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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ WN 
s6 97, dtràng Phm Hu ChI, qun 5, thành ph H Chi Mirth 
BAO CÁO TAI CH!NH GIU'A NIEN DO 
Cho k' k toán 6 tháng k&  thüc ngày 30 tháng 6 nAm 2020 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Tai ngAy 30 tháng 6 nAm 2020 

CHI TIEU MA s6 
Thuyt 
minh 30/06/2020 

MAU B 01-DN 

Don vj tinh: VND 

01/01/2020 

A . TA! SAN NGAN HN 100 213.389.644.307 142.349.937.835 

I . Tin VA CAC khoAn tiro'ng throng tin 110 V.1 49.176.083.731 64.195.166.006 

1. Tin 111 39.176.083.731 20.145.979.406 

2. Các khoAn tuong ducmg tin 112 10.000.000.000 44.049.186.600 

II . Du tir tui chInh ngn han 120 V.2a 91.200.140.684 17.538.692.295 

Du tix nm giti dn ngày dáo han 123 91.200.140.684 17.538.692.295 

III . CAc khoAn phAi thu ngn han 130 55.003.265.768 36.085.187.128 

1. Phãithung.nhancüakháchhàng 131 V.3 45.687.775.238 30.247.394.591 

2. Trã truàc cho ngtthi ban ngân hn 132 V.4 5.212.765.321 6.974.169.150 

3. PhAi thu ng.n han khác 136 V.5a 9.854.162.173 2.191.987.615 

4. Dtr phông phãi thu ngn han  kho dôi 137 V.6 (5.75 1.436.964) (3.328.364.228) 

IV . A Hang ton kho 140 V.7 11.967.014.454 17.620.798.911 

Hang t6n kho 141 11.967.014.454 17.620.798.911 

V . Tài sAn ngn han  khAc 150 6.043.139.670 6.910.093.495 

1. ChiphItrãtrixâcng.nhan 151 V.8a 5.337.007.602 3.688.895.892 

2. ThuGTGTdixçckhutrr 152 568.042.267 3.221.197.603 

3 ThuvãcáckhoánkhácphAithuNhànuàc 153 V.0 138.089.801 

B . TA! SAN DA! HN 200 268.732.502.528 276.529.562.130 

I . CAc khoAn phAi thu dài han 210 8.292.634 8.292.634 

Phãi thu dài han  khác 216 V.5b 8.292.634 8.292.634 

I! . TAi sAn c dunh 220 198.020.898.322 206.393.165.553 

1. TàisAncdjnhhUuhInh 221 V.9 197.209.494.933 205.384.093.362 

Nguyen giá 222 768.407.825.657 755.413.510.123 

Giá trj hao mOn lu9ke' 223 (571.198.330.724) (550.029.416.761) 

2. Tài san c dinh vo hInh 227 V.10 811.403.389 1.009.072.191 

Nguyen giO 228 6.363.444.666 6.273.444.666 

Giá tn hao mOn 1u9/th' 229 (5.552.041.277) (5.264.3 72.4 75) 

III . 
A Bat dQng san dan tu' 230 

IV . TAi sAn do' dang dAi han 240 V.11 7.231.555.352 6.183.490.778 

Chi phi xây drng ci b.n dâ dang 242 7.231.555.352 6.183.490.778 

V . Du tu' tAi chInh dAi han 250 V.2b 8.330.000 8.330.000 

DAu tu n.m gitt dEn ngày dáo hn 255 8.330.000 8.330.000 

VI . TAi sAn dAi han  khAc 260 63.463.426.220 63.936.283.165 

Chi phi trA tnr6c dài han 261 V.8b 63.463.426.220 63.936.283.165 

TONG CONG TAI SAN 270 482.122.146.835 418.879.499.965 

Baa cáo nay là mt b ph4n hpp thành cCa Báo cáo tài chInh vàphái dwçic dpc kern vài Thuyit minh Báo cáo tài chinh 



C . 
I . 

CIII TIEU 

N% PIIAI IRA 
Ncr ngän h3n 

Ma S6 

300 
310 

Thuyt 
minh 

1. Phaitranguôibanngó.nhan 311 V.12 
2. Ngtrliimuafratiènthxàcngânh?n 312 V.13 
3. Thué va cãc klioân phãi np Nhà nuàc 313 V.14 
4. PhaitrangithilaodOng 314 
5. Chiphiphaitrangnhan 315 V.15 
6. Phaitrang&ihankhâc 319 V.16a 
7. Vayvancthutaichinhngânhan 320 V.17a 
8. Qukhenthuàng,phüc1Qi 322 V.18 

II . Nq dli han 330 
1. Phlitrãdlih?nkhlc 337 V.16b 
2. Vayvinthuêtlichinhdlihan 338 V.17b 
3. Thué thu nhp hoAn lai  phIl irl 341 V.19 

D . VON CHU sO HUt 400 
I . V6n chü so' hiru 410 V.20 

1. V6n gOp cUa chit sâ hflu 411 
CphiEuph thông có quyn bidu quyut 411a 

2.  Qu dAu tu phlt trlén 418 
3.  Lçii nhuân sau thué chua phIn ph6i 421 

Lçii nhudn sau thud chitaphdn phdi lity  kd dIn cult kj' 
trwó'c 421a 
Lçii nhudn sau thud c/mraphdn phli kj.) nay 421b 

H. Nguón kinh phi vl qu khlc 430 

TONG CQNG NGUON VON 440 

Thành ph6 H6 Chi Minh, ngày 18 thang 07 nlm 2020 

NGUYN Till KIM LOAN 
Ngu*i Iip biéu 

VU NB 
Ké toln triro'ng 

30/06/2020 01/01/2020 

276.337.663.834 202.037.183.389 
228.853.884.793 154.484.937.488 
116.514.506.362 91.386.763.201 

10.269.991.150 10.161.719.853 
14.664.794.463 13.550.039.289 
14.951.403.792 10.305.303.223 
30.858.242.409 10.711.847.966 
22.191.437.144 8.230.092.579 
10.428.258.880 5.615.559.054 

8.975.250.593 4.523.612.323 

47.483.779.041 47.552.245.901 
14.038.669.435 14.383.187.136 
31.918.374.991 31.933.564.311 

1.526.734.615 1.235.494.454 

205.784.483.001 216.842.316.576 
205.784.483.001 216.842.316.576 
130.000.000.000 130.000.000.000 
130.000.000.000 130.000.000.000 
63.849.723.527 63.849.723.527 
11.934.759.474 22.992.593.049 

942.434.827 
11.934.759.474 22.050.158.222 

482.122.146.835 418.879.499.965 

CONGTY 
CO PHAN 

CA'P N(JOC 

CH 

TUAN ANTI 
Gilm d6c 

CONG TY CO PHAN CAP NUC CHQ LON 
S6 97, dtrbng Pham Hthi Chf, qun 5, thành phó H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH GIUA MEN DO 
Cho k ké toán 6 thang két thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020 
Bang can dM ké toán (tiép theo) 

Bdo cáo nay là mt5t  b5  ph4n  hcip thành cáa Báo cáo tài chinh và phái thtçic dpc kern vol muyIt mink Báo cáo tài chink 
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MAU B 02-DN 
Don vi tInh: VND 

LUY KE 6 THANG 

NIm 2020 N8m 2019 
585.888.752.813 

668.3 13.800 

585.220.439.013 

534.833 .260.0 19 

50.387.178.994 

2.566.720.369 

1.569.670. 875 
1.569.670.8 75 

11.442.411.949 

25.287.587.839 

14.654.228.700 

53.045.426 

22.222.096 

30.823.330 

14.685.052.030 

2.459.052.395 

291.240. 161 

11.934.759.474 

78 
918  

CONG TV  

• COPHAN 
CAP NUOC 

dlla UJN 

522.215.351.401 

592.960.320 

521.622.391.081 

472.323.877.211 

49.298.513.870 

939.664.440 

1.269.677.8 18 
1.269.677.818 

8.9 14.753 .405 

20.080.133.144 

19.973.613.943 

1.007.023.011 

1.240.580.381 

(233.557.370) 

19.740.056.573 

3.385.048. 181 

221.305.862 

16. 133.702.530 

1.241 

1.24 1 

H TUAN ANH 
Giám d6c 

CONG TV CO PHAN cAp NIJOC CHQ LN 

S6 97, duhng Pham F1u Chi, qun 5, thành ph6 H Chi Minh 

BAO CÁO iAi CHINH 
Cho k' k toán 6 thang kat thüc ngly 30 thang 6 nãm 2020 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH 
Cho ky k toán 6 thang kt thüc ngIy 30 tháng 6 nãm 2020 

CHI TIEU 
M8 
s 

Thuyk 
minh 

QUY 11 

NIm 2020 N8m 2019 

1 Doanh thu ban hang và cung dp djch vi 01 286.989.006.158 267.884.600.754 

2 Các khoãn gilm trü doanh thu 02 71.606.613 504.342.917 

3 . Doanh thu thun v ban hang và cung dp dch vi 10 VI.1 286.917.399.545 267.380.257.837 

4 Giáv6nhàngbán 11 VI.2 269.396.661.188 238.193.372.916 

S . Lç'i nhun gp v ban hang và cung cp dch v 20 17.520.738.357 29.186.884.921 

6 Doanh thu hoat dong thi chinh 21 VI.3 2.255.065.168 689.804.718 

7 Chi phi thi chinh 22 VI.4 799.313.962 624.704.713 

Trong do: Chi phi lãi vay 23 799.313.962 624.704.713 

8 Chi phi ban hang 25 VL5 3.306.897.248 4.385.678. 187 

9 Chi phi quan I doanh nghip 26 VI.6 9.709.628.148 9.968.031.785 

10 . L9i nh4n thun tir hot dng kinh doanh 30 5.959.964.167 14.898.274.954 

11 Thu nhpkhác 31 41.376.208 885.03 8.304 

12 Chi phi khác 32 150.097.323 991.905. 809 

13 . Lqi nhuãn khác 40 (108.721.115) (106.867.505) 

14 . Tng Içi nhun k toán triró'c thud 50 5.851.243.052 14.791.407.449 

15 Chi phi thuê thu nhâp doanh nghiép hién hânh 51 VI.7 880.965.021 2.496.167.495 

16 Chi phi thu thu nhap doanh nghip hoIn Iai 52 291.240.161 221.305.862 

17 . Lqi nhun san thu thu nhâp doanh nghiëp 60 4.679.037.870 12.073.934.092 

18 . Lli co ban trn c phiu 70 VL9a 360 929 

19 . Lãi suy giam trên c phiu 71 VL9b 360 929 

Thành ph6 H chi Minh, ngiy 18 thang 07 nlm 2020 

NGUYEN THI KIM LOAN VU-TfffiiU QUNH 

Ngui Ip biu K tom trir6ng 
Báo cáo nay là mt5l b4 ph4n hçxp thành cOo Báo cáo íàì chin/i vàphái du'pv doc kèni vái ThuyEf minh Bao cáo àí chin/i 



jT1jJQUNH 

K toln trnthng 

CONG TY 
cO PHAN 

cAp NIJOC 

CHçJL' 

TUAN ANH 

GiIm 06c 

CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 

S6 97, 6u6ng Pham Hthi Chi, qun 5, thành ph6 H6 Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHINH GIUA MEN DO 

Cho kS'  k toán 6 thang kt thOc ngay 30 thang 6 nAm 2020  

BAO CÁO LUt CHUYEN TIEN TE 
(Theo phirng pháp gián tip) 

Cho k3' k tom 6 thang kt thOc ngày 30 thang 6 nmm 2020 

MAU B 03-DN 

Don vi tinh: VND 

CHI TIEU 

I . Liru chuyn tin tr hoot dng kinh doanh 

1. Liinhu?intrwo'cthue2  

2. Dzeu c/tin/i c/to cac klzoan 

- Khu hao TSCD Va BDSDT 

- Các kholn di.r phOng 

- LII, 16 tir hogt dOng d6u tu 

- Chi phi III vay 

3. Lri nhuIn tI.chort d5ng kink doanh trwó (hay doxi  van lou cl5ng 

- Tang, giIm cac khokn phIl thu 

- Tang, giàm hang t6n kho 

- Tang, giIm cIc khoIn phIl trI (Khong k 111 vay phIi trI, thu thu 
nhâp doanh nghiep phIl n0p) 

- Tang, giIm chi phi trI truóc 

- Tin ID vay dl trI 

- Thu thu nhâp doanh nghip dl nôp 

- Tin chi khIc cho hoat dOng kinh doanh 
Lou chuyan tian f/,uin tfr koit d3ng kink doank 

II . Lou chuyn tin tir hot dng du to 

1. Tin chi d mua sam, xay dtmg TSCD vl dc tIi sIn dli han  khIc 

3. Tin chi cho vay. mua dc cong ci nçi cUa don vi khác 

4. Tin thu hi cho vay, bIn Iai dc cong cu no cOa don vj khlc 

5. Tin thu ID cho vay, c6 tOc vl loi nhuân duçic chia 
Lou ckuyin tien tkuan tfrhort djng dau to 

III . Lou chuyn tin tr hot dng tli chinh 
Tiên thu tO di vay 
Tin trl no g6c vay 
C6 tOe, lçni nhun dl trI cho chO sO hcru 
Lwu chuyn tian thuan tfr koit dng tài chIn/i 

Lou chuyn tin thun trong k5' 

Tin vI twang throng tin du k5' 

Anh ho/mg c/ia thay d61 t giá h6i doli quy d61 ngoai tê 

Tin vI tu'ang throng tin cu6i k3' 

ThInh ph6 H6  chi Minh, ngày 18 thang 07 nlm 2020 

MI s6 
Thuyt 
minh 

Tfr 01/01/2020 
dn 30/06/2020 

Tü 01/01/2019 
dn 30/06/2019 

01 14.685.052.030 19.740.056.573 

02 22.566.560.910 23.299.046.972 

03 2.423.072.736 

05 (2.566.720.369) (839.824.146) 

06 1.569.670.875 1.269.677.818 

08 38.6 7Z 636.182 43.468.957.217 

09 (17.201.066.064) (7.582.973.909) 

10 5.653.784.457 832.173.192 

11 49.007.024.787 (2.567.668.275) 

12 (1.175.254.765) 1.179.079.367 

14 (1.616.032.356) (798.917.502) 

15 (2.630.851.787) (2.631.177.025) 

17 (4.890.954.775) (3.386.822.333) 

20 65.824.285.679 28.512.650.732 

21 (12.881.458.663) (22.551.881.826) 

23 (106.923.886.184) (57.800.355.526) 

24 33.262.437.795 43.796.753.234 

27 941.700.592 1.881.134.214 

30 (85.601.206.460) (3 4.6 74.349.904) 

33 7.566.950.506 9.129.737.380 

34 (2.769.440.000) (2.267.440.000) 

36 (39.672.000) (29.091.250) 

40 4. 75Z838.506 6.833.206.130 

50 (15.019.082.275) 671.506.958 

60 64.195.166.006 32.462.303.526 

61 

70 V.1 33.133.810.484 

NGUYEN THI KIM LOAN 

Ng.rOi 1p  biu 
Báo cáo nàylà m41 b4ph4n hçxp thành cOa Báo cáo tài chinh vàphái dwç.rc dcc kàm vái Thuye't minh Báo cáo fài chinh 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LON 

S 97, dizng Pham HQu ChI, quân 5, thành ph Ho ChI Minh 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k' k toán k& thüc ngày 30 tháng 06 nám 2020 

MAU B09-DN 

I. DAC DIEM HOT DQNG CUA CONG TY 

1. HInh thüc s& hfru vn 

Cong ty C phn Cp nuàc Chç Lan (ten giao djch: Cho Lon Wasuco JSC) là Doanh nghip thrçic 
cô phan hóa tr Doanh nghip nhà ni.rOc — Chi nhánh cap nisàc Chq Lan thuc Tong Cong ty cap 
nixâc Sài GOn. Cong ty hot dng theo Giy chüng nhn dang k kinh doanh so 4103005924 ngày 
16 tháng 01 nãm 2007 do Sâ Kê hoach và Dâu tu TP. Ho Chj Minh cap. 

Trong qua trInh hoQt dng, Cong dã thrQ'c Sà KI hogch và Du tu TP. H ChI Minh c4p b sung 
các Giáy ching nhn dàng kj kinh doanh dàng 5 thay do! nhu sau: 

- Giy chIrng nhn dang k kinh doanh däng k thay di 1tn thir nht 1n thr nht ngày 02 tháng 06 
näm 2008, chuân y vic bô sung mOt so nganh nghê kinh doanh. 

