s6 42-44, di.ring Chci Lan, phuOng II, quin 6, TP. HCM Cho nAm tài chinh k& thic ngày 3 1/12/2022 
HOAT BONG DICH VIJ DO TH! 

• 
O 
O 

• 

BAN THUYET MINH BAO 
Näm2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn mjc trmnh bay trong Bang 

16. QU'' KIIEN THIXONG, PHIJC LQI 

CÁO TA! CH!NH 

can di k toán 

s6 cu& nAm 

Dan vj tInh: VND 

S u 

• - Qu khen thtrthig 10.541.245.797 10.971.203.374 

• 
- Qu5phüc 1çi 
- Qu9 thtring Ban quãn 1' diu hành cong ty 

8.115.312.702 
1.446.974.900 

6.781.349.684 
1.183.849.900 

O Cçng 20.103.533.399 18.936.402.958 

0 QUY PHAT TRIEN KHOA HQ vA 
• 

18. CONG NGH (TK 356) So cu6i näm S du nAm 

• - Qu phát trin khoa h9c và cong ngh: 0 1.550.000.000 

• Cçing 0 1.550.000.000 

• 

C 
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CONG TY TNHH MTV D!CH  V!I CONG ICH QUN 6 BAO CÁO TA! CHiNH 
S 42-44, throng Chq Lan, phuäng 11, Quii 6, TP.1-ICM Cho näm tài chinh kt th6c ngày 3 1 /1 2/2022 
HOI.T DQNG D!CH.VV  DO TH! 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Niim 2022 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can di k toán Ekin vi tin/i: VND 
19. VON CHU SO HIIU 

a. Bãnc di chiu bin dônii cüa Vn chO sö hOu 
Các khoãn muc thuc von chü ser hüu 

Von gop cüa CSH 

I flng 
thr 

, 
VOfl Co 

Quyn chQn 
•. 

chuycn dôi 
trái phiêu 

VOfl 

khác cUa 
chü s& 

Chênh lêch 
dánh giá 10i 

tài san 

Chênh 
1ch t giá 

Lçri nhun sau 
thuê chtra phân 

. , 
phoi va cac qu5i 

C6 phiu 
quy 

Qu5 u tir 
- 

phát triên 

dr 
phông tài 

chinh 
Cong 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a. So du du näni trtróc 22.43 1.376.551 5.181.210.4 14 27.612.586.965 

- Tang trong näm 12.073.662.996 847.970.098 12.921.633.094 

Trong do: 

- Tang v6n trong nãrn trudc 

- Läi trong nôm tnràc 12.073.662.996 12.073.662.996 

- Thng khOc 847.970.098 847.970.098 

+ TrIch qu dAu tr phát trin 847.970.098 847.970.098 

+ Qu5' phát triên khoa hc và cong ngh 

- Giãm trong näm (12.073.662.996) (12.073.662.996) 

Trongdó: 

- L6 trong nSm tnrOc 

- GiOrn khác (12.073.662.996) (12.073.662.996) 

+ TrIch qu dâu tu phát triên (847.970.098) (847.970.098) 

+ TrIch qu5 phOc Içvi (6.576.115.739) (6.576.115.739) 

+ TrIch qu5 khen thu&ng (ngu&i lao 
dông) 

(4.384.077.159) (4.384.077.159) 

+ TrIch qu khen thuirng (quOn 1' 
doanh nghip và kini soát viên) 

(265.500.000) 

+ Khác 
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CONG TY TNHH MTV DICH \'lJ CONG id QUiN 6 BAO CÁO TAI CHiNH 

S 42-44, ththng Ch Lan, phirang 11, Quôn  6, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thiic ngiiy 31/12/2022 

HOAT DQNG DICHVI) DO Till 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Nãrn 2022 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn miic trInh bay trong Bang can di k toán Don vi tinh: VND 

19. VON CHU sO HUU 
a. Bãni di chiu bin dông cüa Vn chü sO hOu 

Các khoãn muc thuc v1n chü sO hOu 

vOn gop cüa CSH 

I nng 
dir 

, 
VOII Co 

Quyn chçn 
chuyn di 
trái phiêu 

"on 
khiiccüa 

chü sO 

Chênh 1ch 
dánh giá lal 

tii san 

. 
Chenh  

1ch t' giá 

Lçi nhun sau 
thud chua phân 

( phol va các qu5 

Co phicu 
qu5 

Qu5 du tu 
phát trin 

Qu dir 
phông tài 

chmnh 
Cong 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. S dir du niiin nay 22.43 1.376.551 6.029.180.512 28.460.557.063 

- Tang trong narn 14.337.124.600 3.451.857.229 17.788.981.829 

Trong do: 

- Ding vn trong näm nay 

- Liii trong niirn nay 11.820.339.354 3.45 1.857.229 15.272.196.583 

- Tang khác 

+ Hoàn nhp Qu5 Pháiiên Khoa hçc 
Cong ngh 

1.616.000.000 1.616.000.000 

+ Diu chinh gum thuê TNDN nãrn 
2021 theo QD 1628/QD-CT ngày 
22/06/2022 cUa Ci,ic Thu TP.HCM 

900.785.246 900.785.246 

- Giãm trong niim (14.337.124.600) (14.337.124.600) 

TrongdO: 

- Guam v&i trong näm nay 

- L trong niirn nay 

- Gum khiic 

+ Tam trIch qu5' dAu ti.r phát triên (3.45 1.857.229) (3.451.857.229) 

+ Tam trIch qu5' phOc lcri (4.248.856.948) (4.248.856.948) 

F1 iim tridli 4uy K1TaWttrnong çtgucxi 
Ian dôn  

(6.373.285.423) (6.373.285.423) 
_____ 

+ Tam trIch qu5 khen thuOng (quàn 1' 
doanh nghip vii kim soát viên) 

(263.125.000) (263.125.000) 

+ Khiic  

cSd ir cuoi nam iay 22.431.376.551 9.481.037.741 31.912.414.292 



S cui nAm 

22.431.376.551 

22.431.376.551 

S6dunäm 

22.43 1.376.551 

22.431.376.551 

Näm nay Näm truOc 

22.431.376.551 22.431.376.551 
22.431.376.551 22.431.376.551 

22.431.376.551 22.431.376.551 

s6 cui näm 

9.481.037.741 

20.103.533.399 

s6 dAn näm 

6.029.180.512 

18.936.402.958 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho nãm tãi chfnh k& thic ngày 3 1/12/2022 

CONG TY TNHH MTV DJCH VV CONG ICH QUIN 6 
S6 42-44, &thng Chç Lan, phir&ng 11, Qun 6, TP.HCM 
HOAT BONG DICH VV DO TH! 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
NAm 2022 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can di ké toán 

b) Clii tit v6n gop cüa chU s& hüu 

- V6n dAu tr cüa Nhà nuâc 

Cong 

c) Các giao dch v vn vOi các 
chü sO hthi và phân ph6i c tUc, 
chia Iqi nhun 

- Vn du tx cüa chü sà hthi: 
+ Vn gop du näm 
+ Vn gop th.ng trong kS' 
+ V6n gop giam trong k'3' 
+ Vn gop cui k' 

d) Các qu5 cüa doanh nghip 

- Qu5 du tu phát trin 

- Qu5' khen thrâng, phüc lqi 

S 
. 

S 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

S 
. 

S 
S 
. 

S 
S 
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Don vj tInh: VND 



. 

. 
Nãm 2022 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 

I 
• CONG TV TNHH MTV D!CH  VIJ CONG ICH QUIN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 

• S 42-44, chring Chçi Lan, phtring 11, Qun 6, TP.HCM Cho nm tài chInh kt thic ngày 3 1/12/2022 

• 
HOiST DQNG DId VIJ oO  

VI.Thông tin bô sung cho các khoãn mtc trInh bay trên Bio cáo kt qua hot dng kinh doanh 

• 

• 

. 

• 

• 

• 

• 

O 
• 

• 
thu 1) tai  chung cu 149 Cao Van Lu P01 Q6 

+ Kinh phi duy trI v sinh tai  dthm cách ly tp 
• trung 2, s6 84 BAi Say, Phumg 01, Qun 6 

• ngày 05/09/2020 dn ngày 05/05/2021 

O	 + Lp dt khung thép di dng d treo c t?i  Bia 
TrângnimHBnP10Q6 

• 
+ Kinh phi Tng V Sinh và duy tn v sinh hang 

O	
ngày tai  dim cách ly tap trung s 1 18B Van 
Than P8 Q6 

O + Kinh phi Tng V Sinh và duy tn v sinh hang 

• 
ngày tai  dim cách ly tp trung Nhà Thi du - 
Trung tam TDTT và san Tennis - Cong viên BInh 

O Phü 

+ Kinh phi Tng V Sinh và duy trI v sinh hang 
O ngày t?i  các khu cách ly tap trung cüa Qun 6 

• + Kinh phi Tng V Sinh và duy trI v sinh hang 

O ngày t?i  các khu cách ly tap trung cUa Qun 6 ( 

• 
trIxng mam non Rang dông Qun 6, Rng Dông 
11, Tiu Hc Phü Djnh) 

• + Kinh phi Tang V Sinh và duy trI v sinh h&ng 

• ngày t?i  các khu cách ly tap trung 2, s6 84 

• 
Sy P1 Q6 ( Tr ngày 06/05/202 1 dn 
05/07/202 1) 

• + Cong trinh rào chan các mt bang trng thuc 

O dir an kênh Hang Bang doan tr 40B dn 132B 

• 
BâiSyP1Q6 

+ Cong trinh rào chin các mt bang trng thuc 
• dtr an kênh Hang Bang don tr 40B1 dn 80B 

• BãiSyP1Q6 

. 

