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CONG TY cO PHAN CAP NUOC CH( LON 
s6 97, di.thng Pham Hilti Chi, qun 5, thành ph H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAL CH!NH 
Cho k' Ice toán nâm kCt th6c ngày 31 tháng 12 näm 2020  

BANG CAN DOI XE TOAN 
Tai ngIy 31 thIng 12 nIm 2020 

Thuyet 

MAUB01DN 
Don vj tlnh: VND 

CIII TIEU M s6 minh 31/12/2020 01/01/2020 

A. TAI SAN NGAN H.N 100 214.504.567.754 142.349.937.835 
I . Tin VI dc khoIn twang duong tiên 110 V.1 26.485.599.074 64.195.166.006 

1. TiM 111 26.485.599.074 20.145.979.406 
2. CIc khoIn tuang duang tiM 112 44.049.186.600 

I! . Du tir tIi chinh ngAn hn 120 V.2a 114.519.857.076 17.538.692.295 
lit nm gii den ngày dáo han 123 114.519.857.076 17.538.692.295 

III . CIc khoän phãi thu ngn hOn 130 47.876.834.211 36.085.187.128 
1. PhIi thu ngM han cUa khIch hang 131 V.3 44.149.624.806 30.247.394.591 
2. Trãtnthc cho nguii bIn ngitn han 132 V.4 3.492.427.321 6.974.169.150 
3. PhaithungMhankhac 136 V.5a 5.013.101.467 2.191.987.615 
4. Dr phong phài thu ngM han khó dôi 137 V.6 (4.778.319.383) (3.328.364.228) 

iv. Hang tn kho 140 V.7 15.864.354.999 .17.620.798.911 
Hang t&i kho 141 15.864.354.999 17.620.798.911 

V . TIi sIn ngn han khlc 150 9.757.922.394 6.910.093.495 
1. ChiphitratrucngMhan 151 V.8a 4.483.164.654 3.688.895.892 
2. Thue GTGT duçc kh&x tnt 152 5.274.757.740 3.221.197.603 

B. TA! SAN DAI HN 200 277.202.910.220 276.513.706.643 
I . CIc khoIn phIl thu dli hn 210 8.292.634 8.292.634 

Phli thu dli han khlc 216 V.5b 8.292.634 8.292.634 

II . Tli sIn có djnh 220 204.659.356.110 206.393.165.553 
1. Tài sIn c djnh hilu hlnh 221 V.9 203.793.970.107 205.384.093.362 

Nguyen gia 222 793.896.356.043 755.413.510.123 
Giá frj hao mon luy lc 223 (590.102.385.936) (550.029.416.761) 

2. Tlislnc6dnhvôhInh 227 V.10 865.386.003 1.009.072.191 
Nguyen giá 228 6.666.544.666 6.2 73.444.666 
GiO frj hao mOn luyi i1 229 (5.801.158.663) (5.264.3 72.4 75) 

III . Bt dng sIn du tin 230 

IV. Til sIn dr dang dài hn 240 V.11 4.636.581.341 6.167.635.291 
Chi phi xly dimg co bàn dâ dang 242 4.636.581.341 6.167.635.291 

V. Du tin tIi chInh dli han 250 V.2b 8.330.000 8.330.000 
Du lit nni glil den ngly dlo hn 255 8.330.000 8.330.000 

VI . TIi sIn dli han khlc 260 67.890.350.135 63.936.283.165 
Chi phi trl trithc dli han 261 V.8b 67.890.350.135 63.936.283.165 

TONG CONG TA! SAN 270 491.707.477.974 418.863.644.478 

Báo cáo nay là mçit bi ph4n hc,p thank càa Baa cáo tài chink va p/tat dwçic d9c kim vol Thuyit mink Báo cáo tat chink 
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CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHQ LON 
s6 97, ththng Pham H0u ChI, qun 5, thành phó H Chi Mirth 

BAO cÁo TAI CHINH 
Cho k'ké toan n8m két thUc ngãy31 tháng 12 nm 2020 
BAng cAn dói ké toAn (tlép theo) 

C . 
I. 

Clii TIEU 

Nç PRAL TRA 
Nq ngn han 

MA s6 

300 
310 

Thuyét 
minh 

1. PhAitrangithibanngnhan 311 V.12 

2. Ngithi mua ti/i tién truàc ngn hn 312 V.13 

3. ThuévacackhoanphainOpNharnthc 313 V.14 

4. Ph/i tranguin lao dOng 314 

5. Chiphiphaitranganhan 315 V.15 

6. Phaitrangánhankhac 319 V.16a 

7. Vay v/i n thu0 tin chinh ngén han 320 V.17a 

8. Qu khen thi.rong, phOc lqi 322 V.18 

IL . Nq din han 330 
1. Ph/i trâ dâi hn khác 337 V. 16b 
2. Vayvanqthuetaichinhdaihan 338 V.17b 

3. ThuéthunhphoAn1aiph/iu1rã 341 V.19 

D . VON CIIU S% RCftJ 400 
I. Vén chi s6 hAu 410 V.20 

1: V6n gop cOa chü sli h0u 411 
CdphiiupM thông Co quyn bilu qiyS1 41/a 

2.  Qu du tu ph/it trin 418 
3.  Li nhun sau thué chua ph/n ph6i 421 

Lçii nhzøn sau lhui chwaphdn p/idi lOy  Id dIn cull I' 
lrwác 421a 
Lc,l nhudn sau thul c/iwo phán phil k nay 42/b 

LI. Nguén kinh phi v/i qu kb/ic 430 

TONG CONG NGUON VON 440 

ThAnhphHChIMinh,ngay l9thangol nAm2021 

NGUYEN Thj KIM LOAN VU THflThTJ QU'(T'4I1 
NgtrOi Ip biéu Ké to/in trtrorng 

31/12/2020 01/01/2020 

267.824.922.378 198.520.414.182 

211.758.218.073 150.968.168.281 

130.724.031.035 91304.142.779 

17.139.942.616 8.970.627662 
14.342.878.594 14.425.267.719 

23.307.974.366 10.305.303.223 

6.426.228.609 9.971.429.682 
5.028.294.609 5.852.225.839 
8.044.429.201 5.615.559.054 
6.744.439.043 4.523.612.323 

56.066.704.305 47.552.245.901 
10.630.692.497 14.383.187.136 
44.249.287.412 31.933.564.311 

1.186.724.396 1.235.494.454 

223.882.555.596 220.343.230.296 
223.882.555.596 220.343.230.296 
130.000.000.000 130.000.000.000 
130.000.000.000 130.000.000.000 
63.849.723.527 63.849.723.527 
30.032.832.069 26.493.506.769 

942.434.827 
30.032.832.069 25.551.071.942 

491.707.477.974 418.863.644.478 

HUYNII TUAN ANH 
Gi/imdéc 

Báo cáo nay là m5t bt5ph4n hQp than/i cáo Báo cáo lai chinh vàphái dc a'Qc kern vol Thuyit rninh Báo cáo tài chin/i 
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CONG TY CO PHAN CAP NII(%C CH($ L(N 
s6 97, dulnig Pham HOu Chi, qu6n 5, thinh ph6 H6 Clii Minh 
BAO CÁO TA! cFth!1-1 
Cho k k tam aim k& thOc ngiy 31 thing 12 aim 2020 

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG JUN11 DOANH 
Cho k) k tom nim kh thüc ngiy 31 thing 12 nim 2020 

CHI TIEU 
MA 
s 

Thuyt 
minb 

QU' IV 

NAm 2020 NAm 2019 
I . Doanh thu bin hing vi Lung cp dich vy 01 293.872.539.837 277.134.946.299 

2. Cáckhoangiamthrdoanhthu 02 70.829.797 175.663.565 

3 . Doanh thu thun v bin hang vi cung dp djch v 10 VI.! 293.801.710.040 276.959.282.734 

4. Giávn hang bin 11 VI.2 266.805.004.075 263.113.911.622 

5 . Lçi nhun gp v bin hang vi Lung djch vy 20 26.996.705.965 13.845.371.112 

6 . Doanh thu hoat dng tii chinh 21 Vi.3 2.825.087.983 2.554.588.258 

7 . Chi phi tii chinh 22 VI.4 845.425.236 793.642.254 
Trongdô: Chi phi läí vay 23 845.425.236 793.642.254 

8 . Chi phi bin hang 25 VI.5 7.117.362.728 7.275.435.207 

9 . Chi phi quan l' doanh nghip 26 VL6 11.740.266.136 14.791.638.977 

10. Li nhuOn thun hr boat dng kinh doanh 30 10.118.739.848 (6.460.757.068) 

1! . Thu nhp khic 31 638.522.179 4.773.663.286 

12 . Chi phi khic 32 574.520.754 1.583.842.595 

13 . Lçi nbun khic 40 VI.7 64.001.425 3.189.820.691 

14. Tang Iqi nhun k tom tnró'c thug 50 10.182.741.273 (3.270.936.377) 

15 . Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hinli 51 VI.8 3.357.375.296 3.954.771.598 

16 . Chi phi thug thu nhp doanh nghip hoin Iyi 52 (265.793.539) (1.798.657.873) 

17. Lyi nhun sau thud thu nhp doanh nghip 60 7.091.159.516 (5.427.050.102) 

18 . Lii Co.  bin tim c6 phi&i 70 VI.9a 545 (417) 

19. Lii suy gum trIn c phiu 71 VL9b 545 (417) 

MAU B 02-DN 
Don vj tInb: VND 

LUY KE 

NAm 2020 NAm 2019 
1.177.743.359.088 

1.177.330.261 

1.176.566.028.827 

1.07 1.085.078.532 

105.480.950.295 

6.320.629.460 

3207.047.809 
3.207.047.809 

24.900.621.186 

49.671.235.873 

34.022.674.887 

704.286.296 

60 1.629.480 

102.656.816 

34.125.331.703 

7.642.183.412 

(48.770.058) 

26.531.918.349 

2.041 

.067.925.326.526 

835.327.561 

.067.089.998.965 

972.801.343.889 

94.288.655.076 

4.764.373.547 

2.827.285.938 
2.827.285.938 

20.76 1.677.458 

43.980.205.077 

31.483.860.150 

6.497.028.778 

3.3 15.239.239 

3.181.789.539 

34.665.649.689 

10.691.929.758 

(1.577.352.011) 

25.551.071.942 

1.287 

1.287 

Thành ph H chi Minh, ngiy 19 thing 01 nim 2021 

NGUYEN Till KIM LOAN VU THJ Null QUtNil 
Ngu*i Ip biu Km tom Irving 

Báo cáo nay là mt btphin hp, lhành càa Báo cáo lài chinh Va phái dwqc dc kern vO'i Thuye'e rninh Báo cáo tài chin/i 
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CONG TV CO PHAN CAP NIJ'OC CH L(%N 
sO 97, du&ng Pham HOu Chi, quln 5, thành phO HO Chi Minh 

BAO cÁo TAL cHINU 
Cho kS'  kO loan nlm kOtthOc ngãy 31 than8 12 nlm 2020 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE 
(Theo phirong pháp gián tiép) 

Cho k' ké toân nIm két thüc ngày 31 tháng 12 nIm 2020 

CH!TIEU 

I . Liru chuyn tién tir hoot dng kinh doanh 

MA sO 
Thnyét 
minh 

Tir 01/01/2020 
den 31/12/2020 

MAU B 03-DN 
Dun vi tfnh: VND 

Tir 01/01/2019 
den 31/12/2019 

1. Ln nhugn tr,thc (hue 01 34.125.331.703 34,665,649.689 
2. Dilu chinh cho cdc khoOn 

- KhOu hao TSCD và BDSDT 02 45.639.073.407 47.041.617.343 
- Các khohn di,i phong 03 1.449.955.155 1.113.628.459 
- LAI, JO fir hoat dOng dOts tux 05 (6.409.149.963) (4.271.478.356) 
- Chi phi ill vay 06 3.207.047.809 2.827.285.938 

3. Lpi nkuIn & /sopt d5ng kinh doanh trithc iluzy dii viii Iuv dng 08 78.012.258.111 81.376.703.073 
- Tang, giant cac khoân phâi thu 09 (13.698.264.611) (11.926.458.974) 
- Tang, giant hang tOn kho 10 1.756.443.912 (1.325.473.124) 

• lIng, giant các khoán phai frI (KhOng kO Ill vay phIl trI, thu0 thu 
nhlp doanh nghiOp phIi np) ii 34.147.091.833 (11.466.699.401) 
- Tang, glInt chi phi frI tnx6c 12 (4.748.335.732) (5.082.290.857) 
- TiOn Ili vay dl trI 14 (3.339.634.364) (2.536.403.404) 
- ThuC thu nhlp doanh nghiOp dl np 15 (8.915.659.903) (8.483.513.402) 
- TiOn thu khIc fir hoat dOng kinh doanh 16 713.220.000 54.915.000 
- TiOn chi khIc cho hoat dng kinh doanh 17 (7.834.986.325) (4.346.962.597) 
Luu chuyin tim (hum lit hozl dtng ldnh doanh 20 76.092.132.921 36.263.816.314 

H . Luu chuyEn tiOn fir host dOug dOn fir 

I. TiOn chi 60 mua sOm, xly dzng TSCI) vI dc tài sIn dli han khlc 2! (33.967.915.949) (42.875.407.566) 
2. TiOn thu tic thanh l', nhixqng bIn TSCD vI dc tIi sandal han khlc 22 213.636.364 110.000.000 

3. TiM chi cho vay, mua dc cong cv no cOa 6cm vj khlc 23 (114.519.857.076) (76.518.979.328) 
4. TiOn thu h6 cho vay, bIn Igi cIt cOng cv iicy ciia don vi khIc 24 17.538.692.295 109.577.040.267 
5. TiOn thu Ili cho vay, CO tire vI Içi nhuOn dmyc chia 27 4.723.731.696 5.123.679.959 

Lieu chuyun (liii thuEhi Ii, hoQi d3ng diu Lw 30 (126.011.712.670) (4.583.666.668) 

Ill . Lieu chuyCn tiOn fir hot dOug tIi chinh 
TiOnthutirdi vay 33 20.283.473.248 15.266.862.379 
TIM frI my gOc vay 34 5.538.880.000 (4.909.880.000) 
CO tire, Içi nhuln dl frI cho chir sir hu 36 (13.612.340.431). (10.304.269.545) 
Lieu chuyun din thuun tie hog! ding lai chunh 40 12.210.012.817 . 52.712.834 

Liru chuyOn tiM thuOn trong kj' 50 (37.709.566.932) 31.732.862.480 

TiM và tuong throng (iOn dOn k5' 60 64.195.166.006 32.462.303.526 

Anh hiirng eisa thay 66i t' gil h61 doll quy 661 ngoai tO 61 

liOn vl tuong throng tiM cuOi k9 70 V.1 26.485.599.074 64.195.166.006 

mIash phO HO clii Mirth, ngly 19 thIng 01 nlrn 2021 

NGUYN THj KIM LOAN VUTI1T H 
Ngiroi 1p biCu KO toán tr.r&IIg 

Báo cáo nay là mt bph4n  hp thành cda Bdo cáo lài chin/s va phdi dwçrc dpc 1dm vél Thuye't minh Báo cáo tài chinh 
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CONG TY cO FRAN CAP NU(IC CHQ L(IN 
S6 97 Pham Hu ChI, Phu1ng 12, Qun 5, Thành ph6 H CM Minh 

BÀN THUYET MINU BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k4 toán näm k& thüc ngIy 31 thIng 12 nm 2020 

MAU B 09a-DN 

DAC DIEM HOAT DQNG CUA CONG TY 

Hlnh thirc sO hUu v6n 

Cong ty Co phn Cp nuâc Chq Lan (ten giao djch: Cho Lon Wasuco JSC) làdoanh nghip duvc  cO 
ph.n hóa t Doanh nghip nhà nuóc — Chi nhánh cp nuâc Ch Lan thuOc TOng Cong ty Cap ntrôc 
Sài GOn. Cong ty hot dng theo Giy chtxng nh.n däng k kinh doanh so 4103005924 ngày 16 tháng 
01 näm 2007 do Sâ KO hoach và Dâu tu thành ph6 Ho ChI Minh cp. 

Trong qua trInh hogt dng, C'ông ty dã dwçrc Sá KE hoach và Ddu twthành ph6 H Ciii Minh ccfp bó 
sung các Gidy chz-ng nhán dang kj kinh doanh thay ã'oi nhw sau: 

- Giy chng nhn dang k' kinh doanh dang k thay dOi lAn thr nhAt ngày 02 thIng 6 näm 2008, 
chuIn y vic bô sung mt sO ngành nghA kinh doanh. 

- GiAy chang nhn dàng k doanh nghip dang k thay dOi lAn thCr hai s 0304797806 ngày 16 thIng 
5 nam 2012, chuân y vic thay dôi nguii di din theo pháp 1ut là Ong Lê Trcng Hiêu thay the 
Ong Pham Manh  D(rc. 

- GiAy ching nhn däng k doanh nghip dang k thay dOi IAn thir basO 0304797206 ngay 18 tháng 
5 nam 2018, chuAn y vic thay doi ngui dai  din theo pháp 1ut là Ong Hu'nh TuAn Anh thay the 
Ong Lê Trçng HiOu. 

• VOn diu I : 130.000.000.000 VND 

sOc0 phiu : 13.000.000 cO phi0u 

Mnh gil : 10.000 VND/ cO phiOu 

• Trysfrhotdng 

Dia chi : SO 97 Pham Hftu ChI, Phuing 12, Qun 5, Thânh phO HO Chi Minh 

Din thoai : (84-028) 3 855 2354 

Fax : (84-028) 3 955 0424 

MAsOthuO :0304797806 

2. Linh vyc kinh doanh 

LTnh vuc kinh doanh cüa Cong ty là thung mai,  djch vi. 