- Giy chirng nhn dang k kinh doanh dang k thay di thn thtr hai s 0304797806 ngày 16 tháng 
05 nm 2012, chuân y vic thay di ngu1i di din theo pháp 1ut Ong Lê Tr9ng Hiu thay the Ong 
Phm Manh Dirc. 

- Giy chirng nhn dng k' doanh nghip dang k)' thay d6i thn thu bass 0304797806 ngày 18 tháng 
5 näm 2018, chuân y viêc thay dôi ngu'i dai din theo pháp 1ut là Ong HuS'nh Tuân Anh thay the 
Ong Lê Tr9ng Hiêu 

C phiu ciia Cong ty duçc phép niêm y& ti Sâ Giao djch Ching khoán thành ph6 H ChI Minh ( 

theo Quyêt djnh so 223/2010/QD-SGDHCM ngày 20 tháng 10 nãrn 2010 cUa Sâ Giao djch ChOng 
khoán thành phô Ho ChI Minh vâi so hrqng 13.000.000 cô phiêu niêm yet tirang irng 
130.000.000.000 VND. Ngày 11 tháng 01 näm 2011, cô phiêu cUa Cong ty Co phân Cap nuOc Chçi 
Lan dã chInh thüc di.xçic niêm yet ti Sâ Giao djch Ching khoán thành phô Ho ChI Minh vâi ma 
chüng khoán là CLW. 

• Vn diu I : 130.000.000.000 VND 

S c phiu : 13.000.000 c phiu 

Mnh giá : 10.000 VND/c phiu 

• Tru sa hot dng 

Dja chi : S 97 &rmg Phm HQu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh 

Diën thoai : (84-28) 3 9552 354 

Fax : (84-28) 3 9550 424 

Mãsthu :0304797806 

2. Linh vtrc kinh doanh 

LTnh vrc kinh doanh cOa Cong ty là thrnmg mi, djch vii. 

ThuyéCt minh nay là môt b phan  hp thành và du-cxc dcc cIrng vói Báo cáo là! chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NTIOC CHq LON 

S 97, &rng Phm Hu Chi, qu.n 5, thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO TAT CHINH 
Cho k' k toári k& thOc ngày 30 tháng 06 näm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

3. Ngành, ngh kinh doanh 

- Quàn l, phát trin h thng cp nuâc, cung Crng, kinh doanh nt.rOc sch cho nhu cu tiêu dOng và 
san xuât (trên dja bàn &rçlc phân cong theo quyêt djnh cOa lông Cong ty cap nuâc Sài GOn); 

- Tu vn xây dung cong trInh cp nuâc — dan diing — cong nghip (trr: khão sat xây drng, giám sat 
thi công); 

- Xây drng cong trInh cp nirde; 

- Thit kê xay dirng cong trInh h t&ng k' thut do thj; 

- Lpdn; 

- Thm tra thi& k; 

Tái 1p mt &rOng di V6j Cong trInh chuyên ngành dip ntróc; 

- Giám sat thi cong xây d%rng cong trinh dip thoát nu6c; 

- Mua bàn may móc, thi& bj, vt tu ngành dip nir6c; 

- Dai l k' gUi hang hóa.I. 

4. Chu ki san xut, kinh doanh thông thirOng 

Chu k' san xu.t, kinh doanh thông thu'ng cUa Cong ty dirc thrc hin trong thi gian không qua 12 
tháng. 

5. Dc diem hot dng cüa Cong ty trong k5' k toán CO ãnh huOng trQng yu dn Báo cáo tài 
chInh 

Cong ty hin clang hoat dng trong linh virc cung dip ncrâc sch phiic vii nhu diu thit yu cho tiêu 
dUng và san xuât, cOng vói sr phat triên cUa h thông do thj, h thông h tang k' thi4t nói chung và 
h thông cong trinh dip nuâc nói riêng tOng buâc dcrcc dâu tu' xây drng dông bO nhäm clap Ung các 
nhu câu cüa x hi là sir gia tang ye các chi phi iap dt h thOng, rnng luOi cap ncrâc. Do d.c thU 
ngành nghe, hang näm Cong ty dêu phat sinh các khoãn chi phi gän dOng ho nuOc miOn phi cho 
khách hang theo quy djnh ti Nghj djnh 117/2007/ND-CP ngày 11 tháng 7 näm 2007, so lcrqng gän 
mâi dông ho ncrc mOi näm là khác nhau, can cr theo kê hoach phát triên mng luâi cap nudc sch 
cho dan. Qu 2 nam 2020, Cong ty tm ghi nh.n toàn b chi phi ganmâi dông ho nu6c cUa qu 2 
näm 2020 vao KOt qua hoat dng kinh doanh trong kS',  thay vi phân bô dan vào Két qua kinh doanh 
trong thi gian hUu ding cUa cOng ho ncr6c. Vic thay dôi thOi gian phân ho chi phI nay có ãnh 
hirâng trong yOu tâi Bàn cáo tài chInh cUa Cong ty trong näm nay (Xem thuyOt minh so 111.2). 

6. Tuyên b v khã náng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 

S lieu so sánh là s lieu cUa Báo cáo tài chInh dà dcrqc kim toán cho kS'  k toán näm kt thUc ngày 
31 thang 12 näm 2019 vàbáo cáo tài chinh qu 2 näm 2019 

7. Nhân viên 

St lu'ong nhân viOn cUa Cong ty ti ngày 30 thang 06 näm 2020 là 457 ngithi (ti ngày 31 tháng 12 
nàm 2019: 461 ngui). 

Thuyê't minh nay là m5l b5 phan  hcp thành và du'çrc dQc cüng vái Baa cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHq LN 
S 97, disông Phm Hüu ChI, qun 5, thành phi H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán kt thOc ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

II. KY KE TOAN, D(JN VI TIEN T S1 DUNG  TRONG KE TOAN 

1. K'kétoán 

Ki k toán nm cüa Cong ty b&t du tir ngày 01 tháng 01 và k& thOc t?i  ngày 31 tháng 12 hang näm. 

Näm 2020 là k' k toán näm thir 14 cOa Cong ty k tir ngày chinh thirc chuyn sang cong ty C6 

phân. 

2. Don vj tin t sir diing trong k toán 

Dan v tin t sir ding trong k toán là D6ng Vit Nam (VND). 

III. CHUAN MIC VA CHE oQ KE TOAN AP DUNG 

1. Ch d k toán áp ding 

Cong ty áp diing Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT-
BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 cUa Bô Tài chInh, Thông tu' 53/2016/TT-BTC ngày 21 thàng 3 
näm 2016 süa dôi, b6 sung mOt so diêu cUa Thông tu 200/2014f[TBTC, các Chuân mirc kê toán 
Viêt Nam do Bô Tài chInh ban hành và các van bàn süa dôi, bO sung, hiiâng dan thirc hin kern 
theo. 

2. Thay d61 u*c tInh k toán C 

Nhtr da trInh bay a thuyt minh s6 1.5, do dc thO ngành ngh& hang näm Cong ty du phát sinh các 
khoán chi phi gãn dOng ho niiâc min phi cho khách hang theo quy djnh ti Nghj djnh 
117/2007/ND-CP ngày 11 tháng 7 nam 2007, so luqng gân mâi dOng ho nuàc môi näm là khác 
nhau, can ccr theo kê hoch phát triên mng liith cap rnxdc sch cho dan. Qu' 2 näm 2020, Cong ty 
tm ghi nhn toàn bO chi phi gàn mâi dông ho niiâc cUa qu 2 nam 2020 vào Kêt qua hoat dng 
kinh doanh trong ks', thay vi phân bô dan vào Kêt qua kinh doanh trong thai gian hitu diing cUa 
dông ho nuâc. 

3. Tuyên b6 v vic tuân thu Chuân miic k toán và Ch dO ké toán 

Ban Giám d6c dam bàn da tuân thU dy dU yêu cu cUa các Chun mirc k toán, Ch dO k toán 
doanh nghip Vit Nam hin hânh trong vic 1p  và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

IV. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau day là các chInh sách k toán chU yu duc Cong ty áp diing trong vic 1p Báo cáo tài chInh: 

1. Co s& 1p  Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chinh duçrc trInh bay phO hap vdi Chun muc k toán, Ch dO k toán doanh nghip 
Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p  và trInh bay Báo cáo tài chinh. 

2. Uó'c tinh ké toán 

Viêc lap Báo cáo tài chinh man thU theo các Chun muc k toán Viêt Narn, Ch dO k toán doanh 
nghip Vit Nam và các quy djnh hin hành có lien quan ti Vit Nam yêu cáu Ban Giám dôc có 
nhtrng txOc tinh và giá djnh ánh hirâng den s6 liOu ye cOng na, tài san vàvic trInh bay các khoãn 
cong ncr và tài san tiêm tang ti ngày 1p  Báo cáo tài chInh cOng nhu các so lieu ye doanh thu và chi 

Thuyê't minh nay là m51 b phn hçrp thành và dwyc &'QC cOng v&i Báo cáo tàé chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIY(C CHQ L(N 
só 97, du?ing Pham Hüu ChI, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho ky ke toán ket thuc ngay 30 thang 06 nam 2020 
Thuy& minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

phi trong su6t k5' hoat dng. Mc dii các tthc tInh k toán duqc 1p b&ng t& cà sr hiu bit cüa Ban 
Giám doe, so th?c tê phát sinh CO the khác vâi các uác tInh, giã djnh d.t ra. 

3. Cong du tài chInh 

Ghi nhân ban du  

Tài san tài ch(nh 

Tài san tài chInh duçic phãn 1°ai  mt cách phii hcip cho mic dich thuyt minh trong Báo cáo tài 
chInh bao gôm các nhóm: tài san tài chInh &rqc ghi nhn theo giá trj hçip 1' thông qua Báo cáo kêt 
qua hoat dng kinh doanh, các khoãn dau tu näm giU den ngày dáo han,  các khoãn cho vay và phâi 
thu, tài san tài chInh san sang dê ban. Vic phân loai các tài san tài chinh nay phii thuc vào ban 
chat và miic dIch cCa tài san tài chInh va dtrçic quyêt djnh tai  thOi diem ghi nhn ban dâu. 

Tai thtM diem ghi than ban dau, tài san tài chinh duçic xac djnh theo giá mualchi phi phát hành cong 
the chi phi phát sinh khac lien quan trirc tip den vic mua, phát hành tài san tài chInh do. 

Tài san tài chInh cUa Cong ty gm tin và các khoán ti.rcmg duxrng tin, du tir nm giQ d6n ngày 
dáo han,  phai thu cUa khách hang, phái thu khac. 

Nqphâi Ira tài chmnh 

Nçi phái trá tài chinh dtrqc phân loai mt each phii hqp cho miic dIch thuyét minh trong Báo cáo tài 
chinh bao gôm các nhóm: nçi phãi trã tài chInh duçic ghi then theo giá trj hcip 1 thông qua Báo cáo 
kêt qua hoat dng kinh doanh, các khoán nq phai trã tài chinh duqc xác djnh theo giá trj phán bô. 
Vic phân loai các khoán nr tài chinh phii thuôc vào bàn chat và muc dIch cüa khoãn nçi tài chInh 
va duqc quyêt djnh tai  th?ii diem ghi nhn ban dâu. 

Tai thii dim ghi nhn ban du, cac khoãn nç phãi trá tài chInh &rçic xác djnh theo giá phát hành 
cong các chi phi lien quan trrc tiêp den vic phát hãnh nq tài chInh do. 

Nci phái trã tài chinh ciia Cong ty bao gm phài trà nguii ban, chi phi phài trà, phài trá khac, vay và 
ny thuê tài chInh. 

Ba tnt cdc cong cy tài chmnh 

Các tài san tài chInh và nç phài trà tài chinh dirge bii trir va giá tn thun s dirge trinh bay trên Bang 
can dôi k toán nêu và chi nêu, Cong ty CO quyên hcrp pháp thi hành vic bU trir các giá trj dA thrgc 
ghi nhn nay và cO djnh bii trir trên ca st thuán, hoc thu &rçcc các tài san và thanh toán phãi Ira 
dông thii. 

Dánh giá lai sau lAn ghi nhán ban dAu 

Hin tai,  chua có quy djnh v dánh giá lai  cong ci tài chinh sau khi ghi then ban dAu. 

4. Tin và các khoãn tuong dirong tin 

Tin bao gm tin m.t, tin gin ngân hang khOng k' han,  tin dang chuyn. Các khoàn tirung dircmg 
lien là các khoán dâu tu ngän han  có thai han  thu hôi hoc dáo han  không qua 3 tháng, có khã nang 
chuyen dôi d.ê dàng thành mt lucmg tiên xac djnh va không có nhiêu rüi ro trong chuyên dôi thành 
tiên tai  th&i diem lap Báo cáo tài chInh. 

5. Các khoãn dAu tLr tài chInh 

Các khoãn dAu tis tài chInh cUa COng ty th hin các khoán d&u tir nm gut dn ngày dáo han. 

Các khoàn dAu tu dirge phan loai là nm git dn ngày dáo han  khi COng ty cO djnh và khà nang 
gut den ngày dáo han.  Các khoãn dáu tir näm giU den ngày dáo han  bao gôm: Các khoán tien gin 

Thuyt minh thy là mat  bç5phn hop thành và thfçic dQC cüng vái Báo cáo tài chInh 
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ngân hang có k' han,  trái phiu, c6 phiu ru dãi ben phát hành bt buOc phãi mua Ii tai  rnt thO'i 
diem nhât djnh trong tixo'ng lai. 

Các khoãn du tir nm giti dn ngày dáo han  duçic ghi nhn ban du theo giá gc bao gm giá mua 
và cãc chi phi lien quan den giao djch mua các khoãn dâu tir. 

Thu nhp tr các khoàn du tix nâm gitt dn ngày dáo han  duçic ghi nhn vào doanh thu hoat  dng tài 
chInh trong ks'. 

Di vói các khoán du tir n&n gi dn ngày dáo han,  nu chira duçic 1p d%r phOng phãi thu khó dOi 
theo quy djnh cüa pháp lutt, Cong ty tiên hành dánh giá khà näng thu hôi. Khi cO các bang chüng 
chäc chän cho thây mt phãn hoäc toàn b khoân dau tir Co the không thu hôi duqc và s ton that 
duçic xác djnh mt each dáng tin cy thI ton that dtrçic ghi nhn vào chi phi tài chinh trong k5' và 
giãm tri'r trijc tiêp giá frj dâu tir. 

Lãi/ l khi thanh l, nhuqng ban các khoán du tu' nm gilt dn ngày dáo han  dircc ghi nhn vào 
Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trong kS'. 

6. Các khoãn phãi thu 

Các khoán phãi thu dirqc trInh bay trên Báo cáo tài chInh theo giá trj ghi s các khoãn phãi thu cUa 
khách hang và phài thu khác sau khi can trir các khoãn dç phOng ducic 1p cho các khoân phãi thu 
kho dOi. 

Phài thu cUa khách hang gm các khoân phãi thu mang tInh cht thtrang mai  phat sinh tr giao 
djch CO tInh cht mua - ban gilta Cong ty va nguo'i mua là don vj dc 1p  vOi Cong ty bao gôm 
cac khoãn phài thu ye tiên ban hang, phài thu tin thi cong xây dirng các cong trinh, phài thu 
djch vi cung cap. 

Phài thu khác gm các khoãn phãi thu không có tinh thiro'ng mai,  không lien quan den giao 
djch mua - ban, bao gôm các khoãn phãi thu tao  ra doanh thu tài chInh, nhir: phài thu lài tiên 
gi'ri, lãi cho vay, cô tCrc và lqi nhun duqc chia; các khoán phài chi hO ben thu ba duqc quyên 
nhn 1a,  các khoãn phái thu không mang tinh thucmg mai  nhir cho muçm tài san, phài thu vO 
tiên pht, boi ththmg, tam  1'rng nhân vien; các k qu5, k cuqc và các khoàn phãi thu khác. 

