
.......................... 
............................ 

.............................. 

............................ 

.......................... 

........................ 

................ 
........ 
.... 

Cong ty TNHH Kim toán vâ liv vn UHY 

CONG TY cO PHAN CAP NTIOC CHq L(5N 

BAO CÁO TA! CH!NH BA BUçC KIEM TOAN 

— Cho näm tài chInh kêt thüc ngày 31/12/2021 

kách hàn 
Thành vien dOc lap ccia Hang UHY QuOc të tht u4uJ 



CONG TY CO PHAN cAp NIJ'OC CHV LON 
97 Phm Hu ChI, Phu&ng 12, Quân 5. Tp. Ho ChI Minh  

N M1JC LVC 

NQI DUNG TRANG 

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 2-4 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC  LP 5-6 

BANG CAN DOI KE TOAN 7-8 

BAOCAOKETQUAHOA.TDONGKJNHDOANH 9 

BAOCAOL1RJCHUYEN1iNT 10-11 

THUYETMINHBAOCAOTAICHINH 12-47 

N 

I 

• 

I 

• 

U 

U 

U 

U 

U 

N 

U 

U 

I 

U 

U 

• 

U 

U 

U 

U 

U 

U 

I 

U 

U 



I 

• CONG TY CO PHAN CAP NIJ'(IC CHV L(N 

i
97 Pham Httu Chi, PhLrng 12, Qun 5, Tp. Ho Chi Minh  

• BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

• Ban Giám d6c COng ty C phAn Cp ntrâc Chq Lan (sau day gçi tAt là "Cong ty") d trInh báo cáo nay 
cüng vâi Báo cáo tài chmnh dA duqc kim toán cüa Cong ty cho nAm tài chinh kt th(ic ngày 3 1/12/2021. 

KHAI QUAT CONG TY 

I
COng ty C ph.n CAp nuàc Chq Lan (sau dày gi tAt là "Cong ty") là cong ty c phn, duqc thành 1p  tir 
qua frmnh c phn hóa Chi nhánh CAp nuâc Chq Lan thuc Tang Cong ty CAp nu&c Sài GOn - COng ty 

• 
TNT-Il-I MTV. Cong ty hoat dng theo GiAy chIrng nhn dang k doanh nghip s6 0304797806 do Sâ K 
hoach và DAu ttr Thành ph H ChI Minh cAp ngày 16 tháng 01 nAm 2007 và thay di lAn thu ba vào ngày 

• 18tháng05nam2018. 

I Cong ty CO trii s& chInh tai  s 97 Pham Hu Chi, Phung 12, Qun 5, Thành pM H Chi Minh. 

• Hoat dOng san xuAt kinh doanh cüa COng ty theo GiAy chirng nhn Dang k doanh nghip bao gm: 

• Xây d%mg cong trInh k' thut dan dimg khác. Chi tit: Xây d,rng cOng trinh cAp nuâc, tái 1p mat 

• duing d6i vài cOng trInh chuyên ngành cAp nuâc; 
• Dai 1, mOi giài, dAu giá. Chi tit: dai  1 k? gth hang hOa; 

• • Ban buôn may mOc, thit bj va phii tüng may khác. Chi tit: Mua ban may mOe, thMt bj, 4t tu ngãnh 

• 
cap rnthc; 

• Ban buôn chuyên doanh khác chua duçrc phán vào dâu. Chi tit: Cung üng, kinh doanh nithc sach  cho 

• thu cAn tiêu diing - san xuAt (trn dia ban duqc phãn cOng theo quyt djnh cia T6ng COng ty CAp 
nithc Sài GOn) 

• • Hot dng kin trüc và tir vAn k thut có lien quan. Chi tit: Thit kA xây dmg cOng trinh h tAng k5 
thut do th; Lp dr an; ThAm tra thMt k& Giám sat thi Cong dirng cong trmnh cAp - thoát nuac; 

• Hoat dng chuyOn môn, khoa h9c và cong ngh khác chira dirge phan vào dâu. Chi tit: Quàn l' phát 

• triAn h tMng cAp nuâc; Tu vAn xây dirng cong trInh cAp nuâc - dan ding - cong nghip (tth khão sat 
xây drng, giam sat thi cong). 

U 

U 

• 

• 

• 

HQI BONG QUAN TR4, BAN KIEM SOAT VA BAN ClAM DOC 

Các thành viên cüa Hi dng Quãn tn, Ban KiAm soát và Ban Giám d& dã diAu hành Cong ty trong nAm 
tài chInh kêt thüc ngày 3 1/12/2021 và den ngày 1p báo cáo nay gm: 

Hi ding Quãn trj 

Ong Hmra Trçng Nghi ChCi tjch B thim ngày 27/04/202 1 

• Ong Dang Due HiAn Chü tjch Min thim ngày 27/04/202 1 

Ong Hu'nh Tun Anh Thành viên 

Ong NguyAn Thanh Phong Thành viên 

• Ong LO Huy Hung Thãnh viOn 

• 
Ong TrAn VAn Châu Thành 

Ong LO Tr9ng ThuAn Thành viOn B6 thim ngày 27/04/202 1 
• Ong TrAn Quang Mith Thành vien Min thim ngày 27/04/202 1 

I 

I 

U 
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I CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CH(1 LO?4 
97 Phm Hüu ChI, Phuông 12, Qun 5, Tp. H ChI Mirth 

U BAO CÁO CUA BAN GIAM DOc (TLEP) 

U Ban Kim soát 

• Ong Hoãng Thanh BInh Truâng ban 

Ba Trucxng Thj Thanh Nhung Thành viên 

Ong Nguyn Ngcc Liiong Thành viên 

• Ba Lê Thj Kim Xuyn Thành 

• Ba Nguyk Thj Báo Châu Thành 

U Ban Kim tom ni bô 

• Cn cu Quy& djnh cUa Hi ding Quãn trj s 72/QD-CNCL-HDQT ngày 27/04/202 1 v vic thành 1p 
Ban Kim toán ni b tric thue Hi d&ig Quãn tn, gm Co CC thành viên nhiz sau: 

U Ba H Thj Nam Phwmg Trithng Ban B nhim ngày 01/05/2021 

U
Ban Giám dóc 

U Ong Hu'nh Tun Anh Qiám d6c 

U Ong Nguyn Anh Kiit Phó Giám d6c 

I
Ba H Kim Phucing PhO Giám d& 

• 
K toán tnxâng cia Cong ty trong nAm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021 và dn ngày 1p Báo cáo nay là 
bà Vu ThI Nhu Qu'nh. 

U
Di din pháp Iut 

Ngthi dai  din theo pháp 1ut cüa Cong ty trong nãm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021 và dn th&i dim 
1p báo cáo nay là ông HuS'nh  Tun Anh. 

• cA SII KIN PHAT SINH SAU NGAY KET TH(TC NAM TM CHiNa 

Ban Giám dc Cong ty khng dnh rang, khong cO bt Cu sir kiin quan trng nào xây ra sau ngày kt thüc 

• nãm tài chInh CO ãnh huOrng tr9ng yu, dôi hói phãi diu chinh hoc cong b trn Báo cáo tài chinh kern 
theo. 

U 
KIEM TOAN VIEN 

U 

U 

U 

U 

U 

• 

• 

U 

U 

Báo cáo tài chmnh kern theo ducic kim toán bâi Cong ty TNHH Kim toán va TLr v.n UHY - Chi nhánh 
tai Tp. H Chi Minh. 

TRACH NH1M CUA BAN GIAM DOC 

Ban Giám dc Cong ty cO trách nhim 1p Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt th(ic ngày 3 1/12/2021 
phãn ánh mt each trung thrc và hcip 1 tInh hInh tài chinh cling nhu k& qua hot dng kinh doanh và tinh 
hInh mu chuyn tin t càa Cong ty trong näm. Trong vic 1p báo cáo tài chinh nay, Ban Giám d& dtrçvc 
you cu phâi: 
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dai diên cho Ban Giám dc, 

CONG TY CO PHAN CAP NUYC CHçLON 
97 Phm Hfiu ChI, Phtrng 12, Qun 5, Tp. Ho CM Minh 

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (TIEP) 

TRACH NHIM CUA BAN GIAM DOC (TIEP) 

• L,ra chçn các chInh sách k toán thIch hcip và áp d%ing các chInh sách do mt cách nht quán; 
• Dua ra các phán doan va ithc tinh mt cách hgp 1' va then  tr9ng; 
• Néu rO các nguyen tAc k toán thIch hçip cO ducic tuãn th'i hay không, có nhthig áp diving sai 1ch trQng 

yu c.n dtrqc cong b và giâi thIch trong báo cáo tai chInh hay không; 
• Lp Báo cáo tài chInh trên c sâ hot dng lien tiic r trithng hqp không th cho tAng Cong ty së tip 

tic hoat dng kinh doanh; 
• Thit ip và thirc hin h th6ng kim soát nti b mOt  cách hftu hiu nhm h?n  ch rüi ro CO sai sOt 

trong yu do gian 1n hoc nhm 1n trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

Ban Giám dc Cong ty chu trách nhim dam bâo tAng s sách k toán duvc ghi chép mt cách phü hçp 
d phãn ánh hcirp 1 tInh hinh tài chinh cüa Cong ty & bt k' th&i di&n nào và dam bâo tAng Báo cáo tài 
chInh tuân thu các Chun mxc k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh 
pháp 1 có lien quan dn viie  1p và trInh bay báo cáo tài chInh. Ban Giám dc cüng chju trách nhim dam 
bão an toàn cho tài san cila Cong ty va vi 4y thrc hin các bin pháp thich hcip dé ngàn chn và phát hin 
cac hành vi gian 1.n va sai ph?m khác. 

Ban Giám d& xác nhn r.ng Cong ty dä tuãn thi các yêu cu néu trên trong vic 1p Báo cáo tài chInh. 

CAC CAM KT KHAC 

Ban Giám dc cam kt tAng, Cong ty dA tuán thà vic cOng bó thông tin theo quy djnh t3i Thông tu s6 
96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cia B Tài chInh v vic cong b6 thông tin trên thj tnl&ng ch(rng 
khoán; Nghj djrih s 155/20201ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tMt thi hành mt s6 
diu cüa Lut chüng khoán s 54/2019/QH14 và Thông tu s6 116/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cüa BO 
Tài chInh huàng dn mt s diu v quãn trj cOng ty áp diing d6i v&i cong ty di chiing. 

PHE DUYT BAO CÁO TAI CHLNH 

Ban Giám dc phé duyt Báo cáo tài chInh dInh kern. Báo cáo tài chmnh dä phân ánh trung thrc va hcp l 
tinh hInh tài chInh càa Cong ty tai ngày 3 1/12/2021, cUng nhu kt qua hoat dng kinh doanh và các 1ung 
liru chuyn tin t cho nam tài chInh k& thüc cüng ngày, phü hqp vâi các Chun mrc k toán, Ch d k 
toán doanh nghip Vit Nam và cac quy djnh pháp l có lien quan dn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài 
chInh. 

Huynh Tun Anh 
Giám dc 
Tp. iid ChI Minh, ngày 25 tháng 03 nám 2022 
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LJI"Iy 

 CONGTYTNHHKlMTOANvATlYvANuH 

R s•.  tj /2022/UHYFICM-BCKT 

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP 

• 
KIn/i gui: Qu C dông, Hi ding Quãn tr và Ban Giám dc 

Cong ty C phn Cp nlr(rc Chçv Lón 

Ch(ing tôi dã kim toán Báo cáo tài chInh kern theo cia Cong ty C6 phAn CAp rnràc Chq Lan (sau day gçi 

• tt là "Cong ty") duçc 1p  ngày 28/03/2022, tir trang 07 dn trang 47 bao g6m: Bang can dM kA toán tai 
ngày 31/12/2021, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo Luu chuyAn tin t cho nám tài chmnh 

• k& thüc cüng ngày và Bàn thuyt minh Báo cáo tái chInh. 

Trách nhim cüa Ban Giám dc 

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim v vic 1p và trinh bay trung thc và hqp l Báo cáo tài chinh 

• cüa COng ty theo ChuAn mrc k toán, Ch k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l' có 

lien quan dAn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh và chju trách nhim v kiAm soát ni b ma Ban 
I Giám dAc xác djnh là cAn thiAt dA dam bào cho vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh không cO sai sot 

trQng yAu do gian ln hoc nhAm in. h 
Trách nhim cüa Kim toán viên 

• Trách nhirn ciia chüng tôi là dua ra ' kiAn vA Báo cáo tài chInh dra trén kAt qua cüa cuc kiAm toán. 
Chüng tôi da tiAn hãnh kiAm toán theo các ChuAn mrc kiAm toán Vit Nam. Các ChuAn mrc nay yOu cAn 

I chüng tOi tuãn thu chuAn mirc va các quy djnh vA dao  dirc nghA nghip, 1p kA hoach va thrc hin cuc 
kiAm toán dA dat duc sr dam bão hqp I' vA vic 1iu Báo cáo tài chInh cüa Cong ty có cOn sai sOt trçng 

• yAu hay không. 

Cong vic kiAm toán bao gArn thrc hin các thU tic nhAni thu thp các b&ng chirng kiAm toân v cac sA 

I lieu và thuyAt rninh trOn Báo cáo tài chInh. Các thu ti,tc kiAm toán dixcic li,ra chçn dra trOn xOt doán cUa 
kiArn toán viên, bao gAm dánh giá rUi ro có sai sot trQng yAu trong báo cáo tài chInh do gian ln hoc 

• nhAm iAn. Khi thc hin dánh giá các rUi ro nay, kiAm toán viOn da xern xét kiAm soát ni b cUa Cong ty 
liOn quan dAn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh trung thrc, hcip 1' nhm thiAt kA các thU tic kiAm 

• toán phU hqp v&i tinh hinh thirc tA, tuy nhiOn khOng nhAni mtic dIch dua ra kiAn vA hiu qua cUa kiAm 
soát ni b cUa COng ty. Cong vic kiArn toán cUng bao gAm dánh giá tInh thIch hcrp cUa các chinh sách kA 
toán duqc áp ding và tinh hqp iy' cUa các ithc tInh kA toán cUa Ban Giám dAc cüng nhu dánh giá vic trInh 

• bay tAng thA Báo cáo tai chinh. 