• 

S 
I 

£km v/ tInh: VND 

Nam 2021 

78.771.657.036 
145.454.545 
30.028.704 
41.967.660 
28 .500.964 

2.613.702.228 
2.534.885.840 

104.976.500 

7.414.730.659 
3.317.579.259 

10.388.168 

18.800.000 

8.925.698 

16.022.727 

17.050.000 

15.500.000 

15. 150.000 

15.000.000 

90.630.201 

88.522.522 
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1
TONG DOANH THU BAN HANG VA 
CUNG CAP D!CH VIZJ 

Näm 2022 

+ Thuê bao san hrçing 76.301.304.204 
+ Cong tác v sinh tt Nguyen Dan 181.818. 182 
+ Quét d9n v sinh chq H Trng Qu' 41.664.828 
+ Quét dn v sinh chçi Minh Phing 55.831.980 
+ Quét d9n v sinh Uy ban Nhân dan P6 Q6 
+ KP 4n hành tram Ba Lài 3.448.119.280 
+ Djch vu thu gom và v.n chuyn rác 3.231.287.381 

+ Djch vi,i thu gom và 4n chuyn chit thai y 
ticáccasâtixnhân 

23 6.964.500 

+ Vn chuyn rác 8.562.921.475 
+ Van chuyn rác (TRBL) 4.773.917.787 

+ Cong trinh sCra chcta tu&ng, Ian can ban cOng ( 



. 
CONG TY TNHH MTV D!CH VU CONG ICH QUIN 6 BAO CÁO TAI CHfNH 

• So 42-44, dumg Chçi Lrn, phLrmg 11, Quãn 6, TP.HCM Cho nãm tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2022 

O HOAT DQNG D!CH  ViJ oO THJ  

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
Näm 2022 

VI.Thông tin bô sung cho dc khoãn mt1c trInh bay trên Báo cáo kt qua hoat  dng kinh doanh 

O
Do7l vj tInh: VND 

Nám 2022 Näm 2021  

• + Kinh phi thirc hin rào chin, phát quang 

• cay, dn ha cay xanh và tng v sinh d9n dçp rác
32.676.295 

. phát sinh t?i  khu vi,rc di,r an Kênh Hang Bang giai 
don 2 

• + Kinh phi th1rc hin cong tác v sinh d bàn 

• giao mt b&ng tai  mt s dim sCr di,ing cho cong 13.400.000 

O
tác phOng chng djch Covid-19 

+ Kinh phi thirc hin v sinh hang tuAn t?i  khu 

• virc di,r an Kênh Hang Bang giai doan trén dja 24.000.000 

O bànP1P2Q6 

.
+ Kinh phi thirc hin v sinh h&ng ngày tai  khu 

virc dr an kênh Hang Bang giai doan 2 (don dôi
47.863.704 TNHH 

• din chung ci.r Lucky Palace thuôc P1, P2 Q6) - i vu ni 
Tháng 0 1+02+03/2022 flNj Ki T0 

V <tEMT0AN 

• + Cong trInh dn dçp v sinh môi tnr&ng, phát 
. quang b.ii rim,  cay xanh, si'ra chUa nhà v sinh, 

rãi dá 0x4 l& di ni b, dm vá gà b.ng dá 0x4, 84.506.500 

• nâng nOn khu vt,rc san khu trong khuôn viên mt 

• 
bang t?i  dja chi 621 Phm Van Chi P7 Q6 

• + Cong trinh tháo d toàn b phn mái cAn nhà
3 005 535 

s 95 Mai Xuân Thi.râng P3 Q6 

+ Kinh phi thrc hin Tng V Sinh Nhà Thi 
Du - Trung Tam TDTT tai  dja chi thrOng s 10- 1.85 1.852 
Phi.r&ng 11 - Quân 6 

+ Kinh phi dn ha cay GOn (cay loi 3), tnràc 
tr1 s& Khu ph 3, nhà s 1584 d.ring VO VAn 3.947.566 
Kit, Phuäng 7, Qun 6 

+ Cong TrInh sira chOa cãi tao  hoa viên Bia
6.617.752 45.313.653 

Thông nim cAn cir Ho Bàn PlO Q6 

+ Cong TrInh sCra ch1ra cãi tao  hoa viên Bia
13.505.503 35.206.834 

Truyn Thông P12 Q6 
+ Thué mt bang 4.090.910 

Cong 96.995.128.029 95.454.160.403 
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. 
CONG TY TNHH MTV DICH VI) CONG ICH QUN 6 BAO CÁO TA! CHINH 

• só 42-44, duing Chçi L&n, phuing 11, Qu.n 6, TP.HCM Cho nàm tài chinh k& thixc ngày 31/12/2022 

• 
HOi.T DQNG D!CH  VI) DO Till  

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH 

Doix vj tInh: VND 

Näm 2021  
59.071.107.889 

5 1.607.840 
7.161.371.215 
5.542.794.543 

9 116 089 

+ Kinh phi duy tn v sinh tai  dim cách ly tp 

• trung 2, s 84 Bãi Say,  Phi.rmg 01, Quân 6 tj 18.800.000 

• 
ngày 05/09/2020 dn ngày 05/05/202 1 

O
+ Lp dat khung thép di dng d treo c? tai  Bia 

x 

• 
ngày tai  dim cách ly tp trung s6 1 18B Van 14.850.00C 
Than P8 Q6 

• + Kinh phi Ting V Sixth và duy fri ye sinh hang 

.
+ Kinh phi Tng V Sinh và duy tn v sixth hang 

S
ngày tai  các khu cách ly tap trung cia Quân 6 

+ Kinh phi Tng V Sixth và duy fri v sixth hang 
S ngày t?i  các khu cách iy tap trung cixa Quân 6 

• tnthng mm non Rang  dông Qun 6, Rang Dông 
11,TiuHcPhéDnh) 

+ Kinh phi Tang V Sixth và duy trI v sinh hang 
• ngày tai  các khu cách iy tap trung 2, s 84 

• Sy P1 Q6 ( Tr ngày 06/05/2021 dn 
. 05/07/2021) 

+ Cong trinh rào ch.n các mt bang trng thuOc 
O dir an kênh Hang Bang doan tir 40B dn 132B 8 1.365.625 

• BãiSyP1Q6 

S
+ Cong trinh rào chan các mt bang trông thuc 
di,r an kênh Hang Bang don tcr 40B1 dn 80B 79.651.650 

S BãiSyP1Q6 

• + Kinh phi thrc hin rào chan, phát quang 

• 
cay, d6n ha cay xanh và tng v sinh dn dçp rác 32.117.101 
phát sinh t?i  khu vrc d,r an Kênh Hang Bang giai 

5 doan2 

+ Kinh phi thi,rc hin cong tác v sinh d bàn 
giao mt bang t?i  mt s6 diem sr diing cho cong 13.400.000 
tác phOng chng djch Covid-19 
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. 

• 

• 

• 

• 

S 

Näm 2022 

VI.Thông tin b sung cho các khoãn muc trinh bay trén Báo cáo kt qua boat dng kinh doanh 

2. GIA VON HANG BAN (TK 632) Nám 2022 
+ThuObaosánhrçing 55.218.533.134 
+ Cong tác v sinh tt Nguyen Dan 40.000.000 
+ Djch v,i thu gom và vn chuyn rác thai 57.917.299 
+Vân chuynrác 8.097.813.867 
+ Vn chuyn rác (TRBL) 7.956.252.856 

± Cong trinh sCra chüa tu&ng, lan can ban cong 
lâu 1) t?i  chung cu 149 Cao Van Lâu P01 Q6 

( 

' Tucmg nim Ho Ban PlO Q6 

5 + Kinh phi Tng V Sixth và duy fri v sinh hang 

• ngày tai dim cách ly tp trung Nhà Thi du - 
. Trung tam TDTT' và san Tennis - Cong viên Binh 

Phü 
S 

15.450.000 

14.000.000 

13.750.000 

13.600.000 

S
.
.
.
.
.
.
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. 
CONG TY TNHH MTV D!CH VU CONG ICH QU1N 6 BAO CÁO TA! CHINH 

O S 42-44, diräng Chq Lan, phtthng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nämtài chInh kt thtc ngày 3 1/12/2022 

• 
HOiT DQNG D!CH  VQ DO  

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Näm 2022 

VLThông tin bô sung cho các khoãn myc trinh bay trên Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh 

£m vi tInh: VND 
. 

Näm 2022 Näm 2021 
• + Kinh phi thirc hin v sinh hang tun tai  khu 

• vi,rc dir an Kênh Hang Bang giai don trén dja 
bànP1P2Q6 

+ Kinh phi th,rc hin v sinh h.ng ngày tai  khu 
• vi,rc dir an kênh Hang Bang giai doan 2 (don d6i 

47.280.000 
• din chung cu Lucky Palace thuOc  P1, P2 Q6) - 

Tháng 01+02+03/2022 
S 
• 

+ Cong trinh dn dçp v sinh môi trung, phát 
quang bpi rim, cay xanh, sra ch0a nhà v sinh, 

• rái dá 0x4 1& di ni b, dm vá gà bang dá 0x4, 8 1.891.273 

• nâng nên khu vt1c san khu trong khuôn viên 
bang t?i d!a chi 621 Pham Van Chi P7 Q6 

S 
• 

+ Cong trmnh tháo d toàn bQ phn mái can nhà
2.287.900 

s 95 Mai Xuân Thtxthig P3 Q6 

• + Kinh phi thirc hin Tng V Sinh Nhà Thi 

• DAu - Trung Tam TDTT tai dja chi &rOng s 10- 1.800.000 

O Phtthng11-Qun6 

+ Kinh phi dn ha cay Gôn (cay loai 3), tnrâc 
• try so Khu ph6 3, nhà s 1584 di.rOng VO van 3.485.865 

• Kit, PhuOng 7, Quân 6 

O + Cong Trinh sCra chOa cãi tao  boa viên Bia
5.859.990 42.718.478 

ThOng nim can ctr H Bn PlO Q6 
O + Cong Trinh scra chta cãi tao  boa viên Bia 

12.5 10.543 
• TynThngP12Q6 

• Cong 71.525.632.727 72.241.876.131 

S 
3. DOANH THU HO3T DQNG TA! CHINH (TK 515) Nãm 2022 Näm 2021 

24.000.000 

33.300.002 

59 

.
- Lãi tin gui Ngân hang 
Cong 

CHI PHI QUAN LY DOANH NGHIP (TK 
642) 
Các khoãn chi phi quãn I1  doanh nghip phát 

sinh trong kj 

- Clii tit các khoãn chim tir 10% trO iOn trên 
tng chi phi QLDN: 

+ Chi phi nhân viên quãn 1' (TK 6421) 

+ Chi phi vt 1iu quãn 1 (TK 6422) 
+ Chi phi d dung van phông (TK 6423) 
+ Chi phi khu hao TSCD (TK 6424) 
+ Thu& phi và 1 phi (TK 6425) 
+ Chi phi djch vy mua ngoài (TK 6427) 

+ Chi phi bang tin khác (TK 6428) 

- Các khoán chi phi QLDN khác: 

107.144.146 101.426.045 

107.144.146 101.426.045 

Nám 2022 Näm 2021 

8.008.711.535 7.453.933.771 

5.946.768.479 5.900.952.591 

217.841.430 176.350.102 
85.477.727 207.140.001 

977.500 34.274.269 
526.553 526.553 

359.852.307 223.084.635 

1.397.267.539 911.605.620 
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CONG TY TNHH MTV D!CH  VI) CONG ICH QUIN 6 

S 42-44, dung Chq Lan, phung 11, Qun 6, TP.HCM 
HOiT DQNG DICH VI) DO TH! 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Näm 2022 

VI.Thông tin b sung cho các khoãn myc trInh bay trên Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

5. THU NHIP KHAC (TK 711) 
- Tin Trang tn den LED quanh các cay hoa 
viên Kênh Hang Bang thuc P1 + P2 Qun 6. 

Cong 

6. CHI PHI KHAC (TK 811) 
+ Tin chm np tin Thud TNDN ( 
170.038.585) và thu GTGT (1.697.453.5 10). 
+ Tin Truy thu Thus TNDN 
+ Tin chrn np Thu TNDN 
+ Tin truy thu thud GTGT. 
+ Tin chm np Thug GTGT 
+ Tin pht vi pham hành chInh 

+ Hoàn trã t?m  &ng Ngân sách Quân ye khoãn 
t?m rng kinh phi ban nhà theo cong van s 
1 154/TCKH ngày 21/07/2021 cUa PhOng Tài 
Chinh K Hoach Qun 6 

+ Chi phi phiic vi cho cong tác phOng chng Covid näm 2021 
+ Các chi phi khác 

Ciig 

7. 