3. Ngành, nghO kinh doanh 

Quàn I, phat triM h thOng cAp nLràc, cung 1mg, kinh doanh nithc sach  cho nhu cAn tiêu dung và 
san xuat (trên dja bàn duc phân cong theo quyOt djnh cUa TOng Cong ty cAp niràc Sài Gon); 

- Tu vAn xly di,mng cOng trinh cAp nàc — dan di,ing — cong nghip (trr: khào sIt xây dimg, giám sIt 
thi cOng); 

- Xly di,mng cOng trinh cAp nuàc; 

- ThiOt kO xây dmg cOng trInh ha tAng k5 thut dO th; 

- LpdirIn; 

muyIl rn/nh nay là m5t b3ph<ln hçrp thank vàphâi dwçic d9c cüng vái Báo cáo tài chink giilu nien d 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH( L(N 
S 97 Phm Hu CM, Phung 12, Qun 5, Thành phó H CM Minh 
BAO CÁO iAi CHfNH 
Cho k5' ké toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 nâm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo) 

- Thrn tra thi& k; 

- Tái 1p mt dtring di vâi cong trinh chuyên ngành c&p nuàc; 

- Giám sat thi cOng xây drng cong trinh cp thoát nuâc; 

- Mua bàn may móc, thiét bj, 4t tu ngành cp nudc; 

- Bai l k gt'ri hang hóa. 

4. Chu k5' san xugt, kinh doanh thông thirOng 

Chu k' san xut, kinh doanh thông thung cUa Cong ty duc thc hin trong thii gian không qua 12 
tháng. 

5. Tuyên b6 v khá näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh nàm 

S 1iu so sánh là So lieu cüa Báo cáo tài cho k' k toán nAm két thác ngày 31 tháng 12 nAm 2019 và 
Báo cáo cho nm tài chInh két thiic ngày 31 thang 12 näm 2020. 

6. Nhán viên 

SO luqng nhân viên cUa Cong ty ti ngày 31 thang 12 nâm 2020 là 458 nguri (tai ngày 31 tháng 12 
nAm 2019: 461 nguai). 

II. KY KE TOAN, DON VJ TIEN T sU DIJNG TRONG ICE TOAN 

1. K'kétoán 

K5' kO toán nàm cUa Cong ty bt d&u tir ngày 01 tháng 01 và kOt thUc tai  ngày 31 tháng 12 hang näm. 

K5' kO toán nàm kOt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020 thuc k5' kO toán nàm thtr 14 cOa Cong ty kO tir 
ngày chfnh thüc chuyOn sang cong ty cO phn. 

2. Don vi tin t sir dung trong k toán 

Don vj tièn t sir ding trong kO toan là Dng Vit Nam (VND). 

III. CHUAN MVC  vA CHE DQ ICE TOAN A DVNG 

1. Ché d k toán áp dyng 

Cong ty áp ding ChO d ké toán doanh nghip Vit Nam ban hành theo Thông Ut sO 200/2014/TI'-
BTC ngày 22 thang 12 nàm 2014 cUa B Tài chInh, Thông tu 53/2016/TF-BTC ngày 21 tháng 3 nàm 
2016 sira dOi, bô sung mt sO diéu cUa Thông tix 200/2014/TF-BTC, các Chun mrc kO toán Vit 
Nam do B Tài chInh ban hành và các van bàn sira dOi, be sung, huâng dn thçrc hin kern theo. 

2. Tuyên bO v vic tuán thu Chun mçrc kE toán và Ch d ké toán 

Ban Giám dOe dam bàn da tuân thU d&y dU yeu cAu cUa các Chu.n mirc kO toán, ChO dO kO toán 
doanh nghip Vit Nam hin hãnh trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài ehinh nam. 

IV. TOM TAT CAC CHINH SAd KE TOAN CHU vEu 

Sau day là các chInh sách kO toán chU yOu duçc Cong ty áp dung trong vic 1p Báo cáo tãi chInh 
näm: 

Thuydt minh nay là m5t bophán hçp thành và dwqc doc ciing vái Baa cáo tài chin/i gifra nién d 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LN 
S 97 Phm Hu Chi, Phithng 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k5' ké toán näm két thüc ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Thuyét minh Blo cáo tIi chinh (tiép theo) 

1. Co s& Ip Báo cáo tài chInh näm 

Báo cáo tài chInh nm duqc trinh bay phü hçip vâi Chun mirc ké toán, Ché d ké toán doanh nghip 
Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh näm. 

2. UO'c tInh ké toán 

Vic lap Báo cáo tài chInh näm tuân thU theo các Chu.n mvc  k toán Vit Nam, Ché dC,  ké toán 
doanh nghip Vit Nam và các quy djnh hin hãnh cO lien quan tai  Vit Nam yéu c&u Ban Giáni dec 
cO nhüng uâc tInh và giã djnh ánh huâng den se lieu ye cong nçi, tài san và vic trinh bay các khoãn 
cong nq và tài san tiém tUng tai  ngày  1p  Báo cáo tài chinh nm cCng nhu các sé lieu ye doanh thu và 
chi phi trong suet k5' hoat  dng. Mc di các uâc tInh ké toán dtrcrc 1p bang tét cã sv hiéu biUt cUa 
Ban Giám déc, Se thrc té phát sinh có the khác vài các uác tinh, giã djnh dt ra. 

3. Cong cy tài chlnh 

Ghi nhen ban deu 

Ta! san tài chink 

Tài san tài chinh dtxqc phán loai mOt each phU hqp cho miic dich thuyét minh trong Báo cáo tai chInh 
giUa nien d bao gem các nhOm: tài san tai chInh duçic ghi nhmn theo giá tn hçrp 1 thông qua Báo cáo 
két qua hoat dng kinh doanh, các khoán du ttr näm giC den ngày dáo hen,  các khoãn cho vay và 
phai thu, tài san tâi chInh sn sang dO ban. Vic phân loai các tài san tài chInh nay phi thuc vào b 
chit và mi,ic dIch cUa tài san tài chmnh và dixcic quyét djnh tai  thO'i diem ghi nhn ban du. 

Tai thii diem ghi nhn ban deu, tai san tài chmnh duçcc xác djnh theo giá mua/chi phI phát hành cong 
các chi phi phát sinh khác liOn quan trxc tiép den vic mua, phát hành tài san tài chinh do. 

Tài san tài chInh cUa Cong ty gem tién và các khoán tuang dtrcing tiM, d&u tu nm giü den ngày dáo 
hun, phãi thu cUa khách hang và phai thu khác. 

N1phdi Ira là! chinh 

Nq phái trã tài chinh dtrcrc phân lo.i mt each phü hcip cho mic dich thuyt minh trong Báo cáo tai S 
chinh gitla niên d bao gem các nhóm: nq phãi trã tài chinh duçtc ghi nhân theo giá tn hctp l thông 
qua Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh, các khoán nçt phai trã tài chinh duccc xác djñh theo gia tn 
phan b& Vic phân lo.i các khoãn nçt tài chinh phi thuc vào ban chét va mile dIch elm khoán nçi tài 
chinh và duccc quyét djnh ti thiii diem ghi nhn ban deu. 

Tai th&i diem ghi nhn ban du, các khoán nq phái trà tai chInh duccc xác djnh theo giá phát hành 
cong các chi phi liOn quan trrc tiép den vic phát hành nci tài chInh do. 

Nq phái trá tài chinh cUa Cong ty bao gm phãi trá nguâi ban, chi phi phai trá, phãi trá khác, vay và 
nçi tài chInh. 

Ba trfr cdc cong cy tài chink 

Các tài san tài chInh va nq phái trã tai chInh ducic bü trr và giá trj thun s duqc trInh bay trên Bang 
can di k toán nu và chi nu, Cong ty có quyM hçip pháp thi hãnh vic bü trr các giá tn d ductc 
ghi nhn nay và cO dinh bü trir trên ca sà thun, hoc thu duqc các tài san và thanh toán phâi trá 
dng th&i. 

Dánh giá lai sau 1.n ghi nhân ban du 

Hin tai,  chua có quy djnh v dánh giá Iai  cong c,i tài chinh sau khi ghi nhn ban du. 

Thuyt minh nay là môt bphán hop thank và th.rqc dØc cüng v&i Báo cáo tài chInk gifra n/en d 
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CONG TY CO PHAN cA NITOC CHQ LON 
S 97 Phm Hthi Chi, Phuông 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho kS'  ké toán nãm két thCic ngay 31 thang 12 nam 2020 
Thuyét minh Báo cáo tài chInh (flép theo)  

4. Tin và các khoán tiwng diwng tin 

Tièn bao gm tièn mat, tin gri ngân hang không k han,  tin dang chuyén. Các khoãn tuong ducing 
tin là các khoãn du tu ngn han cO thri han thu hM hoc dáo han  không qua 3 tháng, cO kM nang 
chuyOn dôi d dàng thành mt ltrqng tiM xác. djnh và khOng cO nhiêu rüi TO trong chuyêndôi thành 
tiM tai  thai diem Ip  Báo cáo tài chinh gina niên d. 

5. Các khoãn du tu tài chInh 

Các khoãn du tu tài chInh cOa Cong ty th hin các khoãn du tu nm giC den ngày dáo han. 

Các khoãn du tu dLqc phân loai là nm gi den ngày dáo han  khi COng ty cO djnh và khà nang giCt 
den ngày dáo han.  Các khoãn du tu näm girt den ngày dáo han  bao gem: Các khoãn tiM gCri ngãn 
hang có k' han,  trái phiéu, ce phiéu uu di ben phát hành bat buc phài mua lai tai mt th?ii diOm 
nhât djnh trong tuang lai. 

Câc khoãn du tu nm gift den ngày dáo han  dircic ghi nhn ban aM theo giá gec bao gem giá mua và 
các chi phi lien quan dOn giao djch mua các khoàn aM tu. 

Thu nhp tr các khoãn aM tu nm gift den ngày dáo han  duçic ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài 
chInh trong ks'. 

D6i vth cac khoán aM tu n&n gift den ngày dáo han,  néu chua duçic 1p  dir phOng phãi thu khO dOi 
theo quy djnh cOa pháp lut, Cong ty tién hãnh dánh giá khã nang thu hei. Khi cO các bang chimp 
chàc chAn cho thAy mt phan hoc toàn bO khoãn dM tu có the không thu hei duçic và se Mn that 
duçic xác djnh mt each dáng tin cy thi Mn thét duc ghi nhn vào chi phi tài chInh trong k' và giám 
trCr trpc tiép giá tn aM tu. 

LAi/ I khi thanh 1, nhuqng ban các khoãn aM tu nam gift den ngày dáo hn dLrcic ghi nhn vao Báo 
cáo két qua hoat  dng kinh doanh trong kS'. 

6. Các khoán phãi thu 

Các khoán phãi thu ducic trInh bay trên Báo cáo tãi chinh gifta niOn d theo giá tn ghi S6 các khoán 
phãi thu cUa lthách hang và phãi thu kháe sau khi c&n trü các khoãn dir phOng duçic1p cho các khoãn 
phài thu khO dOi. 

Phái thu cUa khách hang g6m cac khoãn phái thu mang tInh cht thuing mai  phát sinh tr giao djch 
cO tInh cMt mua - ban gifta Cong ty và ngtthi mua là dan vj de 1p vài Cong ty bao g6m các 
khoán phài thu ye tiM bàn hang, phài thu tiM thi cong xây drng các cong trmnh, phai thu djch vi,i 
cung cap. 

Phài thu khác gem các khoàn phài thu không cO tinh thucmg mai,  không liOn quan den giao djch 
mua - ban, bao gem các khoàn phãi thu tao  ra doanh thu tài chInh, nhir: phãi thu lai ti6n gcri; các 
khoán thu không mang tinh thuang mai  nhu  tOrn  (mg nhân viên; các khoán k qu, k cuqc và các 
khoàn phãi thu khác. 

Di,r phOng nci phãi thu khO dOi thrcc 1p cho tftng khoán nci phài thu dA qua han  thanh toán tO 6 tháng 
trâ len hoc dr kién mire ten tht cO the xày ra tii ngày 1p Báo cáo tài chInh gifta niOn d dôi vâi các 
khoãn nq phãi thu chua qua han  thanh toán nhung khO cO khã nang thu h6i, nhu khách nq da lam vào 
tinh trg phá san, hoc dang lam thU ti,ic giái the, mt tich, bO tr6n và các tnuing hçsp khO khàn tuang 
tsr. Tang, giãm s6 du dr phOng phái thu khO dOi ducic hach  toán vào chi phi quãn l doanh nghip 
trong Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh trong k. 

Thuydt mink nay là mt b5phn hçip thank và dwçic dQc ciing v&i Báo cáo tài chink gifra n/en dç5 
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CONG TY CO PHAN cA NIf1C CHQ LN 
S 97 Phm Hthi Chi, Phuing 12, Qu.n 5, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k toán nám k& th(jc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

7. Hang tn kho 

Hang thn kho ducic xác djnh trén ca sà giá thp han gilta giá gc. và giá tn thun co th thrchin 
ducc. Giá gc hang tn kho bao gm chi phi nguyen 4t lieu trirc tiép,chi phi lao dng trl,rc tiêp và 
chi phi san xut chung, nu co, âê có duqc hang thn kho a dja diem và trang thai hin tai. 

Giâ gc cUa hang tn kho duqc xác djnh theo phtrong pháp binh quân gia quyn và duqc hach  toán 
theo phuang pháp kê khai thuang xuyên. 

Giá tn thu.n có th thrc hin ducrc duçic xác djnh b.ng giá ban uâc tinh tnir các chi phi d hoàn thành 
cüng chi phi tiép thj, ban hang và phãn ph6i phát sinh. 

8. Tai san co dinh huu hinh và khau hao 

Tài san c6 djnh hitu hinh dtrc trInh bay theo nguyen giá trCr giá tn hao mon lay k. 

Nguyen giá tãi san c djnh hüu hInh bao gm giá mua vâ toàn bO các clii phi khác lien quan trrc tip 
dn vic dtra tài san vào trng thai sn sang sIr diing. 

Tài san c6 djnh huru hlnh dLrqc khu hao theo phuang pháp du&ng th&ng dra trên thai gian hthi ding 
uâc tinh, ciii th nhu sau: 

So näm 

Nhà xirOng, 4t kin trüc 25 - 50 

May moe thit bi 03 - 07 

PhLrcmg tin vn tái, truyM dn 06- 10 

Thiát bj van phOng 03 -05 

Khi tài san c djnh hüti hInh duqc b hay thanh ly, nguyen giá và giá tn hao mOn lUy k ducic xOa s 
và các khoán läi hoc l phát sinh do b hay thanh ly tài san duccc hach  toán vào kt qua hoat dng 
kinh doanh trong ks'. 

9. TIi san c6 dnh v6 hlnh và khu hao 

Tài san c djnh vo hlnh cüa Cong ty.th hin ph.n mm may tInli. 

Giá tij phn mèm may tInh là toan bO các chi phi ma COng ty da chi ra tInh dn thai dim dua phân 
mm vào sü diing. Ph&n mèm may tInh duc khu hao theo phuang pháp duang thang trong thai gian 
02 - 03 näm. 

10. Chi phi xây dyng co bàn do dang 

Clii phi xây di.mg co ban dr dang th hin chi xây drng co ban các cong trinh, tài san và chi phi sira 
chita IOn tài san c djnh chua hoan thành tai  ngày  1p  Báo cáo tài chInh nam. 

Chiph(xây drng co ban cdc cong trinh, tài san 

Chi phi xây drng ca bàn các cong tninh, tài san bao gm toan b chi phi cn thiát d xây dmg mOi, 
hoc cM tao, nâng cap, mIr rng,... lien quan dn các cong tnmnh, tài san phçic viii cho mic dich san 
xuat, kinh doanh cüa COng ty cOn dIr dang ti ngày 1p  Báo cáo tài chInh näm. 

Thuyit minh nay là môt bóph2n hap thành và dwqc dpc cling vol Báo cáo tài chInh giia nién d 
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BAO CÁO iAi CH!NH 
Cho kS'  ké toán näm két th(ic ngày 31 thang 12 nm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tal chinh (tiép theo) 

Chi phi sü'a chiia Ion tàí san cb ajnh 

Chi phi sCra chfla 16n tài san cé djnh là toàn bO chi phi phát sinh thi,rc té lien quan den vic süa chüa, 
cai tao,... tài san cô djnh. Khi cong vic sra cha Ian tai san cé djnh hoàn thành, chi phi sra chtia lan 
tài san cé djnh dtrçic két chuyén clii phi vào Mt qua hoat  dng kinh doanh trong 1ç5' (néu chi phi süa 
chita Ian tài san cé djnh giá tn nhO) hoc chi phi sra chita Ian tài san cé djnh dtrcic Mt chuyén vào 
"Chi phi trã tnrôc dài han"  dO phán bô dn vào két qua hoat dng kinh doanh trong k' (chi phi scra 
chita lan tài san cé djnh giá Ian va lien quan den nhiu kS'  san xuét kinh doanh). 

11. Chi phi trã truOc 

Chi phi trâ truâc the hin khoãn trã tnrâc chi phi gn mth và thay the deng he ntrôc, chi phi cãi tao 
éng mac  và các chi phi khác. 

Các chi phi trã truâc duccc phân be vào kM qua hoat  dng kinh doanh trong k' theo phucing pháp 
du?ing thang trong thii gian không qua 12 thang hoc mt chu k5' san xuât, kinh doanh thông thuing 
ké tir thi diem trà truâc duçcc phan ánh vao "chi phi trâ truac ngan han";  ngrqc  Iai,  các chi phi trà 
tnràc cO thOi han  trOn 12 tháng hoc høn mt chu kS'  san xuét, kinh doanh thông thuO'ng ké tin thii 
diOm trã truôc ducic phan ánh vào "cM phi trã truâc dài han". 