• ChUng tôi tin tithng rAng các bAng chung kiAm toán ma chUng tôi dã thu thp ducc là dy dU va thIch hçip 
dA lam cci sâ cho ' kiAn kiAm toán cUa chUng tOi 

I 

• 
Theo ' kiAn cUa chUng tôi, Báo cáo tài chInh kern theo da phãn ánh trung thc và hp 1', trOn các khIa 
canh trQng yAu tinh hinh tài chInh cUa Cong ty CA phAn CAp ntrâc Chq L&n tai  ngày 31/12/2021, cUng nhu 

• kAt qua hoat dung kinh doanh và tInh hinh h.ru chuyAn tiAn t cho nãm tài chInh kAt thUc cUng ngày, phU 
hçp vài ChuAn mixc kA toán, ChA d icE toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l cO liOn quan 

• dEn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh. 

U 
Chi nhánh TP. H6 Chi Minh: Láu 4, 63B Calmette, 

• Phuiàng Nguyn Thai Binh, Qun 1, TP. H6 Chi Minh, Vit Nam. 
Diên thoai: +84 28 3820 4899 * Fax: +84 28 3820 4909 
www.uhy.vn  

vièn dOc lap câa Hang UHY Qu& T 5 

Y kiAn kiAm toán 



BAO CÁO IUEM TOAN DOC L4P (TIEP) 

Van dé khác 

Báo cáo tái chInh cüa Cong ty cho nãm tái chInh kt thüc ngày 3 1/12/2020 dã duçic kim toán bii Cong ty 
kim toán khác vi kin chAp nhn toàn phAn theo Báo cáo kim toán s 0110/2021/BCTC-KTV ngày 

I 
cc 

1' 

6 

Giám dôc 
Giây CNDKHN kiêm toán so 1496-2018-112-1 
Thay mat và dqi then cho 
CONG TY TNHH KIEM TOAN vA TU'VAN UHY - CHI NHANH TiI TP.HCM 
Tp. H C/il Minh, ngày 25 tháng 03 nàm 2022 

Nguyn Thj Tuyt Hoa 
Kiêm toán viên 
Giây CN DKI-IN Kiêm toán so 3558-2021-112-1 



CONG TY CO PHAN cAp NUOC CH1 LN BAO CÁO TAI CHINH 
97 Pham Hthi Chi, Phi.rng 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chInh kEt thiic ngày 3 1/12/2021  

BANG CAN hO! K.E TOAN 
Tçzi ngày 31 thang 12 nàm 2021 

TA! SAN Thuyêt 
Maso 

minh 
Ti 31/12/202 1 

YND 
Ti 01/01/2021 

YND 

iAi SAN NGAN HJN 100 211.783.968.471 212.308.231.092 

Tin và các khoãn tiro'ng dirong tin 110 5 79.239.802.840 26.485.599.074 

Tin 111 20.239.802.840 26.485.599.074 

Các khoãn tuclng throng tin 112 59.000.000.000 

Dâu tw tài chInh ngn hn 120 6 60.448.850.718 114.519.857.076 

D.0 tu nAm giir dn ngày dão han 123 60.448.850.718 114.519.857.076 

Các khoãn phãi thu ngn hn 130 57.689.394.662 47.876.834.211 

Phài thu ngân h?n  ca khách hang 131 7 54.014.664.958 44.149.624.806 

Trã truOc cho ngui ban ng.n han 132 9 9.195.808.669 3.492.427.321 

Phái thu ng&n han  khác 136 8 1.632.524.360 5.013.101.467 

Di.r phông phâi thu ngn han  khó dôi 137 10 (7.153.603.325) (4.778.319.383) 

Hang t6n kho 140 11 12.236.034.122 15.864.354.999 

Hang tn kho 141 12.236.034.122 15.864.354.999 

Tài san ngn hn khIc 150 2.169.886.129 7.561.585.732 
Chi phi trá tri.râc ngn han 151 12 2.169.886.129 2.286.827.992 

Thug GTGT di.rçrc khu trir 152 5.274.757.740 

TA! SAN DA! 200 246.582.784.346 279.399.246.882 

Cãc khoãn phãi thu dài hn 210 8.292.634 
Phái thu dài han  khác 216 8 8.292.634 

Tài san cô dinh 220 176.159.877.622 204.659.356.110 
Tài san c djnh htIu hinh 221 13 175.777.282.620 203.793 .970. 107 

- Nguyen giá 222 810.150.396.127 793.896.356.043 

- Giá tn hao mon lz ice' 223 (634.3 73.113.507) (590.102.385.936) 

Tài san c dnh vô hinh 227 14 382.595.002 865.386.003 

- Nguyen giá 228 6.823.714.666 6.666.544.666 

- Giá trj hao mOn 1u9 ke' 229 (6.441.119.664) (5 .801.158.663) 

Tài san d& dang dài hn 240 7.807.776.930 4.636.581.341 
Chi phi xây dirng co bàn d& dang 242 15 7.807.776.930 4.636.581.341 

Du tu tài chinh dài han 250 6 8.330.000 8.330.000 
Du tu gop vn vào don vi khác 253 8.330.000 8.330.000 

Tài san dài han khác 260 62.606.799.794 70.086.686.797 
Chi phi trã truâc dài han 261 12 62.606.799.794 70.086.686.797 

TONG TA! SAN 270 458.366.752.817 491.707.477.974 

Các thuyt minh dInh kern là môt bQ phn hop thành cza báo cáo nay 7 



Huynh Tuân Anh 

CONG TY CO PHAN CAP NUYC CHQ WN BAO CÁO TAI CHfNH 
97 Phm Hüu ChI, Phi.rng 12, Quân 5, TP.HCM Cho nãm tài chInh kêt thic ngày 3 1/12/2021  

BANG CAN DOI KE TOAN (TIEP) 
Tii ngiry 31 thông 12 nám 2021 

NGUON VON Ma 

s 

Thuyêt 

minh 
Ti 31/12/2021 

YND 

Ti 01/01/2021 

VND 

N€ PHAI IRA 300 232.588.754.936 266.401.398.836 

Nqngnhn 310 174.925.293.531 215.857.108.031 

Phâi trànglz&i ban ngn hn 311 16 93.366.505.723 130.724.031.035 

NgrOi mua trá tin trirâc ngn han 312 17 13.743.745.566 17. 139.942.616 
Thus vãcác khoãnphâi npNhàniràc 313 18 17.044.898.612 14.099.174.000 
Phâitrângu&i lao dng 314 24.607.265.815 22.870.974.366 

Chi phi phãi trã ng&n han 315 19 7.866.723.327 6.804.085.758 

Phâi trâ ng&n han  khác 319 20 4.790.167.173 9.480.615.292 

Vay và nç thuê tài chInh ng&n han 320 21 8.675.845.92 1 7.993.845.921 
Qu khen thithng, phüc Igi 322 4.830.141.394 6.744.439.043 

No dài han 330 57.663.461.405 50.544.290.805 
4 

Pháitrádaihankhác 337 20 8.839.283.672 6.178.371.8 14 

VayvangthuêtàichInhdàihan 338 21 48.694.650.225 44.299.870.692 

Thuthunhphoãn1aiphâitrá 341 22 129.527.508 66.048.299 

VON CHU S€ HUt 400 225.777.997.881 225.306.079.138 

Von chü s& hüu 410 23 225.777.997.881 225.306.079.138 

Vn gop cCia chü s& httu 411 130.000.000.000 130.000.000.000 

- Cphku ph thông có quyn biêu quyét 4]la 130.000.000.000 130.000.000. 000 

Qu' du tix phát trin 418 63.849.723.527 63.849.723.527 

Lcii nhu.n sau thu chua phân phi 421 31.928.274.354 31.456.355.611 

- LNST chza phán pho'i ly  ké' dé'n cui 421a 4.197.897.591 3.500.913.720 'p 
nãm trtthc 1 

- LNST chtta phán phi nàm nay 42 lb 27.730.376.763 27,955,441.891 1 

TONG NGUON VON 440 458.366.752.817 491.707.477.974 

Tp. Ho ChI Minh, ngày 25 thông 03 nám 2022 

Ngiroi Ip biêu 

Phan Th1 Xuân Dào  

Kê toán tnrôiig 

Vu Thj Nhtr Qu)'nh 

Các thuy& minh dInh kern là môt bôphán hop thành cza báo cáo nay 8 



Kê toán truo'nt"  

Vu Th Nhir Quynh   ynh Tuân Anh 

CONG TY CO PHAN CAP NUC CHQ LN BAO CÁO TAL CHINH 
97 Phm HU'u Chi, Phuing 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021  

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KJNH DOANH 
Cho nàm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021 

Chi tiêu Ma 
so 

Thuyt 
mmli 

Näm 2021 

VND 
Nãm 2020 

VND 

Doanh thu ban hang vã cung cp dch vy 01 24 1.181.399.295.447 1.177.743.359.088 

Các khoãn giãm trr doanh thu 02 25 26.952.619.120 1.177.330.261 

Doanh thu thun v ban hang và 
cung cp dch  vy 

10 1.154.446.676.327 1.176.566.028.827 

Giá vn hang ban 11 26 1.042.345.244.477 1.071.284.262.816 

Lçri nhun gp v ban hang vã cung cap 
djch vi 

20 112.101.431.850 105.281.766.011 

Doanh thu hot dng tài chinh 21 27 5.447.840.115 6.320.629.460 

Chi phi tài chinh 22 28 3.705.574.116 3.207.047.809 

Trong do: Chi phi lãi vay 23 3.705.574.116 3,207,047.809 

Chi phi ban hang 25 29 32.613.717.104 24.900.621.186 

Chi phi quãn 1' doanh nghip 26 29 50.753.937.063 49.412.908.738 1,1 
Lqi nhun thun tü hot dng kinh doanh 30 30.476.043.682 34.081.817.738 

Thu nhp khác 31 30 5.098.178.625 704.286.296 

Chi phi khác 32 31 1.256.954.951 601.629.480 

Lo' nhuãn khác 40 3.841.223.674 102.656.816 

Tng lçi nhun ké toán tru&c thu 50 34.317.267.356 34.184.474.554 

Chi phi thu TNDN hin hành 51 32 6.523.411.384 7.398.478.818 L 
Chi phI thu TNDN hoãn li 52 33 63.479.209 (1. 169.446. 155) 

3 

Lçn nhun san thud thu nhp doanh nghip 60 27.730.376.763 27.955.441.891 
p 

Lãi co ban trên c phiu 70 34 1.343 1.353 

Lãi suy giãm trên c phiu 71 35 1.343 1.353 

Tp. H Clii Mmli, ngày 25 tháng 03 nãm 2022 

Ngirô'i 1p biu 

Phan Thi Xuân Bào 

Các thuyt minh a'Inh kern là m5t b5 phán hqp thành cza báo cáo nay 9 



CONG TY cO PHAN cAp NU'OC CH LN BAO CÁO TA! CHINH 
97 Pham Hitu ChI, Phi.thng 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chInh ktthCic ngày 3 1/12/2021  

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TJ 
(Theophwongphdp gián tfrp) 

Cho nám tài chInh két thzc ngày 3 1/12/2021 

CM tiêu 

Luu chuyén tin tir hot dng kinh doanh 

Ma Thuyêt 
s minh 

Näm 2021 
VND 

Näm 2020 
VND 

Lm nhun truIrc thu 01 34.317.267.356 34.184.474.554 

Diu chinh cho các khoãn 
Khu hao TSCD và BDSDT 02 45.554.850.468 45.639.073.407 

Các khoãn dr phOng 03 2.375.283.942 1.449.955.155 

(Lãi)/1 tr hoat dng Mu ti.r 05 (5.447.792.990) (6.409.149.963) 

Chi phi lai vay 06 3.705.574.116 3.207.047.809 

Lri nhuin kinh doanh trithc nhfrng thay dôi van 
iwu d3ng 

08 80.505.182.892 78.0 71.400.962 

Tanglgiàm các khoán phài thu 09 (8.182.418.712) (13.698.264.611) 

Tanglgiâm hang tn kho 10 3.635.277.860 1.756.443.912 

Tang/giãm các khoãn phâi trã (Khong k Iãi vay 
phâi trâ, thus thu nhp doanh nghip phãi np) 

11 (28.667.371.077) 45.165.708.983 

Tanglgiãm chi phi trâ tnróc 12 7.596.828.866 (4.748.335.732) 

Tin läi vay dã trâ 14 (3.838.024.746) (3.339.634.364) 

Thus thu nhp doanh nghip dã np 15 (7.175.228.430) (8.915.659.903) 

Tin thu khác tü hot ding kinh doanh 16 52.240.000 13.220.000 

Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 (13.624.995.669) (7.134.986.325) 

Liru chuyên 1in thuan lIt hofl t5ng kinh doanh 20 30.301.490.984 87.169.892.922 

Ltru chuyên tin tir hot dng Mu tLr 
Tin chi mua sam, xây dmg TSCD và các tài san 

dài han  khác 

21 (27.913.491.737) (33.967.915.950) 

Tin thu thanh 1, nhi.rcing ban TSCE) va các tài 
san dài han khác 

22 213.636.364 

Tin chi cho vay và mua các cong ci1i ng cüa dan 
vj khác 

23 (179.668.652.569) (210.719.997.760) 

Tin thu hi cho vay, ban lai các cOng cii nçx cüa 
dan vi khác 

24 233.739.658.927 113.738.832.979 

Tin thu läi vay, c tirc và lçii nhun thrçic chia 27 6.725.464.808 4.723.731.696 

Lwu chuyln lien thuan lit hoit d5ng thu 1w 30 32.882.979.429 (126.011.712.671) 

Liru chuyên tin tr hot dng tài chInb 
Tin thu tr di vay 33 13.261.659.533 20.283.473.248 

Ti&n trá nçi gôc vay 34 (8.1 84.880.000) (5 .538.880.000) 

C tire, lçTi nhun dä trâ cho chü sO hthi 36 (15.507.046.180) (13 .612.340.43 1) 