Di1r phOng nçc phãi thu kho dOi duc 1p cho ti'rng khoãn nq phài thu dà qua han  thanh toán tir 6 
tháng trâ len ho.c d%r kiên mirc ton that có the xày ra tai  ngày Bão cáo tài chinh dOi vài các khoàn 
nq phài thu chua qua han  thanh toán nhung Cong ty thu thp duc các bang chimg xác djnh to chic 
kith te da phá san, dã ma thu tiic pháp san, dä bO trôn khOi dja diem kinh doanh; d6i tirqng nçi dang 
bj các co quan pháp lut truy to, giam gilt, xét xCr, dang thi hành an hoc dang mac bnh hiem ngheo 
(co xác nhân cüa bnh vin) hoc dä chét hoc khoãn nçi dà dirçic Cong ty yeu câu thi hành an 
nhimg không the thc hin duçcc do dôi tuçmg nq bO trôn khOi ncii Cu trü; khoãn nçi dà duqc Cong ty 
khOri kin dOi nq nhu'ng bj dinh chi giài quyêt vii an. Tang, giàm so dir di,r phOng phài thu khO dOi 
duqc bach  toán vào chi phi quãn 15' doanh nghip trong Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trong 
k5'. 

7. Hang tn kho 

Hang tn kho &rcic xác djnh tren co sa giá tMp hon gitta giá g6c và giá ftj thun có th thirc hin 
duqc. Giá gôc hang ton kho bao gôm chi phi nguyen 4t lieu tr%rc tiep, chi phi lao dng trrc tiêp và 
chi phi san xuat chung, nêu có, dê cO duçic hang ton kho 0 dja diem và trg thai hin tai. 

Giá g6c cOa hang tn kho &rqc xác djnh theo phirong pháp bInh quân gia quyn và duqc hach  toán 
theo phucrng pháp kê khai thir&ng xuyen. 

Thuydt minh nay là m5t b5 phan  hcip thành và du-çxc doc cling vái Báo cáo tài chlnh 
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CONG TY CO PHN CAP NIXOC CHQ LN 
S 97, dithng Pham HOu Chi, quân 5, thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHINH 
Cho kSi  k toán k& thOc ngày 30 tháng 06 näm 2020 

Thuyêt minh Báo cáo tài chInh (tip  theo)  

Giá trj thun Co th thirc hin &rçic &rcic xàc dnh bang già bàn irdc tInh trir các chi phi d hoàn 
thành cüng chi phi tiêp thj, bàn hang và phân phôi phát sinh. 

8. Tài san c dnh hU'u hInh và khu hao 

Tài san c djnh hU'u hInh duc trinh bay theo nguyen giá trr giá tr hao mOn lQy k. 

Nguyen giá tài san cé djnh hitu hInh bao 
tip dn vic dua tài san vào trng thai sn 

Nguyen giá tài san c dnh hiu hinh do 
xuât th%rc tê phát sinh cong chi phi lap dt 

Tài san c dinh httu hInh &rçlc khu hao 
uOc tinh, ciii the nhi.x sau: 

gm giá mua và toân b các chi phi khàc lien quan trirc 
sang sir ding. 

tir lam, tr xây dirng bao gm chi phi xây dimg, chi phi san 
va chy thü (nêu co). 

theo phisrng pháp du?mg th&ng dira trên thii gian httu dicing 

So näm 

Nhà xu'ng, vt kin trOc 25 — 50 

May moe thi& bj 05— 10 

Thi& bj van phOng 03 — 08 

PhuGng tin 4n tài 06 — 10 

Phiicing tin truyn dn 10 —30 

Khi tài san c djnh hu hInh dirge ban hay thanh 12, nguyen giá và giá tr hao mOn lüy k dirge xóa 
s và các khoàn läi hoc 1 phát sinh do bàn hay thanh 1 tài san dirge heh toán van kêt qua hoat 
dng kinh doanh trong kS'. 

9. Tài san c djnh vô hInh và khãu hao 

Tài san e djnh eda Cong ty the hin phân mm may tinh. 

Phdn mm may tInh 

Phn mm may tInh là toàn b eáe chi phi ma Cong ty d chi ra tinh dn thi dim di.ra phn mm 
sir diing. Phân mêm may tinh dirge khu hao theo phiwng pháp ththng th&ng t' 2 - 3 näm. 

10. Chi phi xây dijng cir ban d& dang 

Chi phi xây dirng e bàn dd dang th hin ehi phi xây drng cc' bàn eãe cong trInh, tài san và ehi phi 
sCra chUa iOn tài san cô djnh ehira hoàn thãnh tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh. 

('hi ph! xây drng co' bàn các cong trInh, tài san 

Chi phi xây dirng cc' bàn các cong trInh, tài san bao gm toàn b chi phi cn thi& d xây dirng mdi, 
hoäc cãi tao,  nàng cap, mO rông, lien quan den cáe cong trInh, tài san phi,ic vv cho miic dich san 
xuãt, kinh doanh cUa Cong ty cOn dO dang tai  ngày 1p Báo cào tài chinh. 

Chi phi sfra chfra lO'n tài san c6 djnh 

Chi phi sira chi:ta lOn tài san c djnh là toàn b chi phi phát sinh thrc t lien quan dn vic sra chita, 
cài tao,..  tài san cô djnh. Khi cong viec sirn chtta iOn tài san cô djnh hoàn thành, chi phI sOa chüa iOn 
tài san cô djnh duc ket chuyên chi phi vào kêt qua hoat dng kinh doanh trong k' (nêu chi phi sOn 
ehUa iOn tài san co dnh giá trj nhO)/ chi phi sOn ehita iOn tài san cô djnh dirge kêt chuyên vào "Tài 

ThuyEt minh nay là m.3t b3 phan hcrp thành và dwic dQc cling v&i Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NTXOC CHQ LON 
S 97, ththng Pham Hu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CH!NH 

Cho k toán k& thác ngày 30 tháng 06 näm 2020 

Thuyêt minh Báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

san c dinh" khu hao theo th&i gian si:r dung huiu Ich (chi phi sira chtta iOn tài san c dnh giá trj iOn 
và lien quan den nhiêu k' san xuât kinh doanh). 

11. Chi phi trã tru*c 

Chi phi trã truOc th hin khoãn chi phi mua báo him nhân thQ cho nhân viên, chi phi gn mOi và 
thay the dng ho nu0c, chi phi cài tao  ông mic và chi phi khác. 

Các chi phi trã truOc duqc phân b vào kt qua hoat dng kinh doanh trong k5' theo phuang pháp 
&thng thang trong thi gian không qua 12 tháng hoc mt chu k' san xuât, kinh doanh thông 
thiràng kê tir thai dim trã truOc dixçic phán ánh vào "chi phi trá trithc ngan han";  ngrçc  lai,  các chi 
phi trã truOc có thai han  trên 12 tháng hoäc han mOt  chu k' san xuât, kinh doanh thông thuing kê 
tr thai diem trá truOc dizçic phàn ánh vào "chi phi trá truOc dài han". 

Các chi phi trà tru6c dài han  duqc phân b trong khoáng thai gian trá tru'Oc hoc thai gian ma các 
lth Ich kinh tê tixang üng du'qc tao  ra tir các chi phi nay nhis sau: 

- Chi phi thay dng h ntxOc djnh kS',  chi phi cãi tao  ng mic duqc phân b vào k& qua hoat dng 
kinh doanh trong k' theo phuang pháp diiang thAng trong thyi gian tr 2 den 3 nrn. 

- Các chi phi trà trix6c dài han  khac bao gm chi phi cong cii, ding ciii và chi phi süa chUa van 
phông lam viec, duuc phân bô vào Kêt qua hoat dng kinh doanh trong k' theo phixang pháp 
duang thâng trong theii gian 2 nãm. 

12. Các khoãn my phãi trã và chi phi phãi trã 

Các khoãn nç phài trà và chi phi phãi trã duçc ghi nhn cho s tin phai trã trong tuang lai lien quan 
den hang hóa va djch vii d nhn dirçc. Chi phi phài trã duçic ghi nhn di,ra trên các uOc tInh hqp l' 
ye so tin phâi trã. 

Vic phãn loai các khoàn phãi trã là phai trà ngu?Yi ban, chi phi phài trã và phái trá khác duqc thrc 
hin theo nguyen täc sau: 

- Phãi trã ngu'ñ ban phãn ánh các khoãn phai trà mang tInh cht thi.rang mai  phát sinh tir giao djch 
mua hang hóa, djch vJj, tài san và ngirai bàn là dan vj dc 1p vói Cong ty, bao gôm Ca the khoãn 
phãi trà khi nhp khâu thông qua ngu&i üy thác. 

- Chi phi phài trà dung d phan ánh các khoãn phãi trá cho hang hóa, djch vi d nhn &rcic tir 
nguai ban hoc d cung cap cho ngr&i mua trong k' báo cáo nhung th%rc tê chua chi trã do chua 
có hôa dan hoäc chisa dO h sa, tài lieu k toán, dupc ghi nhn vào chi phi san xuât, kinh doanh 
cCia kS'  báo cáo. 

- Phãi trã khác phàn ánh các khoãn phai trã không cô tinh thuang mai,  không lien quan dn giao 
dich mua, bàn, cung cap hang hóa dich vu, bao gôm các khoàn phai tra lien quan dn chi phi tài 
chInh, nhu: cô tc và lqi nhun phai trã; các khoàn phãi trã không mang tinh chat thuang mai  nhir 
phái trà bôi thuang, phãi trà ye các khoàn BHXH, BHYT, BHTN, KPCD,... 

13. Vn chü s& hüu và phân phôi Iqi nhun thuãn 

Cocu vin chü sOhfru 

Vn chU sO hUu cOa Cong ty bao gm: 

- Vn du tu cOa chO sO hU'u duçxc ghi nhn theo s6 thirc t dã du tu cOa các cô dông. 

- Qu du tu phát trin dime trich ip tir igi nhun sau thud thu nhp doanh nghip và duccc sO 
diing vào vic dâu tir mO rng quy mô san xuât, kinh doanh hoc dâu tu' chieu sâu cOa Cong ty. 

Thuyèt minh nay là mót b5 phan  hçip thành và du'çic dQC cling v&i Báo cáo tài chInh 
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S 97, dthng Pham Hu ChI, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 

Cho kS'  k toán kt thüc ngày 30 tháng 06 nàm 2020 

Thuyêt minh Báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

- Lqi nhuân sau thu ehua phân ph6i là s lai nhun tr eác hot dng eUa Cong ty sau khi trir (-) 
eáe khoàn diêu chinh do áp ding hi to thay dôi chInh sách kê toán và diêu chinh hôi to sai sot 
tr9ng yêu cOa eác näm trixâc. 

Phân phái 10 nhuin thun 

Lri nhuân thu&n sau thu thu nhâp doanh nghip dtrçie ehia cho cac c dông sau khi ducyc Dai 
hi dng CO dông phê duyt và sau khi dä trIch ltp các qu theo Diêu l Cong ty và cáe quy djnh 
cOa Pháp lust Vit Nam. 

Vice phan phi ion nhun cho các c dOng dirge can nh&c dn the khoãn minic phi tin t nm 
trong igi nhun sau thuê chira phân phôi có th ánh huô'ng den luOng tiên và khà näng chi trà cô 
tOc nhu lãi do dánh giá li tài san mang di gop von, lâi do dánh giá li các khoàn mic tiên t, 
các cong cii tài chInh và các khoàn miic phi tiên t 

- C tire dirge ghi nhn là n phãi trã khi dirge Di hi dng c dông phê duyt. 

- Cong ty trIch 1p the qu tü lgi nhun thun sau thud thu nhp doanh nghip cUa Cong ty theo 
áê nghj cUa Hi dong quãn trj và dirge eàc cô dong phê duyt ti Dai  hi dong eô dOng thu'ng 
niên. 

> Qu du tu' phát trin: Qu nay dirge trIeh 1p  nhm ma rng hot dng kinh doanh hoe 
du tu chiêu sâu eUa Cong ty. 

> Qu5 khen thiràng, phüe igi: Qu5 nay dirge trIch 1p nhAm khen thirO'ng và khuyn khIch, dãi 
ng vt chat, dem li phCic igi ehung và nâng eao di song v.t chat và tinh than cho cong 
nhân viên và the hoat dng xL hi. 

14. Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu bàn hang dirge ghi khi dng thai thôa man tt cá näm diu kin sau: 

(a) Cong ty dã ehuyn giao phn lan rüi ro và igi Ich gán lin vdi quyn sO hitu san phm hoc 
hang hóa cho ngui mua; 

(b) Cong ty khong cOn nm giO' quyn quán I hang hóa nhi.r ngirOi sO hitu hang hóa hoc quyn 
kiêm soát hang hoa; 

(e) Doanh thu dirge xáe dtnh  tircrng di chc ch.n; 

(d) Cong ty se thu dirge igi Ich kinh t tir giao djch bàn hang; và 

(e) Xác dinh dirge chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung c4 dich vu 

Doanh thu cUa giao djch v eung ep dch vii dirge ghi nhn khi két qua giao djch do dirge xác djnh 
môt each dáng tin cay. Trong trirng hgp giao dich ye eáe djch vii lien quan den nhiêu k' thI doanh 
thu dirge ghi nhn trong kS'  theo kêt qua phan cong vice da hoàn thành ti ngày 1p Báo cáo tài 
chInh Kêt qua cOa giao djch cung cap djeh vi1 dirge xác djnh khi thOa man tat cã bôn diêu kin sau: 

(a) Doanh thu dirge xáe djnh tu'ang d6i chc chn; 

(b) Co kha näng thu dirge igi Ich kinh t tir giao djeh eung cp deh viii do; 

(e) Xáe djnh dirge ph.n cOng vic da hoàn thành tai  ngày k& thUc niên d k toán; và 

Thuyet minh nay là mt bô phán hcip thành và du'çtc doc cling vái Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PIIAN CAP NIYC CIIQ LON 
s6 97, dithng Phm Hüu ChI, qi4n 5, thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH 
Cho k5' k toán k& thüe ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

(d) Xác djnh dircic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoán thành giao djch cung cp djch 
viidó. 

Lâi tiJn g&i 

Doanh thu duçic ghi nhn khi tin lãi phát sinh trên cci sc dn tich (co tInh dn lçii t(rc ma tài san 
dem iai)  trr khà näng thu hôi tiên li không chäc chän. 

C tzc và 1oi nhuán a'utrc chia 

c6 tic và lçii nhun ducic chia &rçic ghi nhn khi Cong ty dä duçyc quyn nhn c6 t(rc hoãc lqi 
nhun tr vic gop von. Co tIrc duqc nhn bang cô phieu chi theo dOi so hxçing cô phiêu tang them, 
ma không ghi n14n giá trj cô phiêu nhn thrçic. 

15. Các khoán giãm trfr doanh thu 

Các khoàn giãm trfr doanh thu bàn hang, cung cp djch vi phát sinh trong k' bao gm chit khu 
thi.rang mai,  giãm giá hang ban và hang bàn bj trã lai. 

Các khoãn chi6t kMu thtxcmg mai,  giãm giá hang bàn và hang ban bj trà lai  phát sinh cüng k' tiêu 
thii san phâm, hang hóa djch vii duçic diêu chinh giam doanh thu cüa k' phát sinh. Trong trithng 
hçip san phâm, hang hóa, djch vi dã tiêu thii tr các kS'  trtrâc, den k' sau mOi phát sinh các khoãn 
giàm trir doanh thu thI duqc ghi nhan giãm doanh thu theo nguyen täc: nêu phát sinh trixâc th?i 
diem phát hành Báo cáo tài chinh thI ghi giám doanh thu trên Báo cáo tài chInh cUa kS'  1p Báo cáo 
(ks' tru6c), và nêu phát sinh sau thii diem phát hành Báo cáo tài chinh thI ghi giãm doanh thu cüa 
k' phát sinh (ks' sau). 

16. Giá vn hang ban và djch vy cung cp 

Giá vn ban hang và cung cp djch vii là t6ng chi phi phát sinh cUa hang hóa, v.t ttx xut bàn và 
djch V%1 cung cap cho khách hang trong nàm, duqc ghi nhn theo nguyen täc phü hqp vâi doanh thu 
và nguyen täc thn tr9ng. 

17. Chi phi 

Chi phi là nhting khoãn giám lqi ich kinh th duçic ghi nhn tai  thii dim giao djch phát sinh hoc 
khi có khà nang tuclng doi chäc chän s phát sinh trong tuclng lai không phân bit dä chi tiên hay 
chua. 

Chi phi &rçyc ghi nhn theo th%rc t phát sinh trên nguyen t&c phü hqp vi doanh thu trong ks'. Trong 
trithng hçp nguyen täc phü hqp xung dt vôi nguyen tãc then trpng, chi phi &rcic ghi nhn can dr 
vào bàn chat và quy djnh cüa cac chun mrc kê toán d bào dam phàn ánh giao djch mt cách trung 
th%rc, hçip l. 