7.1 

7.2 

CHI PHI THUE THU NHiP DOANH 
NGHIP HI1N HANH 

Loi nhuân k toán truàc thu tr hoat dông kinh  
doanh cUa toàn cong ty 

Chi phi không duorc  trr khi tInh thu TNDN 

+ Tin chm np tin Thu TNDN 
(170.038.585) và thu GTGT (1.697.453.510). 

+ Tin Truy thu Thud TNDN 
+ Tin châm np Thud TNDN 
+ Tin truy thu thus GTGT. 
+ Tin chm np Thus GTGT 
+ Tin phat vi phm hành chInh 
+ Thu GTGT phái np Tin bánh trung thu 

näm 2022. 

Tng loi nhuân k toán tnróc thu sau các khoãn  
7.3 diu chinh cüa toàn cong ty 

=(6.1) + (6.2) 

Clii phi tliu TNDN hiên hành cCia hoat dông  
chinh (6.3) x 20%  

Ctng 

8. CHIPHITHEOYEUTO 
- Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 
- Chi phi nhân cong 
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15.330.064.752 

2.218.562.238 

1.867.492.095 

306.5 13 .382 
1.545.991 
5. 194. 145 

76.704 
26.274.336 

11.465.585 

17.548.626.990 

7.4 

Doii v( tInh: VND 

Nãm 2021 

Nám 2021 

729. 
TV 

TNHH 
i VUTUVM 
IINH KE TO 
KM TOA 

32•577•500 M 

726.975.926 

759.553.426 

Nám 2021 

15.100.223. 120 

32.577.500 

15. 132.800.620 

3 .026.560. 124 

3.026.560.124 

Nàm 2021 
15.974.932. 177 
53.083.248.238 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho nAm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2022 

Näm 2022 

26.111.111 

26.111.111 

Näm 2022 

1.867.492.095 

306.5 13.382 
1.545.991 
5. 194. 145 

76.704 
26.274.336 

56.877.619 
2.263.974.272 

Nãm 2022 

3.509.725.398 

3.509.725.398 

Näm 2022 
14.461.584.497 
51.604.798.941 



1.442.451.857 

4.906.803.098 

7.118.705.869 

Dc,n vj tInh: VND 

1.934.721.647 

3.082.883.072 

5.620.024.768 

79.534.344.262 79.695.809.902 
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. 

S 1iu so sánh là so lieu trên Báo cáo tài chInh cho nAm tài chInh kt thi'ic ngày 31 tháng 12 näm 2021 dA dtrçc kiêm toán 
bôi Cong ty TNHH Dich vi Tu vn Tài chInh K toán và kim toán PhIa Nam (AASCS). 

Nguôi 1p biu 

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 näm 2023 

K toán tru0ng Giám dOc 

."/côNGTY 
L/ _1t-  IC7 

MQTTHAN) 
*\DtCHVVCÔWG ICH  

'c QUM4 

Pham Ih?c Thinh 

. 
CONG TY TNHH MTV D!CH  VJ CONG ICH QUIIN 6 BAO CÁO TA! CHINH 

O s6 42-44, dtiâng Chçi Lan, pht.räng 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2022 

O HOAT DONG D!CH  V1J DO TH!  

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Nàm 2022 

VI.Thông tin b sung cho các khoãn myc trInh bay trên Báo cáo kt qua hoat dông kinh doanh 

- Chi phi khAu hao TSCD 

• - Chi phi djch vi mua ngoài 

O - Chi phi khác bng tin 

•
Cong 

. . VII. Thong tin ye so hçu so sanh: 



. 
• CONG TY TNHH MTV DICH VV CONG ICH QU1N 6 BAO CÁO TA! CHINH 

• S 42-44, du?ng Chq Lan, phuing 11, Qun 6, TP.HCM Cho nAm tài chinh kt thüc ngày 3 1/12/2022 
QUANLNHA  

• BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
• Nàm 2022 

S 
.1. Dc diem hot dng cüa doanh nghip 

1. HInh thác s& 1i0u vn 

O Cong ty TNHH MTV Djch V Cong Ich Qun 6 là doanh nghip Nba nisâc, dtrqc thành 1p theo quyêt djnh s 5060/QD - 
. UB - KT ngày 04 tháng 9 näm 1999 cüa UBND Thành Ph v vic t cht'rc li Doanh nghip Nba ni.râc hot dng cong Ich 

Xi nghip Dich vii do thj qun 6 thuc Uy ban nhân dan qun 6. Nay chuyn dôi sang Cong ty TNHH Mt Thành Viên Dlch 

I Vii Cong Ich Quãn 6, theo quyt djnh s 3064/QD-UBND ngày 10/07/2010 cUa Uy Ban Nhân Dan Thành phô H Chi 

• 
. Vn gop cüa Cong ty TNHH MTV Djch vii Cong Ich Qun 6 cho hot c1ng quãn l' nba t?i  ngày 3 1/12/2022 là 

8.473.403.074 VND 

• Tr sà chInh cüa Cong ty tai s6 42-44, &r&ng Chci Lan, phu&ng 11, Qu.n 6, TP.HCM. 

• 2. Linh vtrc kinh doanh 

.
- Th.rcmg mai,  dch viii, xay di,rng. 

A. 3. Nghanh nghe kinh doanh: 
• - Quãn l cho thuê nhà thuc sO hru Nhà 

O 4. Chu k5' san xut kinh doanh thông thu?rng: không qua 12 tháng. 

S
5. Dãc diem hot dng cüa doanh nghip trong nãm tài chInh có ãnh htrông tOi Báo cáo tài chInh: không ãnh hLröng. 
6. Tng s6 lao dng: 3 1/12/2022 : 7 ngu?i (Gián tip: 7 ngl.rO'i, trtrc tip: 0 ngi.rOri), 

• 3 1/12/2021 : 6 nguäi (Gián tip: 6 nguii, trirc tip: 0 ngi.r&i). 

• II. Ch d và chInh sách k toán áp dung ti Cong ty 

I
i. KS'  k toán, don vl tin t sü dyng trong k toán 

Nien d k toán ccia Cong ty bt dAu tr ngày 01/01 và kt thüc vào ngày 3 1/12 hang näm. 

• Don vj tin t sir dung trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (VND) 

S III. Chuan myc va Che dQ ke toán ap dyng 

• 1. CIi d k tom áp dyng: 

• Cong ty áp dzng Ch d k toán doanh nghip ban hành theo Thông tr s 200/20141TT/BTC ngày 22/12/2014 cOa B Tài 

O chInh; Thông tir 53/20161FT-BTC ngày 21/03/2016 cüa Bô Tài chInh v vic sra dôi, bô sung mt s diu cüa Thông tu 
• 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 cCia Bô Tài chInh huàng dn Ch d k toán doanh nghip và các Thông ti.r van bàn 

huóng dn b sung. 

• 

• 
2. TuyCn b6 v vic tuãn thu Chuân myc k toán và Ch d k 

. Cong ty dA áp diing các Chu.n mirc k toán Vit Nam va cac van bàn huàng dn Chu.n m,rc do Nhà rnràc dã ban hành. Các 
báo cáo tài chInh duçic 1p và trinh bay theo dung quy djnh cüa chun mrc, thông tr hithng dn thc hin chuân mirc và ChO 

O dO k toán hin hành dang áp ding. 

O 3. HInh thüc k toán áp dyng 

• 
Cong ty áp dung hInh thac s k toán là Nhat k chung. 

O
Các chinh sách k toán áp dyng 
1. Nguyen tc xác djnh các khoán tin: tin mt, tin gui ngân hang, tin dang chuyn 

• Nguyen tc xác djnh các khoãn tiiz 

O Các khoãn &rçc xác djnh là tin bao gm tin mt, tin g1ri ngân hang khOng k5' han và có kS' han (duâi 03 tháng), tin dang 
chuyên... HiOn có cüa doanh nghip tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh. 

Nguyen tc xác cljnh các khoän tirong diro'ng tiên 

Nguyen tc xác djnh các khoãn tuong dirong tin là các khoãn du tx ngn hn không qua 3 tháng CO khã nang chuyên dOi 
d dàng thành tin và không cO nhiu rCii ro trong chuyn d6i thành tin k tr ngày mua khoàn du tir dO tai  thri dim báo 

• cáo tài 

• Nguyen tic, phwongpháp chuyn di các dng tk,z khác 

. Các nghip vi,1 kinh t phát sinh bng ngoi t dtrqc quy di ra dng Vit Nam theo t' giá giao dch thirc té t?i  thai dim phát 
sinh nghip v. 

. 
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3. Nguyen tc ghi nhân hang tn kho 

3.1 Nguyen tãc ghi nhn: Hang ton kho di.rgc tInh theo giá gôc. Trirang hçrp giá trj thuân cO th thtrc hién dirge thâp hon 
giá g6c thI phãi tInh theo giá tn thuAn có th thrc hin diroc. Giá gc hang thn kho bao gm chi phi mua, chi phi chê biên và' 
eáe chi phi lien quan trrc tip khac phát sinh d eó dirge hang tn kho & dja diem và trng thai hin tai. 

Các tài san dirgc Cong ty mua v d san xuAt, sCr dung hoäc d ban không dirgc trInh bay là hang tn kho trên Bang can dôi 
kê toán ma dirge trinh bay là tài san dài han,  bao gm: 

- San phm d& dang có th&i gian san xut, luân chuyn virat qua mt chu kS'  kinh doanh thông thir&ng (trOn 12 thang); 

- Vt tir, thit bi, phv tüng thay th eO than gian dir trtr trén 12 tháng hoäc hon mt chu k' san xuât, kinh doanh thông 

3.2 Phuong pháp tInh giá trl hang tn kho: 
Giá trj hang tn kho cui k'3' dirge xác djnh theo phircing pháp nhp trirâc xut tnrâc. 

3.3 Phirong pháp hach  toán hang tn kho: 

Hang tn kho ducrc hch toán theo phuong pháp ké khai thir&ng xuyên. 

3.4 Phirong pháp trIch 1p  dir phông giãm giá hang tn kho: 

Trong nAm, Cong ty không phài trich 1p di,r phOng giam giá hang ton kho. 

4. Nguyen tc ghi nhãn và khu hao tài san c dnh, bt dng san du tir: 

Tài san e dinh hUn hInh, tài san c6 djnh vO hinh dirge ghi nhn theo giá gôe. Trong qua trinh sCr di,ing, tài san c dnh hthi 
hInli, tài san c6 dinh vO hmnh dirge ghi nhân theo nguyen giá, hao mOn 1u5 k và giá trj cOn lai. 

Khu hao dirge trich theo phircrng pháp dirtmg th&ng. Thai gian khAu hao dirge ir&c tInh nhir sau: 

2.2. Lp dyphôngphãi thu khó dôi: Dir phOng ncr phãi thu kho dOi th hin phAn giá fri di,r kin bj ton that cüa các 

v K;EMT 

CONG TY TNHH MTV D!CH  VI) CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TAI CH!NH 
S 42-44, du&ng Chçi Lan, phuing 11, Qun 6, TP.HCM Cho nàm tài chinh kt thic ngày 3 1/12/2022 
QUAN L\ NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
Nãm 2022 

Chênh 1ch t giá thirc t phát sinh trong kS'  cüa các khoãn mic tin t có gc ngoai t ti thii phát sinh duqc hach  toán theo 
t giá thi,rc t phát sinh cüa ngân hang thi.rcing mai  noi doanh nghiêp ma tài khoãn và duc hach  toán vào doanh thu hoc chi 
phi tài chInh trong näm tài chInh. 