Lwu chuyên lien lhuân lit hoz1 t3ng tài chInh 40 (10.430.266.647) 1.132.252.817 

Các thuy& minh dInh kern là m5t b<5 phán hçxp thành ca baa cáo nay 10 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH1 LN BAO CÁO TAI CHINH 
97 Pham Hru ChI, Ph.räng 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chInh kêt thic ngày 3 1/12/2021  

BAO CÁO LUU CHUYEN TIENT (TIEP) 
(Theo phwoiig pháp gián tiêp) 

Cho nãin tài chInh kêt thüc ngày 31/12/2021 

• 

U 

Ma 
so 

Thuyt 
minh 

Näm 2021 Näm 2020 
VND VND 

Luu chuyên tin thun trong nãm 50 52.754.203.766 (37.709.566.932) 

U Tin Va tlro'ng dixong tin du näm 60 5 26.485.599.074 64.195.166.006 

U Anh hu&ng cüa thay di t giá hi doái quy di 

ngoai t 

61 

N Tin vã tucing diroiig tin cui nãm 70 5 79.239.802.840 26.485.599.074 

I 
Tp. H C/il Minh, ngay 25 tháng 03 nàm 2022 

Ngirôi 1p biu K toán trIr&ngU' 

Phan Thi Xuân Dào Vu TM Nhir Quynh 

. 

j 

Các thuyt minh dInh kern là môt bOphán hçv thành cza báo cáo nay 11 
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1 CONG TY CO PHAN CAP NTJC CHJ L1N BAO CÁO TAI CHfNil 

I 97 Pham Hüu ChI, Phi.rông 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chmnh kt thuic ngày 3 1/12/2021  
THUYET MINII BAO CÁO TAI ciliMI 

• 
(Các thuye't minh nay là b$ph4n hcip thành và cdn dztcrc dQc dcng thai vái Báo cáo tài chInh,) 

• 
1 DAC DIEM HOAT DONG  CUA DOANH NGIIIP 

• 
1.1 H1NHTHCSOH1YU VON 

• Cong ty C ph.n Cp ntrâc Chq Lan (sau day gçi tt là "Cong ty") là Cong ty c6 phAn, duqe 
thãnh Ip tü qua Inh e phn hOa Chi nhánh Cp nuOc Ch Lan thuc Tng Cong ty Cp 

I nuac Sài GOn - Cong ty TNHH MW. Cong ty hoat dng theo Giy chirng nhn dAng k doanh 
• nghip s6 0304797806 do Sâ K hoach và DAu ti.r Thành ph6 H6 ChI Minh cAp ngày 16 thang 

01 nAm 2007. Trong qua trinh hoat dng, Cong ty di duce Sâ K hoach và DAu tu Thãnh ph6 
H6 ChI Minh cAp b6 sung các GiAy chirng nhn dang k' doanh nghip dang k thay di nhi.r 
sau: 

I 
GiAy chirng nhn dang k doanh nghip dang k thay di lAn th(r nhAt ngày 02 tháng 06 

I näm 2008, chuAn y vic b sung mt s ngãnh nghA kinh doanh. 

I . GiAy chirng nh.n ding k doanh nghip ding k thay di LAn thir hai s 0304797806 ngày 

I	
16 tháng 05 nãni 2012, chun y vic thay d6i nguii dai  din theo pháp lust Ong Lé Trong 
Hiu thay th Ong Phani M?nh  DIre. 

I . GiAy chirng nhn ding k' doanh nghip ding k' thay di lAn thlr ba s6 0304797806 ngày 
18 tháng 05 nàm 2018, c?uAn y vie thay di ngui dai  din theo pháp 1ut Ong Hu'nh 
Tuan Anh thay the Ong Le Trçng Hieu. 

I 
Vn diu l theo GiAy chIrng nhn ding k doanh nghip là 130.000.000.000 dng, dircic chia 

I thành 13.000.000 c6 phAn, mnh giá 10.000 dng/c phAn. 

I Cong ty có trii sà ehmnh tai  s 97 Phm Hüu ChI, Phuxng 12, Qun 5, Thành pM H Chi Minh: 

I C6 phMu cüa Cong ty di.rqc phép niêm y& tai  Sâ Giao djch Chlmg khoán Thành pM H ChI Mirth 
theo Quyt djnh s 223/2010/QD-SGDHCM ngày 20 thang 10 nAm 2010 ella So Giao djeh ChIrng 
khoán Thành ph6 H ChI Minh vOi s6 luçmg 13.000.000 c phiAu niêm y& ttrang 1mg 

• 130 000 000 000 dong Ngay 11 thang 01 näm 2011, Cong ty dä ehinh thixc nim yet C6 phiêutrên 
thj truong chiing khoán ti Scx Giao dch Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh vi ma co phieu La 

• 

1 S6 luqng nhân viOn ella Cong ty tai  ngày 31 tháng 12 nm 2021 là 455 ngtri (tai ngày 31 

• 
tháng 12 näm 2020 là 459 nguri). 

• 1.2 LINH VVC  KIMI 

• Linh vrc kinh doanh ella Cong ty là djch viii và thwmg inai. 

• 1.3 HO3T DQNG sAr XUAT JUN11 

• Hoat dng san xuAt kinh doanh ella Cong ty theo GiAy chirng nhn Ding k doanh nghip bao 
gOm: 

• •	 Xây drng cong trinh k thut dan di,ing khác. Chi tiEt: Xây dirng cong trInh cp ni.rOc, tái 
1p mt duxng d6i vOi cong trInh chuyên ngành cAp nuOc; 

• • Dai l, môi giOi, dAu giá. Chi tiAt: dai  l k gin hang hóa; 

I
• Bàn buOn may móc, thiAt bi và phii tüng may khác. Chi ti6t: Mua bàn may moe, thi6t bj, vat 

tu ngành cAp nuOc; 

I
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• CONG TY CO PHAN CAP NI!OC CH1 LN BAO CÁO TAI CH!NH 
. 97 Phm HUu ChI, Phuông 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chIrih két thOc ngày 31/12/2021  

THUYET MLNH BAO CÁO iAi CHiNH (TIEP) 

• 
(Các thuylt minh nay là b5phdn hqp thành và con du-c,c dQC dông thai v&i Báo cáo tài chInh) 

• 
1 DAC DIEM HOJT DQNG CUA DOANII NGHIV (TIEP) 

• 
1.3 HOAT DQNG sAN xuAT KTh411 DOANH (TIEP) 

I • Ban buôn chuyên doanh khác chua dirçic phan vào dâu. Chi tit: Cung (mg, kinh doanh rnr&c 
sach cho nhu cAu tiéu dung - san xut (trên dja bàn ducvc phan cong theo quyt djnh cüa 

• T6ng Cong ty Cp nuâc Sài GOn); 
• Hoat c1ng kin tr(ic và UI v&i k5 thut có lien quan. Chi ti&: Thit k xây di,mng cong trmnh 

• ha tang k thut do thj; Lap dr an; Thm tra thiEt k; Giám sat thi cong xây di,mng cong trinh 

• 
cp - thoát nuâc; 

• Hoat dng chuyên môn, khoa hc và cong ngh khác chua thrçic phán vào dâu. Chi tit: 

U Quin 1 phát trin h thng cp nuâc; Tu v.n xay dmng cong trinh cAp nrnrc - dan ding - 

.
cong nghip (trim kháo sat xây dung, giám sat thi cOng). 

1.4 CHU K'' SAN xuAT, KIM! DOANH THONG THIfNG 
I 

Hoat dng kinh doanh chü yu cüa Cong ty là cung cAp rnrâc sach  và djch viii. Theo do, chu k' 
• san xuAt kinh doanh thông thithng cüa Cong ty là ng&i ngày và quay vông thu&ng xuyOn, lien 

• 
tic nhiu lAn trong tháng. 

. 1.5 DAC DIEM HOT DONG  CUA DOANH NGIIIP TRONG NAM TAI CHIN!! CO ANTI 
HUONG DEN BAO CÁO TAT CHiNH 

I Linh vrc kinh doanh chInh cUa Cong ty là curig cAp nuâc sch và djch viz. Y&i t chInh sách v 

• don giá ti&i nuâc, chInh sách khuy&i khich tm dAi cüa dja phLrcmg va cüa nhà nuâc thay 
theo tirng thimi k' có anti huâng dáng k dAn kt qua hoat dOng san xuAt kinh doanh cüa Cong ty. 

U 
1.6 CAU TR(JC CUA DOANI{ NGHI*P 

I 
Cong ty không cO các Cong ty con, Cong  ty lien doanh, lien kêt và các don vj tri,rc thuc hch 

• toán phii thuc. 

U 1.7 TUYEN BO yE KIIA NANG SO SAN!! THONG TIN TREN BAO CÁO TA! CHIN!! 

• S lieu so sánh trên Báo cáo tài chInh cho nAm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021 là s lieu trén 

l
Báo cáo tài chInh cho nãm tài chinh kt thOc ngày 31/12/2020 cila Cong ty dA ducic kim toán và 
hoàn toàn cO th so sánh ducic. 

1 Mt s6 chi tiêu so sánh dã duçic trinh bay Lai  nhi.r dA trinh bay t?i  thuyt minh s 34, 35 và 39 

• cOa Thuyt minh Báo cáo tài 

• 2 NAM TAI CHIN!!, DON Vj TIEN T siY DI,JNG TRONG KE TOAN 

I 2.1 NAM TA! CHIINH 

• NAm tâi chInh cña Cong  ty bat dAu tim ngày 01 tháng 01 và kt thuic vào ngày 31 tháng 12 näm 
dirong ljch. 

Báo cáo tài chInh kern theo duc 1p cho riàm tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2021. 

2.2 DON Vi TIEN T Si DITNG TRONG KE TOAN 

[kin vi tin té s(r thing trong k toán là D6ng Vit Nam (VND). 

n
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I CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LN BAO CÁO TA! CHfNH 

I
97 Phm Hüu ChI, Phuà'ng 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 

• 
(Các thuyJt minh nay là b5ph2n hçip thành và cdn dz4-qc dpc ddng thO1 v&i Báo cáo tài chinh) 

• 
3 CHUAN MITC vA CHE DQ KE TOAN Ar DIJNG 

• 
3.1 CHE DQ KE TOAN Ar 

• 
Cong ty áp ding Ch dO K toán doanh nghip ban hành theo Thông Pr 200/TT-BTC ngày 
22/12/2014 ("Thông Pr 200") cüa BO Tãi chInh và Thông Pr 53/2016/TT-BTC ("Thông tu 53") 

• cüa BO Tài ChInh ngày 21/03/2016 süa di b6 sung mOt  s' diu cüa Thông Tu 200. 

• 3.2 TUYEN BO yE vic TuAN THU cmJAN MVC  ICE TOAN VA CHE ix) KE TOAN 

I Cong ty tuãn thu cac ChuAn mi,rc và Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các 
quy djnh pháp I cO lien quan d 1p và trInh bay các Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt 

• thüc ngày 31/12/2021. 

4 cAc CHINH SACH KE ioAri cmj YEU 

4.1 ca sO LP BAO CÁO TA! CH!NH, VA THAY DO! TRONG CHINH SACH ICE TOAN vA 
- THUYET MJNH 
- 

• Báo cáo tài chInh duçc 1p trén co so k toán dn tIch (trr các thông tin lien quan dn các lu&ig 
tin). Các chInh sách k toán Cong ty sü ding d 1p Báo cáo tài chinh cho nàm tài chInh k& 

I thác ngày 31/12/2021 dtrçvc áp diing nht quán vOi các chInh sách da duqc áp ding d 1p Báo 
cáo tái chinh cho näm tài chInh k& thác ngày 3 1/12/2020. > 

• 
4.2 UOC TfNH KE TOAN 

• Vic lap Báo cáo tài chInh tuán thu theo các Chu.n mrc K toán Viêt Nam yèu cu Ban Giárn 
d6c phái cO nhung uOc tInh vá giâ djnh ãnh huOng dn s6 1iu báo cáo v các cong n, tài san và 

I vic trInh bay các khoãn cong nçx và tài san tim tang tai ngày 1p  Báo cáo tâi chInh cUng nhu 
các s 1iu báo cáo v doanh thu và chi phi trong su6t k' k toán. S 1iu phát sinh thrc t cO th 

I khác vOi các irOc tinh, giá djnh dt ra. 

I 4.3 lIEN vA CAC KHOAN TUONG DUaNG TIEN 

Tin vá các khoãn tuang ducing tin bao gm tin mt tai  qu', tin gui ngãn hang khOng k' h?n, 

U tin dang chuyn, tin gui ngán hang có k' hn g& không qua 03 tháng có khã nang thanh 
khoãn cao, có khà nAng chuyn di d dàng thânh các khoân tin xác djnh và it ni ro lien quan 

• dn vic bin dng giá trj chuyn di cüa các khoãn nay. 

I 4.4 CAC KHOAN DAU liT iAI CHINH 

I Các khodn dèu tw nm gifr din ngày ddo hçzn 

• . 
Khoán dau tir thrçc phãn loal là nam git dOn ngày dáo h?n  khi Cong ty có dinh  và khâ näng 

• gii d4n ngày dáo han. Các khoãn du Pr nm giü dn ngày dáo han  bao g6m: các khoãn tin gfri 
ngán hang có kS'  han (bao g6tn cã các loai tIn phiEu, k' phiu), trái phiu, c6 phiu tru dãi ben 

U phát hành bt buOc phái mua lai tai mOt thai dim nhAt djnh trong tuclng lai và các khoOn cho 

I
vay nm giu dn ngày dáo han  vOi muc dIch thu lâi hang kS'  và các khoãn dAu Pr n&n giü dn 
ngày dáo han  khác. 

U 

a 

I 
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• CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH(Y LON BAO CÁO TA! cHINI! 