18. Thue 

Thu thu nhp doanh nghip th hin thng giá trj cüa s6 thu phãi trà hin tai  và S6 thu hoàn Ii. 

s6 thus hin ti phãi trà thrqc tinh d%ra trên thu nhp chju thu trong näm. Thu nhp chju thu khác 
vii lçii nhun thuân duqc trInh bay tren Báo cáo k& qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp chju thuê 
không bao gm cad khoán thu nhp hay chi phi tinh thus hoc duqc khâu trfr trong các näm khác 
(bao gOm cà lô mang sang, nêu có) và ngoài ra không bao gOm các chi tiêu không chju thuê hoc 
không dirçic kMu tri'r. 

Thuylt minh nay là môt bôphán hop thành và dtcçrc dQc cüng vó'i Báo cáo tài chInh 

13 



CONG TY CO PIIAN CAP NU'OC CH LON 
só 97, dung Phm Hüu ChI, qu.n 5, thành ph6 H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHINH 
Cho k5' k toán k& thOc ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Vic xác djnh thu thu nhp cüa Cong ty cn cfr vào các quy djnh hin hành v thu& Tuy nhiên, 
nhftng quy djnh nay thay d6i theo tfrng thii kS'  và vic xác djnh sau cOng ye thuê thu nhp doanh 
nghip tuS'  thuOc vao k& qua kim tra cUa co quan thuê có thâm quyên. 

Theo biên ban k& 1un thanh tra thu s6 17571KL-CT ngày 14 tháng 12 näm 2015 thI tfr k tInh 
thu nm 2009, Cong ty sê duçic ap d%lng ru dâi thuê thu nhp doanh nghip theo quy djnh ti 
Thông tu 130/2008/TF-BTC ngày 26 tháng 12 nãm 2008 cOa BO Tài ChInh cho thai gian cOn lai. 
Do dn hêt k' tInh thuê näm 2008, Cong ty dà hOt thai gian miOn thuê theo Thông tu so 
134/2007/TT-BTC nên m(rc uu däi Cong ty duçic hi.r&ng C%i the nhu sau: ThuO suât 10% tr nm 
2009 den näm 2021; giâm 50% so thuO thu nhp doanh nghip phãi np trong 9 näm tInh ttr näm 
2009. Näm nay Cong ty dà hêt &rçic hu&ng ixu dãi giãm 50% sO thuê thu nhp doanh nghip. 

Thus thu nhp hoAn lai  duçic tInh trên các khoãn chênh 1ch gifta giá trj ghi s6 và c s& tInh thu thu 
nhp cüa các khoãn miic tài san hoc cong nçi trên Báo cáo tài chInh và duçcc ghi nhn theo plurang 
pháp Bang can dOi kê toán. Thu thu nhp hoân lai  phài trà phài &rçYc ghi nhn cho tat cà các khoãn 
chênh 1ch tm thii cOn tài san thuê thu nhp hoàn 1i chi ducic ghi nhn khi chäc chän có dO 1çi 
nhun tInh thuO trong trnmg lai dê khâu trfr các khoán chênh 1ch t?m  thai. 

Thus thu nhp hoän 1i dirqc xác djnh theo thu suit dr tInh sO áp dung cho näm tài san duçic thu 
hOi hay nq phai trã di.rçic thanh toán. ThuO thu nhp hoàn lai  ducic ghi nhn vào Báo cáo két qua 
hoat dng kinh doanh trr truOng hçip khoán thuê do CO liOn quan den các khoán mic duqc ghithang 
vào von chO so htu. Trong tri.r1ng hçip do, thuê thu nhp hon 'a  cOng duçic ghi thing vào vOn chü 
sO httu. 

Tài san thu thu nhp hoàn li và na thu thu nhp hoän lai  phai trá thrçic bU trfr khi Cong ty có 
quyOn hçip pháp dê bü trr gitta tài san thuê thu nhp hin hành vâi thuO thu nhp hin hành phai np 
và khi các tài san thuO thu nhp hoàn li va nq thuO thu nhQ.p hoân lai  phai trã lien quan tOi thuO thu 
nhp doanh nghip duçic quãn l bOi cOng mt cci quan thuê và Cong ty CO dir djnh thanh toán thu 
thu thp hiên hãnh trên cci sO thuân. 

Các loi thus khác duçcc áp dicing theo các luât thu hin hành tai  Vit Nam. 

19. Läi trên c phiu 

Li cci ban trên C6 phiu duqc tInh bang cách chia lçii nh4n hoc l phan b6 cho c6 dOng sO httu C6 
phiOu phô thông cUa Cong ty sau khi trIch 1p qu khen thuOng, phüc lqi cho s6 luçing bInh quãn 
gia quyên cOa so cô phiêu phô thông dang hru hành trong kS'. 

Lài suy giàm trên c6 phiu duqc xác djnh bang cách diu chinh lcii nhun hoc l phân b6 cho c6 
dông sO httu cô phiêu phO thông cUa Cong ty (sau khi trIch 1p qu khen thuOng, phiic lçii) và so 
bmnh quan gia quyOn cô phiêu pM thông dang liru hành do ánh huOng cOa các cô phiOu phô thông 
tiOm nang có tác dng suy giám dê tInh lãi suy giãm trOn C6 phiêu. 

20. Các ben lien quan 

Các ben &rçlc coi là ben liOn quan cüa Cong ty n6u mt ben có khã nang, trirc tip hoc gián ti6p, 
kiêm soát ben kia ho.c CO ãnh huOng dáng kO dôi v6i ben kia trong vic ra quyOt djnh các chInh 
sách tài chInh và hot dng. Các ben cOng &rçic xem là ben lien quan cüa Cong ty nêu cOng chju sir 
kim soát chung hay chju ánh huOng dáng k chung. Các ben liOn quan có th là các cong ty ho.c 
các cá nhân, bao gOm Ca các thành vien gia dinh than cn cOa cá nhãn duqc coi là lien quan. 

Trong vic xem xét m6i quan h các ben lien quan, ban cht cOa mói quan h duqc chü tr9ng nhiu 
han hInh thtrc pháp l. 

Thuy& minh nay là môt bô phán hQp thành và duçrc dQc cling vói Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CH LN 
S 97, di.räng Phm Htu ChI, qun 5, thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH 

Cho kS'  k toán k& thüc ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuy& minh Báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IUIOAN MVC  TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI 
KE TOAN 

1. Tién Va CáC khoãn tu'ong thrffng tin 

30/06/2020 

Don vi tInh: VND 

01/01/2020 

Tin mat 15.220.988 42.501.581 

Tin g1ri ngân hang 39. 160.862.743 20.103.477.825 

Các khoàn tucmg thrcmg tin (i) 10.000.000.000 44.049.186.600 

Cong 49.176.083.731 64.195.166.006 

2. Du ttr tài chInh ngn hn 

30/06/2020 01/01/2020 

Giá gc Giá trj ghi s Giá gôc Giá trj ghi so 
Dãu tir nàm gifr 
den ngày dáo han 

a) Ngn hçin 91.200.140.684 91.200.140.684 17.538.692.295 17.538.692.295 
Tiên gui có k' 
han 91.200.140.684 91.200.140.684 17.538.692.295 17.538.692.295 
- Ngán hang 
TMCP Sal Gôn 
(i) 63.196.513.384 63.196.513.384 17.538.692.295 17.538.692.295 
- Ngán hang 
Nông nghip và 
Phát triên Nóng 
thôn VietNam 28.003.627.300 28.003.627.300 

b) Dài hin 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 
Các khoãn dâu tu 
khác 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 

Cing 91.208.470.684 91.208.470.684 17.547.022.295 17.547.022.295 

(i) Khoán tin gri k5' han  6 tháng vâi läi suit 5.8%-7.5%/näm (Näm 2019 là 7.4%! näm) 

3. Phãi thu ngn hn cüa khách hang 

  

 

30/06/2020 

 

01/01/2020 

 

Giá trj Dir phông 

 

Giá tn Du phông 
Tong Cong ty Cap 
nuâc Sài Gàn 
Các khách hang lien 
quan den djch v'i 
cung cap rnrâc 
Các khách hang lien 
quan den djch vi khác 
Cong 

9.611.274.407 8.744.552.186 

35.794.215.849 5.751.436.964 21.190.903.200 3.328.364.228 

282.284.982 - 311.939.205 
45.687.775.238 5.751.436.964 30.247.394.591 3.328.364.228  

Thuyt minh nay là mt b5 phán hc.rp thành và dizçrc dQC cithg vái Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP N!IOC CHQ L(N 
S 97, dithng Pham HUu ChI, quân 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' k toán kt thác ngày 30 tháng 06 nãm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

Trong do phãi thu cüa khách hang là các ben lien quan 

30/06/2020 01/01/2020 

   

Giá trj Dir phông 

 

Giá trl Dir phông 
Tng Cong ty Cp 
nuOc Sài Gôn 9.611.274.407 8.744.552.186 

Cong 9.611.274.407 8.744.552.186 

4. Trã tru'Oc cho ngtrôi ban ngán hn 

30/06/2020 01/01/2020 
Cong ty TNHH DTXD - Cp Thoát NuOc & Môi 
Tnrng WASEEN 1.658.191.415 2.709.245.435 
Cong ty TNHH XD Hng Dang 455.976.634 245.594.474 
Cong ty CP Tr Vn XD C.p Nixâc 42.738.710 54.020.108 
Cong ty TNHH Bào PhU Nam 1.048.734.055 
Cong ty C phn Xây Drng S 5 845.001.034 - 
Cong ty TNHH MTV CN Dng Tam Dng Tin 684.6 12.502 1.466.683.269 
Cong ty TNHH Xu.t nhp khu O to Min Nam 3 13.950.000 - 
Cong ty TNHH Y T Hôa Hão 356.785.000 - 
Các khách hang khác 855.5 10.026 1.449.891.809 
Cong 5.212.765.321 6.974.169.150 

Trong do trã trtr&c nguOi ban là các ben lien quan 

Cong ty CP Tu Vn XD Cp Nuâc 42.73 8.710 54.020.108 

Cong 42.738.710 54.020.108 

5. Các khoãn phãi thu khác 

30/06/2020 01/01/2020 
Giá trj Du phông Gia trl Du phông 

a) Phãi thu ngän hn khác 9.854.162.173 2.191.987.615 
Phãi thu ye khoãn cho muun vat 
ti.r 7.251.941.917 1.297.847.135 

Dr thu lãi tin gi cO k' han 2.207.183.139 582.163.362 

Phãi thu khác 273.837.117 273.837.118 

TmCrng 121.200.000 38.140.000 

b) Phãi thu dài han khác 8.292.634 8.292.634 
K qu dài han 8.292.634 8.292.634 

Cing 9.862.454.807 2.200.280.249 

Thuyé't minh nay là mçt b5 phán hcrp thành và du'cjc d9c cüng vol Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP N11C CHq LN 
S 97, du&ng Pham Hu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO i'AI CHfNH 
Cho kS'  k toán kt thác ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

6. Nçxu 

30/06/2020 01/01/2020 

Phài thu ngân 
han khách hang 

Cong 

Giá gc Giá tn có 
A A. the thu hot Dir phông Giá gc Giá tn có 

A A. the thu hoi Diphong 

8.961.508.997 3.210.072.033 5.751.436.964 4.467.565.727 1.139.201.499 3.328.364.228 

8.961.508.997 3.210.072.033 5.751.436.964 4.467.565.727 1.139.201.499 3.328.364.228 

Thuy& minh thông tin v các khoán n xu 

- Các khoãn nq xu lien quan các khoãn phâi thu cüa khách hang ban hang dâ qua han  thanh toán 
tr 6 tháng trâ len, hoc các khách hang khó có khã näng thanh toán, nhii khách nçi d lam vào 
tInh trng phá san, hote dang lam thu tiic giãi the, mat tIch, bô trôn và các trumg hçip khó khän 
tu'cmg tir. 

- Không có khoãn tin pht, phái thu v lãi trã chm.... theo hçp dng phát sinh tr các khoãn nçi 
qua han  nht.rng không dirqc ghi nhan doanh thu. 

- Giá trj có th thu hi cüa các khoán nçi xu duqc xác djnh bang giá géc trr di dir phông d trich 

1 p. 

A 
7. Hang ton kho 

30/06/2020 01/01/2020 

Giá gc Du phông Giá gc Dir phông  

Nguyen 1iu. 4t 1iu 11.841.233.209 - 17.493.017.666 
Chi phi san xu.t. kinh 
doanh d?i dang 125.781.245 127.781.245 - 

Cong 11.967.014.454 17.620.798.911 

8. ChiphItrãtru'ô'c 

30/06/2020 01/01/2020 

a)  Chi phi trã trtthc ngn hn 5.337.007.602 3.688.895.892 

Cong ciii dimg ci 2.5 12.407.602 1.932.495.892 

Báo hiêm ithân tho cho nhân viên 2.824.600.000 1.756.400.000 

b)  Chi phi trã tru'&c dài hn 63.463.426.220 63.936.283.165 

Chi phi sira chta van phOng 92 1.245.896 464.402.951 

Gtn dng h nu'âctheoND 117 23.377.209.239 30.119.000.581 

Thay dng h nuâc 30.296.731.721 26.768.665.962 

Chi phi CTOM 
Chi phi cái tao ng m'ic. thay dng h tng phic vii 

201.998.612 530.271.111 

CTTN 8.666.240.752 6.053.942.560 

Cong 68.800.433.822 67.625.179.057  

Thuyé't minh nay là môt bô phán hop thành và dzro'c doc càng vat Báo cáo tat chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON 
s6 97, duàng Pham Hu ChI, quân 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH 

Cho kS'  k toán kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

9. Tài san c dinh hüu hlnh 

Khoãn muc 

Nguyen giá 

Nhàcüa. 
4t kiên truic 

Máymóc 
thiêt b 

Phirong tin vn tái. 
truyên dn 

Thit b1 van phOng Cong 

01/01/2020 29.216.148.586 1.478.337.878 705.694.938.800 19.024.084.859 755.413.510.123 
Tang trong nãm 1.245.181.091 12.293.784.3 16 726.761.835 14.265.727.242 
Mua trong nàm 1.245.181.091 472. 136.364 726.761.835 2.444.079.290 
Ddu tu XDCB hoàn thành 11.821.647.952 11.821.647.952 
Giàm trong näm 1.27 1.411.708 1.271.411.708 
Thanh lj, nhuvng ban 1.109.978.145 1.109.978. 145 

Giám nguyen giá theo Quyêt toán 16 1.433.563 161.433.563 
30/06/2020 29.216.148.586 2.723.518.969 716.717.311.408 19.750.846.694 768.407.825.657 

Giá tn hao mon Iuy k 
0 1/0 1/2020 2.330.139.218 893.846.076 530.398.697.059 16.406.734.408 550.029.416.761 
Tang trong nãm 292.765.242 198.571.279 20.766.611.997 1.020.943.590 22.278.892.108 
Khàu hao trong nàm 292.765.242 198.571.279 20.766.611.997 1.020.943.590 22.278.892.108 

Giãm trong nãm 1.109.978.145 - 1.109.978.145 
Thanh 1', nhi.rcing ban 1.109.978.145 - 1.1 09.978.145 

30/06/2020 2.622.904.460 1.092.417.355 550.055.330.911 17.427.677.998 571.198.330.724 

Cia trj cOn Ii 
01/01/2020 26.886.009.368 584.491.802 175.296.241.741 2.617.350.451 205.384.093.362 
30/06/2 020 26.593.244.126 1.631.101.614 166.661.980.497 2.323.168.696 197.209.494.933 

Nguyen giá tài san c djnh dd khiu hao hit vn con sfr dyng, chi tilt: 

0 1/0 1/2020 
30/06/2020 

712.966.486 308.422.998.231 10.925.576.819 320.061.541.536 
746.824.486 325.138.850.470 12.168.826.819 338.054.501.775 

  

Thuye't minh nay là môt bô phán hop thành và ducrc doc cling vó'i Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LON 
S 97, ththng Phm Htu ChI, qu.n 5, thành phi H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHNH 
Cho kS'  k toán kt thác ngày 30 tháng 06 näm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh  (tiêp theo) 