Chênh 1ch t" giá do dánh giá 1i s dir các khoán mvc  tin t có gc ngoi t ti thii dim cui näm duçic hach  toán theo t 
giá mua vào cüa ngân hang thucng mai  ncyi doanh nghip ma tài khoàn hoc t giá binh quân cüa các ngân hang thirong mai 
ncli doanh nghip ma nhiu tài khoãn cong b taj thyj djm lap báo cáo tài chInh và duc hach  toán bü tth chénh 1ch tang, 
giàm s6 cOn lai  &rçlc kt chuyn vào doanh thu hoc chi phi tài chInh trong näm tài chInh và không chia cô trc trén chênh 
lch t'. giá do dánh giá 1i s dir cu&i kS'  nay. 

2. Nguyen tc k toán các khoãn phãi thu: 

2.1. Nguyen tcc ghi nhn: Các khoãn phãi thu khách hang, khoãn trà tnrâc cho ngi.r&i ban, phãi thu ni b và các khoãn 
phâi thu khác tai  thai dim báo cáo, nu: 

- Co th&i han  thu hi hoc thanh toán duài 1 nAm dirge phãn loai là tài san ng.n han. 

- Co thO hn thu hi hoc thanh toán trn 1 näm dirge phân loai là tài san dài han. 

- Nhà cCra, 4t kin true tir5dn50näm 

- May moe, thit bi tan 3 dn 20 näm 
- Phucrng tin vn tãi tir6dn10näm 

- Thit bj van phOng ttr3dn10nàm 

- Tài san vô hInh và cáe tài san khác tüy th&i gian dirge sCr ding 

l3ât dng san du tu dirge ghi nhn theo giá géc. Trong qua trinh nm giC ch& tang giá, hoc cho thuC hoat dng, bt dng 
san dáu ti.r dirge ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn 1u k và giá trj eOn lai. 

Bt dng san dAu tir dirge trieh khu hao nhir TSCf) kháe cCia COng ty, tran tnlr&ng hçrp BDS dâu br ch& tang giá thi khOng 
tnIch khu hao ma xáe djnh giá trj tn tht do giàm giá trj. 
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. 
CONG TY TNHH MTV DICH VV CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TAI CHINH 

• S6 42-44, du&ng Chci Lan, phuing 11, Quân 6, TP.HCM Cho nam tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2022 

• 
QUANL'?NHA  

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
• Näm 2022 

S 

• 
5. Nguyen tc ghi nhn và phân bô chi phi trã trtrôc 

Các chi phi trâ trã truàc có giá trj lan cn duçc phân b d.n trong nhiu qu' nhixng không qua 01 näm tài chInh hoc không 
qua mt chu kS'  san xut thông thu&ng &rçYc ghi nhn là chi phi trà truac ngn h?n,  con các khoàn chi phi trà tnràc trén 12 

• tháng hoAc trén mt chu k san xuAt thông th.r&ng duçic trinh bay là chi phi trã tnrâc dài h?n.  Vic phân bô phãi ch9n 

• 
ph.ring thirc hcip l' và nhAt quán. 

6. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

. Các khoãn chi phi thi,ic t chtxa phát sinh nhixng ducic trich tnràc vào chi phi san xut, kinh doanh trong kS'  d dam bào khi 
chi phi phát sinh thi,rc t không gay dt bin cho chi phi san xuAt kinh doanh trén ca sâ dam bào nguyen tc phii hcip g1Ua 

• doanh thu và chi phi. Khi các chi phi do hát sinh, nu cO chénh lêch vài s dA trIch, k toán tin hành ghi bô sung hoc ghi 

• 
giàm chi phi tuang Crng vài phn chênh 

• 7. Ghi nhn các khoãn phãi 

• 
Cao gm các khoán phài Ira ngthi bàn, ngui mua Ira tin truâc, phãi trã nOi  bt, phãi trà khác, khoãn vay tai  thii diem báo 
cáo, nêu: 

• - CO th&i hn thanh toán dthi 1 näm ducic phân loai là nç ngn han. 

• - Co th&i han  thanh toán trên 1 näm diiçc phân loi là nç dài han. IA'N \ 
Thu thu nhâp hoãn lai  &rçic phân loai là nçi dài han. rOAN 
Nguyen tc và phiiang pháp ghi nhQn các khoãn dir phOng phài trà: .AN 

• Giá trj dt.rçic ghi nhn cüa mt khoán dir phOng phài Ira là giá trj duçic ixâc tfnh hcxp l' nht v khOan tin s phái chi d 

• thanh toán nghia vil nçi hin tai t?i  ngày kt thüc k' k toán näm hoc t?i  ngày kt thi'ic k' k toán giüa niên 

• Chi nhQng khoân chi phi lien quan dn khoàn dr phOng phái trã dà 1p  ban du m&i du'çic bü dap bAng khoàn di,r phOng phài 

• 
• Khoán chénh lch gita s di,r phOng phãi Ira dã lap i k3' k toán trithc chua sf1 diing ht ian han s dir phOng phài trà 1p a 

k)' báo cáo duçic hoàn nhp ghi giám chi phi san xut, kinh doanh trong kS'  trtr khoàn chênh lch Ian han cüa khoãn di 

• phOng phâi trá v báo hành cong trinh xây 1p ducic hoàn nhp vào thu nhp khác trong ks'. 

• Cu6i kS'  k toán các khoãn phài ira có gc ngoi t dtrçxc dánh giá 1i s6 dtr theo t giá thrc tE cüa ngân hang giao djch, 

• khoân chênh lêch t giá dtrqc hach  toán bü tr1r sau dO hch toán vào doanh thu hoc chi phi tãi chInh; Riêng khoân mic tiên 
ngui mua trà tin trtrâc không dánh giá ii s6 dix. 

8. Nguyen tc ghi nhãn vn chü s& hüu và lol nhuãn chifa phán phi 
• Nguyen tc ghi nhãn vn chü sö hthi 

• Vn dAu tu cia chü sâ h€hi duqc ghi nhn theo s vn thrc gop cüa chü sâ 

• 
Nguyen tic ghi nhân Ioi nhun chira phân phi 

• Lqi nhun sau thu chixa phân phi là s lçii nhi4n ti'r các hoat dng cüa cong ty sau khi cong (+) hoc tth (-) các khoàn diu 

• 

chinh do áp diing hi to thay dOi chInh sách k toán và diu chinh hi tO sai sot trQng yu cüa các näm truâc. 

Vic phân chia lqi nhun hot dng kinh doanh cüa cOng ty phai d bào theo dáng chInh sách tài chinh hin hành. 

• COng ty mc phân phOi lçii nhun cho chCi sâ hthi không vuçlt qua mf1c lçii nhun sau thus chixa phân phOi tren Báo cáo tài 
• chinh hçp nhAt sau khi dã loai trfr ánh huâng cüa các khoan lãi do ghi nhân tü giao djch mua giá ré. Tnthng hçp lqi nhun 

sau thud chixa phân ph6i trên Báo cáo tài chInh hcip nht cao han lçii nhun sau thu chisa phân phOi trén Báo cáo tài chinh 

• rieng ccia cOng ty mc và nu sO lqi nhun quyt djnh phân phOi vuçt qua sO lqi nhun sau thu chixa phân phOi trén Báo cáo 
tài chInh riêng, cOng ty me chi thc hin phân phOi sau khi dã diu chuyn içii nhuan tir các cong ty con ye cOng ty mc. 

• Khi phãn ph6i lgi nhuân cn can nhc dn các khoAn miic phi tin t nm trong lçii nhun sau thud chixa phân phôi cO the 

• ành huOng den luông tin và khâ näng chi tra cô tfrc, lci nhun cüa cOng ty. 

• 

• 

S 

S 
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CONG TY TNHH MTV DJCH VQ CONG ICH QUIN 6 BAO CÁO TA! CHINH 
S6 42-44, duing Chçi Lan, phuäng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nAm tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2022 
QUAN LY NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Näm 2022 

9. Nguyen tc và phuong pháp ghi nhãn doanh thu 
Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang &rcic ghi nhãn khi dng th&i thOa man các di&u kiin sau: 

- Phn Ian rüi ro và lçii Ich gn 1in vfri quyn sâ hUii san ph.m hoc hang hóa dã dtrçic chuyên giao cho ngix&i mua; 

- Cong ty không cOn nm giü quyn quãn 1' hang hóa nhi.x ngtthi s& hUu hang hóa hoc quyn kiêm soát hang hóa; 

- Doanh thu duvc xác djnh tucing di chic chân; 

- Cong ty dã thu dtrçc hoc së thu duçic lçii Ich kinh t tCr giao djch ban hang; 

- Xác djnh duqc chi phi lien quan dn giao djch ban hang 

Doanh thu cung cap djch vy 

Doanh thu cung cp djch vii duçic ghi nhn khi kt qua cüa giao djch do thrçc xác djnh mt cách dáng tin cy. TnrOng hp 
vic cung cp djch vi lien quan dn nhiu kS'  thI doanh thu duçic ghi nhn trong kS'  theo két qua phân cOng vic dã hoàn 
thành vào ngày 1p Bang Can d,i k toán cüa kS'  dO. K& qua cüa giao djch cung cp djch vi duçic xac djnh khi thOa man các 
diu kiin sau: 

- Doanh thu duçc xác djnh tuong d& chic chin; 

- Co khã nang thu di.rqc lçii Ich kinh t tr giao djch cung cp djch vii do; 

- Xác djnh &rqc phn cOng vic dä hoàn thành vào ngày 1p Bang can d& k toán; 

- Xác djnh dtrqc chi phi phát sinh cho giao dich và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch vi dO 

Ph.n cong vic cung cp djch vi dã hoàn thành &rqc xác dinh theo phung pháp dánh giá cong vic hoàn thành. 

Doanh thu ho(zt d3ng tài chInh 

Doanh thu phát sinh tr tin lãi, tin ban quyn, c tCrc, li nhuan ducic chia và các khoán doanh thu hoat dng tài chInh khác 
dUQC ghi nhn khi thOa man dng thi hai (2) diu kin sau: 

- CO khã nang thu di.rçic lqi Ich kinh t tr giao djch dO; 

- Doanh thu ducic xác djnh tucmg d6i chic chin. 

C tCrc, lqi nhun ducic chia &rqc ghi nhn khi Cong ty &rçlc quyn nhn cô tac hoc &rçlc quyn nhn 1çi nhuãn tir vic 
gop von. 

10. Nguyen tic và phtrong pháp ghi n1in chi phi thu thu nl4p doanh nghip hin hành, chi phi thug thu nhp 
doanh ngliip hoãn 1i 

Chi phi thu thu nhp doanh nghiêp hin hè.nh di.rçic xác dinh irén cd 5Ô thu nhp chju thus và thu suât thuO TNDN trong 
nAm hin hành. 