Các chi phi trã truâc dài han  dLrçlc phãn b6 trong khoang thai gian trâ truàc hoc thyi gian ma các lqi 
ich kinh té twlng 1mg duqc tao  ra tit các chi phi nay nhtr sau: 

- Chi phi g.n deng he nuâc dtrc phân b vào két qua hoat dng kinh doanh trong k' theo phumig 
pháp du?ing thang trong th&i gian tin 1 näm den 5 nAm. 

- Chi phi thay deng he nuâc djnh k5', chi phi cal tao  ng mi,ic dtrçnc phân be vào kM qua hoat dng 
kinh doanh trong k' theo phuong pháp dtthng thang trong th&i gian tfr 2 den 3 näni. 

- Các clii phi trã truàc dài han  khac bao gem giá trj cong ci,i, ding c,i, linh kin nhO dä xuet dung và 
dtrqc coi là cO khã nang dem Ia1  Icr1 Ich kinh té tirclng lai cho Cong ty vâi thu han  tin  mOt  nm trà iOn. 
Các chi phi nay ducrc  yen hóa duO'i hmnh thlnc câc khoãn chi phi trã truâc dài han  và duqc phãn ho vào 
két qua hoat  dng kinh doanh trong kS'  theo phLrang pháp duâng thAng theo thOi gian si ding uâc 
tinh tin 2 den 3 nm. 

12. Các khoãn nc phãi trã và chi phi phài trA 

Các khoàn nq phãi trà va chi phi phài trã duqc ghi nhmn cho sé tiM phãi trã trong tuang Iai liOn quan 
den hang hóa va djch va dà nhn ducuc. Chi phi phài trã dtrcuc ghi nhn dija trOn các uàc tinh hçip ly ye 
sé tién phãi trã. 

Vic phân loai  các khoán phai trà là phãi trá ngtrini bàn, chi phi phai trà và phài trà khác ducuc thirc 
hin theo nguyen t&c sau: 

- Phãi trã ngu&i ban phàn ánh các khoân phai trâ mang tInh chét thtrcvng mai  phát sinh tin giao djch 
mua hang hOa, djch vi, tâi san và nguOi ban là dan vj dOc 1p vâi Cong ty. 

- Chi phi phãi trá là các khoãn chi phi thrc té chua phat sinh nhung .dixqc tnich vào chi phi san xu&t, 
kinh doanh trong kS dê dam bào khi chi phi phát sinh thc té không gay dt bién cho chi phi san xut, 
kinh doanh trOn ca so dam bão nguyen tAc phi hçup iita doanh thu và chi phi. Khi các chi phi dO phât 
sinh, néu cO chOnh Ich vOi sé da trich, Cong ty tien hành ghi bô sung hoc ghi giam chi phI tirang 
1mg vO'i ph&n chOnh Ich. 

- Phãi trà khác phàn Onh các khoan phai trã khOng cO tinh thucmg mai,  khOng liOn quan den giao djch 
mua, bàn, cung cap hang hOa djch vi,i, bao gem các khoan phãi trà lien quan den chi phi tài chinh, 

Thuyii minh nay là môt b5ph<n hqp thành va thixc doc cüng vái Báo cáo tài chInh giia nién d 
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Cho k5' ké toán nm két thiic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tãi chinh (tiéptheo)  

nhu: khoàn phãi tra v lAi vay, c tirc và lcii nhun phài trã; các khoán phài trã không mang tInh ch&t 
thucmg mai  nhu phãi trã ye các khoãn B}IXH, BHYT, BHTN, KPCD,... 

13. Vn chü s6 hfru và phân ph6i lçri nhuãn thun 

Coc6uvánchüsôhfru 

Vn chU sâ hUu cüa COng ty bao gem: 

- V6n du ttr cUa chU sâ hüu duqc ghi nhn theo S6 thirc té d du tu cüa các c6 dông. 

- Qu5i du tu phât tri6n dtrcic trich 1p tr lçii nhun sau thué thu nhp doanh nghip và duçic scr ding 
vào vic dâu tu ma rng quy mô san xuát, kinh doanh hoc dâu ttr chiéu sâu cUa Cong ty. 

- Lqi nhun sau thu6 chua phân ph6i là S6 li nhun t các hoat  dng cOa Cong ty sau khi tr (-) 
câc khoãn dieu chinh do áp di,ing hei to thay d6i chInh sách ké toán và diêu chinh hei t6 sai sOt 
trpng yu cUa các näm tru6c. 

PhânphJi 10 nhumn thuJn 

Lqi nhun thue.n sau thué thu nhp doanh nghip duqc chia cho các C6 dông sau khi duqc Dai  hi 
d6ng cô dOng phé duyt và sau khi d trich Ip các qu theo Diêu l Cong ty và các quy djnh cUa 
Phâp lust  Vit Nam. 

Vic phan ph6i lçii nhun cho câc c6 dong ducic can nhc den các khoán mi,ic phi tiM t nm 
trong lçii nhun sau thué chtra phân ph6i co the ãnh htrang den lu8ng tiàn và khâ näng chi trà cô 
t1rc nhtr lài do dánh giá Iai  tài san mang di gOp v6n, lAi do dánh giá lai  các khoân mic tièn t, các 
cong ci tài chinh và các khoãn mic phi tiM t. 

- C6 tcrc dtrc ghi nhn là nq phãi trà khi duc Dai  hi d6ng c6 dông phé duy@. 

- Cong ty trIch 1p các qu tlr lçi nhun thu.n sau thu6 thu nhp doanh nghip cUa Cong ty theo d6 
nghj cUa Hi d6ng quan tn và dtrqc các cô dông phO duyt tai Dai hi d6ng c6 dong thuäng niên. 

> Qu5 du tu phát triM: Qu5' nay duçic trIch 1p nhim ma rng hoat  dng kinh doanh hoc du 
tir chiéu sâu cüa Cong ty. 

> Qu khen thung, phüc lçri: Qu nay duqc trich 1p nhtim khen thuàng và khuy6n khIch, dai 
ng vt chit, dem lai  phOc lçii chung và nâng cao d&i s6ng 4t cMt và tinh thn cho cong nhân 
vien và câc hoat  dng xä hOi. 

I 
14. Doanhthu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu bàn hang duqc ghi khi d6ng thai thOa man tht ca nám di6u kiin sau: 

(a) COng ty dA chuy6n giao phen Ian rüi ro và lcii Ich g.n 1i6n vâi quy6n sà haii san phem hoc hang 
hOa cho nguOi mua; 

(b) Cong ty khOng cOn nm giU quy6n quan 1' hang hóa nhu ngLriui sà h0u hang hóa hoc quyên 
kim soát hang hOa; 

(c) Doanh thu duçic xac djnh tirnng dói chc chin; 

(d) Cong ty sa thu duçc li Ich kinh té tir giao djch bàn hang; và 

(e) Xác djnh duqc chi phi lien quan den giao djch bàn hang. 

rhuylt minh nay là m1 b5phan hçvp thành va dwçic dQc cling vái Báo cáo àï chin/i giva n/en d 
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BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' ké toán näm két thCic ngày 31 thang 12 nàm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tii chlnh (tip theo) 

Doanh thu cung cá'p dich vu  

Doanh thu cUa giao djch v cung cp djch vi,i dtrqc ghi nhn khi két qua giao djch dO ducc xác djnh 
mOt each dáng tin cay. Trong truYng hqp giao djch v cac djch vij lien quan den nhiéu kS'  thi doanh 
thu duçc ghi nhn trong k theo két qua ph.n cong vic dä hoàn thành t.i ngày 1p Báo cáo tãi chinh 
gifa nien dO.  Két qua cüa giao djch cung cap djch viii duçic xác djnh khi thOa man tt cã ben diêu 
kin sau: 

(a) Doanh thu ducic xác djnh ttwng d6i chic chn; 

(b) Co khà nang thu duqc lcii Ich kinh té tr giao djch cung cp djch vi dO; 

(c) Xác djnh dtrçc phn cong vic dA hoàn thành tai  ngay két thüc nien dO ké toan; và 

(d) Xác djnh duqc chi phI phát sinh cho giao djch va chi phi d hoàn thành giao djch cung cép djch 
vidO. 

Mi tdfl gzi 

Doanh thu ducic ghi nhn khi tin läi phát sinli trên co sâ dn tich (cO tinh den lcii ttrc ma tài san dem 
Iai) trir khà nang thu hi tien lai không chic chAn. 

d tzc và lol nhuán dwoc chia 

C tirc và lçxi nhun ducrc chia ducic ghi nhn khi COng ty da di.rçrc quyàn nhn c tirc hoc lçii nhun 
ttt vic gOp yen. Ce trc ducic nhn bang cô phiéu chi theo döi sé hrqng cé phiéu tang them, ma 
khOng ghi nhmn giá tn cO phiêu nhn dtrcic. 

15. Các khoãn giäm trà! doanh thu 

Các khoãn giam tnt doanh thu ban hang, cung c&p djch vii phat sinh trong k báo gem giam giá hang 
ban và hang ban bj trà lai. 

Câc khoàn giám giá hang ban và hang ban bj trã li phát sinh cüng kS'  tieu thz san phém, djch vtI 

dtrcic dieu chinh giãm doanh thu cüa k' phát sinh. Trong tnithng hcirp san phém, djch vii dA tiêu thi tr 
các kS'  tnràc, den kS'  sau mâi phát sinh các khoãn giám tnt doanh thu thi duçnc ghi nhn giam doanh 
thu theo nguyen tic: néu phát sinh tnthc thni diem phát hành Báo cáo tài chinh gitta niên dO thi ghi 
giam doanh thu trOn Báo cáo tài chInh gifla niOn dO cüa kS'  1p Báo cáo (ks' tnuâc), và néu phát sinh 
sau th&i diem phát hành Báo cáo tai chinh thi ghi giani doanh thu cüa kS'  phát sinh (ks' sau). 

16. Giá yen hang ban và dlch  vy cung cAp 

Giá yen b hang và cung cAp djch vi là tang chi phI phát sinh cUa hàn hOa, 4t tu xuAt ban và djch 
vi cung cAp cho khách hang trong näm, dtrqc ghi nhn theo nguyen täc phü hçip vâi doanh thu và 
nguyen täc then tr9ng. 

17. Chi phi 

Chi phi là nhung khoãn giám li ich kinh tA dtrc ghi nhn ti thOi dim giao djch phát sinh hoc khi 
cO klià nang tining déi chAc chãn se phát sinh trong tuang lai khOng phãn bit da chi tièn hay chua. 

Chi phi duçnc ghi nhn theo thrc tA phát sinh trên nguyen tc phü hçip vOi doanh thu trong kS'.  Trong 
trLrng hçip nguyen täc phü hçip xung dOt  vOi nguyOn tAc then  trQng, chi phi ducic ghi nhn can c(r vào 
b chAt và quy djnh elm các chuAn mrc kA toán de b dam phan ánh giao djch mOt  each trung thi,rc, 
hçip l'. 

Thuy& minh nay là m5t b5 ph4n  hçp thành và dwc.c dQc cimg vái Báo cáo tàí chinh gic-a niên d 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LON 
S 97 Pham Hthi Chi, Phuing 12, Quân 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH 
Cho k5' ké toán nAm k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

18. Chi phi di vay 

Chi phi di vay duç,c ghi nhn vào Báo cáo k& qua hoat  dng trong nAm khi phát sinh ngoai trr dLrc%c 
v6n hóa theo quy djnh cüa Chu.n mrc ké toán Vit Nam sti 16 "Chi phi di vay". 

19. Thud 

Thu thu nhp doanh nghip th hin thng giá tn cOa s thu phãi trã hin ti va s6 thud hoän lai. 

S thud hin ti phai trã dtrçic tInh dra trOn thu nhp chju thus trong näni. Thu nhp chju thus khác 
vth lqi nhun thun ducrc tnlnh bay trOn Báo cáo kt qua hoat  dng kinh doanh vi thu nhp chju thué 
không bao gm các khoãn thu nl4p hay chi phI tinh thud hoc duqc khu tnt trong các nàm khác (bao 
gm cá 1 mang sang, nu có) và ngoài ra không bao gm các chi tiêu không chju thu hoc không 
duc khu tth. 

Vic xác djnh thué thu nhp cüa Cong ty can cr vào các quy djnh hin hành v thué. Tuy nhien, 
nhtlng quy djnh nay thay diii theo trng thii k' và vic xác djnh sau cüng v thu thu nhp doanh 
nghip tu' thuc vào két qua kim tra cUa c quan thu cO thm quyèn. 

Theo biên ban két 1un thanh tra thué sé 1757/KL-CT ngay 14 thang 12 nãm 2015 thI tir k5' tInh thué 
näm 2009, COng ty s duqc áp ding .ru däi thué thu nhp doanh nghip theo quy djnh tai  Thông ttr 
130/20081T'F-BTC ngày 26 tháng 12 nam 2008 cUa B Tài ChInh cho thii gian cOn Iai.  Do den hét kr 
tinh thué nãm 2008, COng ty da hét thii gian min thué theo Thông tu sé 134/2007/rr-BTC nén müc 
uu di Cong ty duçrc huâng cii thO nhu sau: Thué suit 10% tir näm 2009 den nAm 2021; giâin 50% sé 
thuê thu nhap  doanh nghip phãi np trong 9 nam tinh tir nãm 2009. KS'  kê toán nâm két thác ngày 31 
tháng 12 nâm 2020 Cong ty dà hét thii gian duqc huâng uu däi giãm 50% sé thué thu nhp doanh 
nghip phãi np nên Cong ty tinh thué thu nhp doanh nghip theo thué suet 10%. 

Thué thu nhp hoân lai  dtrçic tinh trên các khoãn chênh 1ch gifka giá tn. ghi se và co sâ tInh thué thu 
nhp cüa các khoãn miic tài san hoc cong nq trén Báo cáo tài chinh närn và ducrc ghi nhn theo 
phumg pháp Bang can déi ké toán. Thué thu nhp hoän lai  phâi trà phài ducrc ghi nhn cho tht cã các 
khoãn chOnh 1ch tm th?ii cOn tài san thué thu nhp hoän Iai  chi duqc ghi nhn khi chic ch&n cO dii 
lcii nhun tInh thué tnong tuang lai dO kMu trfr các khoãn chênh 1ch tm thO'i. 

Thu thu nhp hoän lai  dtrçcc xác djnh theo thué suAt dr tinh sO áp drng cho näm tài san dtrçrc thu Mi 
hay nq phai tnã duqc thanh toán. Thué thu nhp hoan lai  duçic ghi nhn vào Báo cáo két qua hoat 
dng kinh doanh tnt tnring hqp khoãn thué do có liOn quan den các khoãn mvc  dLrc ghi th&ng vào 
yen chO sâ hUu. Trong tnrng hçip dO, thuO thu nhp hoan lai  cOng dtrcic ghi thäng vào yen chO th 
hüu. 

Tài san thus thu nhp hoan lai  và nq thué thu nhp hoOn Iai  phai tná dircc bO tnt khi Cong ty cO quyen 
hqp pháp dê bO trir gila tâi san thué thu nhp hin hãnh vôi thuO thu nhp hin hãnh phãi np và khi 
các tài san thué thu nhp hoan 10i va ncr thuO thu nhp hoan lai  phái trá liOn quan tth thué thu nhp 
doanh nghip ducrc quan 1 b&i cOng mt c quan thué va Cong ty cO dir djnh thanh toán time thu 
nhp hin hành trOn cy sà thuen. 

Các loai  thué khác ducic áp di.ing theo các 1ut thué hin hành ti Vit Nam. 

20. LAi trên cé phiéu 

Lãi ccr b tnOn c phiéu duçrc tinh bng cách chia lçni nhun hoc 1 phãn be cho cé dông s hitu c 
phiOu pM thông cOa Cong ty sau khi tnich lap qu' khen thu&ng, phiic lçri cho S6 krccng binh quán gia 
quyen ciia S6 c6 phiéu phO thông dang luu hành tnong k5'. 

LOi suy giãm trOn cé phiéu dtrcrc xác djnh bang each diu chinh lcri nhun hoc 1 phãn be cho cé 
dOng s hthi cO phiéu phô thông cOa Cong ty (sau khi trIch 1p quS' khen thuthig, phiic 1qi) va sé binh 

Thuyit minh nay là m3t bphan hçip thành va dwc'c dQc cüng v&i Báo cáo tài chInh giffa niên d 
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CONG TV CO PIIAN CAP NEIOC CHV LON 
S 97 Pham Hthi Chi, Phuing 12, Quan 5, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán nm két thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tiEp theo)  

quân gia quyèn c phiu ph6 thông dang luu hành do ành huâng cüa các c6 phiu ph thông tim 
nang có tâc dng suy giãm d tInh 1i suy giãm trên c phiu. 

21. Các ben lien quan 

Các ben ducc coi là ben lien quan cUa Cong ty néu mt ben cO khà nng, trrc tip hoc gin tiép, 
kim soát ben kia hoc có ãnh huong dang k di vâi ben kia trong vic ra quyét djnh các chInh sách 
tài chInh và boat  dng. Các ben cUng duqc xem là ben lien quan cüa Cong ty nu cüng chju s kim 
soát chung hay chju ánh huông dang kê chung. Các ben lien quan có th là các cong ty hoc các cá 
nhân, bao gm cà các thành viên gia dinh than cn cUa cá nhân ducic coi là lien quan. 

Trong vic xem xét m& quan h các bOn lien quan, bàn chit cüa mi quan h duçic chü trong nhiu 
han hinh thurc pháp l. 