10. Tài san c dinh vô hlnh 

Nguyen giá 

Phn mm Quãn 1 Cong TSCD vô hInh 

01/01/2020 6.273.444.666 6.273.444.666 

Tang trong näm 90.000.000 90.000.000 

Mua trong nàm 90.000.000 90.000.000 

Du tir xay dirng hoàn thành 

Giám trong näm 

Diêu chinh phán loai 

30/06/2020 6.363.444.666 6.363.444.666 

Giá trj hao mOn Ifly k 

01/01/2020 5.264.372.475 5.264.372.475 

Tang trong näm 287.668.802 287.668.802 

Khu hao trong näm 287.668.802 287.668.802 

Giãm trong näm 

30/06/2020 5.552.041.277 5.552.041.277 

Giá tr cOn lal 

01/01/2020 1.009.072.191 1.009.072.191 

30/06/2020 811.403.389 811.403.389 

Nguyen giá cüa tài san c dinh dä khãu hao ht nhu'ng vn cOn sü di1ng: 

01/01/2020 4.581.186.666 4.581.186.666 

30/06/2020 4.827.186.666 4.827.186.666 

11. Tài san do dang dài hn 

30/06/2020 01/01/2020 

Xãy dyng cor ban d dang 
Cong trInh di diii &rng ng 546.934.061 546.934.061 

Cong trInh chng tht thoát nuâc 375.375.003 375.375.003 

Cong trInh cái t?o  éng  mvc 4.675.741.239 1.394.041.948 

Cong trInh dutting cái 11.887.459 1.210.728.215 

Cong trInh phát trin mng hrâi 1.621.617.590 2.656.411.551 

Cong 7.231.555.352 6.183.490.778 

Thuyèt minh nay là mt b5 phan hçrp thành và dztçtc dQc cling vái Báo cáo tài chlnh 
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CONG TY CO PHN CAP NTfOC CHQ LUN 
só 97, dixông Phm Hu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CH!NH 
Cho ki k toán k& thOc ngày 30 tháng 06 näm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

12. Phãi trã ngtrOi ban ngn hn 

30/06/2020 01/01/2020 

Giá tr 
So cO khá 

nãng trã no Giá trj 
So có khã 

nãng trá no 
Tng Cong ty Cp 
Nuâc Sài Gôn 112.408.052.908 112.408.052.908 84.226.174.885 84.226.174.885 
CôngtyCPDTXD 
K' Nguyen 1.291.148.467 1.291.148.467 1.005.709.682 1.005.709.682 

Cong ty TNHH PTP - 2.476.980.000 2.476.980.000 
Nhàcung cp khác 2.8 15.304.987 2.815.304.987 3 .677.898.634 3 .677.898.634 

Cong 116.514.506.362 116.514.506.362 91.386.763.201 91.386.763.201 

Trong do phãi trã ngu'ôi ban là ben lien quan 
30/06/2020  

So có khã 
Giá trj nãng trã n  

Tng Cong Ty Cp 112.408.052.908 112.408.052.908 
NuOc Sal GOn 
Cong 112.408.052.908 112.408.052.908  

13. NgtrOl mua trá tin trurc ngán hn 

01/01/2020 
SO cO khã 

Giá trj nàng trá no  
84.226.174.885 84.226.174.885 

84.226.174.885 84.226.174.885  

I 

3 0/06/2 020  01/01/2020 

Tm thu chi phi thit k ng ngánh 

Tiên nixàc chua giài trách 
Các khách hang khác 

Cong  

47.500.000 

10.213 .943. 180 
8.547.970 

10.269.991.150  

47.393.390 
10.107.392.274 

6.934.189 

10.161.719.853 

14. Thu và các khoan phãi np Nhà ntróc 

Chi tiêu 01/01/2020 S phãi np S dä np 3 0/06/2 020 
Thu Giá trj gia tang ni 
dja 
Thuê thu nhp doanh 
nghip 2.630.851.787 2.459.052.395 2.630.851.787 2.459.052.395 

Thug thu nhp cá nhân 612.834.811 1.558.195.118 2.309.119.730 (138.089.801) 

Tin nhà dat. tin thuê dAt - 600.000.000 600.000.000 
Các loai thu khác 
- Thuê mon bài - 3.000.000 3.000.000 - 
PhI bão v môi tnrng 10.306.352.691 54.914.902.860 53.015.513.483 12.205.742.068 

Cong 13.550.039.289 59.535.150.373 58.558.485.000 14.526.704.662 

Thuyt minh nay là m5t bô ph2n hçrp lhành và ducic dQc cüng vol Báo cáo là! chinh 
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CONG TY CO PHAN CAP NTfOC CHQ LN 
S 97, ththng Phm Hüu Chi, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho k' k toán k& thOc ngày 30 tháng 06 nãm 2020 
Thuyt minh Bio cáo tii chInh (tip theo)  

15. Chi phi phil trã ngn hn 

30/06/2020 01/01/2020 
Inch tnrâc chi phi thuê thirc hin cic cong trInh 
phát trin mng luâi ông nuOc nghim thu nhmg 
chua quyêt tom. 
Trich tnr6c chi phi gän dong ho nuóc theo nghj 
dinh 117 
Trich tri.râc chi phi süa be, TLMD sira be, nâng d?yi 
fM-IN (1K 6272,1543) 
Inch tnrâc chi phi gn Ong cai 
ThO lao HDQT 

Chi phi Lãi vay 

TrIch tnrâc chi phi thuê tài sin 

Chi phi khic 

1.036.292.944 

818.667.767 

2.802.513.750 

347.500.000 

526.940.740 

22.242.704.088 

3.083.623.120 

879.640.135 

3 .539.703 .335 

4.702.760.064 

657.988.875 

197.500.000 

573 .302.22 1 

160.953.336 

Cing 30.858.242.409 10.711.847.966 

16. Phil tn khác 

a)  Phil tn ngn hn khic 22.191.437.144 8.230.092.579 

Tong Cong ty Cp nixâc Sii GOn 711.572.719 711.572.719 

Cong ty TNHH MTV CT Giao Thông Cong Chánh 70.000.000 70.000.000 

Kinh phi cong doàn, cic khoin bão him phii np 9.387.138 9.387.138 

Nhn k qu5' bio Lânh thijc hin hçip dng 4.303.966.564 4.303.310.659 

Phi bio v môi trithng &rcc gitt Ii d chi 539.957.729 5.396.032 

Co trc phii tn cho c dông 14.771.237.190 1.160.909.190 

Cic khoin phii tn khác 1.785.315.804 1.969.516.841 

b)  Phil tn dii han khic 14.038.669.435 14.383.187.136 
Phii tn khich hang dâu tu ông cái gän dông ho 
nu'àc 

14.038.669.435 14.383.187.136 

Cong 36.230.106.579 22.613.279.715  

Trong dO phii tn khic là ben lien quan 
Tng Cong ty Cp nu'âc Sii GOn 711.572.719 711.572.719 
Cong ty TNHH MTV CT Giao Thông Cong 
Chinh 

70.000.000 70.000.000 

Cong 781.572.719 781.572.719 

Thuyét minh nay là môt bô phôn hcip thành và duçic dQC cng vói Báo cáo tài chmnh 
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17. Vay và nq tài chInh 

a) Vay và nç thuê tài chInh 
ngän hn 
Vay dài hn Ngan hang 
NN&PTNT den han trã (i) 
Ngán hang TMCP Ngoai 
Thircmg Vit Nam - Chi 
nhánh Sài Thành (ii) 
Vay và nc thuê tài chInh 
dài han 

Ngân hang NN&PTNT (i) 
Ngãn hang TMCP Ngoi 
Thi.nmg Vit Nam - Chi 
nhánh Sài Thành (ii) 

Cong 

Trong näm 30/06/2020 

Tang Giam 
Két chuyén nq 

dài han Cia tn 
So có khã 

näng trã nY 

- 2.769.440.000 7.582.139.826 10.428.258.880 10.428.258.880 

2.769.440.000 6.6 15.884.444 9.462.003.498 9.462.003.498 

- 966.255.382 966.255.382 966.255.382 

7.566.950.506 - (7.582.139.826) 31.918.374.991 31.918.374.991 

(6.6 15.884.444) 22.480.554.868 22.480.554.868 

7.566.950.506 (966.255.382) 9.437.820.123 9.437.820.123 

7.566.950.506 2.769.440.000 - 42.346.633.871 42.346.633.871 

 

01/01/2020 

 

 

Giá tn 

5.615.559.054 

5.615.559.054 

 

So có khã 
näng trã c 

5.615.559.054 

5.615.559.054 

 

   

31.933.564.311 31.933.564.311 

29.096.439.312 29.096.439.312 

 

 

2.837.124.999 2.837.124.999 

 

37.549.123.365 37.549.123.365 

     

b)  

CONG TY CO PHN CAP NIIOC CHQ LON 
S 97, duông Pham Hau Chi, quân 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán kt thôc ngày 30 tháng 06 nãm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

(i) Vay dài hn Ngãn hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Chg Lan 
Hcp dng tin ding : S 6220-LAV-2017.01235/HDTD ngày 30 ngày 11 tháng 2017. 
So tiên cho vay : 43 .800.000.000 VND. 
Thyi gian cho vay 8 nàm (kê ttr ngày giãi ngan). 
Th&i gian an han : 1 nãm. . . 
Läi suât cho vay 7.5%! nàm trong 12 thang dâu kê t& ngày giâi ngân dâu tiên. diêu chinh theo kS' hn 6 tháng/ lan hoc theo quy djnh cCa Ngân hang Nhà nisâc. 
K' thanh toán n gôc : Trà dêu hang qu, cCng kS'  vOi nq lâi. quy djnh c,i the trong tüng giây nhn n. 
KS' thanh toán lãi : Ngày 20 hang qu' (20/1, 20/4,20/7 và 20/10). 
Muc dich sir dung von vay Dau tu thay mcvi ong muc tren dia ban Quan 5 Quan 6 Quan 8 cho 16 dir an dã co Quyet dinh phe duyet Bao cao kinh te k thuat 
Tài san dam bão : Tài san hInh thành tir von vay là H thông du&ng ông cap nuOc và các tài san có lien quan do Agribank - Chi nhánh Chci Lan tài tra theo Hqp 

dông the chap tài san hInh thành trong tiring lai so 6220-LCL-2017.01008/HTTL ngày 16/10/2017. 

Thuyé't minh nay là môt bô phán hcrp thành và dtcçjc doc cling vIi Báo cáo tài chlnh 
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CONG TY CO PHAN CAP NTXOC CH LN 
S 97, duàng Pham Hu ChI, qu.n 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH 
Cho k' k toán kt thiic ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

(ii) Vay dài han  Ngân hang TMCP Ngoi Thuang Vit Nam - Chi nhánh Sài Thành 

Hçrp dng tin dung 

S6 tin cho vay 

Th?i gian cho vay 

Thii gian an han 
Lãi suât cho vay 

K' thanh toán nq gôc 

KS' thanh toán läi 
Miic dIch sir dung von vay 

Tài san dam bão 

Hcrp dng tin dung 
S tin cho vay 
Thii gian cho vay 
Thii gian an han 

Lài sut cho vay 
K5' thanh toán nçi g6c 
K5' thanh toán lãi 

Mic dIch sü diing vn vay 
Tài san dam bão 

So 0017/TD3. TC'/19C'D ngày 01 ngày 10 tháng 2019. 

38.000.000.000 VND. 

120 thang (k tr ngày giãi ngan). 

1 näm. 
7.5%! näm trong 12 tháng dâu kê tir ngày giài ngân dâu 

tiên. chu k5' diëu chinh lAi sut 03 thang/ lan. 
3 thánglk5'. quy djnh cii th trong trng giy nh.n nçi. 

Ngày 26 hang tháng. 
Dâu tu dir an thay mói ông miic tai  dja bàn Qun5, Qun 

6, Qun 8 TP. Ho ChI Minh do Cong ty lam chU dâu tu. 

Không có. 

Sá 0002/TD3. TC/2OCD ngày 08 ngày 06 tháng 2020. 
1.339.000.000 VND 

120 tháng (k ti.r ngày giãi ngan). 
1 näm. 
9,2%! nãm trong 12 tháng du kê tr ngày giãi ngân dâu tién, 

chu k5' diu chinh läi suât 03 tháng! lan. 
3 tháng!kS', quy djnh cii th trong trng giy nhn nq. 
Ngày 12 hang tháng. 
Dãu tudr an thay mOi ông mic tai  phu?mg 4,5,8,9,10 Quan 

8 TP. Ho ChI Minh do Cong ty lam chü dâu tu. 
Không có. 

Khoàn vay dài han  Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nong thôn và Ngân hang TMCP Ngoi 
Thi.nmg du'qc hoàn trà theo ljch biêu sau: 

30/06/2020 01/01/2020 

Trong vông 1 näm 7.582.139.826 5 .6 15.559.054 

Tir näm thCr 2 dn nm thir 5 26.654.579.678 23 .382.3 84.864 

Sau 5 näm 8.109.914.367 8.551.179.447 

Cong 42.346.633.871 37.549.123.365 
Trir: so phai trà trong vOng 12 thang (ducic 
trInh bay a phân nçi ngän han) (7.582.139.826) (5.615.559.054) 

S phãi trä sau 12 tháng 34.764.494.045 31.933.564.311 

Thuj4t minh nay là m3t bçi phin hcrp thành và ductc dQC cüng vài Baa cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CH LOT 
S 97, dtrng Phm Hüu Chi, qun 5, thành phé H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHiNH 

Cho k k toán k& thic ngãy 30 tháng 06 nãm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

18. Qu' khen thtrong phüc Io'i 

Tingãy01 
tháng 01 

TrIch lap các 
qu ttr lqi 

nhuân 

Chi qu5? trong 
nam 

Tang khác Ti ngày 30/6 

2019 
Qu5' khen 
thung 1.688.736.534 2.800.000.000 2.679.258.333 52.090.000 1.861.568.201 

Qu phüc lqi 
Qu thurng Ban 
quãn l, diêu 
hành 

1.515.939.660 

74.483.726 

2.400.000.000 

336.500.000 

1.331.204.264 

336.500.000 

2.825.000 

- 

2.587.560.396 

74.483.726 

Cong 3.279.159.920 5.536.500.000 4.346.962.597 54.915.000 4.523.612.323 

2020 
Qu5 khen 
thuâng 1.861.568.201 4.138.666.746 2.434.117.000 - 3.566.117.947 

Qu phi1c 1i 
Qu5 thi.rOng Ban 
quán l, diêu 
hành 

2.587.560.396 

74.483.726 

4.842.147.899 

361.778.400 

2.456.837.775 - 

- 

4.972.870.520 

436.262.126 

Cong 4.523.612.323 9.342.593.045 4.890.954.775 - 8.975.250.593 

Thuylt minh nay là môt bô phan  hçip thành và duqc dQc cüng v&i Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LON 
St 97, duô'ng Pham HUu Chi, quân 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán kt thüc ngày 30 tháng 06 nàm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

19. Von chü th hftu 

Bang tHi chiu biên dng cüa vn chü s hOu 

Vn du ttr cüa chü 
si.r hftu 

Qu dâu tir phát 
triên 

Lçii nhun sau thuê 
chua phân phôi 911g 

01/01/2019 130.000.000.000 63.849.723.527 16.878.934.827 210.728.658.354 

Läi trong näm trtrâc 22.050.158.222 22.050.158.222 

TrIch 1p các qu7 DTPT — DPTC - 

TrIch 1p qu5 khen thiiâng, phüc lçii - (5.536.500.000) (5.536.500.000) 

Chia c tüc trong näm - (10.400.000.000) (10.400.000.000) 

31/12/2019 130.000.000.000 63.849.723.527 22.992.593.049 216.842.316.576 

01/01/2020 130.000.000.000 63.849.723.527 22.992.593.049 216.842.316.576 

Lãi trong näm nay - 11.934.759.474 11.934.759.474 

TrIch 1p các qu9 DTPT — DPTC - - - - 

Trich 1p qu9 khen thirâng, phüc lçii - - (9.342.593.049) (9.342.593.049) 

Chia c tue trong näm - - (13.650.000.000) (13.650.000.000) 

30/06/2020 130.000.000.000 63.849.723.527 11.934.759.474 205.784.483.001 

Thuyt minh nay là môt bô phán hop thành và du'çrc doc cüng v&i Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHN CAP NUOC CHQ LON 

S 97, duing Pham Hitu ChI, quân 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHNH 
Cho kS'  k toán kt thOc ngày 30 tháng 06 nãm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Chi tiêt vn du ttr cüa chü s& hUu 