Chi phi thug thu nhp doanh nghip hoãn lai  duc xác djnh hen c sà s chênh 1ch tam  th&i di.rçvc khâu trt, sO chénh lch 

tam thxi chiu thu và thud sut thud TNDN. 
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• CONG TV TNHH MTV DICH  VI,J CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TA! CHiNH 

• 
S 42-44, thrâng Chçi Lan, phi.thng 11, Quân 6, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2022 
QUAN L\' NHA 

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CII! NH 

• Nãm 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can d61 k toán Dcin vi tInh: VND 

• 
TIEN VA CAC KHOAN TUONG DUONG TIEN S6 cu6i näm S du 

1. Tin 
• Tin mat (TK 111) 484.848.569 430.205.360 

S 
Tin gui ngân hang (TK 112) 17.468.547.548 15.388.793.771 

• Ngan hang TMCP Cong thucing Vit Nam -CN 6 2.468.547.548 15.388.793.77 1 

• Ngân hang TMCP Ngoi Thuong Vit Nam 15.000.000.000 

O Tng cong 17.953.396.117 15.818.999.131 

PHAI THU CUA KHACH HANG (1K 131) s6 cu6i nãm S du näm 

• 2. Phäi thu khách hang ngän han 9.760.000 

• PhOng Quãn 14 Do Thj Q6 PhI djch vi,i quàn 
. 1' 4n hành kh6i CT3 chung cu 243 THE) 9.760.000 
• P14 Q6 tháng 12/2022 
S 

• 3. Phãi thu khách hang dài hn 14.601.791.896 9.736.882.806 

S
+ Ba H Thj Reo- Dat dAu tiên ban can ho 
2.01 (Khu ngoài) Chung cu 242-244 Phan 541.494.100 541.494.100 

5 Van Khôe 

• + Ba Tr.n Thj Ut- Dat 1 tin mua can h 

• 0.01 Trét (Khu ngoài) Chung cu 242-244 236.190.740 236.190.740 
Phan Van KhOe 

S + Ba Hu'nh Thj Tong- Tin mua cAn ho
346.946.825 436.257.450 

5 B08.03 Tng 9 Chung cix 243 Tan HOa Dông 

+ Dng VAn Râu -Cao Thj Tham- Tin mua 
S cAn h B19.03 Tang 20 Chung cix 243 Tan 324.395.080 349.788.698 

• HOaDông 

5 - Các khoàn phái thu khách hang khác: 13.162.525.151 8.173.151.818  
Cong 14.611.551.896 9.736.882.806 

Ghi chü: Các khoãn cong ncr trên chira có thu xác nhn t?i  ngày 3 1/12/2022. 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

• 
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• - Chi tit các khoãn phái thu cCia khách hang 

S
chim tr 10% trâ len trOn tng phãi thu 
khách hang: 

S 

/ COM 

[!Cf-j VU 
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Bang can di k toán Dcrn vi tInh: VND 

s6 cu6i näm Sdunàm  
Giá trl Dir phông Giá trj Dir phOng 

1.144.510.271 10.124.988.092 
391.060.855 250.019.135 

1.829.249 1.829.249 

3.747.000 3 .747.000 

3.279.000 3.279.000 

5.992.784 5.992.784 

4.169.000 4.169.000 

20.715.961 20.715.961 

1.850.961 1.850.961 

. 
• CONG TY TNHH MTV D!CH VV CONG ICH QU1N 6 

• s6 42-44, duing Chçi L&i, phuing 11, Quân 6, TP.HCM 
QUAN L' NHA 

BAO CÁO TA! CH!NH 
Cho n.m tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2022 

S BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
. Nam 2022 

. 

. V. Thông tin b sung cho các khoãn mic trinh bay trong 
PHAI THU IUAC 

S 
• 

4. Phãi thu dài han  khác 
- Phài thu khác (TK 1388) 

+ Nguyn Phü Tan, tin 1p bàn d hin trang 
• vi tn c/ci.r 430 Pham Phü 

• + Nguyn Phü Tan, Tin 1p bàn d hin 

• trng vj tn (BV dt) can ho s 
. &r&ng Hung Vi.rcxng d phic vi,i bàn dAu giá 

nhà xirrng (Ti/il) 
S + Nguyen Phu Tan: Tien lap  ban ye hiçn 
• trng phiic vi ban dAu giá n/xuâng tai  s6 

135/2D Hung Vucrng (3 .279.000 T9/12) 

+ Nguyn Phá Tan, Thanh toán tin tam  ing 
do dc và 1p bàn d dinh giá nhà 2 18/24 

• Minh Phiing - P6 - Q6 (1.589.784 T12/11), 

• tin 1p bàn ye hin trang phic vi ban du 
. giá n/xirâng tai  s 218/24 Minh Phirng 

(1.3 13.000 T9/12), tin thm djnh giá quyn 

• sCr ding san chung clx tai  s 2 18/24 (2 18/24 

S	
(thng trt) dtràng Minh Phi,ing - P6 - Q6 theo 
HD 0000273 ngày 05/09/2012 (3.090.000) 

. 
+ Nguyn Phü Tan, tin 1p bàn ye hin 
trang và biên bàn dánh giá t 1 chat hrçmg 

S can h 1OE c/cu Pham Phü Thr phuic vi ban 

• du giá nhà (2.145.000 T03/12), tin thm 

S
dnh giá nhà s 10E (lu 1) du.thng Phm Phü 
Thtr - P3 - Q6 theo Hóa dyn s 0000241 

5 ngày 08 tháng 08 näm 2012 (2.024.000) 

+ Nguyn Phá Tan, Ti&n 1p bàn d hin 

• trng vj trI mt bang nhà xurng phu,ic vi,i 

• 
cong tác ban du giá theo CV/2773/UBND-
TM ngày 16/06/2010: c/ci.r 164A Hu Giang 

S (1.850.961 T5/12), (5.099.000 T9/12), tin 

5 thm djnh giá quyn sCr dvng  dt và CTXD 

S
trén dt tai  s6 164 A duing Hu Giang P6 
Q6 theo Hóa dcm 0000340 ngày 03/11/2012 

5 (13.766.000 Ti 1/12) 

• + Nguyn Phá Tan, Tin 1p  bàn d hin 

• trang vj trI rnt bang nhà xuâng phuc vi,i 

S
cong tác bàn du giá theo CV/2773/UBND- 
TM ngày 16/06/2010: 87/9 Nguyn Pham 

5 Tuân (1.850.961 T5/12) 

S 
S 
S 
S

67 



. 
• CONG TY TNHH MTV DJCH VIJ CONG ICH QUN 6 BAO CÁO TA! CHINH 
.S6 42-44, thring Chçi Lan, phr?mg 11, Qun 6, TP.HCM Cho nàm tài chmnh k& thüc ngày 3 1/12/2022 

QUANL"NHA  
. 

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH 

• Nám 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn muc tr'mh bay trong Bang can di k toán Do72 vj tInh: VND 

• Scu6inam Sdunãm 

• Giá trj Dtr phông Giá tr! Dir phông 

• + Nguyn Pht'i Tan, Tin 1p  bàn d hin 
trng vj trI mt bang nhà xithng phiic vçi 

• cong tác ban du giá theo CV/2773/UBND- 

• TM ngày 16/06/2010:751 Là G6m 
(1.589.784 15/12) 

. 

+ Nguyn Phü Tan, thanh toán tin do dc, 
1p bàn v hin trng nhà, 1p biên bàn xác 

• djnh t')' 1 cOn lai cüanhà s 751 Là GmP9 

• 
Q6 theo HD 0000425, ngày 18/01/2017 
(tháng 01/2017) 

+ Thanh toán tin th.m djnh giá tài san mt 
• bang s 49 &r0ng Chu Van An P1 Q6 TP. 

• 
HCM theo hóa dan s 0000123 ngày 
07/11/2013 

• + Thanh toán tin th.m djnh giá tài san 

• b.ng s 139 Mai Xuân ThiRrng P4 Q6 
H ChI Minh theo hóa dan séi 0000162 ngày 
21/12/2013 

S + Nguyn Pht'i Tan: Thanh toán tm ang 

O tin 1p bàn v dja chInh mt b.ng 145-147 

• 
Pham DInh H P6 d phi1c vi ban du giá 
nhà xirng 

• + Thanh toán tin do dc, 1p bàn ye hin 

• trng nhà và 1p biOn bàn xác djnh t 1 cOn 

• 
lai cüa nhà s6 145-147 Pham DInh H P6 
Q6 theo hóa dan s 0003546 ngày 

• 25/12/2014 

S + Thanh toán phi thâm djnh giá nhà so 145- 

• 147 dumg Pham Dinh H P6 Q6 theo Hóa 

• 
dan 0000025 ngày 10/04/20 15 

• + Nguyn Phü Tan, thanh toán tim irng tin 
1p bàn ye hin trng (do dc và 1p bàn d) 
vj tn m.t bang 91 Phm Phü Tha Q6 d 

• phiic vti ban du giá nhà theo hóa dan s6 
• 

0008146 ngày 07/01/2015. 

+ Thanh toán tin do dc, 1p bàn d djnh 
giá nhà s 242A Phm Van Chi P4 Q6 theo 

• HD 0011209 ngày 10/3/2015 

1.589.784 1.589.784 

9.194.175 9.194.175 

5.472.000 5.472.000 

4.945.000 4.945.000 

2.293.957 2.293.957 

24.259.621 24.259.621 

17.402.000 17.402.000 

3.785.005 3.785.005 

1.958.198 1.958.198 

S 
• 

S 
S 
• 
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. 
• CONG TY TNHH MTV D!CH Vt) CONG ICH QUIIN 6 BAO CÁO TAI CHI NH 

S 42-44, dumg Chçi Lan, phuing 11, Quân 6, TP.HCM Cho nämtài chInh kêt thüc ngày 3 1/12/2022 
QUAN L\' NHA  

. 

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
• Näm 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn myc trinh bay trong Bang can di k toán Don vf tInh: VND 
• s6 cu6i näm s6 du 

• Giá trl Dir phông Giá trj Dir phông 

• 
+ Nguyn Phü Tan, thanh toán tin do dac, 
1p bàn ye hin tr?ng nhà, 1p biên bàn xác 

• djnh t 1 con lai  cüa nha s6 242A Pham 5.799.640 5.799.640 

• 
Van Chi P4 Q6 theo Hf) 0000430, ngày 

.
18/01/2017 (tháng 01/2017) 

+ Thanh toán tin do dac,  1p bàn d djnh 

• giá nhà s 159 Bãi Sy P4 Q6 theo Hf) 2.359.957 2.359.957 

• 
0011210 ngày 10/3/2015 

O + Thanh toán tin do dac, lap bàn d djnh 
. giá nhà s 753 (s6 cü 135-135A) Hng Bang 2.359.957 2.359.957 

P6 Q6 theo Hf) 0011211 ngày 10/3/2015 T911   
• 

O
+ Nguyen Phü Tan, thanh toán tiên do dac, TNHH 

1p bàn ye hin trng nba, 1p biên bàn xác !tHyYTt 

• djnh t 1 cOn lai  cüa nhà s 753 (135-135A) 17.458.210 17.458.210 

* Hang Bang P6 Q6 theo Hf) 0000427, ngày PHfANA 
18/01/2017 (tháng 01/20 17) 

• + Thanh toán tin do dac,  1p bàn d dnh 

• giá nlià s6 280 Nguyn Van Luông P12 Q6 1.958.198 1.958.198 
theo Hf) 0011212 ngày 10/3/20 15 

+ Thanh toán tin do dc, 1p bàn ye hin 
• trang, 1p biên bàn xác djnh t 1 cOn 1i cüa 

• nhas280NguynVanLuongP12Q6 theo 6.933.850 6.933.850 
Hf) 0000429 ngày 18/01/2017 (tháng 
01/2017) 

• 
+ Thanh toán tin phi thm djnh giá: Giá trj 

• quyn sir di.ing dt và cong trinh xây dijng 

• trén dt t?i  nhà s 280 Nguyn Van Luông 7.000.000 7.000.000 

• 
P12 Q6 theo Hf) 0000111, ngày 16/02/2017 
(tháng 03/20 17) 

S 
+ Thanh toán phi thm djnh giá nba s6 91 
thuc c/cu Pham Phü Tha P3 Q6 theo Hf) 8.000.000 8.000.000 

• 0000145 ngày 01/10/2015 (T1O/2015) 

• + Thanh toán chi phi do ye hin trang nhà s 
91 thuc c/cu Pham PhtI Thir P3 Q6 theo 

5.149.072 5.149.072 
Hf) 0000190 ngày 25/10/2015 (Tháng 

• 10/2015) 

. 