R
97 Phm Hthi Chi, Phung 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chmnh két thüc ngày 31/12/2021  
THUYET MIMI BAO CÁO iki CHINH (TIEP) 

• 
(Các thuyét minh nay là b5ph2n hQp thành và cdn dçrc dçc ddng th&i v&i Báo cáo tài chInh) 

4 CAC duNn SACH KE TOAN CHU YEU (TIEP) 

• 
4.4 CAC KHOAN DAU TI! TA! CHINH (TIEP) 

Các khoán du 1w nm gifr thn ngày dáo hxn (1j) 

• Các khoãn du tii näm gut dn ngày dáo hn duçic ghi nhn ban du theo giá gc bao gm giá 
mua va cac chi phi lien quan dn giao djch mua các khoãn du tu. Sau khi nhn ban dAu, cae 

• khoãn du tu nay dugc ghi nhn theo giá trj có th thu hi. Thu nhp läi tir các khoãn du 
nâm gut dn ngày dáo h?n  sau ngáy mua dtrcic ghi nhn trén Báo cáo kt qua hoat dng kinh 
doanh trén co so dir thu. Lai ducic hirOng trithc khi Cong ty nm giU duçic ghi giant trir vao giá 

• g6c tai  thi dim 

• Khi có các b.ng chirng chic chn cho thy mOt  phn hoc toàn b khoãn du hr có th không 
. thu h6i dirge và s tn tMt ducrc xác djnh mt cách dáng tin cy thi t6n that duçrc ghi nhn vao 

chi phi tài chInh trong näm va giant trir trire tip giá hi dAu tu. 

Cáckhoãn dàutwvào &m vikhdc 

I 
Du tu vào cong ciii vn cüa don vj khác bao gm các khoãn d&u tu cong ci vn nhung COng ty 

• không cO quyn kim soat, d6ng kim soát hoc có ãnh huOng dáng k d6i vOl ben duçic du hr. 

• Các khoán dAu hr vao cong cii v6n cüa don vj khác dirge ghi nhn ban du theo giá gc, bao 

• 
gm giá mua hoc khoãn gop vn cong các chi phi tri1rc tip lien quan dn hoat dng du tu. C 
tire và lçri nhun cüa các k5' tnthc khi khoãn dAu hr dirge mua dirge hch toán giãm giá hi cüa 

• chInh khoãn dAu hr do. C tire và lçn nhun cüa các k' sau khi khoãn dAu tu dirge mua dixgc ghi 
nhn doanh thu. C tire dirge nhn bang c phiu chi diiçrc theo dOi s liicmg c phiu tang them, 

• khOng ghi nhn giá hi c phiu nhtn dirge. 

4.5 CAC KHOAN PHAI THU 

1 Các khoãn phãi thu dirge trInh bay theo giá hi ghi s ttir di khoãn dir phOng phâi thu kho dOi. 

I 
Vic phân loi các k.hoãn phâi thu là phái thu khách hang và phãi thu khác dirge thijc hiên theo 

I nguyen tãc sau: 

• • Phâi thu cüa khách hang phãn ánh các khoãn phài thu mang tInh chAt throng mai  phát sinh 

• 
tir giao djch có tInh chAt mua - ban giüa Cong ty và ngtxri mua là don vj de 1p vOi Cty. 
Phái thu khác phãn ánh eác khoãn phãi thu không có tInh thucrng mai,  không lien quan dn 

• giao djch mua - 

• Dr phOng phãi thu khó dôi dirge 1p cho ffrng khoãn ncr phâi thu khó dOi can dr vào tui ncr qua 
hn cüa cac khoãn ng ho4c  dir kin mirc t6n thAt cO th xáy ra, ci th nhu sau: 

•
Di vOl ng phâi thu qua h?n  thanh toán: 

• • 30% giá hi d61 vOl khoãn ncr phâi thu qua han tir 6 tháng dAn dithi 1 nãm. 

.
• 50%giatrjdMvOikhoannqphâithuquáhantirl nämdAndu&i2nãm. 

..
- • 70% gia tn dot vm khoan ncr phat thu qua han  tir 2 nam den duOi 3 nam. 

U • 100% giátij di vthkhoanngpháithuquãhantir3 nin trolen. 

U 15 
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CONG TY cO PHAN CAP NU'OC CHQ LN BAO CÁO TA! CHfNH 

il
97 Pham Hüu Chi, Phu&ig 12, Qun 5, TP.HCM Cho nàin tài chInh k&thüc ngày 3 1/12/2021  
THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN}I (TIP) 

• 
(Các thuyEt minh thy là b5ph.2n hQp thành và can dzrcrc dQc dông th&i vái Báo cáo tài chInh) 

• 
4 CAC CHINU SACH KE TOAN CHU YtU (TIEP) 

4.5 CAC KHOAN PHA! THU (TIEP) 

• D& vâi nq phãi thu chua qua han  thanh toán nhung khó có khã näng thu hi: can cü vào dr kin 
müc t6n that d 1p dr phOng. 

U
Sr tAng hoc giãm khoãn di phông phãi thu khó dOi c.n phâi trich 1p tai  ngày k& thüc k' k 
toán &rçlc hach  toán vào chi phi quãn l' doanh nghip trong ks'. 

4.6 HANG TON xiiø 

Hang t6n kho duçic xác djnh trOn c s& giá thp han giva giá g& Va giá frj thun có th thrc 

U hin ducic. Giá g& hang t6n kho bao gm chi phi mua, chi phi ch bi&i và các chi phi lien quan 

U
truc tip khac phat smh dé co dtrcc hang tn kho a da diem va trang thai hiên tai Gia fr  thu.n 
co the th%rc hiçn dtrcc Ia gia ban UCIC tmh cua hang ton kho trong ky san xuat kinh doanh bmh 

U
thung tnt chi phi UâC tinh d hoàn thành san ph&n và chi phi uâc tInh cho vic tiêu thii chüng. 

U Giá hang xuAt kho duqc tInh theo phuang pháp bInh quân gia quyn. Hang thn kho duc hach 
toán theo phiicmg pháp kê khai thu&ng xuyén. 

S 
Dir phOng giãm giA hang t8n kho (nu co) cüa Cong ty dtrcic trIch 1p khi có nhthig bang chirng 

S tin cy v si,r suy giám cila giá frj thun có th thrc hin duqe so vài giA g6c cüa hang t6n kho. 

U
Giá fri thuAn cO th thirc hin ducic xác djnh bang giá ban ithc tinh tnt các chi phi d hoãn thành 
cüng chi phi tip thj, ban hang và phân pMi phát sinh. Sir tang hoc giãm khoãn dr phông giãm 

U giá hang tn kho can phâi tnIch Ip tai  ngày kt thüc k' k toAn duve hach  toán vào giá v6n hang 
ban trong ks'. 

U 
4.7 TA! SAN cO D!NH  vA HAO MON 

U 
Tài san có djnh duçic phãn ánh theo nguyen giá và hao man luy k. 

U
Nguyen giá tài sAn c djnh gm giá mua và toàn b các chi phI lien quan tr1ic tMp dM vic dua 
tài san vào trng thai san sang sCr di,ing. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dan chi ducic ghi 

• 
tang nguyen giá tài san c djnh nu các chi phi nay chac ch.n lam tang lçii Ich kinh tE trong 
tllcmg lai do sü ding tài san do. Các clii phi phát sinh không thOa man diu kin trên ducic ghi 

• nhn là chi phi sAn xut, kinh doanh trong ks'. 

• Di Vi CáC tài san c6 djnh dA diza vào sr di,ing nhirng chua cO quy& toán chInh thIrc s ducic 
• tam ghi tang nguyen giá và trIch khAu hao, khi có quyt toán chmnh thCrc s diu chinh lai  nguyen 

giá và kMu hao tuccng 1mg. 

Khi tài sAn c6 djnh dugc bAn hay thanh 1', nguyen giá và gia fri hao mOn lüy k duqc xóa s va 
• lAi, 1 phat sinh do thanh 1 ducic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong ks'. 

• Tài san c djnh hthi hinh di.rcyc kMu hao theo phuang pháp dung thang, cAn cIt vào thiyi gian 

U
hihi dimg ithc tInh cüa tài san. 

Th&i gian khu hao cIta tài sAn nhu sau: 

a 

U
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• CONG TY cO PHAN CAP NIJOC CHV LON BAO CÁO TAI CHIN!! 

S
97 Pham Hüu ChI, Phumg 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chinh kt thiic ngày 31/12/2021  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!! (TIEP) 
(Các thuylt minh nay là b(3ph2n hcip thành và cdn dwctc dQC ddng th&i v&i Báo cáo tài chInh) 

U 

• 

• 

• 

• Tài san c djnh vô hinh cüa Cong ty là phAn mm may tInh di.rcic kh&z hao theo phuang pháp 

.
dixing thAng, th&i gian sü diing ithc tInh là 02 - 03 nm. 

4.8 Cifi PHI xAY DI)NG CO BAN DO DANG 
5 Chi phi xây dirng ccx bàn dâ dang bao gm các tài san là các thit bj dang trong qua trinh du tu 

• mua sam và lap dat, chua dim vào sr ding, các cong trinh xây dmg ccx bàn dang trong qua trInh 
xay dirng chi.ra duçxc nghim thu và dua vào sCr ding tai  thai diem khóa s 1p Báo cáo tài chInh. 

• Các tài san nay ducic hi nhn theo giá gOc. Giá g& nay bao gôm: chi phi hang hóa, djch vi,i 
phái trâ cho cac nhà thâu, nguOi cung cap, chi phi läi vay có lien quan trong giai doan  dAu tis va — 

• các chi phi hcxp ly" khac lien quan tri,rc tiêp den vic hirih thành tài san sau nay. Vic tinh khâu 
hao ciia các tài san nay dtrçxc áp ding giông nhu vài các tài san khác, bat dau tir khi tài san a vào 

• trng thai san sang sii diing. - 

• 4.9 CHI PH! TRA TRUOC 

• 
Chi phi trâ tnràc bao gm các chi phi trã truàc ngn hn hoc chi phi trâ iruâc dài hn là nh&ng chi 
phi thrc tE dä phát sinh nhtrng có lien quan dn kt qua hoat dng kinh doanh ciia nhi&i k5' k toán. 

• . . •A . Chi phi tra tnxcxc ngan han bao gom chi phi cong ci,i ding ci, bao hiem nhan thQ va cac chi phi cha 

• phân bi ngn hn khác. Các chi phi nay ducxc phan b6 vào Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh 

U
ciia COng ty tir 03 tháng dn 12 tháng. 

Chi phi trâ trtxâc dài han  bao gm chi phi cong ci ding ci,i, chi phi siia chita va cac chi phi chx 

• phãn b dài hn khác. Các chi phi nay duçxc phãn b vào Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh
j 

U
ciia Cong ty trong thai gian tr trên 12 tháng dn 36 tháng, riéng chi phi gn d6ng h ntrâc va 
thay d6ng h nuâc djnh k5' duçxc phãn b trong vOng tir 01 nãm dn 05 nAm. 

U 4.10 N1 PHAI iiA VA CHI PHI PHAI TRA 

• Các khoãn nçx phài trà và chi phi phâi trã duqc ghi nhn cho s tin phãi trá trong tlrcxng lai 

U
quan dn hang hóa và djch vi dA nhn duqc. Chi phi phái trâ di.rcxc ghi nhn dira trén các i.róc 
tInh hcip 1 v s tin phâi trâ. 

U Vic phân 1oi các khoàn phài trá là phãi trã nguai bàn, chi phi phãi tra và phái trà khác duçxc 

• 
thi;c hin theo nguyen tc sau: 

U
. Phái trâ nguYi bàn phán ánh các khoãn phãi trà mang tinh chat thixcxng mai  phát sinh tIr giao 

djch mua hang hóa, djch vii, tài san và ngw&i bàn là dctn vj deic  1p vth Cong ty. 

• . Chi phi phài trâ phãn ánh các khoãn phâi trâ cho hang hOa, dch vi dA nhn duçxc tü nguai 
bàn hoc da cung cp cho ngu&i mua nhtmg chtra chi trà do chua có hóa dcm hoc chua dii 

• h scx, tài liu k toán và các khoãn phài trâ cho nguai lao dng v tiM lixcxng nghi phép, cac 
khoãn chi phi san xut, kinh doanh phâi trich tniâc. 

• • Phãi trà khác phàn ánh các khoãn phài trã khOng có tInh thtrcxng mgi, không lien quan dn 

• 
giao djch mua, bàn, cung cp hang hóa dch vii. 

U 

• 
4 CAC CHINEL SACH KE TOAN CHU YEU (TIEP) 

4.7 TA! SAN CO DIM! VA HAO MON (TIEP) 

Lo3i tài San Thôi gian khãu hao (nãm) 

Nhàcira,vâtkintrüc 50 

Máymócthitbj 03-07 

Phuang tin vn tài truyn dn 03 - 10 

Thit bj, ding ciii quãn 1 03 - 05 
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• CONG TY cO PHAN CAP NI!OC CH1 LON BAO CÁO iAi CHIN!! 

S
97 Phm Hcru ChI, Phithng 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021  
THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! (TIEP) 

• 
(Các thuylt minh nay là bç3ph(In hqp thành và cdn thtqc dc dông th&i v&i Báo cáo tài chInh) 

4. CAC CHIN!! SACH KE TOAN CHU YEU (rIEP) 

4.11 VON CHU SO HOt 

Vn Mu ti.r chi so hthi ducic ghi nhn theo s vn thrc gop cüa chü sO htht. 