22. Báo cáo theo b phán 

B phn kinh doanh bao gm b phn theo lTnh vi,rc kinh doanh và b phn theo khu vjc dja 1. 

B phn theo linh vtrc kinh doanh là mt phn cO th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh san 
xut hoc cung cp san phâm, djch vi có rüi ro và lqi Ich kinh tê khác vâi các b phn kinh doanh 
khãc. 

BO phn theo khu vrc dja l là mOt  ph&n co th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san xut 
hoc cung cp san phm, djch vi.i trong phm vi mt môi tnrang kinh t ci th và Co rOi ro và lçii Ich 
kinh té khác vâi các b ph.n kinh doanh trong các mOi trithng kinh té khác. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IfflOAN MVCTRINH  BAY TRONG BANG CAN DOi 
KETOAN 

Don vj tInh: VND 

1. Tin và các khoán thong dirong tin 
L . s Socuoiky 1 Sodaunäm 

Tiên mt 3.768.754 42.501.581 
Tién gCri ngân hang 26.481.830.320 20.103.477.825 
Các khoãn tirang ducing tièn (*) 44.049.186.600 

Cong 26.485.599.074 64.195.166.006 

(*) Khoán tièn gCri k han  1 tháng t0i NgAn hang Thi.rang mai  C phn Sài GOn - BInh Tây lãi xut 
6,4%, Ngan hang Nông Nghip lài xuét 4,6%. 

Thuyif minh nay là m3t b5ph4n hcrp thank và ducrc dQc ci4ng v&i Báo cáo tài chink giüa niën d 
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CONG TY CO PHAN CAP NIf(C CHQ L(N 
S 97 Pham Hüu ChI, Phuing 12, Qu.n 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHNH 
Cho k' ké toán näm két th(ic ngày 31 tháng 12 nAm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tIi chlnh (tiép theo) 

2. Các khoán du tir tài chInh ngn han 

Se cuéi k Se du nàm 
Giá géc Giá tr ghi so Giá géc Giá trj ghi sé 

Du tu nám giU den ngày dáo hn 
a)  Ngn han 114.519.857.076 114.519.857.076 17.538.692.295. 17.538.692.295 

Ngãn hang TMCP 
Sài GOn (i) 85.811.250.116 85.811.250.116 17.538.692.295 17.538.692.295 
Ngân hang Nong 
nghip và Phát 
triên Nong thôn 
Vit Nam (ii) 28.708.606.960 28.708.606.960 

b)  Dài hn 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 
Dâu tu mua cô 
phiéu NgAn hang 
TMCP Sài GOn 
Cong Thuorng (iii) 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 
Cong 114.528.187.076 114.528.187.076 17.547.022.295 17.547.022.295 

(i) Ghi nhân khoãn gui tiM gui kS' hn tir 6 tháng. Läi suet 4,6 - 7,5%/ näm (KS' tnrâc 7,1 - 7,4%! näm). 

3.  Phaithungnhncüakháchhang 

s6 cui k5 SédAunàm 
T6ng COng ty Cep nuâc Sài GOn 12.3 16.959482. 8.744.552.186 
Các khách hang lien quan den djch vi cung c&p nuâc 31.550.380.342 21.190.903.200 
Các khách hang lien quan den djch vi khác 282.284.982 311.939.205 
Cong 44.149.624.806 30.247.394.591 

Phdi thu cüa khách hang là các ben lien quan 
TOng Cong ' Gá'p nwác Sài GOn 12.316.959.482 8.744.552.186 
Cong 12.316.959.482 8.744.552.186 

4.  Trã truàc cho ngubi ban ngCn hn 
Cong ty TNHH DTXD - Cep Thoát Nuàc & Môi 
Trueing WASEEN 2.709.245.435 
COng ty TNHH XD HMg Dang 39 1.328.584 245.594.474 
Cong ty CP Tu Yen XD Cep Ntrâc 65.430.760 54.020. 108 
Cong ty TNI-IH Bão Phü Nam 465.275.344 1.048.734.055 
Cty TNHH Hãi Hoang Duong 685.924.137 
Cong ty TNHH MTV CN BMg Tam DMg TiM 542.425.138 1.466.683.269 
CtyTNHHSànXuét&XDNhanViet 534.837.377 
Các khách hang khác 807.205.981 1.449.891.8.09 
Cong 3.492.427.321 6.974.169.150 

Trà trithe cho ngw?Ii bàn là cdc ben lien quan 
COng Co phán lit vdn Xáy d4tng Cap Nzthc 65.430.760 54.020. 108 
Cong 65.430.760 54.020.108 

Thuyát minh nay là mç1 bô phcn hap thành va theçxc doc cüng vái Báo cáo tài chinh ginta nién d 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LON 
S 97 Pham Hthi CM, Phung 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO iAi CHfNH 
Cho k5' ké toán nAm két thüc ngày 31 tháng 12 nthn 2020 

Thuyét minh Báo cáo tài chInh (tiép theo) 

5. Phãi thu khác 

S cuéi k' Sdunàm 

Giátij Dphèng Giá trj Dtr phong 
a) Phãi thu ngän hn 

khác 5.013.101.467 2.191.987.615 
Phãi thu ye khoàn cho 
mrcin 4t tu 2.575.112.457 1.297.847;135 
Dir thu 1i tiàn gôi có k5' 
han 2.179.061. 126 582.163.362 

Phãi thu khác 258.927.884 273.837.118 

Tam üng 38.140.000 

b) Phãi thu dài hn khác 8.292.634 8.292.634 
K qu5' dài han 8.292.634 8.292.634 

Cong 5.021.394.101 2.200.280.249 

ThuyE't minh nay là mót bô phdn hcrp thành và dwc,c dc cling v&i Báo cáo lài chInh giia n/en dç 
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CONG TY CO PHAN CAP NIfOC CH1 L(N 
S 97 Phm Hüu Chi, Phuing 12, Qun 5, Thành ph H Chi Mirth 
BAO CÁO TA! CHfNH 
Cho kS'  ké toán nm kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tIi chInh (tip theo) 

6. Nçrxau 

S cui k3' S du nàm 

Giá gc 
Giá tij có th 

thu hii Dir phông Giá gc 
Gia tn co the 

thu h11 Dir phông 
Dir phông phãi thu ngn bn klió dôi 
Phãi thu ngn h9n cüa khdch hang 
Các khách hang lien quan den djch vi 
cung cp nuàc, djch vi khác 

6.911.352.435 

6.911.352.435 

2.133.033.052 

2.133.033.052 

4.778.319.383 

4.778.319.383 

4.467.565.727 

4.467.565.727 

1.139.201.499 

1.139.201.499 

3.328.364.228 

3.328.364.228 
Cong 6.911.352.435 2.133.033.052 4.778.319.383 4.467.565.727 1.139.201.499 3.328.364.228 

- Các khoãn nci xu lien quan các khoán phãi thu cUa khách hang ban hang, cung cp djch vi, xây dirng,... hay cáo khoán phài thu khác,.. dã qua han thanh 
toán tir 6 tháng trâ len, hoc cáo khách hang khô cé khã nng thanh toán, nhu khách ncr dà lam vào tinh trng phá san, hoc dang lam thu tic giãi the, mt 
tIch, bô trn va cac truông hçrp khó khAn tucrng tr. 

- Không có khoãn tin phat, phãi thu v lãi trã chm,.. theo hcrp ding phát sinh tir cáo khoán ncr qua han  nhung không ducrc ghi nhn doanh thu. 

- Giá trj có th thu hii cüa cáo khoãn ncr xu duçrc xác djnh bang giá g6c trir di dr phông dä trIch 1p. 

Thu yct in/nh nay là môt bô p/ian hop thành và dwc dc cling vói Báo cáo tài chinh giü-a n/en do 
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CONG TY CO PHAN CAP NIY(%C CH(% L(N 
S 97 Phim HUu Chi, Phuing 12, Qu.n 5, Thành ph H Chi Mirth 
BAO CÁO TAT CHtNH 
Cho k5' k toán nàm két thOc ngày 31 thang 12 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

7.  

8.  

Hang ton kho 

Nguyen 1iu, 4t 1iu 
Chi phi san xut, kinh 
doanh d?i dang 

Cong 

Chi phi trá truóc 

S6cuik' Sdunárn 

Giá g6c Diy phông GIá g& Di phong 

15.864.354.999 17.493.017.666 

127.78 1.245 

15.864.354.999 17.620.798.911 

S6cu6ikr Sdunám 

a)  Chi phi trã trLthc ngàn hn 4.483.164.654 3.688.895.892 
Cong ciii ding ci 2.650.136.654 1.932.495.892 

Bão him nhân thQ cho nhan vien 1.750.000.000 1.756.400.000 

Djch vr,i luu trct và giy in nhit, khác 83 .028.000 - 

b)  Chi phi trã trirrc dài han 67.890.350.135 63.936.283.165 
Chi phi sCra chüa van phOng 737.645.342 464.402.951 

Gn dng h nuâc theo Nghj djnh 117 16.635.417.917 30.119.000.581 

Thay dng h rnràc djnh k' 41.833.329.689 26.768.665.962 

Chi phi cãi tao  6ng mzc 530.271.111 

Chi phi cãi tOo  ng  mvc  và thay DHT ph%ic viii CTTN 8.683.957.187 6.053.942.560 

Cong - 72.373.514.789 67.625.179.057 

Thuyit minh nay là mçt bç5 p/lan hçip than/i và dwçrc doc cüng vol Báo cáo tài chinh giüa niên d5 
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CONG TY CO PIIAN CAP NIJC CHQ L1N 
S 97 Phm Hüu Chi, Phuông 12, Quân 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k k toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 nAm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chmnh (tip theo) 

9. Tài san c djnh hOu hInh 

Khoãn muc 

Nguyen giá 

Nhà cfra, 
4t kin trñc 

May móc 
thit bj 

Phinrng tin vn 
tãi, truyn dn 

Thiet bi 
vAn phOng Cong 

S du näm 29.216.148.586 1.478.337.878 705.694.938.800 19.024.084.859 755.413.510.123 
Tang trong k 3.779.541.437 38.107.660.3 15 1.913.746.084 43.800.947.836 
Mua trong kj) 3.779.541.437 1.484.239.191 1.913.746.084 7.177.526.712 
Ddu tw xdy dzmg co ban hoàn thank 36.623.421.124 36.623.421. 124 
Giám trong k 123 .358.000 3.348.117.688 1.846.626.228 5.318.101.916 
Thank lj, nhu-Qng ban 123.358.000 3. 186.684.125 1.844.391.780 5.154.433.905 
Quylt toán lal 16 1.433.563 2.234.448 163.668.011 
S cui I' 29.216.148.586 5.134.521.315 740.454.481.427 19.091.204.715 793.896.356.043 
Giá tij hao mon Iuy k 
s6 du nAm 2.330.139.218 893.846.076 530.398.697.059 16.406.734.408 550.029.416.761 
Tang trong k' 585.530.484 747.197.291 41.941.276.042 1.828.283.401 45.102.287.218 
Khu kao trong kj) 585.530.484 747.197.291 41.941.276.042 1.828283.401 45.102.287.218 
Giàm trong k 123.358.000 3.186.684. 125 1.719.275.919 5.029.318.044 
Thank lj, nhwcng ban 123.358.000 3.186.684.125 1.719.275.919 5.029.318.044 

. So cuoi ky 2.915.669.702 1.517.685.367 569.153.288.976 16.515.741.890 590.102.385.936 
Giá tij cOn Ii 
S du nArn 26.886.009.368 584.491.802 175.296.241.741 2.617.350.45 1 205.384.093.362 
S cui k' 26.300.478.884 3.616.835.948 171.301.192.451 2.575.462.825 203.793.970.107 

Thuyt mink nay là môt b5 phán hçip thành và dwçrc dQc cimg vái Báo cáo tai chInk giaa niên do 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJC CHV LON 
S 97 Phm HUu ChI, Phuông 12, Qun 5, Thãnh ph H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH 
Cho kS'  k toán nni kt th(ic ngày 31 tháng 12 nâm 2020 
Thuyet minh Báo cáo tài chinh (hep theo) 

Nguyen giá cUa tai san c6 djnh hüu hinh dA 

Khoãn mc 

khu hao ht nhtmg vn con sü ding: 

Nhà cira, May méc 
vat kin trüc thiEt bj 

Phuo'ng tin van 
tãi, truyn dn 

Thit bj 
van phOng Cong 

s6 du näm 712.966.486 308.422.998.231 10.925.576.819 320.061.541.536 

So cuoi ky 623.466.486 341.795.798.335 13.216.435.029 355.635.699.850 

10. Tài san c dinh vô hInh 

So dau näm Tang trong k5' Giam trong k' S cui k' 

Phân mm may tin is 
Nguyen giá 6.273.444.666 393.100.000 6.666.544.666 
Hao mOn lily k (5.264.372.475) (536.786. 188) (5.801.158.663) 
Giá frj cOn lai 1.009.072.191 (143.686.188) 865.386.003 

Nguyen giá cCa các phn màm may tInh dA hét khu hao nhLmg vn cOn sü diing vi giá tn tai  ngày 31 thang 12 nãm 2020 là .5.074. 186.666 VND (ti ngày 31 
tháng 12 näm 2019: 4.581.186.666 VND). 

ThuyIt minh nay là m3t b5phan hçrp thành và du7cdQc thng vái Báo cáo tài chInh glla niên d5 
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CONG TY cO PIIAN CAP NU'OC CH1 LON 
S 97 Phm Hiru ChI, Phuing 12, Qun 5, Thành ph H Chi Mirth 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' k toán näm k& thüc ngày 31 tháng 12 nám 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)  

11. Chi phi xáy dyng co ban dfr dang 

Scuik S6dunám 

Cong trinh di di dung ong 579.956.843 546.934.061 

Cong trinh cMng that thoát nuâc 695.022.283 375.375.003 
Cong trinh cài tao  6ng miic 1.674.337.290 1.394.041.948 
Cong trInh dau tu ong cái 7.004. 104 1.194.872.728 
Cong trInh phát trin mang  luâi 1.680.260.821 2.656.411.551 

Cong 4.636.581.34 1 6.167.635.291 

12. Phäi trã nguôi ban ngn hn 

Tng COng ty CAp NLrâC Sài 

s6 cuói Sdunäm 

Giá tn 
So cO khá nang 

trã nQ Giá trj 
S cO khã nang 

trã nç1 

GOn 123.215.656.252 123 .215 .656.252 84.226.174.885 84.226.174.885 
Cong ty CP DT XD K' 
Nguyen 1.003.194.32 1 1.003.194.32 1 1.005.709.682 1.005.709.682 
Cty CP Cong ngh Bach 
Vit 1.780.014.500 1.780.014.500 4.312.000 4.312.000 
Cty C phn Xây Dmg S6 5 1.018.299.894 1.018.299.894 2.476.980.000 2.476.980.000 
Cong ty TNHH DTXD CTh 
& Môi Tru&ng WASEEN 1.321.011.627 1.321.011.627 
Cong ty CP Tu VAn XD CT 
Giao Thông Cong Chánh 91 .594.012 91.594.012 
Nhà cung cAp khác 2.294.260.429 2.294.260.429 3.590.966.212 3.590.966.212 
Cong 130.724.031.035 130.724.031.035 91.304.142.779 91.304.142.779 

Phãi trã ngtrOi ban là các ben lien quan s6 cu6i ' SdAunäm 
Tng Cong ty CAp Nudc Sài (iOn 123.215.656.252 84.226.174.885 
Cong ty CP Tu VAn XD CT Giao Thông Cong Chánh 91.594.012 

C3ng 123.307.250.264 84.226.174.885 

13. Nguoi mua trã tin truoc ngán han 

S cu6i k3' s6 du nám 
Tm thu chi phi thit k öng nganh 59.5 11.043 47.393.390 
Tin rnràc chua giãi trách 14.702.849.459 8.923.190.272 
Các khách hang khác 2.377.582.114 44.000 
Cong 17.139.942.616 8.970.627.662 

Thuyut ,ninh nay ia môt bô phán hcip than/i và diwc dQc cling v6i Báo cáo Iài chinh giia nien d 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LON 
S 97 Phm HOu Chi, Phithng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k5' ké toán nAm két thtc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 
Thuyét minh Blo cáo tat chinh tiép theo)  

14.  Thué và các khoán phãi np Nhà ntrOc 

Chi tiêu S du nám S phãi np s6 dä np s6 cu6i kS' 

Thué GTGT hang ban 
nOi dja' djch vij cung 
cp trong nudc 61.455.528.360 61.455.528.360 
Thué thu nhp doanh 
nghip 3.506.080.217 7.642.183.412 8.915.659.903 2.232.603.726 
Thuéthunhp cánhân 612.834.811 2.609.793.360 3.010.027.232 212.600.939 
TiM thuO dt 1.190.234.400 1.190.234.400 
Các khoãn phi, 1 phi và 
các khoan phãi np khác 10.306.352.691 111.205.328.621 109.614.007.383 11.897.673.929 
- PhI báo v môi trithng 10.306.352.691 111.202.328.621 109.611.007.383 11.897.673.929 
- PhI mon bài 3.000.000 3.000.000 
Cong 14.425.267.719 184.103.068.153 184.185.457.278 14.342.878.594 

15.  Chi phi phäi trã ngán han 

s6 cui k3' SedMnam 
TrIch truâc chi phi thuO thrc hin các cong trinh ?hat  triên 
mang luâi ng rnrâc nghim thu nhung chua quyet toán. 
Trich tnxâc chi phi g.n dng h nuÔc theo nghj djnh 117 
Trich truôc chi phi sra be, TLMD sira be, nâng diii DHN 
(TK 6272,1543) 
Trich trtrôc chi phi gân Ong cal 
Thu lao HDQT 
Chi phi Läi vay 
Chi phi khâc 