. 

• 

. 

. 

. 

• 

.
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.S.

...  

. . 

5.275.061 5.275.061 

8.658.255 8.658.255 

5.866.630 5.866.630 

3.460.309 3.460.309 

13.564.624 13.564.624 

13.425.888 13.425.888 

15.747.438 15.747.438 

14.518.351 14.518.351 

OAN 

. . 
• CONG TY TNHH MTV DICH VV CONG ICH QUN 6 BAO CÁO TA! CH!NH 

S 42-44, duing Chçi L&n, phuông 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thic ngày 3 1/12/2022 
QUANL'NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Nãm 2022 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trinh bay trong Bang can d6i k toán Don vj tInh: VWD 

S6cu6inäm S6dunám  
Giá tr Dir phông Giá trl Dir phông ....

...
  

.
+ Nguyn Phi Tan, thanh toán tin do dc, 
Ip bàn ye hin trng vj tn, chinh 1 bàn trIch 

• do dja chinh, chi phi trIch lklc  h sa k thut 

• 
thCra dat nhà so 85N Nguyen VAn Luong 
PlO Q6 theo HD 0000426, ngày 18/01/2017 

• (thángOl/2017) 

O + Nguyn Phá Tan, thanh toán tin do dc, 

• 
1p bàn ye hin trng nhà, 1p biên bàn xác 
dlnh t 1 cOn lai cüa nhà s 159 Bãi Sy P4 

• Q6 theo HD 0000428, ngày 18/01/2017 

O (tháng0l/2017) 

• 
+ Nguyn Phui Tan, thanh toán tin do dc, 
1p bàn ye hin trng nhà, 1p biôn bàn xác 

• Xá Phi Lam D PlO Q6 theo HD 0000424, 
. ngàyl8/01/2017(thángOl/2017) 

• trng nhà s 1464A VO VAn Kit P1 Q6 theo 
+ Thanh toán chi phi do dac, 1p bàn ye hin 

• HD 0000607, ngày 19/12/2017 (tháng 
12/2017) 

• 
+ Thanh toán chi phi do dac, 1p bàn ye hin 
trang nhà s 191 Gia Phi.'i P1 Q6 theo Hf) 

• 0000608, ngày 19/12/2017 (tháng 12/2017) 

+ Thanh toán chi phi do dc, 1p bàn ye hin 
• trang nhà s 185D Mai Xuân Thu&ng P5 Q6 

• 
theo Hf) 0000609, ngày 19/12/2017 (tháng 
12/2017) 

S + Thanh toán chi phi do dac, 1p bàn ye hin 

• trng nhà s 215 di.thng Hu Giang P5 Q6 

• 
theo Hf) 0000610, ngày 19/12/2017 (tháng 
12/20 17) 

+ Thanh toán CP do dac,  1p bàn ye hin 
trang và 1p  bién bàn xác djnh t 1 chit 
luqng cOn 1i cUa dja chi nba dAt s 
421/11/4 Ben Phü Lam P9 Q6 theo bOa don 
sA 0001442 ngày 26/12/2019 (Tháng 
12/2019) 

+ ThuA TNDN chung cu 242/16 Ba Horn 
(40 cAn h) theo QD 1628/QD-CT ngày 
22/06/2022 cUa Ciic Thud Tp.HCM (chung 
cu 242/16 Ba Horn) 

• djnh t 1 cOn lai  cüa nhà s 2F (39 lô V) Cu 

141.041.720 

• 

S 

• 
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CONG TY TNHH MTV D!CH  Vt,J CONG ICH QUAN 6 BAO CÁO TAL CH!NH 
S 42-44, duing Cho Lan, phung 11, Qun 6, TP.HCM Cho nàrn tài chInh két thüc ngày 31/12/2022 
QUAN LY NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
Nám 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn m,zc trInh bay trong Bang can doi ke toan 
SA cuAi nm 

Don vj tInh: VND 

S6dunam 
Giátrj Diphông Giátrj DçrphOng 

- Phái thu khác (TK 3388) 753.449.416 9.874.968.957 

+ Tin dã np cho Qu5 Phát Trin Nhà TP: 
Giá thành các can h thuc chung cu 242 - 24.762.375 24.762.375 
244 Phan Van Khôe (TK3388-PVK) 

+ Tin dã np cho Phông Tài ChInE K 
Hoch Quân 6: Tin ban các can h thuc 
chung cu 242/16 Ba Horn 

9.038.200.600 

+ Tin dä np cho Qu5 phát trMn nhà TP: 
Giá thành các can h thuc chung Cu C Binh 17.288.964 17.288.964 
Tién 

+ Tin cho thuê nhà thuc SHNN theo CV 
s6 645ILJBND_TCKH ngày 22/3/19 cüa 676.212.526 676.212.526 

UBND Q6 

+ Tin phat chm np tin thuê dAt theo QD 
cuöng ch 

35. 185.551 118.504.492 

Cng(4) 1.144.510.271 10.124.988.092 

Ghi chü: Các khoãn cong nq trén chua Co thu xác nhn t?i  ngày 3 1/12/2022. 
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• CONG TY TNHH MTV D!CH  VIrJ CONG ICH QUAN 6 BAO CÁO TA! CHINH 
.	So 42-44, &r?ing Chci Lan, phtthng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nàm tài chfnh kt thüc ngày 31/12/2022 

QUAN L\' NHA 

S ., - r 

BAN THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH 

• 
Nam 2022 

V. Thông tin bsung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can di k toán 
• 5. TANG, GIAM TAI SAN CO DjNH HUt HINH (TK 211) Doii vj tInh: VND 

• Nhà cüa Phuong tin 
Chi tiêu 

• 4t k1n true
moc dung cy Tng cong 

vãntãi khác 
-...A. h'  

)O 1729  
• 1. sO du du nAm 417.598.683 358.601.462 776.200.145 

• 2. Khu hao trong näm 21.978.888 21.978.888 TNHH 

-Khuhaotrongnam 21.978.888 21.978.888 IVUTUVA 

3. Giãm trong näm IINH KETC 

• - Chuyn sang BDS du tr
XIEP,4 TOAP 

• 
- Thanh 1', nhuvng ban

PHA NA 

4. SO du' cuOi näm 439.577.571 358.60 1.462 798.179.033  

III. Giá tr cOn 1i  

• 1. Ti ngày du näm 2 1.978.888 21.978.888 

• 
2. Ti ngày cuôi 

• Clii chü:  

• 
- Giá trj con lai cuOi k' cüa TSCD hthi hInh dung dO thO chAp, cAm cO dam bào các khoãn vay: 0 VND 

- Nguyen giá TSCD cuOi k5' dã khAu hao hOt nhi.rng vn cOn sr ding: 798.179.033 VND 
• - Nguyen giá TSCD cuOi k' ch thanh 1': 0 VND 

• - Các cam kOt vO vic mua, ban TSCD hUu hInh có giá trj 1&n trong tirng lai : không có. 

• 

• 

• 

• 

• 

0 
• 

• 

• 

•
.. ..

I.  

72 

• I. Nguyen giá  

O
1. So dw du näm 439.577.571 358.601.462 798.179.033 
2. SO tang trong näm 

• - Mua trong 
- DAu ttr XDCB hoàn thành 
3. 50 giäm trong näm 

• - Chuy0n sang BDS dAu tu 

• - Thanh 1, nhtrcing 

O	
4. sO du cuOi näm 439.577.571 358.60 1.462 798.179.033 

II. Giá trj hao mon 1u5 k  



. . 
CONG TY TNHH MTV DICH  VJ CONG iCH QUiN 6 BAO CÁO TA! CHINH 

• S6 42-44, du&ng Chç Lan, phir&ng 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chInh két thüc ngày 31/12/2022 

• QUANL'NHA  

O BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 

• 

• 

Näm 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn mçlc trInh bay trong Bang can di k 
6. TANG, GIAM rAi SAN cO BNH VO HINH (TK 213) ___ 

toán 
Doii vj tInh: VND 

iuyen ian guyen, rnwn 1 t.v-  vu 

• 
Chi tiêu Quyen 

sii di,ing
phát bling sang 

,.hA 
mm 
i. 

hInh Tng cong 

• 
I. Nguyen giá 
1. So dir du näm 1.363.500.000 1.363.500.000 

• 2.Sitängtrongnãm 

• -Muatrongnäm 
- To ra tir ni b doanh nghip 

1 -Tang khác 

• 3. S giãm trong 

• 
- Thanh 1', nhuqng ban 
-Giàmkhác 

• 4. S dir cui näm 1.363.500.000 1.363.500.000 

• II. Giá trj hao mon 1u5 k 
1. S dir du näm 
2. Khu hao trong nãm 

O - Khu hao trong näm 

• 
- Tang khác 

3. Giãm trong nam 
• - Thanh ìç'  nhtxcmg ban 

• - Giàm 
4.Sducui nãm  

. III. Giá tr cOn 1ii  
• 1. Tti ngày du näm 1.363.500.000 1.363.500.000 

• 
2. Ti ngãy cui näm 1.363.500.000 1.363.500.000 

. Ghi cliii:  
- Giá trj cOn 1i cui kS'  ciia TSCE) vô hInh dOng d th chip, cm c dam bâo cho các khoãn vay: 0 VNI) 

• - Nguyen giá TSCD vô hInh dã khu hao ht nhtrng vn cOn scr dung: 0 VND 

• 

• 

• 

• 

• 

I 

. 

• 

I 

• 

• 

• 

• 
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• 

O 
• 

• 

O 
. 

• 

• 

• 

• - Giá tn con lai  cu& kS'  cUa BDSDT dung d th chAp, cm c6 dam bão khoãn vay: 0 VND 

• 
- Nguyen giá BDSDT dà khAu hao ht nhtrng v.n cho thuê hoäc nâm gut chi tang giá: 0 \'ND 

. 

• 

. 

. 

0 

• 

. 