• 
Lçii nhuán sau thus chi.ra phãn phM là s6 1ci nhu.n tir các ho?t dng cia doanh nghip sau khi 
(-) cac khoãn diu chinh do áp diing hi t6 thay di chInh sách k toán va diu chinh hi t sai 

• sOt trong yêu cüa các k' 

U Lçi nhun sau thu ehua phan ph6i CO th duqc chia cho các nhà Mu tir dra trén t' 1 gop v6n 
sau khi di.rqc Dai  hi d6ng c6 doug thông qua và sau khi da trich 1p các qu theo Diu 1 Cong 

• ty va cac quy djnh cüa pháp lut Vit 

• 4.12 GIll NH4N DOANH THU, CHI PHI 

U Doanh thu dtrc xác dlnh  khi Cong ty cO khã näng nhn duqc cac lqi Ich kinh t cO th xac dlnh 

• 
mt each chic chn. Doanh thu thun duc xác djnh theo giá trj hqp 1' elm các khoãn dä thu 
hoc së thu duqc sau khi trir các khoãn chi& khu thrnmg mai, giãm giá hang ben, hang ban bj 

• trâ 1i. D8ng th&i doanh thu duc ghi nhn khi thoã man các diu kin sau: 

• Doanh thu ban hang 

• Doanh thu ban hang ducic ghi nhn khi ding thOi thôa man các diu kin sau: 

U
Phn iOn rüi ro và lçxi Ich gn 1in v&i quyn sO hUu san phni hoc hang hOa dã &rçc 
ehuyn giao cho ngithi mua; 

• 
Cong ty không cOn nm giü quyn quân l2 hang hOa nhu ngix&i sO hthi hang hóa hoc quyn 
kim soát hang hóa; 

• Doanh thu duqc xác djnh tiiong d& chic chn; 
Cong ty da thu duqc hoc s thu duçc lqi ich kinh t tr giao djch ban hang; 

• Xác djnh dtrçic chi phi lien quan dn giao djeh ban hang. 

• Doanh thu cun! cp dich vu 

I * Di viii djch vy dóng mii nwiic, barn rnii chi, gan miii, thay diii dEing hE nwiic c/so khách lé: 

• 
Cong ty ghi nhn doanh thu vào thai dim khách hang dOng tin phi d Cong ty thc hin các 
djeh vi,s nOu trên, khOng phi thuc vào thOi dim Cong ty dä thirc hin xong djch vt. 

U 
* Dai viii các djch vy can igi, doanh thu dwgc ghi nhn k/si doing thu thôa man các dieu kiên: 

U - Doanh thu ducic xác djnh tJ.rang di ch&c chin; 

• 
- Co khâ nãng thu duqc lc i ich kinh t tir giao djch cung cp djch vi dO; 
- Xác dinh  dtrqc phn cong vic dA hoàn thành vào ngày 1p Báo cáo; 

• 
- Xác djnh duçic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp 

djchvidO. 

• Khi k& qua cüa mOt  giao djch v cung cp djch vi khOng th xác djnh ducic chic chin thI doanh 
thu ducic ghi nhn ilwng 1mg vOi chi phi dã ghi nhn và CO th thu h61. 

Doanh thu hoat dôn tài chInh 

LAi tin gui duçic ghi nhn trên ca sO d6n tIch, duçic xác dlnh  trên s du các tài khoãn tin gui và 
1 lAi suit áp di,ing cho tlrng thai kS'.  Lài tir các khoãn Mu tu duqc ghi nhn khi Cong ty có quyn 

• 
nhn khoãn 

U
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• CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ L1N BAO CÁO TAI cHirii 
. 97 Phm HOu ChI, Phuing 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chinh kêt thüc ngày 31/12/2021  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH frIEP) 

• 
(Các thuyêt minh n/ry là b5phan hçrp thành và cdn dwqc dQc dong thai vál Báo cáo tài chin/i) 

4. cAc CHINH SACH icE TOAN CHU YEU (TIEP) 

4.12 GHI NHN DOANH THU, CIII PH (TIEP) 

U Chi phi hoat dông san xut /dnh doanh và giá vn 

V 

• Theo Biên ban kt 1un thanh tra thu s6 1757/KL-CT ngày 14 tháng 12 näm 2015, tir kS'  tInh 
thus näm 2009, Cong ty së dtrçc áp diing tru dAi thus thu nhp doanh nghip theo quy djnh tai 
Thông tix 130/20081FT-BTC ngày 26 tháng 12 näm 2008 cüa Bt Tài chInh cho th&i gian cOn Iai. 

U Do dn h& kS'  tInh thud näm 2008, Cong ty dA ht thOri gian min thus theo Thông ttr s 
134/2007/TT-BTC nén mire tru dãi Cong ty dlxcfc huàng ci th nhtr sau: Thus suAt 10% tir näm 

• 2009 dn nAm 2021; giãm 50% s6 thu thu nhp doanh nghip phâi nOp  trong 9 näm tinh tir nam 
2009. Nãm 2021, Cong ty da ht duçic htrâng tru däi giâm 50% s6 thu thu nhp doanh nghip. 

• 
FMi vii khoãn thu nhp thuOc  llnh vrc kinh doanh thông thumg, 11th vrc hoat dng tài chInh, 
thu nhap khác duçrc áp dmg vii mirc thus suAt thông thumg là 20%. 

• 
Vic xac djnh thu thu nhp cüa Cong ty can cir vào các quy djnh hin hành v thu. Tuy nhiên, 

• nhung quy djnh nay thay c1i theo tirng thin k' và vic xác djnh sau cüng v thu thu nhp doanh 

• 
nghip tuS' thuOc vào k& qua kim tra cüa Ca quan thu có th&n quyn. 

Các loai thu khác dtrçre ap ding theo cac 1ut thud hin hành tai  Vit Nam. 

• 4.14 BAOCAOBOPH4N 

• B phn theo llnh vre kinh doanh là mOt  b phn cO th phãn bit ducrc, tham gia vào qua 

U
san xuAt hoc cung cp san phm, djch vz riêng lé, mt nhóm các san phm hoc các djch vi có 
lien quan ma b phn nay có riii ro và igi ich kinh t khác vii các b phn kinh doanh khac. 

• 
Theo do, hoat dng theo llnh vrc cüa Cong ty gm: cung cAp nuic sach  và cung cAp các djch vi,i 
khác. 

U 
Toàn b hoat dng cüa Cong ty diên ra trong lành thô Vit Nam. Theo do, khong cO si,' khác bit 

• v hoat dng kinh doanh cüa Cong ty theo khu vrc dja ly'. 

U Báo cáo b phân bao g8m cac khoán mic phán b trl,'c tip cho mt b phn cüng nhtr các b 

• 
ph.n ducvc phan chia theo mt cci s& hgp 1. 

U 

U 19 

U Chi phi ducic ghi nhn theo nguyen tc then  tr9ng, duçc tp hcip theo thc t phát sinh, phi hop 
vâi doanh thu và dung kS'  k toán. 

U 
4.13 THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NIJ'OC 

U 
Thus thu nhp doanh nghip th hin t6ng giá trj cüa s thus phái trã hin tai và s thu hoân iai. 

• 
Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành dtrcic tInh di1ra trên thu nhp chju thu trong ks'. 
Thu nhp chju thud khác v&i lçii nhun thu.n &rcc trinh bay trên Báo cáo Kt qua hoat dng 

• kinh doanh vi không bao g6m các khoãn thu nhap hay chi phi tInh thu hoc duqc khu trir trong 
các k' khác (bao gm cá 1 mang sang, nu cO) và ngoài ra không bao gm các chi tiêu không 

• chju thu hoc không ducc khu 



CONG TY CO PHAN CAP NI!OC CH1 LON BAO CÁO TAI cmrm 
97 Phm Hüu Clii, Phumg 12, Qun 5, TP.HCM Cho nâm tài chInh kt thiic ngày 3 1/12/2021 
THUYET MINII BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuylt minh nay là bphan hcip thành và cdn dztcic dpc ddng thói vái Báo cáo tài chinh) 

4. CAC CHINII SACH KE TOAN CHIJ yEij (TLEP) 

4.15 BEN LIEN QUAN 

Các ben duqc coi là lien quan nu mt ben có khá näng kim soát hoc có inh hu&ng dáng k 
di vài ben kia trong vic ra quyt djnh các chInh sách tài chInh và hoat dng. Ben lien quan bao 
gôm: 

• Nhiing doanh nghip có quyn kim soát, hoc bj kMm soát tri1rc tip hoe giãn tip thông 
qua mt hoc nhiu ben trung gian, hoc dithi quyn bj kim soát chung vâi Cong ty gm 
Cong ty mc, các cong ty con càng tp doàn, các bôn lien doanh, c s kinh doanh d6ng kim 
soát, các cOng ty lien kt. 

• Các cá nhàn có quyn trrc tip hoãc gián tip biu quyt & các doanh nghip báo cáo dn 
dn có ãnh hu&ng dáng k tai doanh nghip nay, các than vien quãn 1 chi ch& có quyn 
va trách nhim v vic Ip  k hoach, quãn 1 và kim soát các hoat dOng  cüa Cong ty k ca 
các thành viOn mt thit trong gia dinh cüa các cá nhân nay. 

• Các doanh nghip do các cá nhán duçic néu trén nm tri,rc tip hoc gián tip quyn biu 
quyt hoc ngu&i do có th cO ánh hu&ng dáng k tai doanh nghip. 

Theo do, Ben lien quan cüa Cong ty là T6ng Cong ty dp rnrâc Sài GOn, các Cong ty tri,rc thuOc 
Tng Cong ty, các Cong ty con, Cong ty lien kt do Tng Cong ty du tii và chi ph6i, các thành 
viên Hi dng Quãn txj, Ban Giám dc cüa Cong ty và các C dong nm giü s hicmg c6 phik 
dang k. 

5. TIEN vA CAC KHOAN TUNG DUONG TIEN 

Ti 31/12/2021 
VND 

Tai 01/01/202 1 

VNIJ 

Tin mat 45.814.060 3.768.754 

Ti&n gri ngãn hang 20.193.988.780 26.481.830.320 

Các khoãn tirclng &rcrng tin () 59.000.000.000 

Cong 79.239.802.840 26.485.599.074 

(*) Là khoãn tin gri cO k' han I tháng tai  các ngãn hang thtrang mai. 

-, r 



CONG TY cO PHAN CAP NIXOC CH LN BAO CÁO TA! CHINH 
97 Phm HOu Chi, Phthng 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chinh kt thOc ngày 3 1/12/2021 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH TIEP) 
(Các lhuyit ininh nay là b5phn hctp thành và cdii dwqc dpc dng th&i vá'i Báo cáo tài chInh) 

6. DAU TIX TA! CH!NH 

Tai 31/12/2021 Tai 01/01/202 1 
Giá gc 

VND 
Giá trl  ghi s 

YND 
Giá goc 

VND 
Gia tr!  ghi so 

VND 

Du hr nrn giU den ngày dáo hn 60.448.850.718 60.448.850.718 114.519.857.076 114.519.857.076 

IVgàn /1(111 60.448.850.718 60.448.850.718 114.519.857.076 114.519.857.076 

Tin gCri có k han (*) 60.448.850.718 60.448.850.718 114.519.857.076 114.519.857.076 
- Ngan hang TMCP Sài Gôn 44.471.269.439 44.471.269.439 85.811.250.116 85.811.250.116 

- Ngán hang Nông nghip và Phát 
triln Nông thôn Vit Nam 

15.977.581.279 15.977.581.2 79 28.708.606.960 28.708.606.960 

Dàihgn 

(*) Là các khoán tin güi có kS' han gc 6 tháng t?i  Ngân hang TMCP Sài Gôn vri lãi suAt 5,60%/nm và tai  Ngan hang Nong nghip và Phát trin Nong 
thôn Vit Nam vài lAi suit 3,9%/näm. 

Bãu hr gop von vão don vl  khác 

Dflii In,  vào tloii vi khác 

Ngân hang TMCP Sài Gôn COng 
thLro'ng (**) 

Tai 31/12/2021 Tai 01/01/2021 
GIá g& Dir phông Giá trj hç'p 1 Cia gc Dii phông Giá tij hçrp 1 
VND YND YND VND VND VND 

8.330.000 17.314.400 8.330.000 8.330.000 

8.330.000 17.314.400 8.330.000 8.330.000 

8.330.000 17.3 14.400 8.330.000 8.330.000 

(**) Là khoãn du tir gop vn vào Ngân hOng TMCP Sal Gôn Cong thixo'ng vol s 1I.rQllg c phAn s htht ti ngOy 3 1/12/2021 là 94 cô phân. 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LN BAO CÁO TA! CH!NH 
97 Pham HOu Chi, Phung 12, Qun 5, TP.HCM Cho nàm tài chInh kAt thiic ngày 31/12/2021 
THUYET MINI! BAO cÁo TA! CH!NH (TIEP) 
(Các lhuyit minh nay là b5phn hç.rp thành và cdn thrcrc dcc ddng thai vái Báo cáo 1Ôi chInh,) 

7. PHAI THU KHACH HANG 

Ti 31/12/2021 Ti 01/01/2021 
Giá trj 

VND 
Dir phông 

YND 
Giátr 

VND 
Drphông 

VND 

Phãi thu cüa khách hang ngn hn 54.014.664.958 (7.116.750.341) 44.149.624.806 (4.778.319.383) 

- Tng Cong ty CAp nuc Sài GOn 1.712.957.171 12.316.959.482 
- Các khách hang lien quan dAn djch vj cung cAp nuâc 52.075.638.458 (7.116.750.341) 31.550.380.342 (4.778.319.383) 
- Các khách hang lien quan dAn djch v khác 226.069.329 282.284.982 

Phãi thu cUa khách hang dài hn 

Phãi thu cüa khách hang ià ben lien quan 1.712.957.171 12.316.959.482 

- TAng Cong ty CAp nuc Sal GOn 1.7 12.957. 171 12.3 16.959.482 

8. P11k! THU KHAC 

Ti 31/12/2021 Ti 01/01/2021 
Giá trj 

VND 
Dy phOng Gui trl Dir phông 

YND VND VND 

NgAnhn 1.632.524.360 5.013.101.467 

- Phãi thu vA khoãn cho muçirn 4t tu 486.323.249 2.575.112.457 
- Di,rthuIaitiAngi:ricók'hn 901.436.433 2. 179.061.126 
- Phài thu khác 244.764.678 258.927.884 

DAi hn 8.292.634 

- K qu k cuçic dãi hmn 8.292.634 

Cong 1.632.524.360 5.021.394.101 
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CONGTY CO PIIAN CAP NUOC CHQLJN BAO CÁO TA! CHINH 
97 Phm Hthi ChI, Phring 12, Qun 5, TP.HCM Cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2021 
THUYET MINH BAO cÁo TA! CHINH TIEP) 
(Các ihuyit minh nay là b5 phçn h9p thành và cdii dwqc dpc dng thai vái Báo cáo tài chInh) 