1.114.023.741 

799.202.620 

3.722.588.951 

150.000.000 
440.715.666 
199.697.631 

774.083.078 

2.969.191.161 

4.654.266.498 

642.133.388 
197.500.000 
573.302.221 
160.953.336 

Cong 6.426.228.609 9.971.429.682 

16.  Phãi trã khác 

a) Phãi trã ngn hn khác 5.028.294.609 5.852.225.839 
Cong ty CP COng trinh Giao Thông Cong Chánh 30.000.000 70.000.000 
Kinh phi cong doãn, các khoãn bão hiém phãi np 9.196.194 9.387.138 
Nhn k' qu bão lãnh thirc hin hçp deng 3.753.557.856 4.303.310.659 
PhI bão v môi truông duçic gilt lai dé chi 5.396.032 
Ce tirc phâi trã cho ce dong 1.198.568.759 1.l60909.190 
Các khoán phãi trâ khâc 36.971.800 303.222.820 
b) Phäi trã dài han khác 10.630.692.497 14.383.187.136 
Phái trã khách hang du ttr 6ng cal gM deng he nuâc 10.630.692.497 14.383.187.136 

Cong 15.658.987.106 20.235.412.975 

Phãi Ira khdc là cdc ben lien quan 
Cong ty TNHH MTV Cong trInh Giao thông Cong 
Chánh 30.000.000 70.000.000 
Cong 30.000.000 70.000.000 

Thuyt minh nay là mt bô phán hop thành và duvc ã'Qc cling v&i Baa cáo tài chInh giffa nien d 
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CONG TY CO PHAN cA NIJOC CHV LON 
S6 97 Phm HUu Chi, Phuông 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH 
Cho kS'  ké tom nAm két thCic ngày 31 tháng 12 nm 2020 
Thuyét  mini, Báo cáo tài chInh (tiép theo) 

17. Vay và nç tIi chInh 

S dãu näm Trong k3' So cuoi ky 

Giá tn 
s6 cé klia 

nAng 
trã nq 

Vay trong k' Thanh toán 
trong kj 

iét chuyén nq 
dai han den hn 

trá 
Giá trj 

So cé kbá 
nang 

trá nc 

a)  Vay va nc ngán hn 5.615.559.054 5.615.559.054 (5.538.880.000) 7.967.750.147 8.044.429.201 8.044.429.201 
Ngãn hang Nông nghip và 
Phat trién Nong thôn Vit 
Nam - Chi nhánh Cha Lón 

5.615.559.054 5.615.559.054 (1) 5.615.559.054 5.615.559.054 - (5.538.880.000) 5.538.880.000 
Ngân hang TMCP Ngo0i 
Thuong Vit Nam - Chi 
nhánh Sài Thành (ii) - 2.428.870.147 2.428.870.147 2.428.870.147 
Vay vã nq thuê tIi chinh 

b)  dàih0n 31.933.564.311 31.933.564.311 20.283.473.248 - (7.967.750.147) 44.249.287.412 44.249.287.412 
Ngân hang Nong nghip và 
Phat trién Nong thôn Vit 
Nam - Chi nhánh Chci Lan 
(i) 29.096.439.312 29.096.439.312 (5.538.880.000) 23.557.559.312 23.557.559.312 
Ngãn hang TMCP Ngoi 
Thuang Vit Nam - Chi 
nhánh Sal Thành (ii) 2.837.124.999 2.837.124.999 20.283.473.248 (2.428.870.147) 20.691.728.100 20.691.728.100 

Cong 37.549.123.365 37.549.123.365 20.283.473.248 (5.538.880.000) - 52.293.716.613 52.293.716.613 

Thuyit minh nay là mt b3phn hop lhành va dwqc dQc ci~ng vái Báo cáo lài chinh gi1a ,ue d 
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CONG TY CO PIIAN CAP NIJ1C CHV LON 
S 97 Phm Hu Chi, Phuing 12, Qun 5, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TA! cHINH 
Cho kS'  k toán nãm k& thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tat chInh (tip theo) 

Thuyt minh chi tiét vay và ni theo trng d6i tLwng:  

[ii Vay dài hgn Ngân hang Nông ngh4?p và Phil trkn Nông lhôn Vil Nam - Chi nhinh Chçt Liii 
Hp dÔng tin ding S6 6220-LAV-2017.01235/HDTD ngày 30 ngày II tháng 2017. 
S tiên cho vay 43.800.000.000 VND. 
Th?ii gian cho vay 8 nAm (k tr ngày giái ngán). 
Thii gian an han I näm. 
Lâi sut cho vay 7,5%! näm trong 12 thang dâu kê tr ngày giãi ngan dâu tiên, diêu chinh theo k' han  6 tháng/ Ian hoc theo quy djnh 

cUa Ngân hang Nhà ntràc. 
1(5' thanh toán nq gc Trà du hang qu, cUng k' vâi nq IAi, quy djnh ci th trong trng giy then nci. 
K5' thanh toán lâi Này 20 hang qu (20/0 1, 20/4, 20/7 và 20/10). 
Mic dIch sr dung vn vay Dau tu thay mâi 6ng mic trên dia bàn Quán 5, Quan 6, Quán 8 cho 16 d? an da có Quyt djnh phê duyt Báo cáo 

kinh t - k5 thut. 
Tài san dam bào Tài san hInh thành t& vn vay là H tMng dtthng ng cp nuâc và các tai san có lien quan do Agribank - Chi nhánh 

Chçi Lôn tài trçc theo Hqp dng th chap tai san hInh thành trong tuang lai so 6220-LCL-2017.010081H1TL ngày 
16/10/20 17. 

liii Vay dài hgn Ngan hang TMCPNgogi Thuong V&l  Nam - Clii nhinh Sal Thank 
Hcip dng tin ding 
s6 tièn cho vay 
Thu gian cho vay 
Th&i gian an han 
Lâi sut cho vay 
K5' thanh toán nçu gc 
K5' thanh toán lai 
Mc dIch s& ding v6n vay 
Tài san dam báo 

S&0017/TD3.TC/19CD ngày 01 ngày 10 tháng 2019. 
38.000.000.000 VND. 
120 tháng (k tU ngày giai ngan). 
1 näm. 
7,5%! nám trong 12 tháng du k tr ngày giâi ngán du tiên, chu k5' dièu chinh lãi sut 03 thang/ l.n. 
3 thang/k5', quy djnh cj th trong tmg giy nhn nq. 

:Ngày26hangtháng. 
Du tu dir an thay m6i ng mic tai  dja bàn Qun 5, Qun 6, Qun 8 TP. H ChI Minh do Cong ly lam thu du tix. 
Tài san hmnh thành tü von vay. 

Thuyt minh nay là m$t bphan hop thành va dwqc doc cüng vái Bio cáo tài chInk glla niên d 
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CONG TY CO PHAN CAP NITOC CHQ LON 
S 97 Phm HUu Chi, Phuing 12, Quãn 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k k toán nAm k& thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo) 

Hcip dng tin diing 
S tin cho vay 
Thyi gian cho vay 
Thii gian an hn 
Li suit cho vay 
K thanh toán n gc 
1(5' thanh toán lãi 
Mc dIch sCr ding yen vay 

Tài san dam bão 

Hclp dng tin ding 
S tin cho vay 
Th?,i gian cho vay 
Thii gian an hn 
Lãi suit cho vay 
K5' thanh toán nçi gee 
K5' thanh toán läi 
Mic dIch sCr dung yen vay 

Tài san dam bão  

S 0002/TD3.TC/2OCD ngày 08 ngày 6 tháng 2020. 
1.339.000.000 VND. 
120 tháng (k tr ngày giãi ngan). 
1 näni. 
9,2%! nAm trong 12 tháng du k tir ngày giãi ngân du tiên, chu k5' diu chinh lãi sut 03 tháng/ In. 
3 tháng/k5', quy djnh ci th trong trng giy nhn nçi. 
Này 30 hang tháng. 
Dâutu thay mdi eng muc näm 2020 thue dia bàn Phuing 4, 5, 8, 9, 10 Quán 8, TP. Ho ChI Minh do Cong ty lam 

chü dâu tu. 
Tài san hInh thành tfr v6n vay. 

s6 0004/TD3.TC/2OCD ngày 12 ngày 8 tháng 2020. 
4.343.000.000 VND. 
120 tháng (k tr ngày giâi ngán). 
1 nm. 
9,2%/ näm trong 12 thang Mu ke t ngày giãi ngan Mu tiên, chu kS'  diu chinh lãî sut 03 thang! 1.n. 
3 tháng/k5', quy djnh ci the trong tmg giy nhn nq. 

:Ngay30hangtháng. 

Du ttr thay mdi 6ng mic thuc dja bàn Phuing 16 Quãn 8, TP. He ChI Minh do Cong ty lam chU Mu tu. 
Tài san hInh thành tr yen vay. 

Thuyt ,njnh nay là môt b phan hçxp thành và dwqc d9c cüng vOl Báo cáo lài chInh gifla nên do 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CH LN 
S 97 PhOm H0u Chi, Phuing 12, Quân 5, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TA! cHfNH 
Cho k' ké toán nãni két thüc ngay 31 tháng 12 nm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tài chInh (tiép theo) 

Khoãn vay dài hn ducic hoàn trã theo ljch biéu sau: 

s6 cuói k S dAu nàm 
Trong vông 1 näm 7.967.750.147 5.615.559.054 
Tfr nAm thir 2 dn nãrn thur 5 32.392.232. 154 23.382.384.864 
Sau 5 näm 11.933.734.312,49 8.55 1.179.447 
Cong  52.293.716.613 37.549.123.365 
Tth: S phái trá trong vèng 12 tháng (ducic trinh bay a phn ncr ng.n hen) (7.967.750.147) (5.615.559.054) 

Se phai trã sau 12 tháng 44.325.966.466 31.933.564.311 

18. Qu khen thffóng, phüc Içi 
Tai ngày 01 

thIng 01 
TrIch Ip các 

qu tir lçi nhuân 
Sfr dung dc qu 

trong nm TIng khIc Tai ngày 31/12 

Cho kj kutodn nâm Idi thác ngày 31 thdng 12 nJm 2019 

Qu' khen thuàng 1.688.736.534 2.800.000.000 2.679.258.333 52.090.000 1.861.568.201 
Qu phüc lcci 1.5 15.939.660 2.400.000.000 1.331.204.264 2.825.000 2.587.560.396 
Qu thu&ng Ban diéu hành, quãn 12 74.483.726 336.500.000 336.500.000 74.483.726 
Cong 3.279.159.920 5.536.500.000 4.346.962.597 54.915.000 4.523.612.323 

Cho kj kitodn nàm kl Iliac ngày 31 tháng 12 nám 2020 

Qu khen thuàng 1.861.568.20 1 4.138.666.746 3.671.389.000 713.220.000 3.042.065.947 
Qu phüc lçii 2.587.560.396 4.842.147.899 3.801.818.925 3.627.889.370 
Qu thuâng Ban diu hành, quan 1 74.483.726 361.778.400 361.778.400 74.483.726 
Cong 4.523.612.323 9.342.593.045 7.834.986.325 713.220.000 6.744.439.043 

Thuytf minh nay là môt b5 phôn  hqp ihành va dwqc d9c thng vái Báo cáo tài chinh gii?a nien do 
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CONG TY CO PHAN CAP NUC CH( LO 
S6 97 Phm Hu Chi, Phuing 12, Quan 5, Thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' k toán nam k& thiic ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)  

19. Thuê thu nháp hoän Iai phãi trã 

Chi phi trã trir&c 
dài han 

Cho kj ki todn nám kit thác ngày 31 thang 12 ,th,n 2019 

S du nm 
Chuyn sang 1i nhun (1) trong näm 

s6 cui näm 

Chok3kitodnnãm kitthacngày3l tháng12nâm2020 

Sdunãm 
Chuyn sang lcii nhun (Is) trong kS' 
S cui ky 

 

2.812.846.465 
(1.577.352.011)  

1.235.494.454 

 

1.235.494.454 
(48.770.058) 

1.186.724.396 

   

Thu..'/ ,ninh nay là mót bó phán hop /hành và dzro'c dQc cling vái Báo cáo tài chInh giva nien d5 
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CONG TV CO PHAN CAP N1YC CH L1N 
S 97 Pham Hthi ChI, Phuing 12, Quãn 5, Thành pM H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHfN}1 
Cho kS'  k toán näm kt thüc ngay 31 thang 12 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tãi chinh (tip theo) 

20. Vn chü ser hOu 

Bang di chiu bin dung cüa vn chü s?i hUu 

Von du tu cüa chü 
so hOu 

Qu dãu Ui phát 
trién 

Loi nhun sau thud 
chtra phân phi Cong 

Cho Aj kl loan nám idi lhác ngày 31 (hang 12 nâm 2019 
Sdunám 130.000.000.000 63.849.723.527 16.878.934.827 210.728.658.354 
Läi trong näm truâc - 25.551.071.942 25.551.071.942 
TrIch 1p qu5i khen thuô'ng, phüc lçii - (5.536.500.000) (5.536.500.000) 
Chia c tire (10.400.000.000) (10.400.000.000) 
S cui nm 130.000.000.000 63.849.723.527 26.493.506.769 220.343.230.296 

Cho kj ki loan nâm th lhác ngãv 31 (hang 12 nám 2020 
Sdunäm 130.000.000.000 63.849.723.527 26.493.506.769 220.343.230.296 
Läi trong k nay - 26.531.918.349 26.531.918.349 
Trich 1p qu5 khen thuâng, phUc iqi - (9.342.593.045) (9.342.593.045) 
Chia c tire - (13.650.000.000) (13.650.000.000) 
So cuoi ky 130.000.000.000 63.849.723.527 30.032.832.069 223.882.555.596 

rhuyll minh nay là m5f b5 ph4n  hçip thành và dwic dQc cüng vol Báo cáo fài chInh güla niln d 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CH(1 LON 
S 97 Pham Hu Chi, Phuông 12, Qu.n 5, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho kS' Ice toán nãm két thüc ngày 31 thang 12 nàm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tài chinh (tiép theo) 

C phiéu 

s cu6i i' Se du näm 
s6 ltrcing c phiéu clang k phát hank 13.000.000 13.000.000 
S ltrcing c phiéu da ban ra cong chüng 13.000.000 13.000.000 
Cphiuphd thông 
Cdphilu wu dâi 
s6 lucmg ci phiéu dtrcic mua lai (c phiéu quS') 
CdphiEuph thông 
Cphiiu wu ddi 
s6 hrcmg c phiéu clang luu hành 

13.000.000 

13.000.000 

13.000.000 

• 13.000.000 
CphiEuph thông 
Cdphiu wu 

13.000.000 13.000.000 

Mnh giá c phiu clang luu hành: 10.000 dngf c6 phiu. 

Phân phei Içi nhun 

Trong k5', Cong ty d th%rc hin phan ph6i lqi nhun näm 2019 theo Nghj quyét Dai hOi  ding ce dông 
thu&ng niên nàm 2020 s6 09/NQ-DHDCD ngày 30 tháng 6 nAm 2020 nhu sau: 

K'này K'trurc 
Chia c6 trc cho các ci dông 13.650.000.000 10.400.000.000 
Trich qu khen thuàng 4.138.666.746 2.800.000.000 
Trich qu phiic lçii 4.842.147.899 2.400.000.000 
TrIch qu5r thtrông Ban diu hành, quan 1 361.778.400 336.500.000 
Cong 22.992.593.045 15.936.500.000 

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

0cm vj tInh: VND 

1.  Doanh thu thuAn v ban hang ye cung cap djch vi 

KS' nay KS' trir6c 
Doanhthu cung cp nuâc 1.156.053.259.159 1.04L315.360.692 
Doanhthu cung cp djch vi 20.5 12.769.668 25.774.638.273 
Cong 1.176.566.028.827 1.067.089.998.965 

2.  Cia yen hang ban 

Giá yen cung cp nuâc 1.058.220.894.156 957.022.830.480 
Giâv6n djch vii dacung cp 12.864.184.376 15.778.513.409 
Cong 1.071.085.078.532 972.801.343.889 

Thuylt minh nay là mc5f bç5phçin hcp lhành và dwqc dçc cling v&i Báo cáo tài chinh giüa nien d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NI1(%C CH1 L(N 
s6 97 Pham HUu Chi, Phithng 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' ké toán nAm két thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tai chinh (tiép theo) 

3.  Doanh thu hot dng tài chInh 

K37 nay K' trithc 

LAi tiM gri có k hn 6.277.904.505 4.714.522.239 

Lãi tiM gcri không k' hn 42.724.955 49.851.308 

Cong 6.320.629.460 .4.764.373.547 

4.  Chi phi tài chlnh 

Chi phi 1i vay 3.207.047.809 2.827.285.938 

Cong 3.207.047.809 2.827.285.938 

5.  Chi phi ban hang 

Chi phi nhân viên 20.122.090.219 17.463.386.984 

Chi phi di.ing ci, d dung 582.024.942 621.279.947 

Chi phi kh&u hao 1.817.918.358 780.506.178 

Chi phi bang tièn khác 2.378.587.667 1.896.504.349 

Cong 24.900.621.186 20.76 1.677.458 

6.  Chi phi quãn I doanh nghip 

Chi phi nhân vien 24.385.004.028 21 .868.319.716 
Chi phi d dung van phàng 2.086.650.267 2.326.354.247 
Chi phi khu hao 2.950.600.073 3.478.815.001 
Thué, phi và 1 phi 141.686.909 240.309.367 
Thué dt 1.183.468.800 1.183.468.800 
Chi phi d phông 1.449.955.155 . 1.113.628.459 
Chi phi djch vi mua ngoài 84.750.000 141.358.760 
Chi phi b.ng tiM khác 17.389.120.641 13.627.950.727 
Cong 49.671.235.873 43.980.205.077 