S 
• 

• 

• 

S 
• 

O 
• 

• 

V. Thông tin b sung cho các khoãn mçlc trInh bay trong Bang can d6i k 
7. TANG, GIAM BAT DQNG SAN DAU TLI (TK 217) 

toán 
Doii v/ tInh: VND 

Chi tiêu S du näm Tang trong näm Giãm trong näm So cuôi näm 

I. Bt dng san du tu cho 
Nguyen giá: 24.989.130.875 15.276.999.848 21.102.158.601 19.163.972.122 
-QuynsCrdingdát 
-Nhà 24.989.130.875 15.276.999.848 21.102.158.601 19.163.972.122 
- Nba và quyn sr ding dAt 

A - Ca sa h tang 

Giá trl hao mon lily k 5.039.599.614 917.455.530 4.122.144.084 
- Quyn sCr diing dAt 
- Nhà 5.039.599.6 14 9 17.455.530 4.122.144.084 
- Nba và quyn sCr diing dAt 
-CasâhatAng 
Giá trj cOn 1i 19.949.531.261 15.041.828.038 
-Quynsrdiingd&t 
-Nba 19.949.531.261 15.041.828.038 
- Nba và quyn sCr di,ing dAt 
-CcisâhtAng 

. 
S 
• CONG TY TNHH MTV D!CH VV CONG ICH QUJN 6 BAO CÁO TAL CH!NH 

S 42-44, duông Chçi L6n, phu&ng 11, Qun 6, TP.HCM Cho nãm tài chInh kt thtic ngày 3 1/12/2022 
• QUANL''NHA 

S 9 

• BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 
Näm 2022 

• 

. 

• 

• 

. 
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. 
CONG TY TNHH MTV DICH VV CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TA! CHfNH 

S 42-44, duing Chçi Lan, phr?ing 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chfnh két thüc ngày 31/12/2022 
• QUANL"NHA  

S BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Näm 2022 

• V. Thông tin b sung cho các khoãn miic trinh bay trong Bang can ói k toán Dmi vj tInh: VND 

• 
(14) NGIXO1 MUA TRA TIEN TRUOC S6 cui nAm S du näm 

• 
8. Nguôi mua trã tin truOc ngn hn 3.455.541 877.497 

• 
- Chi tit các khoân ngii mua 

tin trtrâc chim ttr 10% tth len trên 
• tng các khoãn ngui mua trã 

• 
triràc ngän 

• + HTX Thiên An - BInh Minh thanh
865.104 

• toán tin thuê nhà tháng 

• + Thu tin thuê nhà, dt tháng 1 -> 

O 3/2020 ti dja chi 58-66 Nguyn ,oNGF 
2.393  TNHH 

Dinh Chi (CT TNHH CN TM Lien H VU TU VA 
Hip Thành) HiNH KETOi 

O + Cty TNHH Nhra Cy KM và KEMTOAN 

• 
Thuong Mai  Ch&n Thun Thành 2.291.638 AWAM, 

thanh toán tin thuê dt 

• + Châu Dê thanh toán tin thuê 

• bângdAt
1.153.903 

O - Các di tiiçrng khác: 10.000 10.000 

14. Nguôi mua trã tin tru'Oc dài hn 42.404.175 9.080.604.775 

• 
-. Chi tiEt các khoan ngthi mua 

tiên tnrâc chim tCr 10% tr& len trên 
O tong các khoãn ngu&i mua trã tin 

• 
truâc dài hon: 

• + Bành Van Lài -Nguyn Thj Binh - 
dçit 3 tin mua can hO 207 Tang 2 443.18 1.000 
chung c 242/16 Ba Horn 

S 
+ Han Cong Doat - Nguyn Th Mai 

• -dçt 3 tin mua c.n hO 202 Tng 2 443.181.000 

• chung cu 242/16 Ba Horn 

• 
+ Nguyen Trng Kha - Nguyen Thj 
Ngçc Nguyen, dqt 3 tiên mua can hO 402.892.000 O 303 Tng3 chung cu 242/16 Ba 

O Horn 

+ Ba Tnrcing Ng9c Lan tiên mua c.n 
h 3.13 1u 3 Lô A2 Chung cii C 17.641.800 

• 

• + Ba Vô Thj Anh Thu tin rnua 

• hO 204 (Lu 2) Khu ngoài Chung cii 24.762.375 
242 -244 Phan Van KhOe 

- Các di tiiçrng khác: 7.79 1.350.775 

• 
CQng (8)+(14) 45.859.716 9.081.482.272 

• 
Ghi chü: Các khoãn cong nq trên chira có thu xác nhn ti ngày 3 1/12/2022. 

• 

S
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CONG TY TNHH MTV D!CH  VI) CONG ICH QUiN 6 BAO CÁO TA! CHi NH 
$6 42-44, thrng Ch Lan, phng I I, Qu.n 6, TP.HCM Cho näm tài chInh k6t thüc ngày 3 1/12/2022 

• QUANLNHA  
S ., p p p 

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 
Näm 2022 

• V. Thông tin b6 sung cho các khoãn myc trinh bay trong Bang can d61 k6 toán Don vj tInh: VND 

• 9. THUEVACACKHOANNQPCHONHANUjC 

• So phãi np trong Ba np trong
s6 cu6i näm Phãi np Bu nam 

• 
näm  

(1) (2) (3) (4) = (1)+(2)-(3)  
. - Thuê giá tn gia tang hang 
• (TK 33311)

140.980.800 2.885.612.219 2.978.917.541 47.675.478  

• + Thu6 GTGT dAu ra phát sinh trong 
2.932.011.683 

• 

• + Thu6 GTGT dAu vào kh6u trr thu6 
(46.399.464) 

GTGT d6u ra 
. 

+ Ba np thu6 2.978.917.541 

- Thuê tiêu thu dc biêt 
- ThuE xuAt nhap kh6u 

- Thu6 thu nhap doanh nghiêp 
0 
— 

141.041.720 141.041.720 0 
— (TK3334) 

- Thu6 thu nhap cá nhân (TK 3335) 11.461.737 42.353.166 53.814.903 

- Thuê nhà dat và tién thuê dat 
(TK3337) 

0 7.912.132.566 7.912.132.566 

- Các loai thuê khác (TK 3338) 0 3.000.000 3.000.000 0 

- Các khoànphãi nôp ngân sách 
515.793.844 5.118.335.843 1.485.542.656 4.148.587.031 

(TK 3338. 3339. 3388)  

Cong: 668.236.381 16.102.475.514 12.574.449.386 4.196.262.509 

Ghi chü: Các s6 1iu v6 thu6 dn vj tm tInh, s6 chInh thüt s &rc c quan thuê quyêt toán sau. 

10. PHAI TRA NGU'OI LAO BQNG s6 cu6i näm s6 du näm  
• - Ti6n lircmg phãi trã QLN näm 2021 30.000.000 

• Cong 0 30.000.000 

11. CHI PHI PHAI TR.A s6 cu6i nAm S6 du näm  
• Cong 9.899.380 30.929.848 

S 
• 

• 

• 

• 

S 

• 

S 

• 
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• CONG TY TNHH MTV DICH VV CONG ICli QUAN 6 BAO CÁO TAI CHINH 
.So 42-44, dtr0iig Chc Lan, phuang II, Qun 6, TP.HCM Cho nAm tài chinh kt thOc ngày 31/12/2022 

QUAN L'' NHA 

• 

• BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 

Nllm 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn mc trinh bay trong Bang can di k toán Dc.rn vi tInh: VND 

• 

• 

• 

. 

• 
. 

VAY VA NQ THUE TAI 
16. CHINH 

Vay dài h?n 
- Vay cOa qu5 Phát Trin nhà 

T.P (S6Tài ChInh) theo hop 
dng tin thing vay vn (TK 341) 
Cong 

Cui nàm Trong näm Du 

Gia tn 
S có khã näng 

tra no. 
.. 

Tang Giam 
.. . 

Cia tn 
S có khã nãng 

tra nq 

(1)=(5)+(3)-(4) (2)=(6)+(3)-(4) (3) (4) (5) (6) 

1.596.697.498 

1.596.697.498 

1.596.697.498 

1.596.697.498 

12.692.615 

12.692.615 

1.609.390.113 

1.609.390.113 

1.609.390.113 

1.609.390.113 

1.596.697.498 1,596,697.498 12.692.615 1.609.390.113 1.609.390.113 

• 

S 
• 

I 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

S 
S 
I 
• 

S 
• 

• 

• 

S 
• 

• 

• 

S 
• 
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CONG TY TNHH MTV D!CH  VQ CONG ICH QU4N 6 BAO CÁO TAI CHfNH 
Si 42-44, du&ng Chq Lm, phi.rè'ng 11, Qun 6, TP.HCM Cho närn tài chInh két thic ngày 3 1/12/2022 

QUAN L'I? NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Nàm 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn miic trInh bay trong Bang can di k toán Doii vj tInh: VND 

PHAI TRA KHAC: 

12. Phii trã ngn hn 
- Tin thus TNCN gi0 lai (TK 3388-TTNCN) 

15. Phãi trã dài hn 

SL . o cuos nAm o dau nam 

20.721.609 1.139.526 

20.721.609 1.139.526 

- Nhân k9 qu9. k cuvc dài han (TK 344): 40.816.664 40.816.664 

+ Nguyn Thj Tha, k qu5 tin thuê MB 
s 363 Dang Nguyen Cn P13 Q6 

17.825.148 17.825.148 

+ Hu5'nh Wnh Thai, k qu5' tiên 
mat bang 39 lô V Cix Xá Phü Lam D PlO 3.610.286 3.610.286 

06 

+ Lam Thun Phuâc, thu tiên k)' qu5 
ti&n thuC mat b.ng 127/16 Mai Xuân 16.852.044 16.852.044 

Thuâng P4 Q6 

+ Nguyn Quc Vit Hung, thu tin k 
qu5 tin thuê rnt bang s 2A di.r?xng 8 cix 
xá Dài Rada Phü Lam P13 Q6 

2.529.186 2.529.186 

- Các khoân phâi trâ. phãi nôp khác 
11.064.925.936 6.951.890.648 

+ Ti&n con phãi np cho PhOng 
ChInh K Hoch Qun 6 : Tin ban 
cAn h thuc chung cix An Lc. 

+ Tin cOn phái np cho PhOng Tâi 

216.401.566 554.211.630 

ChInh K Hoach Qun 6 : Tin ban các 
cAn h thuc chung clx 78/3 1 Ba Horn 

+ Tiên cOn phãi np cho PhOng Tài 

139.218.222 139.218.222 

ChInh K Roach Qun 6 : Tin ban các 
cAn h thuc chung cix BInh Phá I 

+ Tin cOn phái np cho PhOng Tài 

136.054.240 136.054.240 

Chfnh K Roach Quân 6 : Tin ban các 
cAn h thuc chung cix 176 Hu Giang 

+ Tiên cOn phãi ncp cho PhOng Tài 

111.340.527 129.317.934 

ChInh KE Hoach Qun 6 : Tin ban các 
can h thuc chung cix 336/24 Nguyn 

1.461.548.897 1.625.297.012 

VAn Luôn2 

+ Tin cOn phãi np cho Qu5' Phát Trién 
Nba TP : Giá thành các cAn h thuc 
chung cix 242 - 244 Phan VAn KhOe 

+ Tin cOn phãi np cho Qu5 Phát Trin 

620.289.380 620.289.380 

Nhà TP : Giá thành các cAn h dã ban 
thuc chung cix lô S Hung Vuang 

114.118.287 203.602.193 

+ Tin cOn phãi np cho Qu5 Phát Trin 
Nhà TP : Giá thành các cAn h dA ban 
thuc chung cix 78 Tan HOa Dông 

227.491.429 227.491.429 
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GTY 
TNHH 
VU lu VA 
INH KTC 

(IEM TOA 
• NAM, 



h . h 
So cuoi nam ,o uau nam 

33.575 1.334.175 

33.575 1.334.175 

S 
. 