Theo Giy chüng nhân dang k doanh nghiêp thay dM ln thu 3 s 0304797806 ngày 18 tháng 05 närn 2018 do S K hoach và Du ttr thành ph H 
Chi Minh cap, von diêu lê cOa Cong ty là 13.000.000.000 \TND. Ti ngày 30 tháng 06 näm 2020, von diêu 1 dä thrcic các cô dông gop dü nhii sau: 

Von diêu I theo giy chtIng 

Co dông 
nhn däng ky doanh nghip sira 

dôi Ian thu 3 
30/06/2020 01/01/2020 

Cong ty C ph.n Dja Oc Chci Lan 3.000.000.000 2.31 3.000.000.000 3.000.000.000 

Ngân hang TMCP Dông A 2.766.520.000 2.13 - - 

CongtyDutuTài chInhNhàNuOclp. HCM 3.005.000.000 2.31 3.005.000.000 3.005.000.000 

Tng Cong ty Cp nuàc Sài GOn 66.304.000.000 51.00 66.304.000.000 66.304.000.000 

OngLeHuyHüng - 21.567.900.000 21.567.900.000 

Các c dong khác 54.924.480.000 42.25 36.123.100.000 36.123.100.000 

Cong 130.000.000.000 100.00  130.000.000.000  130.000.000.000 

Thuye'l minh nay là môt bô phán hop thành và dwçic dc cing thi Báo cáo là! chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NC CHQ LN 
S 97, thxäng Pham Hu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH 
Cho näm tãi chInh kt thác ngày 30 tháng 06 nãm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

C phiu 

30/06/2020 01/01/2020 

S krçing c phiu dang k)2 phát hành 13.000.000 13.000.000 

S li.rcing c phiu dä ban ra cong chüng 13.000.000 13.000.000 

Cdphkuphthông 13.000.000 13.000.000 
Co phiêu iru ddi (loqi thrcjc phán loqi là von chi', sà 
h) 

S h.rcing c phiu duac mua 'aj  (c phiu qu) 

Cphi1u pho thông 
Co phiêu u'u dãi (loai thrcrc phán loai là von chà s& 
hu) 

S krqng cé phiu dang hru hành 13.000.000 13.000.000 

Cphiêuphthong 13.000.000 13.000.000 
COphiêu uu dâi (loai ducrcphân loai là vOn chi', sà 
hiu) 

Mnh giá c phiu dang lu'u hành: 10.000 dng/c phiu. 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOAT DQNG KINH DOANH 

1.  Doanh thu thun v ban hang và cung cap djch vi 

Doanh thu thun 

Ti.r 01/01/2020 
dn 30/06/2020 

Don vj tInh: VND 

Tu 01/01/2019 
dn 30/06/2019 

Doanh thu cung cp ni.râc 575.36 1.525.276 5 10.938.786.434 

Doanh thu cung cp djch vii 9.858.913.737 10.683.604.647 

Cong 585.220.439.013 521.622.391.081 

2.  Giávnhàngbán 
Giá vn cung cp nuâc 528.639.177.978 465.145.539.209 

Giá vn cung cp djch vi 6.194.082.04 1 7.178.339.002 

Cong 534.833.260.019 472.323.877.211 

3.  Doanh thu hoyt dông tài chInh 
Li tin gIn ngân hang có k' han 2.540.869.856 9 16.229.379 

Li tin gIn ngânhangkhongk'hn 25.850.513 23.435.061 

Cong 2.566.720.369 939.664.440 

4.  Chi phi tài chInh 
Läi tin vay 1.569.670.875 1.269.677.818 

Cong 1.569.670.875 1.269.677.818 

Thuyt minh nay là mt b phan hçip thành và duqc dQc cling v&i Báo cáo Iài chlnh 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 
S 97, duOng Ph?.m Hu ChI, qu.n 5, thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CH!NH 
Cho näm tài chInh kt thác ngày 30 tháng 06 nàm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

5. Chi phi bàn hang 
Tu 01/01/2020 Ttr 01/01/2019 

dn 30/06/2020 dn 30/06/2019 

Chi phi nhân viên bàn hang 9.883.024.457 7.459.056.052 

Chi phi cong cv, dung cii 248 .223.564 277.245.923 

Chi phi khu hao 676.236.624 336.866.079 

Chi phi bang tin khác 634.927.304 841 .585.351 

Cong 11.442.411.949 8.914.753.405 

6. Chi phi quãn I doanh nghip 
Chi phi nhân viên 11.974.836.487 9.455.128.799 

Chi phi d dung van phông 993.365.823 1.584.926.970 

Chi phi khau hao 1.601.377.634 1.806.200.255 

Thud, phi và 1 phi 78.320.035 115.029.523 

Thuê dAt 590.234.400 590.234.400 

Chi phi dir phông 2.423.072.736 

Chi phi djch viii mua ngoài 13.200.000 86.758.760 

Chi phi bang tin khác 7.613.180.724 6.441.854.437 

Cong 25.287.587.839 20.080.133.144 

7. Lçi nhun khác 

Thu nhp khác 53.045.426 1.007.023.011 

Thu nhp bàn h sci m&i thau 909.09 1 

Thu nhp khách hang d&u ti.r ng cái khong hoàn 1i 800.706.888 

Khão sat cung cap di.r&ng ng cap thoát ni.rOc 35.760.000 11.848.000 

Thunhpkhác 17.285.426 193.559.032  

Chi phi khác 22.222.096 1.240.580.381  

Chi phi thanh 1 Iii san c djnh 99.840.294 

Np thus chm nôp - 92.367.240 

Chiphihsomiithau 10.121.015 5.168.182 

Chi phi dAu tii không hoàn v6n ng cái (32.336.341) 891.067.385 

44.437.422 152.137.280 Chi phi khác 

Lqi nhun (It) khác thuan 30.823.330 (233.557.370) 

Thuyt minh nay là m5t b phán hap thành và dttcrc dQc cling vol Báo cáo tài chlnh 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ L1N 
S 97, duOng Phm HOu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho näm tài chinh k& thOc ngày 30 thang 06 nãm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo) 

8. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hãnh 
Tir 01/01/2020 
dn 30/06/2020 

 

Tir 01/01/2019 
dn 30/06/2019 

    

Lçri nhuân (th) tru&c thud 14.685.052.030 19.740.056.573 

- Doi vái hoqt dng san xudt kinh doanh rnthc sQch 10.611.119.301 16.123.282.814 

- Doi vài hogt a'ç5ng kinh doanh khác 4.073.932.729 3.616.773.759 

IMu chinh cho thu nhp chju thud (1.374.955.295) (1.126.303.088) 
Trà: Thu nhp không chlu  thuê 1.625.496.229 (1 .218.670.328) 
Cong: Các khoán chi phi khóng ducrc kháu irIs 250.540.934 92.367.240 

Chi phi phgt n5p chgm, lruy thu thul 19.789.947 

Lwng HDQTkhong trc tiê'p tham gia dieu hành 230.750.987 

T lê uu däi du tu kinh doanh nuâc sach 22% 23% 

Thu nhp chlu thud 13.310.096.735 18.613.753.485 
- Dôi vái hoqt d5ng san xuát kinh doanh ntthc sgch 
&ecycuu &i 2.029.669.520 3.377.025.157 
- Dôi vái hoqt dng san xudt kinh doanh nzthc sgch 
không ctu'cic wu cWi 7.206.494.486 11.619.954.569 

- Doi vái hoqt d5ng kinh doanh khác 4.073.932. 729 3.616. 773.759 

Thud sut áp dung 
- Di vái hogt d5ng san xucft kinh doanh duçic wu dai 10% 10% 

- Diváihogtd5ngkinhdoanhkhác 20% 20% 
Chi phi thus thu nhp doanh nghip tinh trên thu 
nhp chlu thus nam hin hành 2.459.052.395 3.385.048.18 1  

Cong ty np thus thu nhp doanh nghip nhu sau: 

Di vi hoat dng chInh cüa Cong ty thuc danh mtc ngãnh ngh i.ru dai du tu. Cong ty có nghia 
vi np thuê thu nhp doanh nghip vth thuê sut 20% trên thu nhp chju thuê trong thai gian 10 
nàm và vâi thuê suit phô thông trên thu nhp chju thuê trong các näm tiép theo. Cong ty thrqc mien 
thuê thu nh.p doanh nghip trong 2 nm kê tr näm bat dâu kinh doanh cO lai và giã.m 50% trong 3 
näm tiêp theo ké tr näm 2007. 

Theo Biên bàn k& 1un thanh tra thu s6 17571KL-CT ngày 14 tháng 12 näm 2015 thI tr kS' tInh 
thuê nãm 2009. Cong ty se &rcyc ap dung iiu dãi thuê thu nhp doanh nghip theo quy djnh ti 
Thông tu 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 näm 2008 cOa BO Tài ChInh cho th?ii gian con lai. 
Do do den hêt kS' tInh thud närn 2018. Cong ty dä hêt thOi gian mien thu theo Thông tir S6 
134/2007/TT-BTC nên mrc uu däi Cong ty duçic huàng ci th nhu sau: Thu suât 10% t nm 
2009 den nâm 2021; giãm 50% so thuê thu nhp doanh nghip phãi np trong 9 näm tInh tr nãm 
2009. 

Näm 2020 Cong ty khOng con duçic huOng uu dai giám thu6 50% 66i vâi thu nhp tir hoat dng 
quán 1 phát triên h th6ng cap thoát ntràc. Chi cOn duqc huOng thuê suât 10%. 

D6i vâi hoat dng khác, Cong ty có nghTa vi np thu thu nh.p doanh nghip vài thu6 sut 20% 
trên thu nhp chju thuê. 

Thuyt minh nay là mç5t baphn hçrp thành và duc dQc cling vái Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LN 
S 97, duông Phm Hu ChI, qu.n 5, thânh ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHINH 
Cho näm tài chInh k& thüc ngày 30 tháng 06 näm 2020 

Thuyt minh Bäo cáo tài chInh (tiêp theo)  

9. Läi trên c phiêu 

Viéc tmnh toán läi trên c phiu cc ban và lâi trên c phiu suy giám phân b cho các c dông sO 
httu Co phiêu phô thông cOa Cong ty ducic thirc hin trên ca sO các so 1iu sau: 

a) Lãi c bàn trên cô phiu 

Lçi nhun phân bô cho cô dông s& hüu cô phiu 

Tu 01/01/2020 
dn 30/06/2020 

Tu 01/01/2019 
dn 30/06/2019 

phô thông 11.934.759.474 16.133.702.530 

Trir: S trIch qu5 khen thuOng, phiic lqi 

Lqi nhun phân bô cho co dông s& h&u c phiu 
phô thông 

s6 c phiu ph thông bInh quan km hành trong nãm 
dé tInh lAi ca bàn trên cô phiêu 

11.934.759.474 

13.000.000 

16.133.702.530 

13.000.000 

Läi cor bàn trên Co phiu 

b) Lãi suy giãm trên cô phiu 

918 1.241 

Tu 01/01/2020 Tu 01/01/2019 
den 30/06/2020 den 30/06/2019 

11.934.759.474 16.133.702.530 

11.934.759.474 16.133.702.530 

11.934.759.474 16.133.702.530 

13.000.000 13.000.000 

13.000.000 13.000.000 

918 1.241 

Lçri nhun phân b cho c dông s& hUu c phiu 
phô thông 

Trir: S trIch qu5 khen thuOng, phOc igi 

Lçi nhun phân ho cho Co dông s& hüu cô phiu 
phô thông 
Các khoãn diu chinh lçii nhun sau thug thu nhp 
doanh nghip dê tInh igi nhun phân bô cho cO phiêu 
phô thông khi xác djnh Ii suy giãm trên cô phiu 
Lçi nhun thuc c dông sv hUu cO phiu phô thông 
cüa Cong ty duqc diu chinh do änh hu*ng pha 
bang 
S c phiu ph thông bInh quân hru hành trong k' d 
tInh lãi cci bàn trên côphiêu 
So hong cO phiêu phô thông d kiên &rçic phát hành 
them 
S Itrqng c phiu bInh quãn luu hành dä thrçc diu 
chinh do ãnh htthng pha bang 

Lãi suy giám trên cô phiêu 

Thuyè minh nay là môt b phán hop thành và dwçic dQC cling vái Báo cáo tài chinh 
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CONG TY CO PHAN CAP NUC CHQ LN 
S 97, ththng Phm Hu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chInh k& thOe ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyêt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

10. Chi phi san xut, kinh doanh theo yu t 
Tu 01/01/2020 Tu' 01/01/2019 
dn 30/06/2020 ctn 30/06/2019 

Chiphinixâcsch 416.653.181.605 365.832.618.307 
Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu 3.483.117.158 5.295.005.070 
Chi phi nhân cong 66.009.130.974 51.545.178.518 
Chi phi khu hao tài san c djnh 22.566.560.9 10 23 .299.046.972 

Chi phi djch vi mua ngoài 22.255.904.088 23 .247.3 89.864 
Chi phi khác bang tin 40.595.365.072 32.099.525.029 

Cong 571.563.259.807 501.318.763.760 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KiiOAN M1JC TR1NH BAY TRONG BAO CÁO LU1J 
CHUYEN TIEN TE 

1. Các giao dch không bang tin không ãnh htrcrng den slr kru chuyên tin t trong näm nên 
không du'qc trInh bay trên Báo cáo luu chuyên tiên t 

30/06/2020 01/01/2020 

C t1rc chua thanh toán 
Li vay chixa thanh toán 
Lài tin giri cOn dir thu 

14.771.237.190 
526.940.740 

2.207.183.139 

 

1. 160.909. 190 
573 .302.22 1 
582. 163 .362 

   

2. Các khoãn giao djch bang tin có ãnh hu&ng dn sy Iuu chuyn tin t trong nám nên thrçrc 
trInh bay trên Báo cáo Iu'u chuyên tin t 

30/06/2020 01/01/2020 
Lâi tin giri ngân hang cOn dr thu cui nãrn truâc d 
thu trong näm nay 
C trc nm tnrâc duqc chi trà trong nãm nay 

582.163.362 
39.672.000 

 

941.469.774 
1.065.178.735 

N 

     

VIII. NHJNG THÔNG TIN KHAC 

1. Nghip vit và s dii' các ben lien quan 

Giao djch vói các ben lien quan 

Các ben lien quan vói Cong ty bao gm: 

Ben lien quan  

Tng Cong ty Cp ni.râc Sài GOn 
Cong ty Cong trInh giao thông Cong Chánh 
Cong ty CP tix vn Xây dirng Cap Nuâc 
Xi nghip Truyn Dan Ni.róc sch 
Cong ty CP Tii Van XD CT Giao Thông Cong 
Chánh 
Cong ty CP Cap nirâc Tan HOa 
Cong ty CP Cap niiOc Nhà Be 

Môi quan he 

COng ty mc (nm giU 51% vn Diu 1) 
Cong ty cOng tp doàn 
Cong ty cOng tp doàn 
Cong ty cOng tp doàn 

Cong ty cOng tp doàn 
Cong ty cOng tp doán 
Cong ty cOng tp doàn 

Thuyé't minh nay là môt bó phán hcrp thành và du'çrc doc càng vái Báo cáo tài chmnh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LON 
So 97, &r&ng Pham Hu Chi, qu.n 5, thành phO HO ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHiNH 
Cho nãm tâi chInh k& thác ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Các nghip vi phát sinh trong näm giUa Cong ty vâi các ben lien quan nhix sau: 

Tir 01/01/2020 an 
30/06/2020 

Tu 01/01/2019 den 
30/06/2019 

Tong Cong ty Cp ntróc Sài Gôn 

Mua hang hóa (nixOc sch) 416.653.181.605 360.613.756.038 

Mua vat tu 515.131.000 

LAi vay phái trã 

Phãi trã XDCB và TSCD 

Phái trá do thu ho và tin dich vu khác 44.800.000 

Phãi thu do chi ho 

Phái thu cho thuê TSCD huyn BInh Chánh 2.645.560.776 2.485.711.530 

Phai thu do chuyn nhtxcmg DHN huyn BInh Chánh 

Phãi thu do cung cp djch vi khác 

Cong ty CF Ttr Vn XD CT giao thông Cong 
Chánh 
Phái trá Xây drng cc ban 72.920.800 

CN Cp ntthc Tan hôa 
Phãi trã cung cap djch vi dO, sira be 40 1.203 .636 

Cong ty Co phn Tu vn Xây dirng Cp Ntr&c 
Phái trá phi thirc hin 1p báo cáo dâu tir và khão sat, 
tir thit k, tir vn giám sat cong trinh 18.930.912 62.491.909 

Ti ngày kt thüc k' k toán. cong nq vâi các ben lien quan nhu sau: 

30/06/2020 01/01/2020 

Tong Cong ty Cp nu*c Sài Gôn 

Phái thu thirng mi 9.611.274.407 8.744.552.186 

Phái trá thiicrng mi (112.408.052.908) (84.226.174.885) 

Phái trá phi thrc hin cong trInh XDCB (711.572.719) (711.572.719) 

Cong ty Cong trInh giao thông Cong Chánh 

Phãi trá dt c9c di di du'Ong Ong (70.000.000) (70.000.000) 

Cong ty CF ttr vn Xây dig dp Ntróc 
U'ng tru'àc phi thrc hin 1p báo cáo dâu ti.r và kháo 
sat. tir thiêt kê, tu van giám sat cong trInh 42.738.710 54.020.108 

Thuyt minh nay là mót bôphán hop thành và dztcic CIQC càng vái Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN 

S 97, thrOng Phm Hu ChI, qu.n 5, thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHNH 
Cho näm tài chInh kt thOc ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyêt mjnh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Giao djch vol cdc thành viên quán 1j chü ch61 và cdc cd nhân có lien quan 

Các thành vien quán 1 chO ch& và các Ca nhân có lien quan gm: các thành viên Hi dng quãn trj, 
Ban Giám dôc, Kê toán trtrâng. 