7.  Lçri nhuOn (Ii) khác 

Thu nh0p khác 704.286.296 6.497.028.778 
Thu tiM thanh 1 Tài san Ce djnh 39.273.133 . . . - 
Thu tiM nhuçing ban, thanh 1 cong ciz, di,ing ci,i 24.830.636 
Thu nhap ban h sy miii thu 2.400.000 909.09 1 
Thu nhp khách hang d&u tu eng cái không hoan 10i 1.801.867.414 
PhI BVMT 1% gut lai 5 10.800.343 

Khão sat cung cp dumg 6ng cp thoát nude 40.450.000 15.468.000 
Thu nhâp khâc 111.362.820 4.653.953.637 

Thuyit minh nay là môt bô phdn hop thành và dwçc dçic cirng vói Báo cáo tài chIn/i gita nien dç5 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CH LN 
S 97 Pham Hüu Chi, Phuing 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' ké toán näm két thiic ngay 31 tháng 12 nAm 2020 

Thuyét minh Báo cáo tài chlnh (tiép theo) 

Chi phi khác 
Chi phi thanh I' Tài san c djnh 

601.629.480 3.315.239.239 
29.301.895 

Chi phi thanh 1' cong cxi, ding ci 8.000.000 2.003.278 

Np thué chm np 876.243.922 

Phi BVMT 1% giU Iai 5 10.800.343 

Chi phi h s miii thu 110.171.458 76.839.709 

Chi phi du tu không hoàn von Ong cal (79.625.303) 1.398.012.533 

Chi phi khác 52.282.982 932.837.902 

Lçri nhuân (Ii) khác thun 102.656.816 3.181.789.539 

8. Chi phi thué thu nhp doanh nghip hin hành 

Ky nay KS' trirOc 

Lçri nhuân (Ii) tnthc thué 34.125.331.703 34.665.649.689 
- Doi vái hoat dng San xudt kinh doanh nác sqch 21.353.578.691 21.114.431.991 

- Di vbi hoar dang kinh doanh khác 12.771.753.012 13.551.217.699 

Diéu chinh cho thu nhãp chju thué 7.144.208.314 9.429.411.743 
Tnt: Thu nhp khOng chju thué (6.677.303.746) (6.527.249.661) 
Cong: Câc khoãn chi phi không ducic khu tnt 466.904.568 2.902.162.082 
Trr: L các näm trirOrc duçc két chuyén - 
T'1uudAidutukinhdoanhnuôcsach 21% 22% 
Thu nhâp chju thué (th tfnh thué) 41.269.540.017 44.095.061.432 
- Dôi vái hoat dng san xuát kink doanh nithc sgch 
dwqcwu14i 6.117.245.910 6.793.900.022 
- D6i vó'i hosit dng san xuát kinh doanh nithc sqch 
khong dwç'c uu dài 22.380.541.095 23.749.943.711 
- Do1i vái hoat d5ng kink doanh khác 12.771.753.012 13.551.217.699 
Thuésutápdyng 
- D6i vol hoat d5ng san xudt kinh doanh dwqc wu dcli 10% 10% 
- Dói vOl hoat d5ng kink doanh khác 20% 20% 
Chi phi thué thu nhâp doanh nghip hin hành 7.642.183.412 8.139.622.284 
- Thuá tAng/ giãm theo QuyOt djnh thanh tra 2.552.307.474 
TOng chi phi thuO thu nhãp doanh nghip hin 
hành 7.642.183.412 10.691.929.758 

Cong ty có nghla vi phãi np thuO thu nhp doanh nghip nhu sau: 

DOi vâi hoat dng chInh cUa Cong ty thuc danh mic ngành nghO uu dai du tu, Cong ty cO nghTa vi,i 
np thu0 thu nhp doanh nghip vdi thuO su& 20% trên thu nhp chju thuO trong thii gian 10 nãm và 
vâi thuO sut ph0 thông trOn thu nhp chju thu trong các nn tiOp theo. Cong ty duqc min thuO thu 
nhp doanh nghip trong 2 näm kO tir nAm bat dâu kinh doanh có lAi và giám 50% trong 3 nAm tiêp theo 
ké tir näni 2007. 

Theo biên bàn kOt 1un thanh tra thu0 sO 1757/KL-CT ngày 14 tháng 12 näm 2015 thl tr kS'  tinh thuO 
nAm 2009, Cong ty sê duqc âp di.ing ru dAi thuO thu nhp doanh nghip theo quy djnh ti Thông ttr 
130/2008/TI'-BTC ngày 26 tháng 12 näm 2008 cUa BO Tài ChInh cho th&i gian cOn lai.  Do dO dOn hOt 
k5' tInh thuO nm 2008, Cong ty da hOt th&i gian mi&i thuO theo Thông tu sO 134/2007/rF-BTC nên 

Thuyit mink nay là m5t b3phán k'p  thank và dlrQ'c doc cling vái Báo cáo tài chinh güa niên d 
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CONG TY CO PHAN CAP NIYOC CH LON 
S6 97 Phm Hüu Chi, Phung 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH 
Cho k5' ké toán nAm két thüc ngay 31 thang 12 nàm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tài chfnh (tiép theo) 

mCrc uu di Cong ty duqc htrOng ci th nhu sau: Thué suit 10% ttr nm 2009 den nám 2021; giám 50% 
sé thué thu nhp doanh nghip phãi np trong 9 nàm tInh tir nm 2009. 

Tt näm 2018, Cong ty d hét thi gian duc hung tru dãi giãm thué 50% nén Cong ty tinh thué thu 
nhap doanh nghiêp theo thué suit 10% déi vth thu nhp tir hoat  dng quãn Iy phát triên h théng cp 
thoát nuâc. 

D6i vâi hot dng khác, Cong ty cO nghla v,i np thué thu nhp doanh nghip vói thué suát 20% trén 
thu nhp chju thué. 

9. Li trên cé phiéu 

Vic tmnh toán läi trén c phiéu co bàn và và läi trên C6 phiéu suy giam phãn be cho các C6 dông sà hCtu 
cô phiéu phô thông cOa Cong ty duqc thrc hin trên C1 sà các S6 1iu sau: 

a) Läi c0 bàn trên c6 phiéu Ky nay Ky trLróc 

Lyi nhun (Ii) phãn be cho Ce dông sv hOu Ce 
phiéu phé thông 26.531.918.349 25.551.071.942 
Trr: Se trIch qu khen thtr&ng, phüc lçii (8.8 13.693.872) 

Lçi nhun (Ii) phân be cho cé dông sfr hUu cé 
phiéu phé thông 26.531.918.349 16.737.378.070 
Se cô phiêu phô thông bInh quân luu hành trong nàm 
dê tinh lAi ca bàn trên cé phiéu 13.000.000 13.000.000 
Läi cor bàn trên c6 phiéu 2.041 1.287 

b) Lãi suy giám trên Ce phieu 

Lçri nhuân (le) phân be cho Co dông s huu CO 
phiOu phô thông 26.531.918.349 25.551.071.942 
Trr: SO trich qu khen thuâng, phOc lçri - (8.813.693.872) 
Lçri nhuân (10) phán bO cho CO dông si hOu cO 
phiéu phO thông 26.531.918.349 16.737.378.070 
Các khoãn diOu chinh lçii nhun sau thué thu nhp 
doanh nghip dê tInh lçi nhun phan bô cho co phiOu 
phô thông khi xác djnh läi suy giám trOn c6 phiOu 

Lçri nhuân thuc cO d6ng sO hfru cO phiOu phO 
thông cüa Công ty thrçrc diOu chnh do ành hirOng 
pha bang 26.531.918.349 16.737.378.070 
SO CO phiOu phO thông blnh quart luu hành trong nàni 
âê tfnh 1i ca bàn trén cO phiOu 13.000.000 13.000.000 
SO ltrqng cO phiOu ph6 thông dr kiOn di.rqc phát hành 
them - 
Cong: So lwqng cO phieu bInh quán do ánh hu-Ong 
cza cO philu cO the dwqc chuyên dôi tz' trai phiêu 
chuyêndôi -  

sO hrçrng CO phiOu binh quán hru hành dã dtrçrc 
di0u chinh do ãnh hirOng pha bang 13.000.000 13.000.000 

Lãi suy giàm trên cO phiOu 2.041 1.287 

Thuyit minh nay là mt3l b phán hap than/i ia dwçtc d9c cüng v&i Báo cáo tàí chinh giira niên d 
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CONG TV CO PHAN CAP NI!OC CH1 LON 
s6 97 Phm HUu Chi, Phuing 12, Qun 5, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO iAi cFIN-i 
Cho k' k toán näm két thCic ngày 31 tháng 12 nám 2020 
ThuyEt minh Báo cáo tài chinh (tiép theo)  

Chi phi san xugt, kinh doanh theo yéu t 

K'nAy Ky trm'rc 

Chi phi nuâc sach 824.715.615.544 732.425.743.698 
Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu 9.383.513.066 11.446.135.459 
Chi phi nhán cong 13 1.934.603.913 119.193.942.791 
Chi phi kMu hao tài san c djnh 45.639.073.406 46.524.701.646 
Chi phI dlch vi mua ngoài 44.032.066.098 46.762.043.576 
Chi phi bang tin khác 89.952.063.564 81. 190.659.255 
Cong 1.145.656.935.591 1.037.543.226.423 

c) THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO LIJU 
CHUYEN TIEN T 

Các giao dch không bang tin không ãnh hir&ng den sçr Iuu chuyén tin t trong k' nên không 
duqc tilnh bAy trên Báo cáo Iuu chuyén tin t 

Ky nAy Ky triró'c 
C tic phãi trA 1. 198.568.759 1. 160.909. 190 
Chi phi läi vay phAi trA 440.715.666 573.302.221 
Lài tiM girl cOn di,r thu 2.179.061.126 582.163.362 

Các khoãn giao djch bAng tiM có ánh hufrng den sy hru chuyén tiM t trong k5' nell dirçc tnnh 
bAy trên Báo cáo Iuu chuyén tiM t 
LAi tiM girl ngán hang phAi thu näm truâc da thu trong 
kS' nay 
C tirc phAi trA näm tnràc dâ trã trong kS'  nay 

d) NHIYNG THÔNG TIN KHAC 

Nghip vy và s dir các ben lien quan 

Giao djch vái các ben lien quan 

Câc ben lien quan vài COng ty bao gm: 

Ben lien auan  
Tng Cong ty Cp rnrâc Sài GOn 
Cong ty CP Cong trinh Giao Thông Cong Chánh 
COng ty CP Tu yen XD CT Giao Thông Cong Chánh 
Cong ty C phM Tu yen Xây di,rng Cp Nudc 
Xi nghip TruyM dn Nuâc sach 
COng ty CP Cp nuâc Tan HOa 

Meiauanh  
COng ty mc (nm giU 51% vn diM 1) 
COngtycüngtpdoAn 
COng ty cOng tp doAn 
Cong ty cOng tp doàn 
Cong ty cOng tp doAn 
Cong ty cOng tp doàn 

Thuydt mini, nay là mt b phn ho'p lhành va dwçic dQc ci~ng vái Báo cáo àì chInh giia n/en d 
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CONG TY CO PIIAN CAP N1Y(C CHQ LON 
S 97 Pham Hu Chi, Phthng 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' ké toán nm k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo)  

Các nghip vi,i phât sinh trong näm gi&a Cong ty vth các ben liOn quan nhu sau: 

K3'nAy Ktrtr&c 

T6ng Cong ty CIp nwóc Sal Gàn 
Mua hang hOa (nuâc sach) 824.715.615.544 732.425.743.697 

Mua 4t tu 3.605.917.000 

Thuê tâi san hoat  dng 43.947.316.098 46.620.684.816 

Phãi trã do thu h và tin djch vi,i khác 99.345.454 38.181.818 

Phái thu cho thuê TSCD huyn Binh Chánh 4.864.768.955 5.291.121.555 

Cong ty CdphEn Tu van Xây dyng Cap N,thc 
Phái trã phi thrc hin 1p báo cáo du tu vã khão sat, 
t thiét k, tu v.n giáni sat cong trinh 107.109.949 255.105.590 

COng ty CF Tu Van XD CT Giao Thông COng 
Chdnh 
Phãi trá xây dimg co bàn 622.596.657 66.190.320 

Tai ngay két thUc kS'  k toán, cong nçi vdi các ben lien quan nhu sau: 

Scuik' Sdunàm 
TEng Cong ty Cap nwác Sal Gàn 
Phái thu thining mi 12.316.959.482 8.744.552.186 
Phài trã thuang mai (123.215.656.252) (84.226.174.885) 

Cong ty Cong trinh Giao thông Cong Chdnh 
Phái trã dt ccc di di dung 6ng (30.000.000) (70.000.000) 

COng ty ci phEn Tie van XOy drng CJp Nw4c 
Ung truàc phi thrc hin 1p báo cáo du tu và khào 
sat, t,r thi& ké, tu v&n giam sat cong trinh 65.430.760 54.020.108 

Cong ty CP Tir Vn XD CT giao thông Cong Chánh 
PhãitrãXaydmg cc, bàn (91.594.012) 

Thu nhp cüa ale thành viên qudn lj cM chat 

Thu nhp cüa các thành viOn quân 1 chü chat Cong ty trong kS'  nhu sau: 

K)' nay Ky trithc 
Tin 1ung 3.110.000.000 2.894.000.000 
Các khoãn báo him phai trá 97.349.616 195.521.172 
Cong 3.207.349.616 3.089.521.172 

Thuyit minh nay là m5t b5ph4n hçp thành và du-qc doc ciing vOl Báo cáo tài chinh giia nien d 
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CONG TV CO PHAN CAP NUOC CH LON 
S 97 Phm Hüu ChI, Phthng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO rAI CHiNH 
Cho k' ké toán nãm k& thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 
Thuyt mmli Báo cáo tIi chlnh (tiehp  theo) 

a. Báo cáo theo b phn 

Thong tin b phn duqc trinh bay theo IThh vc kinh doanh Va khu vic dja 1'. Cong ty 1p Báo cáo b 
phn theo lTnh vrc kinh doanh là b phn báo cáo chinh yéu vi rüi ro và t' su&t sinh li cüa Cong ty bj 
tác dung chü yOu bâi nhng khác bit ye san phãm và djch v11 do Cong ty cung cp. Cac b phn theo 
khu c dja 1 là b phn báo cáo thx yéu. Các hoat  dng kinh doanh cUa Cong ty duqc to chIrc và quàn 
1 theo tInh cht cüa san pham và djch vii do Cong ty cung cAp vâi môi mt b phn là mt dan vi kinh 
doanh chiAn luqc cung cAp các san phâm khác nhau và phicvi các thj tru?ing khác nhau. 

Giá ap dung cho các giao djch giila các b phn ducic xác djnh trOn ca sâ khách quan tuang tr nhu vài 
các bOn th(r ba. Doanh thu, chi phi và kAt qua kinh doanh cUa các b phn bao gem các giao djch giva 
các b phn. Các giao djch nay duqc loai tr khi 1p Báo cáo tài chInh gina niOn d. 

BO phn kinh doanh theo khu v,rc dja 1 cOa Cong ty drqc xác djnh theo dja diAm cUa tài san cüa Cong 
ty. Doanh thu ban hang ra ben ngoài trInh bay trong b phn theo khu vrc dja 1 dtrc xác djnh dra trOn 
dja l cOa khách hang cOa Cong ty. 

Bphn theo Itnh vyc kink doanh 

DA phi,ic vi mic dIch quãn l, ca cAu th chc cUa Cong ty duqc chia thành 3 b phn hoat  dng: B 
phn cung cAp nuâc sach  và b phn lAp dat, di d&i deng he ntrdc và các djch vi khác. Tuy nhiOn, Cong 
ty hoat  dung chU yAu trong lTnh vrc cung cAp nuâc sach  các llnh vtjc cOn lai  chiAm t' 1 nhO, không 
dáng kê. 

Bphn theo khu vyc dja lj 

Toàn b hoat  dng cüa Cong ty dèu din ra a khu vrc hoat dng kinh doanh cüa Cong ty (Qun 5, Qun 
6, QuOn 8, Qun Binh Tan). 

b. COng cy tài chInh 

Quãn I' rüi ro vAn  

Cong ty quãn trj nguen vAn nhAm dam báo rAng COng ty cO the vera hoat  dng lien tc v&a tAi da boa lqi 
ich cUa các cA dong thông qua tAi tru hOa sA du nguen vAn và cong nçi. 

C&u trUc vAn cüa Cong ty gem nçi thuAn (các khoãn vay nhir duçtc trInh bay tai  ThuyAt minh sA V.17 trr 
di tièn và các khoãn ttrong duang tièn) và phAn vAn thuc sà h0u cUa COng ty (bao gem vAn gOp, các 
qu5 dir tril và loi nhu.n sau thuA chua phan phOi). 

Các chInh sách k toán chü vAu  

Chi tiAt các chInh sách kA toán chO yAu và các phuang pháp ma COng ty áp ding (bao gem các tiOu chi 
dO ghi nhn, ca sâ xác djnh giá trj va ca sà ghi nhn các khoãn thu nhp và chi phi) dAi vOi tung loai tai 
san tài chinh và cong nç tài chinh duqc trInh bay tai  ThuyAt minh sA IV.3. 