9. TRA TRIJC CHO NG1J1I BAN 

Tai 31/12/2021 Tai 01/01/202 1 

Giã trl 
YND 

Di phOng 
VND 

Giá trj Di.r phOng 
YND YND 

Trã trirOc cho ngirOi ban ngn han 9.195.808.669 (36.852.984) 3.492.427.321 
- Cong ty Ci phân Xây dimg S 5 1.332.791.134 
- COng ty TNHH San xu.t vã Xây dçmg Nhân Vit 534.837.377 
- COng ty TN}IH XD Hng Dang 1.051.283.280 39 1.328.584 
- CôngtyTNHHBàoPháNam 465.275.344 
- COng ty TNHH Hãi Hoãng Duong 685.924.137 
- Cong ty TNHH MTV CN Ding Tam Dng Tin 718.3 13.456 542.425.138 
- Cong ty TNHH DTXD - Cp thoát Nuâc & Môi tnr?mg WASEEN 1.830.320.039 
- Cong ty TNHH Thuang mal  Xây dirng Vit Long .184.875.564 
- COngtyTNHHDanVi 1. 141.529.638 
- Cong ty C6 phAn DAu tu Xây di,rng K' Nguyen 949.484.008 
- TrA trLrOc cho ngui ban ngn han  khác 987.211.550 (36.852.984) 872.636.741 

Trã trirO'c cho ngu'i ban dãi ln 

Trá triróc cho ngu*i bàn là ben lien quan 111.342.205 65.430.760 

- CongtyCphnTVXDCp nirOc 111.342,205 65.430.760 
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CONG TY cO PHAN CAP NIfOC CH L(N BAO CÁO TA! CH!NH 
97 Phm Hthi ChI, Phirông 12, Qun 5, TPJ-ICM Cho nin tài chinh k& thñc ngày 31/12/2021  

THUYET MIMI BAO cÁo TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuyit minh nay là b3 phn hqp thành và cdn du-çrc dQc ddng thôi vái Báo cáo (a! chInh) 

10. Nç1XAU 

Ti 3 1/12/2021 Ti 01/01/2021 
Giá gc 

VND 

Du' phông 

VND 

Giá tr có th 
A. thu hoi 

VND 

Giá gc 

YND 

Dy' phông 

YND 

Cia tr có th 
A. thu hoi 

YND 

Khoãn phái thu khách hang qua h?n 
thanh toán hoc chtra qua hn nhung kho 
có khã nang thu hi 

7.807.156.406 (7.153.603.325) 653.553.081 6.911.352.435 (4.778.319.383) 2.133.033.052 

- Các khách hang lien quan dn dich  vy 
cung cap nzthc 

7.770.303.422 (7.116.750.341) 653.553.081 6.911.352.435 (4.778.319.383) 2,133,033.052 

- Các di tztçrng khác 36.852.984 (3 6.852.984) 
Cong 7.807.156.406 (7.153.603.325) 653.553.081 6.911.352.435 (4.778.319.383) 2.133.033.052 

11. HANG TON KIlO 

Ti 31/12/2021 Ti 01/01/2021 

Giá gc Du phông Cia gc Di.r phông 

YND VNI) VND VND 

Nguyen lieu, 4t Iiu 
Chi phi san xut kirih doanh dâ dang 

Cong 

12.054.280.374 
181.753.748 

15,864,354.999 

12.236.034.122 15.864.354.999 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CH% LON BAO CÁO TA! CHfNH 
97 Pham Hu Chi, Phung 12, Qun 5, TP.HCM Cho nthn tài chInh k& th(ic ngày 31/12/2021 

THUYET MINH BAO cÁo TA! CH!NH (TIEP) 
(Các thuydt minh nay là b5 phin hqp thành và cdn dwçic dpc ddng 1hd! vái Báo cáo tài chinh) 

12. CHI PHI TRA TRUOC 

Ti 31/12/2021 
YND 

Ti 01/01/2021 
YND 

Ngn hn 2.169.886.129 2.286.827.992 

- Congcdirngcv 214.941.772 453.799.992 
- Bão him nhân thp cho nhân viên 1.695.400.000 1.750.000.000 
- Chi phi djch vi khác 259.544.357 83.028.000 

Dài han 62.606.799.794 70.086.686.797 

- Cong ci,i ding ci1i 6.141.722.377 2.196.336.662 
- Chi phi sCra chUa van phông 148.063.983 737.645.342 
- G&i dng h nLrâc theo Nghj djnh 117 12.613.862.221 16.635.417.917 
- Thay dng h nithc 36.222.160.131 41.833.329.689 
- Chi phi cãi t40 ng mvc,  thay dng h6 din tr, ding h tng phic vI1 cMng that thoát nuàc 7.480.991.082 8.683.957.187 

Cong 64.776.685.923 72.373.514.789 
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CONG TV CO PHAN cAp NUOC CHQ LN BAO CÁO TA! CHiNH 
97 Phm HOu Chi, Phithn 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thOc ngày 3 1/12/2021 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (TIEP) 
(Các thuyêt minh nay là bçi phán hop thành và ccn dwqc dQC dOng th/ri vái Báo cáo tài ch[nh) 

13. TAI SAN CO DNH HifU HiNH 

NGUYEN GIA 

Nhà cfra 
vt kién trüc 

VND 

May móc 
thit bj 

VND 

Phirong tin 

vn tãi, truyn dn 
VND 

Thit hl 

dyng cy quãn 1 
VND 

Cong 

VND 

Ti 01/01/2021 29.216.148.586 5.134.521.315 740.454.481.427 19.091.204.715 793.896.356.043 

- DutirXDCB hoàn thãnh - - 6.639.021.408 - 6.639.021.408 
- Muatrongnãm 1.120.220.720 7.742.293.277 1.425.522.600 10.288.036.597 

- Giãm theo quyt toán - (28.856.025) - (28.856.025) 

- Giámdothanh! - - (644.161.896) - (644.161.896) 

Tai 31/12/2021 29.216.148.586 6.254.742.035 754.162.778.191 20.516.727.315 810.150.396.127 

HAO MON LUY KE 

Tai 01/01/2021 (2.915.669.702) (1.517.685.367) (569.153.288.976) (16.515.741.891) (590.102.385.936) 

- Khâu hao trong näm (585.530.484) (1.621.883.884) (41.484.107.961) (1.223.367.138) (44.914.889.467) 
- Giãmdothanh1 - - 644.161.896 - 644.161.896 

Ti 31/12/2021 (3.501.200.186) (3.139.569.251) (609.993.235.041) (17.739.109.029) (634.373.113.507) 

GIA TR! CON LA! 

Tai 01/01/2021 26.300.478.884 3.616.835.948 171.301.192.451 2.575.462.824 203.793.970.107 

Ti 31/12/2021 25.714.948.400 3.115.172.784 144.169.543.150 2.777.618.286 175.777.282.620 

Nguyen giá tâi san c djnh hüu hInh ht khu hao nhung vn con scr dyng tai  ngày 31/12/2021 là 392.936.789.326 dng (tal ngày 31/12/2020 là 
355.63 5.699.850 dông). 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN BAO CÁO TAI CHINH 

• 
97 Ph.m HUu ChI, Phu?rng 12, Qu.n 5. TP.HCM Cho näm tài chInh kt thüc ngãy 3 1/12/2021  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 

• (Các thuyêt minh nay là b phn hp thành và can thtc d9c dng th&i vái Baa cáo tài chInh) 

• 14. TAI SAN CO DNH vO 

• 

• 

• NGUYEN GIA 

Phãn mém 
may vi tInh 

YNI) 

Cong 

• 
Tal 01/01/202 1 6.666.544.666 6.666.544.666 

- Muatrongnäm 157.170.000 157.170.000 

• Tai 31/12/2021 6.823.714.666 6.823.714.666 

• GIATRIHAO MON 

• Tai 01/01/2021 (5.801.158.663) (5.801.158.663) 

- Khâu hao trong näm (639.961.001) (639.961.001) 
U Tai 31/12/2021 (6.441.119.664) (6.441.119.664) 

• GL& TR! CON LA! 

• Tal 01/01/2021 865.386.003 865.386.003 
61 

Tai 31/12/2021 382.595.002 382.595.002 

• 

U 
15. 

. 

• 

Nguyen giá tãi san c djnh vô hInh ht khu hao nlurng vn cOn scr diing tai  ngày 3 1/12/2021 là 
5.074.186.666 dông (tai ngày 3 1/12/2020 là 5.074.186.666 dong). 

CHI PHI xAY DVNG  CO BAN DO DANG 

Tai 31/12/2021 Tal 01/01/2021 
YND 

• - Cong trInh di diii thrOng ng 579.956.842 579.956.842 
- Cong trinh chng thAt thoát ni.rc 695.022.280 

• - Cong trinh cái tao  ng  mvc 6.259.946.686 1.674.337.290 4 

-CongtrinhdAutirngcái - 7.004.108 
- Cong trInh phát triên mang hrâi 9 17.873.402 1.680.260.82 1 

• - Sira chia phOng CSKH và quAy tip khách hang 50.000.000 

• 
Cng 7.807.776.930 4.636.581.341 

U 

U 

U 

U 
U 
N 
U 
U 
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CONG TV CO PHAN CAP NI3(C CH1 L(%N BAO CÁO TA! CHINH 
97 Phm Hth ChI, Phung 12, Qun 5, TP.HCM Cho nàm tai chInh kt thüc ngày 31/12/2021 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH TIEP) 
(Các ihuyit rn/nh nay là b5 phan  hqp thành và cdn dwçxc dQc ddng thai vãi Báo cáo tài chInh,) 

16. PHAI TRA NGU(n BAN 

Tai 31/12/2021 Ti 01/01/2021 
Giá trl 

VND 

S cO khã nàng 
trã nQ 
YND 

Giá trj 

Vl) 

S có khã näng 
trã no' 

YND 

Các khoãn phãi trã ngirOi ban ngn hn 93.366.505.723 93.366.505.723 130.724.031.035 130.724.031.035 

- TMg Cong ty C&p nithc Sài GOn 86.793.146.567 86.793.146.567 123.215.656.252 123.215.656.252 

- Phái trâ nhà cung cp ngn hn khác 6.573.359.156 6.573.359.156 7.508.374.783 7.508.374.783 

Các khoàn phãi trã ngwOi ban däi hn 

ncr qul hn chua thanh toän 

Phãi trã ngirM ban là các ben lien quan 87.218.486.160 87.218.486.160 123.318.217.364 123.318.217.364 

- Tng Cong ty Cp nuâc Sài COn 86.793.146.567 86.793.146.567 123.215.656.252 123.215.656.252 
- CongtyCPluvAnGiaothOngCOngchánh 425.339.593 425.339.593 91.594.012 91.594.012 
- CNCaprnrócTanHoa - 10.967.100 10.967.100 

17.  NG1I MUA TRA TIEN TRU(1C 

Ti 31/12/2021 Ti 01/01/2021 
YND YND 

Các khoãn ngtthi mua trà tin trir&c ngn hn 13.743.745.566 17.139.942.616 

- Tam thu chi phi thit k 6ng ngánh 2.487.917 59.511.043 
- Tin nuâc khach hang trà cho k' sau 13.454.546.227 14.702.849.459 
- Ngtr&i mua trà tien tnràc ngAn han  khác 286.711.422 2.377.582.114 

Các khoãn ngirô'i mua trã tin triràc dài han 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LOTS 
97 Phm HUu ChI, Phi.ring 12, Qutn 5, TP.FICM 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các zhuyêt minh nay là b5 phç2n hçp thành và cdn dupc dQc diing ih&i vái Báo cáo tài ch1nh) 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nAm tAi chInh kêtthtc ngày 3 1/12/2021  

18. THUE vA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NU'OC 

Ti 31/12/2021 

YND 

S phãi np 
trong nAm 

YND 

S dA thirc nôp 
trong nAm 

VND 

Tai 01/01/202 1 

VND 

Thu và các khoãn phãi np Nhà niroc 17.044.898.612 120.683.164.101 117.737.439.489 14.099.174.000 

- Thu giá tn gia tAng phài np 1.007.734.453 1.608.259.292 600.524.839 

- Thug thu nhtp doanh nghip 1.337.082.086 6.523.411.384 7.175.228.430 1.988.899.132 

- Thud thu nhp cA nhân 94.672.329 2.653.408.143 2.771.336.753 212.600.939 

- Thue nha dat, tien thue dat (354.140.640) 826.328.160 1.180.468.800 

- Thug bAa v môi trtr&ng và cAc loai thu khác 3.000.000 3.000.000 

- Phi, I phi, các khoAn phAl np khác 14.959.550.384 109.068.757.122 106.006.880.667 11.897.673.929 

Cong 17.044.898.612 120.683.164.101 117.737.439.489 14.099.174.000 

Trong do: Tai 31/12/2021 Ti 01/01/2021 

- Các khoAn thug np thra 354.140.640 
- Thus và các khoAn phAi nip NhA NL1c 17.399.039.252 14.099.174.000 

29 

U ( )1 r '. — —. 'o ai 



CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LN BAO CÁO TA! CHINH 
97 Phm Hthi Chi, Phung 12, Qun 5, TP.HCM Cho nãm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2021  

TIIuYET MINI! BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuyét minh nay là bç5 phçin hçrp thành và cdn dwç.rc dQC dng th&i vái Báo cáo tài chInh) 

19.  CHI PHI PHAI TRA 

Tai 31/12/2021 
VND 

Ti 01/01/2021 
YND 

Ngn hn 

- TrIch truac chi phi thuê thlrlC hin các cOng trinh phát 
trin mng Ii.rri ng nuàc nghim thu nhung chua 
quyét toán 