• CONG TY TNHH MTV D!CH  VIJ CONG ICH QUAN 6 BAO CÁO TA! CHINH 
S6 42-44, du&ng Chçx Lan, phu&ng 11, Qun 6, TP.HCM Cho näm tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2022 

QUAN L NHA  
S 
• BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH 

• 
Näm 2022 

V. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trInh bay trong Bang can di k toán Dan vf tInh: J'ND 

• S cui nãm S du 

+ Tin con phãi np cho PhOng Tài 
ChInh Kê Hoch Qun 6 : Tin ban các 1.369.232.033 1.809.118.509 
can hQ thuc chung cix 243 Tan HOa Dông 

+ Tin thué dt truy thu nq Cu tu näm
1.603.259.955 1.507.290.099 

2019 trcx ye tniac 

+ Ti&n cOn phãi np cho Phông Tài chInh 
K hoach Qun 6: Tin ban các can ho 5.065.971.400 
thuc Chung cix 242/16 Ba Horn 

Cong 15: 11.105.742.600 6.992.707.312 

Ghi chü: Các khoân cong nçi trên chixa có thu xác nhn ti ngày 3 1/12/2022. 
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.............................................. 

CONG TY TNHH MTV D!CII  VI) CONG id QUetN 6 BAO CÁO TA! CHINH 
S6 42-44, chr/ing CIu Lan, phuong 11, Qun 6, TP.HCM Cho närn tài chInh kt thüc ngãy 31/12/2022 

QUAN L" NIIA 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Nám 2022 

V. Thong tin bo sung cho cac khoan niiic trinh bay trong Bang can dox ke toan Dan vj tInh: VND 

17. VON CH1TJ s0 HUU 
a. Bane dM chiu bin done cüa Vn chü so hüu 

Các khoãn muc thuc v6n chü sO hfru 

vongópcOaCSH 
Thng dir 

von co phan 

Quyn ChQfl 
chuyên di 
trãi phiu 

Vin khác cüa 
chü s& hüu 

Chênh 1ch 
dánh giá 1i tai 

san 

ChOnh 
1ch t giá 

Lçri nhun sau 
thud chira phân 
plii v/i các qu5 

Co phieu 
qu 

Qu du tir phát 
triên 

Cong 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a. Sdir du nám trirOc 8.473.403.074 1.394.106.314 9.867.509.388 
- Tang trong närn 
Trongdó: - — 
- Tang vn trong nãm tnràc -- -- - - 
- Lài trong näm tnt/ic 
- Tang khác 

- Giãm trong nãm - 
Trong do: 
- Giâm vn trong nãm tnr/cc 
- L trong näm tru/ic 
- Giãm khác 
b. S dir du näm nay 8.473.403.074 - 1.394.106314 9.867.509.388 

- Tang trong näm 
Trong dO: 
- Tang v6n trong nãm nay 
- Lãi trong nam nay 
- Tang khác 

- Giãm trong nãm 
Trong dO: 
- Giãrn v6n trong nãm nay 
- L trong nm nay 
- GiOm khác 

." . -j c. o dir cuoi nani 8.473.403.074 - 1.394.106.3 14 9.867.509.388 

80 



S6cuóinäm S6dunAm 

8.473.403.074 8.473.403.074 

8.473.403.074 8.473.403.074 

Näm nay Näm tru&c 

8.473.403.074 
8.473.403.074 

8.473.403.074 
8.473.403.074 

8.473.403.074 8.473.403.074 

So cu61 näm 

Näm nay 

28.137.977 
581.525.870 

9.732.428.968 

1.394.106.314 
33.575 

So du nAm .0117?p 

1.394.106.3 14CONG TV 
1 334 175 TNHH H VU T(J 

IJNH KET 

247.431.695 KIEPOA 
735.190.631 TpuoC 

10.285.816.861 

Nãm tru'Oc 

Nam nay Näm tru'Oc 

13.539.631.079 18.447.334.302 

13.539.631.079 18.447.334.302 

S cu61 näm S dâu nAm 

34.898.688 

62.853.120 

34.898.688 

62.853. 120 

231.420.518 231.420.518 

CONG TY TNHH MTV DICH  VIJ CONG ICH QUIN 6 BAO CÁO TA! CHfNH 
S 42-44, ththng Chçi Lan, phuing 11, Qun 6, TPHCM Cho nãm tài chinh két thüc ngày 3 1/12/2022 

QUAN L NHA 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
Nm 2022 

V. Thông tin b sung cho các khoãn mvc  trinh bay trong Bang can di k toán Dcrn vf tInh: VND 

b) Clii tMt vn gop cüa chU 5O hthi 

- V6n dâu ftr cUa Nba nuàc 

Cong 

c) Các giao dch v v6n vOi các chü s0 hüu và phân phi c 
tüc, chia 19i nhun 

- Vn dAu tls cüa chü sâ hthi 
+ V6n gop du näm 
+ Vn gop tang trong kS' 
+ V6n gop giãm trong kS' 
+Vôngópcuôik' 

d) Các qu5 cüa doanh nghip 
- Qu5 du ti.r phát trin 
- Qu5' khen thumg, phüc lçii 

18. NGUON KINH PHf 

- Ngun kinh phi thrçc cp trong näm 
- Chi sir nghip 
- Ngun kinh phi can lai cui näm 

19. Ngun kinh phi dã hInh thành TSCD 

Chuyn vn nhà SHNN ttr v6n kinh doanh sang ngun kinh 
phI hinh thành TSCD (dà loai trr GTCL chung cii BInh Phi.'i 
do &rlc hInh thành tu ngun vn vay ngân sách là: 
4.084.279.625d) theo Biên bàn Kim tra Báo cáo Tài chInh 
näm 2012 cüa Chi Ciic Tài ChInh Doanh Nghip - Sâ Tài 
ChInh TP.HCM ngày 11/06/2014) 

Cong 

CAC KHOAN MVC  NGOAI BANG CDKT 

Tài san thuê ngoài 
Tài san n1in gi& h 
Ngoi t các lçai 
Yang tiên t 
NokhódôidAx&l 

Khách hang 
Xr l' các khoãn nq phãi thu tin thuê nhà SXKD thuOc 

SHNN ( Ba Triu Thj Gn mt b&ng 658 Q  Ph?m Van Clii) 

Xi'r l' các khoàn nq phãi thu tin thuê nhà SXKD thuOc 
SHNN ( Ong TrAn Sang t SX Tin Thành mt b&ng 
135/2D Hung Vtrong P6 Q6, 101/10E Phm Dmnh Ho P6 
Q6 101/2C Phm DInh H P6 Q6) 

XCr l các khoàn nç phãi thu tin thuê nhà SXKD thuOc 
3 SHNN ( Ong Phm Anh Hung mt bang s 241/25/3B Tan 

Hàa Dông P14 Q6) 

Xcr l' cac khoàn nçi phãi thu tin thuê nhà SXKD thuc 
3 SHNN ( Ong Lai Büu Ngoc mt bang 1003/2A Là G6m P8 

Q6) 

Xir l' các khoàn nç phãi thu tin thuê nhà SXKD thuc 
4 SRNN ( Ong Vô Van Khuyn mt bang Al Bis L' Chiêu 

Hoàng PlO Q6) 

Tang cong 
81 

20. 

a 
b 
C 

d 
d 

1 

2 

S tin s6 tin 

12.093.764 12.093.764 

121.574.946 121.574.946 



29.320.081.113 

Näm 2022 

3.983.501.391 
15.395.925.303 

200.740.218 
26.961.368 

7.776.565.379 

751.2 19.305 

3.071.909. 
1.388.5071 

183.886.633 
20.290.801 

7.492.554.323 

572.927.893 

28.134.912.964 12.730.076.657 

Ngu'O'i lap btAu K toán truO'n 
/ 

CM, ngày 06 tháng0l näm 2023 
Giám dAc 

• CONG TY TNHH MTV D!CH VV CONG ICH QUALN 6 

.S6 42-44, du&ng Chçi Lan, phithng 11, Qun 6, TP.HCM 
QUAN LY NHA  

. 

BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2022 — 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
Nm 2022 

• 
VI. Thông tin bô sung cho các khoãn myc trinh bay trên Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh 

• TONG DOANH THU BAN HANG vA 
CUNG CAP DICH 

• - Doanh thu cho thuê 

O - Doanh thu ban các can hQ thuOc  chung Cu' 
- Doanh thu thuê mat  bng 

• - Doanh thu nhà chung 

• - Doanh thu tin thuê dAt 

• - Doanh thu hoat dng chung ci' 243 Tan 
. Hôa Dông (Djch vii gi1 xe tAng hAm, thuê 

mat bang tAng trt) 

• - Doanh thu sCra chC1a 

• Cong 

• 2. GIA VON HANG BAN (TK 632) 

• - Hoat dng cho thuê 

.
- Hoat dng bàn các can h thuOc chung ci' 
- Hoat dng thuê mat  bang 

• - Hoat dng nhà chung ci' 

• - Hoat dng tiên thuê dAt 

.
- Hot dng chung Cu' 243 Tan Hôa Dông 

(Djch vy giO xe tAng hAm, thuê mat  bang 

• tAng trt) 

• 
Cong 

• CIII PHI QUAN LY DOANH NGHIP 

• 
(TK642) 

. Các khoän chi phi quãn l doanh 
nghip phát sinh trong k' 

• - Chi tit các khoãn chiAm ti'r 10% trâ 

• 
trén tng chi phi QLDN: 
+ Chi phi luang 

• - Các khoàn chi phi QLDN 

• 4. CHI PHI THEO YEU TO 

• - Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 

• 
- Thu chi h ngân sách nhà 
- Chi phI nhãn cong 

• - Chi phI khAu hao 

• - Chi phi djch vy mua ngoài 

.
- Chi phi khác bang tin 
Cong 

• . 
VII. Thong tin ye so liçu so sanh: 

Näm 2022 

Do'nvjtInh: VND 

Näm 2021 

5.168.669.540 4.289.443.479 
15.395.925.303 1.388.507.545 

200.740.218 19 6.105.555 
26.961.368 20.290.801 

7.776.565.379 7.492.554.323 

751.219.305 572.927.893 

Näm 2022 Nam 2021 

1.185.168.149 1.229.752.939 

1.042.344.703 1.175.217.473 
142.823.446 54.535.466 

Näm 2022 Näm 2021 

20.073.944.287 4.991.958.978 
1.144.906.309 1.157.296.724 

21.978.888 21.978.878 
62.201.804 45.354.508 

8.017.049.825 7.743.240.508 
29.320.081.113 13.959.829.596 

S6 1iu so sánh là s 1iu trên Báo cáo tài chinh cho nAm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 dã dtx?c kiêm toán 
bâi Cong ty TNHH Djch vi,i T.r vAn Tài chInh KA toán và ktAm toán PhIa Nam (AASCS). 
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