Các Ioai COn! cu tài chlnh 

TAi san tài chInh 
TiM và các khoán ttrang 
duo'ngtiM 
Dau ttr nàm gut den ngay 
dáo hn 

S6cu6ikS' SAdAunám 
Giá trl ghi sA Giá trj hçrp i Giá trl ghi sA Cia trj hçrp I 

26.485.599.074 

114.528.187.076 

26.485.599.074 

114.528.187.076 

64.195.166.006 

17.547.022.295 

64.195.166.006 

17.547.022.295 

Thuyit minh nay là môt b5 ph4n  hqp thành và dlfQc doc cling vái Báo cáo íàì chinh giffa niên d 
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CONG TY cO PIIAN CAP NIJOC CH($ LON 
s6 97 Pham Hcu Chi, Phumg 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k5' Ice toán näm k& thOc ngày 31 thang 12 nAm 2020 
Thuyet mmh Báo cáo tài chlnh (tiep theo) 

L L. So cuoi ky S du näm 

Giá trj ghi s6 Giá tn hçp I Giá tr ghi s Giá tij hqp I 

Phái thu cüa khách hang 39.371.305.423 34.592.986.040 26.919.030.363 23.590.666. 135 

Phái thu khác 2.187.353.760 2.187.353.760 590.455.996 590.455.996 

Cong 182.572.445.333 177.794.125.950 109.251.674.660 105.923.310.432 

Nç phãi trã tài chInh 
Phãi trà cho ngui ban 130.724.031.035 130.724.031.035 91.304.142.779 91.304.142.779 
Chi phi phãi trá 6.426.228.609 6.426.228.609 9.971.429.682 9.971.429.682 
Phãi Ira khác 15.649.790.9 12 15.649.790.912 20.220.629.805 20.220.629.805 
Các khoãn vay 52.293.716.613 52.293.716.613 37.549.123.365 37.549.123.365 

Cong 205.093.767.169 205.093.767.169 159.045.325.631 159.045.325.631 

Giâ trj hcip 1' cüa các tài san tài chInh va cong nq tài chinh phãn ánh theo giá trj ma cong cii tài chInh cO 
the chuyên dei trong mOt  giao djch hin t.i gilla các ben tham gia, ngoai trir truOng hcip bat buc phái ban 
hoc thanh l. Cong ty si di,ing các phuang pháp và giá djnh sau dê uâc tinh giá trj.hp l' cUa các tâ.i san 
tài chinh và nçi phài trã tài chinh nhu sau: 

Giá frj hqp Iy cüa tièn và các khoãn tuang ducmg tien, các khoãn du ttr nm gill den ngày dáo han,  phãi 
thu cUa khách hang, phài thu khác, phãi trà ngui b, chi phi phãi trã, phái trá khác và các khoin vay 
tuclng ducing vâi giá trj se sách (âà trr dv phOng cho ph.n irdc tInh có khã nang không thu hi) cüa các 
khoân mize  nay do các cong cii  nay có k' ngn han. 

Dei vói câc tài san tài chinh và cOng nçi tài chInh ma không dO thông tin thi trithng de xác djnh giá tn hqp 
1 ti ngày 1p Báo cáo tài chinh gilla niên d, gia trj ghi so cOa các khoán miic  nay di.rcic the hin thay 
cho gia tn hcip l. 

Muc tiêu auãn Iv rüi ro tài chfnh  

Cong ty dA xây dirng  h theng quan lyc rUi ro nliâm phát hin Va dánh giá các rOi ro ma Cong ty phài chju, 
thiét 1p  các chInh sách và quy trinh kiêm soát rOi ro r mic chap nhn duqc. H theng quan I rUi ro ducic 
xem xët Iai  djnh k5' nham phan ánh nhUng thay dôi cUa dièu kiin thj tru1ng và hoat dng cOa Cong ty. 

ROi ro tài chInh bao gem rOi ro thj tnthng (bao gem rUi ro t giá (rOi ro ngoai to), rOi ro lAi suet và rUi no 
ye gia), rOi ro tin dang  và rüi no thanh khoán. 

Rüi ro thj lrwông 

ROi no thj truOng là rOi ro ma giá trj hccp 1 hoc các lueng tiàn trong tuang lai cOa cong ci,i tài chinh së 
bien dng theo nhllng thay dôi cOa giá thj trumg. RUi no thj truäng bao gem 3 loai:  rOi no t giá, rUi ro 
lAi suât và rOi ro v giá. 

COngty áä thvc hin dánh giá mt cách then trQng các rOi ro thi trumg lien quan den hoat  kinh doanh và 
cho rang Cong ty khOng cO rUi ro trQng yeu nao lien quan den sir  bián dng cUa t giá và sir  thay dOi ye 
giá khác. 

Quân lj rüi ro idi sué.t 

RUi ro lai suet là rOi ro ma giá trj hcp 1 hoc các lueng tièn trong ttrong lai cOa cong cii tãi chInh se bién 
dng theo nhllng thay dei cUa lai suât thj trLr1ng. 

RUi ro lãi suet cOa COng ty chU yéu lien quan dn các khoãn tien gni cO kS' han và các khoàn vay. 

Thuyit minh nay là môt baph<2n  hqp thành va dwçsc d9c cling vái Báo cáo tài chInh gioa niên do 
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CONG TV CO PHAN CAP NIJOC CHV LON 
S6 97 Phm Hau Chi, Phurng 12, QuQ.n 5, Thành phó H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k ké toán näm két thCic ngày 31 tháng 12 nam 2020 
Thuyét minh Báo cáo tài chinh (tiép theo) 

Cong ty chju rUi ro lai sut phát sinh t các khoãn vay chju lâi suit d duc k két. Rüi ro nay së duqc 
Cong ty quan l bang cách duy tn a mro dG hçip l các khoán vay va phân tIch tInh hinh earth tranh trOn 
thj tnthng cO duçic l.i sut Co icc! cho Cong ty & cáo ngun cho vay thIch hccp. 

Rüi ro tin dyng 

ROi ro tin di,rng là rüi ro m mt ben tham gia trong hp dng khong çó khà nang thrc hin duqc nghTa 
vi cUa mlnh dn den ton that ye tái chinh cho Cong ty. 

Cong ty cO cáo rUi ro tin ding tir cáo hoat dng kinh doanh (chU yéu déi vâi cáo khoán phãi thu cUa 
khách hang) và hoat  dng tài chinh (tiàn gCri ngan hang,...). 

Phái thu khách hang 

Cong ty oó chinh sách tin dmg phà hqp cho ffrng déi tuqng khách hang, ci,i th ban hAnh quy ché ban 
hang vài cáo quy djnh chat ch v cáo d6i tlxçng mua hang, djnh mirc ban hang, han  mire nçc và thôi han 
nq va thuàng xuyen theo döi tinh hInh dë dánh giá xem Cong ty cO ehju rüi ro tin ding hay không. Cong 
ty thuäng xuyOn theo döi nçc phai thu de don dec thu hei nq, tién hành phan tIch tuoi nq, dánh giá ton 
that nçc phâi thu do không cO khã nang thu hei và deng thai xem xét trich 1p dr phOng phãi thu khó dOi 
(néu cO) trên co sir tírng khách hang del vii cáo khách hang qua han,  khó dOi tai  ngay 1p Báo cáo tài 
chinh gina nien d theo quy djnh hin hành. 

Cong ty khOng oo bt k5' rüi ro tin dimg trQng yáu nào d6i vii cáo khách hang hoo déi tao bin vi các 
khoãn phài thu den t mt sé h.rccng un kháoh hang hoat  dng trong nhieungành khác nhau và phân bô 0 
cáo khu vi,rc dja l khác nhau, rim ro tin dang  không tp trung vao mOt  khách hang nhAt djnh. 

Tin gzi ngdn hang 

Cáo khoàn tièn gin ngân hang cia Cong ty duccc  gin  tai  cáo ngân hang hirn, CO uy tin trong nuic. Ban 
Giám dec COng ty khOng nhn thay cO ni ro tin di,rng tr9ng yéu ti các khoán tièn gin nay. 

Rüi ro thanh khoãn 

Ru ro thanh khoan là ru ro Cong ty gp khó khän khi thi,rc hin nghTa '.'i tài chinh do thiu tièn. 

Ru ro thanh khoãn cia Cong ty ohi yu phát sinh ti vic các tài ski tài chinh va nq phãi trá tii chInh cO 
cáo thin diem dáo han  loch nhau. 

Mac dich quãn l ni no thanh khoàn nhm dam báo di nguen yen d dap img cáo nghTa vi,i tài chInh 
hin tai  và tuong Iai. Tmnh thanh khoãn cing ducic COng ty quán l nhäm dam b mic pi tri giia 
cong nçc den han  và tài san den han  trong kS'  0 mire cO the duçic kiêm soát déi vii se v6n ma Cong ty tin 
rang cO the tao  ra trong kS'  do. Chinh sáoh cia Cong ty là theo di thuing xuyOn cáo yeu câu ye thanh 
khoàn hin tai va dr kién trong tuong lai nhim dam bào Cong ty duy fri di mire d? phOng tien met, các 
khoán vay và di yen ma các chi sO hfth cam kt gOp nhain dap irng các quy djnh ye tinh thanh khoãn 
ngän han và dài han  hn. 

Cáo Bang duiri dày trinh bay chi tiét cáo mirc dáo han  theo hqp deng cOn lan  d6i vii tài san tài chinh và 
cOng cii ncc tái chInh phi hái sinh va thOm han  thanh toán nhu dâ duccc thOa thun. Cáo Bang nay duçic 
tnInh bay dira trên dOng tien chua chiêt kháu cia tai san tài chInh va dOng tièn chtra chiét khau cia cong 
ncr tài chInh tinh theo ngày sirm nhét ma Cong ty phài trã. Vic trinh bay thông tin tài san tai chinh phi 
phái sinh là c&n thiét dé hieu duccc vic quan 1 ni ro thanh khoàn cia Cong ty khi tinh thanh khoãn 
duqc quàn l tnên ca sO cong ncr  và tài ski thuAn. 

Thuyit minh nay là mçt b5phn hcrp thành và dwçxc dQc cüng vu Báo cáo là! chinh gifra n/en do 
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CONG TV CO PHAN cAP NLfOC CH( LON 
S 97 Pham Hüu Chi, Phumg 12, Q4n 5, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho kS'  ké toán näm k& thiic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

Tn 1 näm tr& 
xu6ng 

Trên 1 näm 
dn S näm Trên 5 näm Cong 

s6 cuói i' 
Tin và các khoãn tixclng 
ducmg tin 26.485.599.074 26.485.599.074 
Dâu tix nAm gi& dn ngày 
dao han 114.519.857.076 8.330.000 114.528.187.076 
Phãi thu cOa khách hang 34.592.986.040 34.592.986.040 
Phãi thu khác 2.179.061.126 8.292.634 2.187.353.760 

Cong 177.777.503.316 16.622.634 177.794.125.950 

Phãi trã cho nguYi ban 130.724.031.035 130.724.031.035 
Chi phi phài trã 6.426.228.609 6.426.228.609 
Phãi trã khác 5.019.098.415 10.630.692.497 15.649.790.912 
Câc khoãn vay 7.967.750.147 32.392.232. 154 11.933 .734.3 12 52.293.716.613 
Cong 150.137.108.206 43.022.924.651 11.933.734.312 205.093.767.169 

Chênh Ich thanh khoin 
thuAn 27.640.395.110 (43.006.302.017) (11.933.734.312) (27.299.641.219) 

S du nAm 
Tin và các khoãn tuong 
&rong tin 64.195.166.006 64.195.166.006 
Du tLr nAm gi dn ngáy 
dáo hn 17.538.692.295 8.330.000 17.547.022.295 
Phái thu cOa khách hang 23.590.666.135 23.590.666.135 
Phâi 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 nguôi ban 91.304.142.779 91.304.142.779 
Chi phi phai trá 9.971.429.682 9.971.429.682 
Phái trã khác 5.837.442.669 14.3 83.187.136 20.220.629.805 
Các khoán vay 5.6 15.559.054 23.382.384.864 8.551.179.447 37.549.123.365 
Cong 112.728.574.184 37.765.572.000 8.551.179.447 159.045.325.631 

Chênh Ich thanh khoãn 
thuAn (6.821.886.3 (37.748.949.366) (8.551.179.447) (53.122.015.199) 

Ban Giám d6c dánh giá m(rc tp trung rüi ro thanh toán r mCrc cao do các cong nq tài chInh cao han tài 
san tài chInli. Tuy nhiên, Ban Giám dc tin rang hoat  dng kinh doanh cUa Cong ty cO th tao  ra dü 
ngun tiM d dáp 1mg các nghia vi,i tài chInh dáo han. 

10. S Iiu so sánh 

Trong kS'  ké toán k& thüc ngày 31 thán 12 näm 2019, Cong ty có phát sinh mt s sai sOt theo Biên 
bàn lam vic cüa Kiêm toán Nhà nuâc so 663/TB-Ky IV ngày 31 tháng 12 nâm 2020. Cong ty da trmnh 
bay 10i Báo cáo tài chInh näm tnràc d dièu chinh sai sot nay. 

Thuyb minh nay là m5t bO p/ian hqp thành va dwçic dpc cüng vol Báo cáo fài chIn/i giffa niên d 
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CONG TV CO PHAN CAP NUOC CH( L($N 
S 97 Pham Hu ChI, Phung 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho kS'  ké toán nàm kt thOc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Anh huâng cUa vic diu chinh sai sot trên dn mt s chi tiêu trn Báo cáo tài chInh cho k5' ké toán 
nam k&thüc ngày 31 thang 12 näm 2019 nhu sau: 

Bang can dñi ki loan 
Näm 2019 

(Dã dtrçrc trmnh 
bay tru*c dày) 

Trinh bay Iai 
Nàm 2019 

(Dä dtrçc trinh 
bay lai) 

Chi Phi xay drng Ca bàn d dang 6.183.490.778 (15.855.487) 6.167.635.291 

Phài trã nguOi ban ng.n han 91.386.763 .20 1 (82.620.422) 91.304.142.779 
Nguii mua trá tiên truâc ngan 
han 10. 16 1.719.853 (1.191.092.191) 8.970.627.622 
Thu và các khoán phãi np Nhà 
nuâc 13.550.039.289 875.228.430 14.425.267.719 

Chi phi phãi trâ ngn han 10.711.847.966 (740.418.284) . 9.971.429.682 

Phãi trà ngân hn khâc 8.230.092.579 (2.377.866.740) 5.852.225.839 
Lçri nhun sau thuê chua phân 
pMi kS'  nay 22.050.158.222 3.500.913.720 25.551.071.942 

Báo cáo kit qua hog! dng kin/i doanh 
Nàm 2019 Nm 2019 

(OA dLrç'c trInh bay TrInh bAy lai (Dä dtrçrc trinh 
trLróc dày) bAy Iai) 

Thu nhp khác 
Tong 1i nhun ké toán tnxâc 
thué 
Chi phi thué thu nhp doanh 
nghip hin hành 

2.120.886.628 

30.289.507.539 

9.8 16.70 1.328 

4.376.142.150 

4.376.142.150 

875.228.430 

6.497.028.778 

34.665.649.689 

10.691.929.758 

Lai ca bàn trên c phiáu 1.108 179 1.287 

Läi suy giãm trên c6 phiéu 1.108 179 1.287 

Bdo cáo Liru chuyi, lie,, l 
Nàm 2019 NAm 2019 

(*A dirç'c trInh bAy TrInh bAy Iai (BA dirçrc trinh 
trithc dày) bay Ii) 

Lçii nhun tnthc thué 30.289.507.539 4.376.142.1.50 34.665.649.689 
Tang, giám các khoán phài trà 
(KhOng ké lâi vay phài trã, 
thué thu nhp doanh nghip 
phài np) (7.090.557.251) (4.376.142.150) (11.466.699.401) 

Thuyit minh nay là mç51 b5phán hçrp thành va dwçvc d9c cling vO'i Báo cáo iài chinh giio men d 
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Thành ph H Chi Minh, ngày 19 tháng 01 nãm 2021 

• CONGTY 
Co PHAN 

CAP NLJOc 

CHLcN 

NGUYEN Till KIM LOAN 
Ngu*i Ip biu 

vU THI NHU QUYNH HUYNH TUAN ANH 
K toán trtràng 6iám dc 

CONG TY CO PHAN CAP N11%C CHq L1N 
S 97 Phm l-li2u Chi. Phithng 12, Quan 5, Thành ph6 H Chi Minh 

BAO CÁO TAL CHfNH 
Cho ks'  k toán näm kt thOc ngày 31 thang 12 nãm 2020 

Thuyt minh Báo  cáo  tài chinh  (tip theo) 

Nguyen nhân chênh Ich: 
- Thu nhp khác tang, do: 
- Kt chuyn cáe khoãn cOng n phái trã khách hang tn dong nhiêu nãrn 
nhtrng khong xác djnh &rqc doi tiigng n theo Cong van dê ngh so 
1612/CNCL-KTFC ngày 19/11/2020 cOa Cong ty CP Cap nisóc Chg Lón. 

- Kt chuyn thu nl4p khác chi phi trIch thira (trong dO: Chi phi tái Ip  m.t 
diRng 570.512.174 dOng; Chi phi sira chQa và gan dông ho nirâc 
154.050.623 dong). 

- Kt chuyn Thu nhp khác cãc khoãn dn bO di dOi H thng cp nuOc 
1.583.131.061 dOng (Khu QLGT DO thj so I - Dir an Xây drng mâi Câu Ba 
Horn). 
- Lçri nhun k toán trirOc tang 

- Chi phi thud TNDN hin hành tang: Do Iqi nhun tInh thu TNDN 
thay doi. 

- LQi nhun sau thud TNDN tang, do kt qua kiêm toán thay dôi. 