Thu nhp cáa cdc thành viên quãn lfl chü chit 

Thu nhp cüa các thành viên quãn 1 chü cMt Cong ty trong näm nhi.x sau: 

Ttr 01/01/2020 dn 
30/06/2020 

Tin lucmg 

Các khoãn bão him phãi trã 

Cong 

2. Báo cáo theo b phn 

Bô phn theo Iinh vrc kinh doanh 

f phuc vu m11c dIch quán 1. cc cu t chi.'rc cUa Cong ty duqc chia thành 2 b phn hot dng 
gôm: Bô phn cung cap nuâc sach  vàb phn lap d.t. di däi dông h nuâc và các djch vii khác. 
Tuy nhiên, Cong ty hot dng chO yêu trong lTnh vrc cung cap nithc sch các linh vrc cOn 1i 
chiêm t 1 nhô, không dáng k. 

B phn theo khu virc dja I 

Toàn bô hot dong cOa Cong ty du din ra a khu vrc hot dng kinh doanh cUa Cong ty (qun 5, 
qun 6, qun 8, qu.n BInh Tan). 

3. Cong ci tãi chInh 

Quãn l' rüi ro von  

Cong ty quãn trj ngun vn nhm dam bão r&ng Cong ty Co th vtra hot dng lien tiic vlra ti da 
hóa lai Ich cOa cac cô dông thông qua tôi uu hóa so du nguôn von và cong ng. 

Cu true vn cOa Cong ty gm ng thun (cac khoãn vay nhis &rgc trInh bay ti Thuyt minh s 
V.17a va V.17b trlr di tiên và eác khoân tuang &rcing tiên) vã phân von thuc sO hu cOa Cong ty 
(bao gôm von gap. các qu di,r trO và igi nhun sau thuê chi.ra phân phôi). 

He sá don bay tài chInh 

H s dOn by tài chInh cüa Cong ty ti ngày k& thüc k' k toán nhu sau: 

30/06/2020 01/01/2020 
Các khoàn vay 42.346.633.871 37.549.123.365 
Trir: Tiên và cáe khoán tuang ducng tiên (49.176.083.731) (64.195.166.006) 
Na thun (6.829.449.860) (26.646.042.641) 
Vn chü sO hthi 205.784.483.001 216.842.316.576 
Ty l ncr thun trên vn chü s& hfru (0,03) (0,12) 

Các chInh sách k toán chü yu 

Chi ti& cáe chInh sách k toán chO yu và các phiicrng phãp ma Cong ty áp ding (bao gm các tiêu 
chI dê ghi nhn, ca sO xác djnh giá trj và cci sO ghi nhn các khoán thu nhp và chi phi) dôi vài 
tOng 1oi tài san tài chInh và cong nq tãi chInh thrçic trInh bay ti Thuyêt minh so IV.3. 

Thuylt minh nay là mt b(5 phán hçrp thành và dttcrc dQc cling vái Báo cáo tài chlnh 
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1.296.000.000 

48.479.886 

1.344.479.886 

Ttr 01/01/2019 dn 
30/06/2019  

1.296.000.000 

40.032.069 

1.336.032.069 



CONG TY CO PHAN CAP NIJ'OC CHQ LN 
S 97, dthng Phm HUu ChI, qun 5, thãnh ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH 
Cho näm tài chInh kt thác ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Các Ioai cong Cu tài chInh 
01/01/2020 30/06/2020 

Giá tn ghi s Giá tn hçp 1 Giá trl  ghi s Giá trl hqp Iy 
Tài san tài chInh 
Tiên và các khoãn 
tucrng disong tiên 49.176.083.731 49.176.083.731 64. 195. 166.006 64. 195.166.006 
Dâu tu näm gi dn 
ngày dáo hn 91.208.470.684 91.208.470.684 17.547.022.295 17.547.022.295 
Phãi thu cüa khãch 
hang 39.936.338.274 34.184.901.310 26.919.030.363 23 .590.666. 135 
Phãi thu khác 2.215.475.773 2.215.475.773 590.455.996 590.455.996 

Cong 182.536.368.462 176.784.931.498 109.251.674.660 105.923.310.432 
N phãi trã tài chInh 
Phái trá cho ngi.thi ban 116.514.506.362 116.514.506.362 91.3 86.763 .20 1 91.386.763.201 
Chi phi phãi trã 30.858.242.409 30.858.242.409 10.711.847.966 10.711.847.966 
Phãi trã khác 35.680.761.712 35.680.761.712 22.598.496.545 22.598.496.545 

Các khoãn vay 42.346.633.87 1 42.346.633.871 37.549.123.365 37.549.123.365 
Cong 22 5.400. 144.3 54 225.400.144.354 162.246.231.077 162.246.231.077 

Giá trj hcrp 1 cüa các tai san tài chInh và cong nç tài ehInh phãn ánh theo giá trj ma cong cii tài 
chInh có the chuyên dôi trong mt giao djch hin t?i  gia các ben tham gia, ngoi trr trung hqp 
bat buc phãi ban hoc thanh 1'. Cong ty sir diving các phl.rGng pháp và giã djnh sau dê u,âc tinh giá 
trj hçip 1 cOa các tài san tãi chInh và nçi phãi trã tài chfnh nhu sau: 

- Giá trj hqp 1' cUa ti&n và các khoãn tuang dung tin, các khoãn du tii nm giU dn ngày dáo 
han, phai thu cUa khãch hang. phãi thu khác, phai trã ngithi ban. chi phi phãi trã, phãi trã khác và 
các khoãn vay trang dung vOi giá tr s sách (da trir dir phOng cho phân uác tInh có kha näng 
không thu hôi) cOa các khoán mic nay do các cong ci nay có k' ngän han. 

- Di vâi các tài san tài chInh và cong nq tài chinh ma không dü thông tin thj tri.rông d xác djnh 
giá trj hqp 1 ti ngày lap Báo cáo tài chInh, giá trj ghi sO cOa các khoán miic nay dirqc the hin 
thay cho giá tn hçirp 1). 

Muc tiêu quán 1' rüi ro tài chInh  

Cong ty d xây drng h thng quãn 1' rüi ro nhm phát hin và dánh giá các rüi ro ma Cong ty phãi 
chju, thiêt 1p các chInh sách vã quy trInh kiém soát riii ro a mirc chap nhan dirgc. H thông quãn 
I' rüi ro duac xem xét 1i dinh k' nhäm phãn ánh nhU'ng thay dOi cUa diêu kiin thj truang và hoat 
dng cüa Cong ty. 

Rüi ro tài chinh bao gm rüi ro thj tnr1ng (bao gm rCii ro t' giá (rüi ro ngoi to), rüi ro lãi suit và 
rüi ro ye giá), rcii ro tin dung và rQi ro thanh khoãn. 

Rüi ro thj trw&ng 

RCi ro thj triiang là rOi ro ma giá trj hccp 1' hoc các 1ung tin trong ti.rang lai cOa cong cii tài 
chInh së biên dng theo nhing thay dôi cüa giá thj trung. Rüi ro thj truang bao gôm 3 loai: rOi ro 
ngoi t, rUi ro lai suât và rOi ro ye giá khác. 

Cong ty dà thirc hin dánh giá mOt  cách than tr9ng các rUi ro thj tnräng lien quan dn hoat kinh 
doanh vàcho rang Cong ty không có rOi ro trçng yêu nào lien quan den sir bin dng cOa t' giá và 
sr thay dôi ye giá khác. 

Quãn 1' rüi ro lai sut 

Thuyt minh nay là mót bóphán hcrp thành và dtrcrc dQc cling vái Báo cáo tài chlnh 
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CONG TV CO PHAN CAP NIY(IC CHQ L(N 
S6 97, duông Pham Hüu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho näm tãi chInh k& thüc ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

Rüi ro lãi suit là rüi ro ma gia trj hçip l hoc các 1ung tin trong tucmg lai cUa cong ci,i tài chInh s 
biên dng theo nhttng thay dôi cUa lãi suât thj trithng. 

Toàn b các khOan vay cia Cong ty là tir Cong ty mc và các Cong ty trong cüng tp doàn vâi lãi sut 
on djnh nên Cong ty không CO rUi ro ye lAi su.t. 

Rái ro (In dyng 

RUi ro tin dicing là rUi ro màmt ben tham gia trong hcrp dng không có khã näng thrc hin &rcic nghia 
vi cUa mInh dan den ton that và tài chInh cho COng ty. 

Cong ty cO các rUi ro tin dung tir các hoat dng kinh doanh (chü yu d& vdi các khoãn phài thu cüa 
khách hang) và hoat dng tài chInh tin gin ngãn hang..). 

Phái thu khách hang 

Cong ty giàm thiu rCi ro tIn di,mg bang cách chi giao djch vdi các dcm vi có khà näng tài chmnh t6t. 
yOu cau min thu tin dung dOi vdi các dan vj giao djch ln dâu hay chua có thông tin ye khà näng tài 
chinh và nhân viOn kO toán cong nçi thuinng xuyOn theo dOi nçi phài thu dO dOn d6c thu hi. Trên ca sin 
nay và khoân phãi thu cOa Cong ty liOn quan den nhiu thách hang khác nhau nOn rOi ro tin ding 
không tp trung vào mt khách hang nh.t djnh. 

Tin gii ngân hang 

Các khoán tin gUi ngãn hang cUa Cong ty duqc gUi tai  các ngãn hang him, cO uy tin trong nuic. Ban 
Giám dc Cong ty không nhn thây có rUi ro tin d%ing trQng yu tin các khoãn tin gUi nay. 

Rüi ro thanh khoàn 

RUi ro thanh khoan là mm ro COng ty g.p khO khan khi thrc hin nghTa vi tài chInh do thiu tin. 

RiM ro thanh khoán cUa Cong ty thU yu phát sinh tin vic các tài san tai chinh và nçi phai trã tài chinh 
cO các th?yi diem dáo hn lêch nhau. 

Mic dIch quãn l riM ro thanh khoãn nhim dam bào dU nguM v6n d dáp Cnng các nghia viii tài chInh 

hin tai  và tucmg lai. TInh thanh khoãn cOng ducnc Cong ty quãn l nhäm dam bào mire phi,i trOi gitta 
cong nçi den han  và tài san den hn trong k in mire có the duqe kiêm soát d& vii so vn ma Cong ty 

tin rng cO the tao  ra trong k5 dO. ChInh sách cUa Cong ty là theo dOi thi.thng xuyên các yOu câu ye 
thanh khoãn hin tai  và dir kin trong tuang lai nhäm dam bào Cong ty duy trI dO mirc dç phOng tièn 
met, các khoàn vay va dO vn ma các chU sin hinu cam kOt gop nhäm dãp Crng các quy djnh ye tInh 
thanh khoãn ngn han  và dai han  han. 

Các Bang duii day trInh bay chi ti& các mire dáo hn theo hcip dng cOn lai  d6i vii tài san tài chInh và 

cOng ci nq tài chInh phi phái sinh va thini han  thanh toán nhu dà duçnc thOa thun. Các Bang nay duçnc 
trinh bay dina trên dOng tièn chua chit khu cM tài san tài chinh và dOng tin chua chi& khâu cOa 
cOng nç tài chinh tinh theo ngày sim nht ma COng ty phãi trà. Vic trInh bay thông tin tài san tai 
chInh phi phái sinh là can thièt d hieu duqc vic quan l riM ro thanh khoàn cM COng ty khi tInh 
thanh khoãn duçnc quan l trOn ca 

30/06/2020 

sin cOng nçn và tai san thuân. 

Tfrmnämtrir Trên1námdn5 
xuong nam Tren 5 nam C9ng 

Tin và các khoân tuong duang tin 49.176.083.73 1 - 49.176.083.731 

Dau tu n&m giü dn ngày dáo han 91.200.140.684 8 .3 30 .000 - 91.208.470.684 

Phãi thu cUa khách hang 34.184.901.3 10 - 34.184.901.310 

Phãi thu khác 2.207.183.139 8.292.634 - 2.215.475.773 

Cong 176.768.308.864 16.622.634 - 176.784.931.498 

Thuyit minh nay là m5t bc5phan hop thành và dttqc dpc cimg vu Báo cáo tài chInh 
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NGUYEN TH! KIM LOAN Vt1H! NHIX QU'c'NH 
Ngu'Oi Ip biêu K toán truffng Giám dc 

UAN ANH 

CONG TV 
cO PHAN 

CAP N(JOC 

CHQ N 

CONG TY CO PHAN CAP NUC CHç LN 
S 97, dung Pham Hu ChI, quân 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHNH 
Cho nãm tài chInh két thOc ngày 30 tháng 06 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Phái trãcho ngtthi ban 
Chi phi phái trã 
Phài trá khác 
Các khoãn vay 
Cong 

Chênh J&h thanh khoãn thuân 

Tfrmnãmtry 
xuong 

Trênl nãmdn5 
nam Tren 5 nam Cong 

116.514.506.362 
30.858.242.409 
21.642.092.277 
7.582.139.826 

- 
14.038.669.435 
26.654.579.678 

- 116.514.506.362 
- 30.858.242.409 
- 35.680.761.712 

8.109.914.367 42.346.633.871 
176.596.980.874 40.693.249.113 8.109.914.367 225.400.144.354 

171.327.990 (40.676.626.479) (8.109.914.367) (48.615.212.856) 

01/01/2020 
Tin và các khoán twmg di.rang tiên 64.195.166.006 - 64.195.166.006 
Du tu nm giU dn ngày dáo h.n 17.53 8.692.295 8.330.000 - 17.547.022.295 
Phái thu cüa khách hang 23 .590.666. 135 - 23.590.666.135 
Phãi thu khác 582. 163 .362 8.292.634 - 590.455.996 
Cong 105.906.687.798 16.622.634 - 105.923.310.432 

Phãi trã cho nguii ban 91.386.763 .20 1 - 91.386.763.201 
Chi phi phãi trà 10.711.847.966 - 10.711.847.966 
Phái trã khác 8.215.309.409 14.3 83.187.136 - 22.598.496.545 
Các khoãn vay 5 .6 15.559.054 23 .3 82.384.864 8.551.179.447 37.549.123.365 
Cong 115.929.479.630 37.765.572.000 8.551.179.447 162.246.231.077 

Chênh léch thanh khoãn thun (10.022.791.832) (37.748.949.366) (8.551.179.447) (56.322.920.645) 

Ban Giám dc dánh giá mirc tp trung rOi ro thanh toán a mi.rc cao do các cong nçi tài chInh cao han tài 
Sfl tài Chlflh: Tuy nhiên, Ban Giám dôc tin rang hot dng kinh doanh cOa Cong ty có the t.o ra dO 
nguôn tiên dê dáp irng các nghia vii tài chInh dáo han. 

4. Các sij kiin phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán 

Ban Giám dc Cong ty khng djnh không có sir kin nào phát sinh sau ngày kt thOc kS'  k toán yêu 
câu can phãi duc diu chinh hay trInh bay trong Báo cáo tài chInh cOa Cong ty. 