4.376.142.150 ding 

2.068.448.292 dng 

724.562.797 dng 

1.583.131.061 dng 

4.376.142.150 dng 

875.228.430 dng 

3.500.913.720 dng 

c. Các sçr kin phát sinh sau ngây 31 tháng 12 näm 2020 

Ban Giám dc Cong ty khng djnh không cO sir kiin nào phát sinh sau ngày kt thcic kS'  k toán yêu cAu 
can phái dtwc diêu chinh hay trinh bay trong Báo cáo tài chInh gifla niên dO cOa Cong ty. 

Thuyit minh thy là môt b5 phin hp thành va ditqc dQc cling vói Báo cáo là! chinh giia niên d 
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TONG CONG CAP NIXOC SAI GON 
TRACH NHIM HUU llN M()T THANH vIEN 
CONG TV CO PHAN cAP NUOC CHQ LON 

BAN GIA! TR1NH CAC Cm TIEU TA! CHtNH 

QUY 4 NAM 2020 

Theo báo cáo kt qua kinh doanh Qu 4 näm 2020 cüa Cong Ty C Ph.n CAp Nuâc Chci Lan, nhüng chi tiêu có 
t 1 thay d6i tang, giam lam ãnh huOng dn lçii nhun cüa Qu 4 nàm 2020 nhu sau: 

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

a. Phán tIch chi tiêu: 

Chi tiêu Quy IV nàm 2020 Qty IV nãm 2019 Chênh Itch T I 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)(l)I(2) 

Doanh thu nuâc 287.782.479.217 269.905.952.715 17.876.526.502 106,62% 

Doanhthu cung cAp djch vigm: 6.019.230.823 7.053.330.019 (1.034.099.196) 85,34% 

Doanh thu cho thuê tãi san hoat dng 896.427.791 972.154.808 (75.727.017) 92,21% 

Doanh thu chuyM nhucing 4t tir 1.885.454.545 76.772.727 1.808.681.818 2455,89% 

Doanh thu dich vu DHN 3.237.348.487 6.004.402.484 (2.767.053.997) 53,92% 

Doanh thu thun ban hang và cung 
cap dch vu 

293.801.710.040 276.959.282.734 16.842.427.306 106,08% 

b. Thuyltminh 
Doanh thu thun bàn hang và cung cAp djch vl,i Qu 4 nAm 2020 cao han Qu 4 näm 2019 là 16.842.427.306 dMg, 
t' l tAng 106,08% do: 

1. Doanh thu nLthc Qu 4 nAm 2020 cao ban Qu' 4 nAm 2019 là 17.876.526.502 dng, t' 1 thng 106,62% do: 

San luqng rnthc cung cAp Qu 4 nAm 2020 giam so vôi Qu' 4 nAm 2019 là 381.438 m3, t l giám 1,4% lam cho 
doanh thu nuàc giãm 4.066.466.374 dng. 

Giá bàn bInh quãn Qu 4 nAm 2020 tAng so vâi Qu 4 nAm 2019 là 801,55 dóng/m3, t' l tAng 108,13%, lam 
cho doanh thu tang thOm 21.942.992.875 dMg 
2. Doanh thu cung cAp djch v%1 Qu 4 nAm 2020 giám so vâi Qu 4 nAm 2019 là 1.034.099.196 ding, t' l giãm 
14,66%, trong do: 

Doanh thu cho thuO TCSD huyn Binh Chánh Qu' 4 nAm 2020 giam 75.727.017 d6ng so vâi Qu 4 nAm 2019, 
t' l giam 7,79%. 

Doanh thu chuyAn nhucxng vt tu trong Qu' 4 nAm 2020 cao han Qu 4 nAm 2019 là 1.808.681.818 dMg, t' l 
tAng 2455,89% 

Doanh thu cung cAp djch vu DHN Qu 4 nAni 2020 giãm so vdi Qu 4 nAm 2019 là 2.767.053.997 dng, t l 
giam là 46,08%. 

II. GIA VON HANG BAN 

a. Phán tich chi tiêu: 

Chi tiêu Qüy IV nàm 2020 Qñy IV nàm 2019 Chênh Ich Ty l 

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

Giá vn hang bàn rnrâc 263.521.395.122 258.453.058.670 5.068.336.452 10 1,96% 

Giá von hang ban cung cAp dich v%i gOm: 3.283.608.953 4.660.852.951 (1.377.243.998) 70,45% 
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Chi tiêu Qüy IV nam 2020 Qüy IV nàm 2019 Cliênh Ich T' I 

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

Giâ v6n cung cp djch vi,i 2.176.059.380 3.316.476.266 (1.140.416.886) 65,61% 

Chi phi chuyn nhtrçing 4t ttr 143.464.536 353.233.823 (209.769.287) 40,61% 

Chi phi KI-ITSCD cho thuê TSCD 
H.BC 964.085.037 991.142.862 (27.057.825) 97,27% 

Cong 266.805.004.075 263.113.911.622 3.691.092.453 101,40% 

Tron do chi tilt 2/a yIn nwác: 

Chi tiêu Qüy IV nàm 2020 Qüy IV Ham 2019 Chênh Itch Ty I 

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

Chi phi nguyen vat 1iu - nuàc sach 200.606.524.375 184.300.226.245 16.306.298.130 108,85% 

Chi phi nguyen 4t 1iu khác 1.602.359.858 457.351.417 1.145.008.441 350,36% 

Chi phi nhân cong 22.420.983.783 28.856.162.957 (6.435.179.174) 77,70% 

Chi phi khu hao tài san 9.363.401.522 9.122.397.174 241.004.348 102,64% 

Chi phi thuê tài san hoat dng 10.583.259.966 11.680.693.329 (1.097.433.363) 90,60% 

Chi phi gn và thay dng h rnthc 13.162.541.508 18.931.896.927 (5.769.355.419) 69,53% 

Chi phi chng that thoát nuàc 1.692.552.548 1.672.283.715 20.268.833 101,21% 

Chi phi cài tao ng mic - - 

Chi phi süa b 3.807.589.545 3.038.444.227 769.145.318 125,31% 

Chi phi khác 282.182.017 393.602.679 (111.420.662) 7 1,69% 

Tang chi phi san xut 263.521.395.122 258.453.058.670 5.068.336.452 101,96% 

Chi phi san xut kinh doanh dc dang du 
k' - - 

Giá v6n dã cung cp 263.521.395.122 258.453.058.670 5.068.336.452 101,96% 

b. Thuylt minh 

Giá v6n hang bàn trong Qu 4 näm 2020 thng so vOi Qu 4 näm 2019 là 3.691.092.453 dMg, t' l tang 101,4% do: 

1. Giá vn nuâc trong Qu 4 näm 2020 cao han Qu 4 näm 2019 là 5.068.336.452 dng, t' l thng 10 1,96% do: 

- Chi phi mua Si nuàc sach tAng 16.306.298.130 d6ng, t' 1 tAng 108,85% do: 

~ S luçirng rnrâc mua si Qu 4 nAm 2020 giam so vdi Qu 4 nAm 2019 là 1.790.793 m3 t l giam 5,11% 1am 
giá mua Si giãm 10.794.488.322 dng 

+ Giá mua si nuâc sach tAng 772,74 dng/m3, t' l tAng 114,7% 1am cho ehi phi mua si nuàc sach  tang tuang 
üng 27.100.786.45 12 ding 

- Chi phi nguyen lieu,  vt lieu khác phiic vi cong tác süa b& chMg that thoát n'râc tang 1.145.008.441 ding, t l 
tAng 350,36%. 

- Chi phi nhân cong Qu' 4 nam 2020 thap han Qu 4 nam 2019 là 6.435.179.174 dng, t' 1 giãm 22,3% 

- Chi phi KHTSCD bién dng không dáng k so vci Qu 4 nAm 2019 

- Chi phi thu0 TSCD giãm 1.097.433.363 dng, t'l giam 9,4% do chi phi lAi vay phãi trà cUa Tng Cong ty giám 
nén chi phi thuê tài san giàm. 



- Chi phi gn và thay DHN Qu 4 näm 2020 giam so vài Quy' 4 nàm 2019 là 5.769.355.419 dMg, t l giam 
30,47% do: 

+ Lixcing gân DHN min phi näm 2020 thp han qu 2019 là 831 DHN 
~ Lucing thay DHN djnh ki qu 4 nAm 2020 thp han qu 4 nAm 2019 là 1.489 DHN 

- Chi phi CTFN bin dng không dáng k so vâi Qu4 näm 2019 

- Chi phi süa b Qu 4 näm 2020 tng so vó'i Qu 4 näm 2019 là 769. 145.318 ctMg, t 1 tAng 125,31% do tháng 
nAm 2020 Cong ty thuO dan v  ben ngoài dO và süa b nhm ko giàm t l tht thoát nuâc (ciii th:Qu 4 nAm 2020 
Cong ty dA thuO ngoài dO và sira b là 3.448.064 dng, Qu 4 nAm 2019 chi phi thuê ngoài là 2.358.520.216 dng) 
lam t',' l tht thoát rnthc giAm 3,05% so vth Qu 4 nAm 2019 

- Chi phi khác Qu 4 nAm 2020 giãm so vài Qu 4 nAm 2019 là 111.420.662 dMg, t' l giãm 28,31% 

2. Giá vn hAng bàn cung cp djch vi Qu' 4 nAm 2020 giam so vâi Qu 4 nAm 2019 là 1.377.243.998 d6ng, t' l 
giàm 29,55%. Chi phi cung cp djch vi giam tuang üng vài ph.n doanh thu cung cp djch vi,i giàm. 

HI. CHI PHI BAN HANG 

a. Phán tick chi tiêu: 

Chi tiêu Qáy IV nAm 2020 Qüy IV nAm 2019 Chênh lch T I 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)—(l)I(2) 

Chi phi nhân cOng 5.349.936.037 6.388.598.290 (1.038.662.253) 83,74% 

Chi phi cong ciii ding ci 188.427.755 182.376.291 6.051.464 103,32% 

Chi phi khu hao 659.337.505 243.495.338 415.842.167 270,78% 

Chi phi djch vi mua ngoAi + CP khác 919.661.431 460.965.288 458.696.143 199,51% 

Cong 7.117.362.728 7.275.435.207 (158.072.479) 97,83% 

b. Thuyit minh: 

Chi phi ban hAng Qu 4 nAm 2020 giAm 158.072.479 dMg, t' l giâm 2,17% bin dQng không dAng k so vâi Qu 
4 nAm 2019 

IV. CHI PHI QUAN LY 

a. Phdn tick chi lieu: 

Chi tiêu Qüy IV nAm 2020 Quy IV nAm 2019 Chênh Ich T' I 

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

Chi phi nhân cong 6.687.479.656 8.044.426.366 (1.356.946.710) 83,13% 

Chi phi cong ci ding cii 547.432.980 403.077.286 144.355.694 135,81% 

Chiphikhuhao 612.632.924 816.938.884 (204.305.960) 74,99% 

Thuêdát 295.117.200 295.117.200 - 100,00% 

Phi chuyn tin 34.437.145 58.354.165 (23.917.020) 59,01% 

Chi phi dr phOng (973.117.581) 1.113.628.459 (2.086.746.040) -87,38% 

Chi phi djch vi mua ngoai + CP khác 4.536.283.812 4.060.096.617 476.187.195 111,73% 

Cong 11.740.266.136 14.791.638.977 (3.051.372.841) 79,37% 

b. Thuyét mink: 

Chi phi quAn 1 doanh nghip Qu 4 nAm 2020 giAm so vth Qu 4 nAm 2019 là 3.05 1.372.841 dng, t' l giAm 
20,63% do. 

1. Chi phi nhAn Cong giAm 1.356.946.710 dng, t lé giAm 16,87% 
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2. Chi phi cong ci di.ing cii Qu 4 nAm 2020 tAng so vài Qu' 4 nni 2019 là 144.355.694 dng, t l tAng 135,81% 

3. Chi phi khu hao Qu 4 nAm 2020 giam so vtsi Qu' 4 näm 2019 là 204.305.960 dng, t' 1 giâni 25,01% 

4. Chi phi d%r phông Qu 4 nAm 2020 giam 2.086.746.040 dng, t' l giAm 187,38%, do nAm 2020 chi phi dr 
phông duqc hach  toán vào thOi dim Qu 1 dn Qu 3, nin 2019 chi phi dr phOng duçcc hach  toán vào thi dim 
Qu4. 

5. Chi phi djch vi mua ngoài + CP khác Qu 4 näm 2020 tAng 476.187.195 dng, t' l tAng 111,73%, clii phi 
tAng chU yu do: chi phi dng phic, trang bj din th00i di dOng phic vii cho cong tác quãn l. 

V. DOANII THU HOAT D()NG TAI CHINH 

a. Phdn tIch chi tiêu: 

Chi tiOu Qüy IV nAm 2020 Qüy IV nAm 2019 Chênh Ich T l 

(A) (1) (2) (3)=(l)-(2) (4)-(l)I(2) 

LAi tin gâi co k' han 2.816.979.736 2.540.685.143 276.294.593 110,87% 

LAi tin gOi không k' hn 8.108.247 13.903.115 (5.794.868) 58,32% 

Cong  2.825.087.983 2.554.588.258 270.499.725 110,59% 

b. Thuyltminh: 

Li tin gOi ngãn hang Qu 4 nAm 2020 tAng so vài Qu 4 nAm 2019 là 110,59 d6ng, t) 1 tAng 110,59% do Qu 4 
narn 2020 lucing tin gâi cO kS' hn dn k' dáo han  cao horn so vôi Qu 4 nAm 2019 

VI. CIII PHI HOAT DQNG TAt CH!NH 

a. Phdn rich chi tiêu: 

Chi tiOu Qüy IV nAm 2020 Qüy IV nAm 2019 Chênh Ich T I 

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

LAi vay 845.425.236 793.642.254 5 1.782.982 106,52% 

Cong 845.425.236 793.642.254 51.782.982 106,52% 

b. Thuyltminh: 

Clii phi hoat dOng tAi chInh Qu 4 nAm 2020 tAng 5 1.782.982 dMg, t) l 106,52%, biM dng không dAng k so vâi 
Qu'4nam2019. 

V. THU NHAP KHAC 
a. P/ian rich chi tiêu: 

Chi tiu Quy IV nAm 2020 Quy IV nAm 2019 ChOnh Ich T I 

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

Thu h sor m&i thu 2.400.000 - 2.400.000 

Thu tin KH dâu tu ng cái - 219.595.484 (219.595.484) 

Thu tiM thanh l cong ci dung ci,i - 24.830.636 (24.830.636) 

Thu tiM thanh 1' tài san c dinh 47.273.133 81.447.490 (34.174.357) 58,04% 

Phi BVMT 1% gict 10i 515.247.028 - 515.247.028 

Khào sat cung cp duing 6ng cp thoát 
nuac 

4.690.000 2.930.000 1.760.000 160,07% 

Thu khác 68.912.018 4.444.859.676 (4.375.947.658) 1,55% 

Cong 638.522.179 4.773.663.286 (4.135.141.107) 13,38% 
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b. Thuye't minh: 
Thu nhp khác cia Qu 4 näm 2020 tháp han Qu 4 näm 2019 là 4.135.141.107 dng, t l giâm 86,62% ,thu 
nhap giãm chi yu do: 

Thu nhp khác Qu' 4 nàm 2020 giam 4.375.947.658 dng so vâi Qu 4 nàm 2019 do tang thu nhp khác các 
khoãn cong nçi và hoàn nhp chi phi phâi trá ng.n han  theo yêu cu cia Kim toán Nba ntrâc theo biên bàn s 
663/TB-Ky IV ngày 31 thâng 12 näm 2020 

VI. CHI PHI KIIAC 

chi tiéu: 

Chi tiêu Qüy IV näm 2020 Qüy IV näm 2019 Chênh lch T' I 

(A) (1) (2) (3)—(1)-(2) (4)—(1)I(2) 

Dangbáom&ithu 63.720.332 29.711.682 34.008.650 214,46% 

Chi phi tiàn thanh l cOng cit ding ci - 2.003.278 (2.003.278) 0,00% 

Phi BVMT 1%giulai 510.800.343 - 510.800.343 

Chi phi 6ng cái do KH du ttr không hoàn 
von 

- (9.885.545) 9.885.545 0,00% 

Phat do nOp  thud chm np - 783.876.682 (783.876.682) 

Khac 79 778.136.498 (778.136.419) 0,00% 

Cong 574.520.754 1.583.842.595 (1.009.321.841) 36,27% 

b. Thuyit minh: 

Chi phi khác cia Qu 4 näm 2020 giam so vOi Qu 4 nàm 2019 là 1.009.321.841 dng, t' l giãm 63,73%, chi 
phi khác giãm chi yu qu do 4 nain 2020 không phát sinh khoèn phat do chm nOp  thu và phát sinh chi phi cia 
các cong trInh tr näm 2018 trâ v tnthc. 

VII. Lc1I NHUN: 

a. Phdn tich chi tiêu: 

Chi tiêu Qüy IV näm 2020 Qily LV näm 2019 Chênh Ich T5' I 

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

Lcii nhun trtthc thué TNDN 10.182.741.273 (3.270.936.377) 13.453.677.650 -311,31% 

Thué TNDN 3.357.375.296 3.954.771.598 (597.396.302) 84,89% 

Thud TNDN hoAn lai (265.793.539) (1.798.657.873) 1.532.864.334 14,78% 

Lçri nhuân sau thud TNDN 7.091.159.516 (5.427.050.102) 12.518.209.618 -130,66% 

b. Thuye'tminh: 

Qua phan tich câc chi tiêu doanh thu - chi phi nOn trên thI Icn nhun truàc thus cia Qu 4 näm 2020 lai 
10.182.741.273 dMg cao han iqi nhuOn Qu 4 näm 2019 là 13.453.677.650 dng 
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