Thành phi H ChI Minh, ngày 18 tháng 07 nam 2020 

Thuyét minh nay là môt bô phán hop thành và duçrc d9c càng vái Báo cáo tài chInh 
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TONG CONG CAP NIJC SAI GON BANG I 

CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LN 

BAN GIAI TR!NH CAC CHI TIEU TA! CHiNH 
QU! II NAM 2020 

Theo báo cáo kt qua kinh doanh qul 2 nãm 2020 cIa Cong Ty C Phn Cp Nude Chci L6n, nhng chi tiêu có 
t 1 thay di tang, giám lam ành hudng dn lçii nhuân cüa qul 2 näm 2020 nhu' sau: 

I. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VJ: 

a. Phdn tIch chi tidu: 

Chi tiêu Qüi II Ham 2020 Qüi II nàm 2019 Chênh léch Ty Iê 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Doanh thu nude 281,664,082,800 261,851,203,977 19,812,878,823 107.57% 

Doanh thu cung cp dich vu gm: 5,253,316,745 5,529,053,860 (275,737,115) 95.01% 

Doanh thu cho thuê tái san hoat dong 1,322,780,388 1,242,855,765 79,924,623 106.43% 

Doanh thu ehuyn nhucmg vt tu 1,317,272,727 73,850,000 1,243,422,727 1783 .71% 

Doanh thu djch v 2,613,263,630 4,212,348,095 (1,599,084,465) 62.04% 

Doanh thu thun ban hang V cung 
cap dch vu 

286,917,399,545 267,380,257,837 19,537,141,708 107.31% 

b. Thuyé'tminh: 

Doanh thu thun bàn hang qu 2 näm 2020 cao hon qu 2 näm 2019 là 19.537.141.708 dng, t'3 1 tang 107,31% do: 

1. Doanh thu nude qu' 2 näm 2020 cao hon qu' 2 näm 2019 là 19.812.878.823 dng, t 1 tang là 107,57% do: 
San luçmg nu'dc cung cp qul 2 nàm 2020 giàm so vdi quI 2 nãm 2019 là 567.133 m3, t' l giãm là 2,1% 1am cho 

doanh thu nudc giàm 5.985.917.919 dng. 

Giá ban bInh quân quI 2 näm 2020 tang so vdi qul 2 näm 2019 là 946,66 dng/m3, t' l tang 109,85%, lam cho 
doanh thu tang them 25.798.796.742 dng 

2. Doath thu cung cp dich vu qu 2 näm 2020 giàm so vdi qu 2 näm 2019 là 275.737.115 dng, t'.  l giám 4,99% 

Doanh thu cho thué TCSD huyn BInh Chánh qu 2 nàm 2020 eao hon 79.924.623 dng so vâi qu 2 näm 2019, 
t' tang 106,43%. 

Doanh thu bàn fM-IN ph thai trong qu2 2 nãm 2020 cao han qu 2 nãm 2019 là 1.243.422.727 dng, t' 1 tang 
1.783,71% 

Doanh thu cung cp dich vu qu' 2 nãm 2020 thp han qu' 2 näm 2019 là 1.599.084.465 dng, t' l giàm là 38%. 

II. GIA VON HANG BAN 

a. Phán tIch chi tidu: 

Chi tiêu Qüi H nàm 2020 Qüi II nám 2019 Chênh tech Ty l 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Giá vn hang bàn nude 266,957,470,272 234,862,945,209 32,094,525,063 113.67% 

Giá v6n hang bàn cung cp djch vi,i gm: 2,439,190,916 3,330,427,707 (891,236,791) 73.24% 

Giá vn cung cp djch vi 1,403,354,832 2,295,052,185 (891,697,353) 61.15% 

Chi phi ehuyn nhi.rcing vt tu 67,150,151 43,841,721 23,308,430 153.16% 

Chi phi KHTSCD cho thuê TSCD H.BC 968,685,933 991,533,801 (22,847,868) 97.70% 

Cong 269,396,661,188 238,193,372,916 31,203,288,272 113.10% 



Trong do chi tMt giá v6n nuâc: 

Chi lieu Qiui 11 näm 2020 Qüi II nãm 2019 Chênh lêch Ty 1 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Chi phi nguyen 4t 1iu — nuâc sach 209,979,531,920 185,662,448,529 24,317,083,391 113.10% 
Chi phi nguyen t lieu khác 465,422,024 1,137,763,493 (672,341,469) 40.91% 
Chi phi nhân cong 23,005,407,328 16,601,113,838 6,404,293,490 138.58% 
Chi phi khu hao tài san 9,225,024,364 9,544,595,190 (319,570,826) 96.65% 
Chi phi thuê tài san hot dng 11,121,352,044 11,580,315,552 (458,963,508) 96.04% 
Chi phi gn và thay ding h nuàc 8,795,861,596 6,056,689,783 2,739,171,813 145.23% 
Chi phi ch6ng thAt thoát nuc 1,262,996,943 1,755,511,159 (492,514,216) 71.94% 
Chi phi cãi tao ng mic - 201,998,641 (201,998,641) 0.00% 
Chi phi sàa b 2,893,801,735 1,979,256,367 914,545,368 146.21% 
Chi phi khác 208,072,318 343,252,657 (135,180,339) 60.62% 
Tngchip hi san xuat 266,957,470,272 234,862,945,209 32,094,525,063 113.67% 

b. ThuyItminh 

Giá vn hang ban trong qui 2 näm 2020 cao han so vOi qui 2 näm 2019 là 31.203.288.272 d6ng, t l tang 113,10% 
do: 

Giá v6n ban nrnfcc trong qu 2 nAm 2020 cao han qu2 2 näm 2019 là 32.094.525.063 ding, t l tang 113,67% do: 

1. Chi phi mua si nuâc sch tAng 32.094.525.063 dng, t' l tang 113,67% do: 

San kro'ng nuàc mua si qui 2 nAm 2020 giâm so vài qui 2 näm 2019 là 1.422.589 m3 t l giãm 3,92% lam giá mua 
si giàm 8.575.039.297 d6ng 

Giá mua si rnràc sach  tang 907,17 dng/m3, t' l tAng 117,72% lam cho chi phi mua si niiàc sach  tang tirang rng 
32.892.122.687 dng 

2. Chi phi nhân nguyen 1iu, 4t lieu khác phic V%i cong tác süa b, chng thAt thoát nithc giãm 672.34 1.469 dng, 
t l giãm 59,09%. 

3. Chi phi nhân cong qu 2 nAm 2020 cao han qu 2 nAm 2019 là 6.404.293.490 dng, t) 1 tang 138,58%, tang 
do qu5 tin krang kA hoach nAm 2020 cao han nAm 2019 và có su chuyAn djch lao dng ti bQ phn ban hang sang 
b phn san xuAt 

4. Chi phi KHTSCD giãm 319.570.826 d6ng , t l giãm 3,35% 

5. Chi phi thuê TSCD giám 458.963.508 dng, t 1 giàm 3,6% do chi phi lAi vay phài trã cüa Tng cong ty giãm 
nên chi phi thuê tài san giãm. 

6. Chi phi gn và thay BHN qu 2 nAm 2020 tang so vài qu 2 nAm 2019 là 2.739.171.813 d6ng, t l tang 
145,23% do nAm 2020 chi phi gAn DHN dixçic kAt chuyn toãn b vào kt qua kinh doanh, qu 2 nAm 2019 chi phi 
phan b gân DHN là 5 nAm 

7. Chi phi CTFN giãm 492.514.216 dng, t l giãm 28,06% so vâi qu' 2 nAm 2019 

8. Chi phi cài tao 6ng mic thAp han 201.998.641 d6ng, t l giám 100%, do nAm 2020 không phát sinh chi phi nay 

9. Chi phi si'ra b qu' 2/2020 tang so vài qu' 2/2019 là 914.545.368 d6ng, t l tang 146,21% do qu' 2 nAm 2020 
COng ty thuê dan vj ben ngoài dO và sira bA nhm kéo giám t l thAt thoát ncc (ci,i th: qu' 2 nAm 2020 Cong ty dA 
thue ngoài dO và si'ra b 1à2.887.569.125 d6ng, qu 2 nAm 2019 chi phi thuê ngoài là 1.960.414.141 dng) 

10 Chi phi khac quy 2 nAm 2020 giam so vai quy 2 nAm 2019 la 135 180 339 d6ng, ty le giam 39,38% 
Gia von hang ban cung cap dlch  vi quy 2 nam 2020 giam so vai quy 2 nam 2019 la 891.236.791 dong, ty l giam 

26,76%. 
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III. CHI PHI BAN HANG 
a. Phdn tIch chi tiêu: 

Chi tiêu Qüi II näm 2020 QÜi II näm 2019 Chênh Iêch T I 
(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Chi phi nhân cong 2,590,777,714 3,578,864,051 (988,086,337) 72.39% 
Chi phi cong ci dting ci 112,004,196 127,309,942 (15,305,746) 87.98% 
Chi phi khu hao 385,559,853 189,590,556 195,969,297 203.36% 
ChiphIdjchvimuangoai+CP1diác 218,555,485 489,913,638 (271,358,153) 44.61% 
Cong 3,306,897,248 4,385,678,187 (1,078,780,939) 75.40% 
b. Thuyét rn/nh: 

Chi phi ban hang quI 2 näm 2020 thAp han vâi qui 2 nãm 2019 là 1.078.780.939 Mng, t)' 1 giàm 24,6% chü yu do: 

Chi phi nhân cong giàm 988.086.337 dng, t 1 giãm 27,61% do có sir chuyn djch lao dng tr b phn bàn hang 
sang b phn san xut 

Chi phi cong ci di,ing ci giãm 3 90.508.648 d6ng, t' l giám 75,41% 

Chi phi khu hao qu' 2 näm 2020 tang so vài qu 2 näm 2019 là 195.969.297 dng, t' l tang là 203,36% 

Chi phi djch vi mua ngoài và bang tin khác giãm 271.358.153 dng so vói qu 2 nAm 2019, , t) l giàm 55,39%, 

IV. CHI PHI QUAN LY 

a. Phán tEch chi tiêu: 

Chi tiêu Quill nàm 2020 Qui II näm 2019 Chênh léch T lê 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Chi phi nhân cong 5,581,080,381 4,480,669,187 1,100,411,194 124.56% 

Chi phi cong ciii dung cu 522,324,976 786,552,342 (264,227,366) 66.4 1% 

Chi phi kMu hao 797,724,564 673,492,728 124,231,836 118.45% 

Thu, phi chuyk tin 34,378,241 59,393,493 (25,015,252) 57.88% 

Thuê dt (9,765,600) 295,117,200 (304,882,800) -3.31% 

Chi phi dich vu mua ngoài + CP khác 2,783,885,586 3,672,806,835 (888,921,249) 75.80% 

Cing 9,709,628,148 9,968,031,785 (258,403,637) 97.41% 

b. Thuylt rn/nh: 

Chi phi quán l doanh nghip qul 2 näm 2020 giàm so vài quI 2 näm 2019 là 258.403.637 ding, t l giàm 2,59% 
do. 

1. Chi phi nhân cong tang 1.100.411.194 dng so vài qu 2 nàm 2019, , t l tang 124,56%, do qu5 lirang k 
hoach nãm 2020 cao han näm 2019 

2. Chi phi djch vii mua ngoài + CP lthác qu 2/2020 giãm 888.921.249 d6ng, t l giám 24,2%, do chi phi tham 
quan näm 2020 dä hch toán a qu I nãm 2020, cOn näm 2019 thi hach  toán a qu' 2. 

V. DOANH THU HOAT BONG TAI CHINH 

a. Phdn tIch chi tiéu: 

Chi tiêu Qñi II nam 2020 Quill nãm 2019 Chênh 1ch T I 
(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Lãi tin gCri ngãn hang có k> han 2,243,279,029 675,239,908 1,568,039,121 332.22% 

Lãi tin gth ngân hang không k' han 11,786,139 14,564,810 (2,778,671) 80.92% 
Cong 2,255,065,168 689,804,718 1,565,260,450 326.91% 
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b. Thuyé'tminh: 

Läi tin gâi ngân hang qu 2 näm 2020 tang so vài qu' 2 näm 2019 là 1.565.260.450 dng, t I tang 326,91% do 
qu 2 näm 2020 hrang tin gô có k3' han  dn k' dáo han cao han so vài qu 2 näm 2019 

VI.CHI PHi HOAT BONG TAI CHINH 

a. Phán tIch chi tiêu: 

Chi tiêu QUi II näm 2020 Quill näm 2019 Chênh Iêch T' I 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Chi phi lai vay 799,313,962 624,704,713 174,609,249 127.95% 

Cong 799,313,962 624,704,713 174,609,249 127.95% 

b. Thuyetminh: 

Chi phi hoat dong tài chInh cüa quI 2 näm 2020 tang so vâi qul 2 näm 2019 là 174.609.249 dng, t1 lê tang 
127,95%. 

VII. THU NHiP KHAC 

a. Phán tIch chi tiêu: 

Chi tiêu Quill näm 2020 Quill näm 2019 Chênh léch T lé 
(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Thu tin KH du tu 6ng cái - 690,354,130 

11,848,000 

(690,354,130) 

12,244,000 Khào sat thit k du'mg ng 24,092,000 203.34% 

9.45% Thukhác 17,284,208 182,836,174 (165,551,966) 

Cong 41,376,208 885,038,304 (843,662,096) 4.68% 

b. Thuyetminh: 

Thu nhâp khác cüa qui 2 nàm 2020 thp han qui 2 nàm 2019 là 843.662.096 dng, t l giàm 95,32% do: 

Thu tin khách hang du tu 6ng cai giàm 690.354.130 dng so vài qu' 2 nãm 2019, t'.  lê giãm 100% do näm 
2020 Cong ty không hach toán vào thu nhâp khác ma hach  toán vão doanh thu cung cp djch vi, 

Thu tin khào sat thit k tang 12.244.000 dng, t 1 tang 203,34% 

Thu nhp khác qu' 2 näm 2020 thp han qu 2 näm 2019 là 165.55 1.966 dng, t' I giãm 90,55% 

VII. CHI PHI KFIAC 

a. Phán tich chi tiêu: 

Chi tiêu Quill nàm 2020 Quill nám 2019 Chênh tech T Iê 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Dang báo mi thu 2,700,000 5,018,182 (2,318,182) 53.80% 

Chi phi ng cái do KH du tu không hoàn 
von 

103,066,511 834,792,623 (731,726,112) 12.35% 

29.15% Khác 44,330,812 152,095,004 (107,764,192) 

COng 150,097,323 991,905,809 (841,808,486) 15.13% 

b. Thuyetminh. 

Chi phi khác cüa qui 2 näm 2020 giàm so vOi qui 2 näm 2019 là 841.808.486 dng, t 1 giám 84,87% do, chi phi 
ng cài qu 2 näm 2020 giàm so vâi qu 2 näm 2019 là 73l.726.1l2dng, t l giàm 87,65% và chi phi khác giãm 

107.764.192 dng so vâi qu9 2 näm 2019, t'.  l giàm 70,85% 
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CONGT 
CO PHN 

cAp NIJOC 

CHQ LUN 

tháng 07 näm 2020 
OC 

UAN ANH 

IiX. WI NHUN: 

a. Phân tIch chi tiêu: 

Chi tiêu Qüi II nãm 2020 Qüi II näm 2019 Chênh léch Ty Iê 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Lçi nhun trtràc thug TNDN 5.851.243.052 14.791.407.449 (8.940.164.397) 39,56% 

Thus TNDN 880.965.021 2.496.167.495 (1.615.202.474) 35,29% 

ThuTNDN hoàn lai 291.240.161 221.305.862 69.934,299 131,60% 

Lth nhuân sau thug TNDN 4.679.037.870 12.073.934.092 (7.394.896.222) 38,75% 

b. ThuyEtminh: 

Qua phãn tIch các chi tiêu doanh thu - chi phi nêu tren thi lçii nhun tri.ràc thug cüa quI 2 näm 2020 lãi 
5.85 1.243.052 dng, giám 8.940.164.397 dng so vâi qu' 2 näm 2019, t' l giàm 60,44%. Lçri thun sau thus là 
4.679.037.870 dng, giàm 7.394.896.222 dng, t' 1 giàm 6 1,25% so vài qu' 2 nãm 2019. 

LAP BIEU KE TOAN TRIf(YNG 

NGUYEN TH! KIM LOAN VU TII! NHU' QU''NH 
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