- Trich tri.ràc chi phi g&n dng h nizâc theo ND 117 

7.866.723.327 

44.011.264 

1.003.607.103 

6.804.085.758 

1.114.023.741 

661.04 1.904 

- TrIch truâc chi phi sra b& TLMD sCra b, nâng di 
dcng ht nithc 

2.582.119.640 4.059.933.951 

- Thu lao Hi ding Quãn trt 229.500.000 228. 178.695 

- Chi phi lãi vay 308.265.036 440.715.666 

- Trich tnnfc chi phi chãm 10 têt Ducing ljch 2022 2.452.432.550 

- Phi bâo v mOi tri.r&ng git 'ai 982.000.000 

- Chi phi khác 264.787.734 300.191.801 

Dài han 

Cng 7.866.723.327 6.804.085.758 

20.  PilAI TRA KHAC 

Tai 31/12/2021 Tai 01/01/2021 
VND VND 

Ngn hn 4.790.167.173 9.480.615.292 

- KinhphIcOngdoàn 556.112.083 4.203.866 

- Bàohiêmytê 2.410.169 2.410.169 

- Bâo him thAt nghip 2.582.159 2.582.159 

- Nhn k qu, k cirqc ngAn han 605.150.000 3.596.245.604 

- C tüc phâi trá cho các c dông 1.367.785.539 1.274.831.719 

- Phài trâ khách hang dAu ti.r ng cái g&n dng h nuàc 2.219.155.422 4.452.320.683 

- Cong ty TNI-ll-I MTV COng trinh GT Cong chánh 30.000.000 

- Các khoân phài trà, phâi np khác 36.971.801 118.021.092 

Dàihn 8.839.283.672 6.178.371.814 

- Nhn k' qu, k cuçic dài han 2.536.000.000 - 

- Phài trâ khách hang dAu tu ng cái g&n dng h ni.ràc 6.303.283.672 6.178.371.814 

Cong 13.629.450.845 15.658.987.106 

Phãi trã khác là các ben lien quan 30.000.000 

Cong ty TNHH MTV Cong trinh GT Cong chánh 30.000.000 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHçI LN BAO CÁO TA! CHINH 
97 Phm Hthi ChI, Phumg 12, Quãn 5, TP.HCM Cho nm tài chInh kt thic ngày 31/12/2021  

THUYET MINH BAO cÁo TA! CH!NH (TIEP) 
ác ihuyit minh nay là bphcn hqp thành và can dwqc dQc ddng thai vO'i Báo cáo tài chInh) 

21. VAY vA NQ THUE TA! CHINH 
Tal 31/12/2021 Trong n am Tai 01/01/202 1 

Giá tr 
VND 

S có khã nàng 
trã nç (VND) 

Tang 
VND 

Giám 
VND 

Giá tr 
VND 

Si có khã näng 
trã nc (VND) 

Vay dài hn dn hn trã 8.675.845.921 8.675.845.921 8.866.880.000 8.184.880.000 7.993.845.921 7.993.845.921 

- Ngân hang Nong nghip và Phát triM 5.538.880.000 5.538.880.000 5.538.880.000 5 .53 8.880.000 5.538.880.000 5.538.880.000 

Nông thôn (1) 
- Ngãn hang TMCP Ngoai thucmg Vit 3.136.965.921 3.136.965.921 3 .328.000.000 2.646.000.000 2.454.965.921 2.454.965.921 

Nam - Chi nhánh Sài Thãnh (2) 

Vay d?ii hn 48.694.650.225 48.694.650.225 13.261.659.533 8.866.880.000 44.299.870.692 44.299.87O.6)2 

- Ngãn hang Nong nghip và Phát triM 18.095.358.366 18.095.358.366 5 .538.8 80.000 23.634.238.366 23 .634.238.366 

Nông thôn (1) 

- Ngãn hang TMCP Ngooi thuang Vit 30.599.291.859 30.599.291.859 13.261.659.533 3.328.000.000 20.665.632.326 20.665.632.326 

Nam - Chi nhánh Sài Thành (2) 

Cong 57.370.496.146 57.370.496.146 22.128.539.533 17.051.760.000 52.293.716.613  52.293.716.613 

(1) Vay dâi h4n Ngân hang Nông nghip và Phát triên Nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Chçr Lou: 

Hqp dng tIn dung s6 
So tiM cho vay t61 da là 
Thii gian cho vay 
Thñ gian an han 

LäI suit cho vay 

K' thanh toán ncr g6c 
KS' thanh toán lAi  

6220-LAV-201701235/HDTD ngày 30/11/2017 và Phi 1c s 6220-LAV-201701235-2/PLHD ngày 23/12/2019. 
43 .800.000.000 dMg. 
8 nAm k tr ngày tip theo cOa ngày giâi ngân v6n vay. Th&i han  giâi ngân vn cho vay chm nht là ngày 31/12/2021. 
An han 1 nAm k tir ngày giài ngân von vay Ian dau cOa Hçrp dông tin diing nhi.rng không qua 18 thang k tir ngày kS' 

két hqp dông. 
LAi sut eho vay 12 thang dâu k ti.r ngay giai ngân dâu tiOn cua hçtp dng tin dung 1a7,5%/närn Lat suAt tu thang thu 

13 tra di áp ding lai suat bien doi, dieu chinh thea ky han  6 thang/lan hoac khi có bien dçng lat suat cho vay tren tht 
trtrông theo quy djnh cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam va Ngân hang Nong nghip và Phát trién Nông thôn, bang 
bInh quân lai suât huy dung tiêt kim dan cu kS' hn 12 tháng trà IAi sau ciia 4 nãn hang Agribank, Vietcombank, 
Vietinbank, BIDV tai thxi dim diM chinh cong 1,5%/nAm. Mire lAi sut theo tirng giây nhn ncr. 

Ncr g6c dtrcrc trâ du hang quS', cüng k5' vâi ncr lài. 
Ngày 20 hang quS' (ciii the là ngày 20/0 1, 20/04, 20/07, 20/10). 
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BAO CÁO TA! CHINII 
Cho näm tài chinh k& thuic ngày 31/12/2021  

CONG TY CO PHAN CAP NIJ(IC CHQ LON 
97 Phm Hüu Chi, Phi.r?mg 12, Quãn 5, TP.HCM 
1mWET MINI! BAO CÁO TA! Ciii NH (TIEP) 
(Các thuyêt minh nay là bc3phcn hcip thành và cdn dwcrc dQc &ng thai v&i Báo cáo tài chInh) 

21. VAY VA NQ THUE TA! CHINH (TIEP) 

Miic dIch sü di,ing v6n vay : D&u tu thay mâi ng miic trên dja bàn Quãn 5, Quãn 6, Quán 
8 cho 16 di,r an dA có QD phè duyt Báo cáo Kinh t - kthut. 

Tài san dam bâo : Tài san hinh thành trong tticmg lai là H thông du?mg ông cap 
ntthc và các tài san Co lien quan do Agribank Chi nhánh Chçi 
Lan tài trçi theo Hcp dông the chip tài san hinh thành trong 
tuang lai sO 6220-LCL-2O17O1008fHTTL k ngày 16/10/2017. 

(2) Vay trung dài h311 Ngân hang TMCP Ngoi thirorng Vit Nam - Chi nhánh Sal Thành: 

Hpp dEng tin ding sJ 
So tiên cho vay ti da là 

Th&i gian cho vay 

Th&i gian an hn 
LAI suât cho vay 

K5' thanh toán nq g6c 
K5' thanh toán lAi 

Mi,ic dIch sü ding vn vay 

Tài san dam bão 

: 0017/TD3. TC/19CD ngày 01/10/2019. 
3 8.000.000.000 dông, nhi.rng t6i da không vixçt 79,4% tong 

müc dâu tu (chixa bao gm thus GTGT) cia tirng phtrcmg an 
kinh doanh. 

120 tháng k tir ngày tiêp theo ngày giài ngân dâu tien. Th?i 
hn giãi ngan tOi da 24 tháng kê tr ngày hiu luc cüa Hçp dong. 

12 tháng ké tir ngày tiêp theo cüa ngày giãi ngân 1n dAu. 
LAi suât cho vay 12 tháng dâu kê tr ngày giãi ngãn dâu tiOn là 

7,5%/näm. LAi suât tü tháng thu 13 tra di bang binh quân lãi 
suât tiêt kim VND k5' han 12 tháng trâ lãi sau cüa 4 ngãn hang 
Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV cong  1,4%/nãm, 
chu 15' diéu chinh lAi suât cho vay 03 tháng/1n. 

Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo. 
Trong khoang thOi gian 06 ngày dixcc tinh tü ngày tiêp theo 

cña ngày len phiu tmnh lãi là ngày 26 hang tháng. 
Du tu thay mâi 6ng miic t?i  dja bàn Quân 5, Quãn 6, Qun 8 

Thành phO H ChI Minh do Cong ty lam chü du tu. 
Không cO tài san bâo dam. 

: 0002/TD3. TC/2OCD ngày 08/06/2020 
1.339.000.000 dng, nhung ti da không vi.rclt 77,9% tOng 

mire dâu tii (chua bao grn thus GTGT) cüa phum an dâu tu. 
120 tháng k tir ngày tiêp theo ngày giâi ngân dau tiên. Thri 

hn giài ngãn ti da 24 tháng kê tir ngày hiu lrc cira Hcrp dông. 
12 tháng kê tir ngày tiep theo cira ngày giãi ngãn 1n du. 
Lãi suât cho vay 12 tháng dâu kê tr ngày giái ngân du tiên là 

9,2%/nàm. LAi suit tir tháng thir 13 trâ di bang binh quãn läi 
suât tiet kim VND k5' han 12 tháng trã lãi sau cüa 4 ngãn hang 
Agribank, Vietcombank, Vietinbank, B]DV ctng 3,1%/nAm, 
chu k5' diu chinh Iäi suât cho vay 03 tháng/lân. 

Theo ljch do Ngãn hang 1p và thông báo. 
Trong khoãng th&i gian 06 ngày ducrc tInh tr ngày tiêp theo 

ciia ngày len phiu tIth lãi là ngày cui tháng. 
Du tu thay mài 6ng mie nAm 2020 tai  dja bàn Phuông 4, 5, 

8,9, lOQl4n8doCôngtylàmchirdAutlx. 
KhOng cO tài san bão dam. Bin pháp bào dam bô sung là toàn 

b tài san hInh thành tir du an và các quyên tài san phát sinh 
theo Hqp dông the chap tài san so 0197/2020/STN-HDTC ngày 
08/06/2020. 

: 00041TD3. TC/2OCD ngày 12/08/2020 
4.343.000.000 ding, nhirng t6i da không vixçrt 77,9% tong 

mire du tu (chixa bao gôrn thuê GTGT) ciia phuon an dâu ttr. 
120 tháng ké tir ngày tiêp theo ngày giãi ngân dau tiên. Th?ii 

hn giãi ngãn tOi da 24 tháng k tir ngày hiu lrc cira Hcrp doug. 

K' thanh toán nçi gc 
KS' thanh toán lãi 

Mic dIch sir drng v6n vay 

Tài san dam bâo 

dong tin dung So 
So tien cho vay ti da là 

Th?Ln gian cho vay 

Thri gian an han 
LAi suât cho vay 

Hip Jöng tin d(Ing sO 
SO tiên cho vay tOi da là 

Thxi gian cho vay 

1 

ai 
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BAO CÁO TA! CHiNE 
Cho nan tài chinh kt thic ngày 31/12/2021 

CONGTYCOPHAN CAP NU1C CH1L%N 
97 Phm Hihi CM, Phix?mg 12, Qun 5, TP.HCM  
THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINII (TIEP) 
(Các thuyêt minh nay là b5 ph2n hQp thành và cJn duyv dQc ddng th&i v&i Báo cáo tài chInh) 

21. VAY vA N TRUE TA! CHiNil (TIEP) 

Th&i gian an hn 
Lãi suât cho vay 

K' thanh toán nçi gôc 
KS' thanh toán lAi 

Mic dich sCr ding vn vay 

Tài san dam báo 

Hip ding tin ding sii 
S tin cho vay tôi da là 

Thai gian cho vay 

Thai gian an h?n 
Läi suât cho vay 

K5' thanh toán nq gc 
K5' thanh toán lãi 

Mtc dich sü ding vn vay 

Tài san dam bâo 

L!ch trã nqvaydài han: 

Llch trá my vay dài hn  

Ti'r 1 nan tr& xung 
Näxnthr2 
Näxn thu 3 
Nämth(r4 
NAm thr 5 
Sau 5 nãm 

Cng 

Trong do: 
Nq dài hn dn hn trã 

Ncr dii hn cOn li  

12 tháng k tr ngày tip theo cüa ngày giái ngãn ln dAu. 
Lãi suât cho vay 12 tháng dâu kê tü ngày giâi ngán du tiên là 

9,2%/nãm. LAi suât t& tháng thu 13 tth di bang binh quan läi 
suât tiêt kim \TND k5' hn 12 tháng trã lâi sau cüa 4 ngan hang 
Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BJDV cong 3,1%/nan, 
chu k5' diêu chinh lãi suât cho vay 03 thãngfl&n. 

Theo ljch do Ngãn hang 1p và thông báo. 
Trong khoãng th?ñ gian 06 ngày duçic tInh tr ngày tip theo 

cüa ngày ln phiôu tInh lãi là ngày cuôi tháng. 
Dâu tr thay mài ông min e nan 2020 ti dja bàn Phithng 16, 

Qun 8 do Cong ty lam chü dâu tix. 
Không có tài san bão dam. Bin pháp bâo dam b sung là toàn 

b tài san hinh thành tir dir an va các quyn tài san phát sinh 
theo Hcrp d&ig the ehp tài san so 0295/2020/STN-HBTC ngày 
12/08/2020. 

: 0006/TD3.TC/2OCD ngày 21/12/2020 
1.310.000.000 dông, nhung tôi da không vuqt 77,9%  tong 

mirc dâu ttr (chua bao gm thus GTGT) cüa phi.rcmg an dâu tir. 
120 tháng k tir ngày tiêp theo ngày giai ngãn dâu tiên. Thai 

hn giãi ngãn tôi da 24 tháng kê tü ngày hiu linrc  cüa Hçip dng. 
12 tháng ké tr ngày tip theo cüa ngày giái ngân lan dâu. 
Lãi suât cho vay 12 thang dâu kê tü ngày giâi ngân du tiên là 

8,2%/näm. LAi suât tr tháng thu 13 trâ di bang binh quân lAi 
suât tiêt kim VND k5' han 12 tháng trâ lãi sau cüa 4 ngán hang 
Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV cong  2,5%/nan, 
chu k5' diu chinh lAi suât cho vay 03 tháng/ln. 

Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo. 
Trong khoãng thai gian 06 ngày dirçic tInh tir ngày flép theo 

cüa ngày len phiêu tInh lãi là ngày cuOi tháng. 
Dâu Pr thay mài ông mic nãm 2020 tai  dja bàn Phuang 16, 

A 
Quan 8 (dçit 2) do Cong ty lam chu dau Pr. 

Không có tài san bâo dam. Bin pháp bâo dam bO sung là toàn 
b tài san hinh thânh tir dinr  an và các quyn tài san phát sinh 
theo Hci'p dng the chap tài san so 068 1/2020/STN-HDTC ngày 
21/12/2020. 

Vay ngàn hang nông nghip 
và Phát trin Nông thôn 

Vay ngàn hang TMCP 
Ngoi thtro'ng Vit Nam 

Cing 

5.538.880.000 3.136.965.921 8.675.845.921 

5.538.880.000 4.048.000.000 9,586,880.000 

5.538.880.000 4.048.000.000 9.586.880.000 
5.538.880.000 4.048.000.000 9.586.880.000 

1.478.718.366 4.048.000.000 5.526.718.366 

14.407.291.859 14.407.291.859 

23.634.238.366 33.736.257.780 57.370.496.146 

5.538.880.000 3.136.965.921 8.675.845.921 

18.095.358.366 30.599.291.859 48.694.650.225 
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CONG TY CO PI{AN CAP NIfOC CH LON BAO CÁO TAI CHINH 
97 Pham HCru ChI, Phng 12, Qu.n 5, TP.HCM Cho näm tài chInh kêt thi:ic ngày 3 1/12/2021 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP) 
(Các thuyët minh nay là b5 phán hcrp thành và cdii duçc dQC ddng th&i v&i Báo cáo tài chInh) 

22. THUE THU NIIAP HOAN LA! PHA! TRA 
Tai 31/12/2021 

VND 
Ti 01/01/2021 

YND 

Các khoãn chênh Lêch tam thôi chiu thu 758.469.595 388.118.239 
- Chi phi trã truâc là chi phi gn dêng hc ni.ràc 758.469.595 388.118.239 

T lê tru dai dâu tir kinh doanh nrnc sach 29% 30% 
Thu sut thu TNDN sCr dyng dé xác djnh giá trj 
thuê thu nhp hoãn Ii phãi trâ 

- Thus suât thus TNDN ru däi 10% 10% 

- Thug sut hoat dng kinh doanh khác không dixcc 
hiiâng uu däi thus 

20% 20% 

Thuê thu nhp hoän I3i phãi trã phát sinh ttr các 
khoãn chênh lêch tam thoi chiu thuê 

129.527.508 66.048.299 

S6 bü trirv&i tài san thu thu nhp 

23. VON CHU SO HUU 

23.1 CHI TIET VON DAU TU' CUA CHU 

Chü s& huiu 

hoän 1i 

SO 1{UU 

Ti 31/12/2021 Ti 01/01/2021 
T' I Giá trj (YND) T 1 Gia tn (YNID) 

Tng Cong ty Cp nrâc Sài Gôn 51,00% 66.304.000.000 51,00% 66.304.000.000 

Ong Lê Huy Hung 14,00% 18.200.000.000 14,00% 18.200.000.000 

Ong H Lé Minh 7,47% 9.705.700.000 7,47% 9.705.700.000 

Ong Nguyn Thanh Phong 6,30% 8.189.000.000 6,30% 8.189.000.000 

Các c6 dông khác 2 1,23% 27.601.300.000 21,23% 27.601.300.000 

Cong 100% 130.000.000.000 100% 130.000.000.000 

23.2 CAC GIAO DICH yE VON vOl CAC CHJ SO HUU vA PHAN PHO! CO TCJ'C, LI NHU.N 

V6n du tu cüa chü s hüu 

Näm 2021 

YND 

Nãm 2020 

YND 

- Vn gop du nãm 130.000.000.000 130.000.000.000 

- Vn gop tang trong näm 

- Vn gop giám trong nãm 

- Vn gop cuôi näm 130.000.000.000 130.000.000.000 

C trc, Içi nhun dã chia 15.600.000.000 13.650.000.000 
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CONG TY co PHAN CAP NTYiC CHQ LN BAO CÁO TA! CHINH 
97 Pham Htru ChI, Phu?ng 12, Qun 5, TP.HCM Cho näm tài chInh kt thác ngày 31/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH (TIEP) 
(Các thuyét minh nay là bç5 ph2n hcrp thành và cdii du-çc dQc &3ng thai vài Báo cáo tài chhnh) 

23. VON CIIU S HOU (TIEP) 

23.3 CO PHIEU 

Ti 31/12/2021 

Co phiu 

Ti 01/01/2021 

Co phiu 

- S li.rçing c phiu dang k phát hành 13.000.000 13 .000.000 

- S h.rgng c phiu dã ban ra cong chiing 13 .000.000 13 .000.000 

+ Cd phi éu phd thông 13.000.000 13.000.000 

+ Cdphidu ui 

- S 1ucng c phik drçic mua 1i 

- S lixcmg c phiu dang lisu hãnh 13.000.000 13.000.000 

+ Cd phidu phd thông 13.000.000 13.000.000 

+ Cdphidu tcu dãi 

* Mênh giá cd (VND/Cd phidu) 10.000 10.000 
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CONG TY CO PHAN CAP N1f(C CHq L(N 
97 Phm HOti Chi, Phuxng 12, Qun 5, TP.HCM 
THU YET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP) 
(Các thuyêt minh nay là b5 phn hcip thành va cdn dwctc dQc a'Ong th?,i vái Báo cáo tài chInh) 

23. VON CHIJ SY HOU (TIEP) 

23.4 BANG oOi CHIEU BIEN DNG VON CHU SO HIIU 

BAO cÁo TAI CHINH 
Cho nAm tài chInh k& thüc ngày 31/12/2021  

Von gOp ella Qu5 dâu tu Lm nhuân Cong 
chü s&hifru phát triên sau thud 

chua phân phi 

VND VNI) YND VND 

Tai 01/01/2020 130.000.000.000 63.849.723.527 26.493.506.769 220.343.230.296 

- Lçjri nhun trong näm 27.955.441.891 27.955.441,891 

- Phãn phi lçii nhun näm 2019 (22.992.593.049) (22.992.593.049) 

~ TrIch Qze9 Ihwáng Ngzthi quán lj Cong (361.778.400) (361.778.400) 

~ TrIch QuiY khen thw.'rng (4.138.666.750) (4.138.666.750) 

+ TrIch Qu9phic iqi (4.842.147.899) (4.842.147.899) 

+Chjacd/ürnám2019 (13.650.000.000) (13.650.000.000) 

Ti 3 1/12/2020 130.000.000.000 63.849.723.527 31.456.355.611 225.306.079.138 

Ti 01/01/2021 130.000.000.000 63.849.723.527 31.456.355.611 225.306.079.138 

- Lçi nhun trong näm 27.730.376.763 27.730.376.763 
* 

- Phan phoi lçxi nhun näm 2020 ( ) (27.258.458.020) (27.258.458.020) 

+ TrIch QujY thzthng Ngzthi quán 1j COng ty (334.170.000) (334.170.000) 

+ TrIch Qu9 khen thzthng (5.347.580.454) (5.347.580.454) 
~ TrIch Qu9phüc lçxi (5.976.707.566) (5.976.707.566) 

+ Chia cd tzc nám 2020 (15.600.000.000) (15.600.000.000) 

Ti 31/12/2021 130.000.000.000 63.849.723.527 31.928.274.354 225.777.997.881 

(*) Cong ty thirc hin phân phi lcii nhun näm 2020 theo Nghj quy& s 11/NQ-DHDCD ngày 27/04/202 1 cüa Dai  hi ding C dOng ththng nien nam 
2021. 
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CONG TY CO PHAN cAp NIXOC CHç1 LN BAO CÁO TAI CHINH 
97 Phm Hth ChI, PhiRing 12, Quân 5, TP.HCM Cho nàm tài chinh kt thiic ngày 31/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các rhuyët minh nay là bô phán hcrp thành và can du'cic dcc ding thii vái Báo cáo tài chinh,) 

24.  DOANH THU BAN HNG VA CUNG CAP D!CH  

Doanh thu 

- Doanh thu cung cp nuOc sach 

- Doanh thu cung cp djch vi khác 

Doanh thu vol các ben lien quan 

- Tng Cong ty C.p ni.xâc Sài GOn 

VJ 

Näm 2021 
VND 

Nãm 2020 
YND 

1.181.399.295.447 

1.163.673.758.965 

17.725.536.482 

5.185.335.833 

5.185.335.833 

1.177.743.359.088 

1.156.918.415.084 

20.824.944.004 

4.864.768.958 

4.864.768.958 

25.  cAc KHOAN GLAM TR DOANH THU 

Näm 2021 Nãm 2020 

YND VND 
2' 

Giãm trir doanh thu cung cp ntzoc sach 26.001.542.200 865.155.925 

Giám trr doanh thu cung cp djch vi khác 951.076.920 312.174.336 

Cong 26.952.619.120 1.177.330.261 

26.  GIA VON HANG BAN 

Näm 2021 Nãm 2020 

VND YND 

Giá vn cung cp ntrâc sach 1.033.197.227. 170 1.058.549.485.484 

Giá vn cung cp djch vi khác 9. 148.017.307 12.734.777.332 

Cng 1.042.345.244.477 1.071.284.262.816 

27.  DOANH THU HOeT DQNG TA! CHINH 

Nãm 2021 Nám 2020 

VND VND 

Lãi tin gui Co k5' hn 5.404.646.143 6.277.904.505 

Li tin gui không k han 43.193.972 42.724.955 

Cng 5.447.840.115 6.320.629.460 

28. CHI PHI TAI CHINH 

Nãm 2021 

VND 

Nàm 2020 

VND 

C 

A: 

Chi phi !ãi vay 

Cong 

3.705.574.116 

 

3.207.047.809 

   

3.705.574.116 

 

3.207.047.809 

    



U 

I CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CH LN BAO CÁO TA! CHINH 

• 
97 Pham Hüu ChI, Phrông 12, Quân 5, TP.HCM Cho nãm tài chinh két thiic ngày 31/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH (TIEP) 

• 

• 

• 

U 

(Các fhuyét minh nay là bt phn hcxp thành và can dztçc a'Qc c1ng 

29. CHI PH! BAN HANG vA CHI PH! QUAN L 

thëyi v&i Báo cáo tài chInh,) 

DOANH NGHIP 

Näm 2021 
YND 

Näni 2020 
YND 

Chi phi quãn 1 doanh nghip 50.753.937.063 49.412.908.738 

• - Chi phi nhãn viên quán 1 26.228.192.882 23.948.004.028 

- Chi phi d dñng van phông 2.906.908.337 2.086.650.267 

- Chi phi khu hao TSCD 2.448.858.623 2.950.600.073 

• - Thu& phi va 1 phi 108.606.601 144.686.909 

- Chiphithuêdt 826.328.160 1.180.468.800 

I - Chi phi dirphèng 2.375.283.942 1.449.955.155 

• 
- ChiphIdjchvmuangoài 
- Chi phi bang tiên khác 

92.575.001 
15.767.183.517 

84.750.000 
17.567.793.506 

• Chi phi ban hang 32.613.717.104 24.900.621.186 

• - Chi phi nhân viên ban hang 22.403.930.717 20.122.090.2 19 

-Chiphidiingci,dôdUng 808.382.583 582.024.942 

• - ChiphikhuhaoTSCD 2.932.112.627 1.817.918.358 

- Chi phi b.ngtin khác 6.469.291.177 2.378.587.667 

• 

• 

U 

U 

• 

30.  THU NHP KEIAC 

Näm 2021 

VND 

Nãm 2020 
VND 

PhI báo v môi tn.thng &rcc giu lai 
XCr 1' các khoàn phài trà 
Khão sat cung cAp dithng ng cAp thoát ni.ràc 

Thanh 1 tài san c djnh 

Thanh I' cong cii diing ci 
Thu ban h sc mOi th&u 

985.157.562 
3.495.712.235 

109.144.000 
- 

9.3 92.727 

5 15.247.028 

40.450.000 
39.273.133 

2.400.000 

• Bi thir&ng di dOi h thng cAp nirâc 3 55.826.534 

Thunhpkhác 142.945.567 106.916.135 

Cing 5.098.178.625 704.286.296 
S 

31.  CHI PHI KIIAC 

I Näm 2021 
VND 

Nãm 2020 
YND 

5 Chi phi phat vi pham hành chinh v thu 86.682.305 - 

• Chi phi dAu giá, h sa mOi thAu 10.232.727 110.171.458 

PhI bâo v môi tnrOng di.rçic git !i 982.000.000 5 10.800.343 

• Chi phi du tu không hoàn v6n ng cái (27.452.987) 

Xir1cáckhoánphàithu 23.438.057 - 

Chi phi khác 154.601.862 8.110.666 

U Cong 1.256.954.951 601.629.480 

I 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHq LtN BAO CÁO TAI CHINH 
97 Phm HtIu Chi, Phi.rông 12, Quan 5, TP.HCM Cho näm tãi chInh kt thic ngày 31/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH (TIEP) 
(Các thuyét minh nay là bç5 phçn hcip thành và can du'crc dcc dng th!ri vái Báo cáo tài chmnh,) 

32.  CHI PHI TRUE TRU NHIP DOANH NGHIP HIN HANH 

Näm 2021 
YND 

Nãm 2020 
VND 

T6ng liii nh4n k toán tru*c thuê 34.317.267.356 34.184.474.554 
- Lcd nhun t1r hoat dng san xuAt kinh doanh ni.rOc sch 18.613.118.555 21.278.810.710 

- Lgi nhun tr hoat dng san xu& kinh doanh khác 15.704.148.801 12.905.663.844 

Cac khoan dieu chrnh tang giam lqi nhun ke toan 
dê xác d1nh thu nhp chlu thud 

1.194.143.600 7.029.259.177 

Cdc khoán diu chinh tang 1.564.494.956 466.904.568 

- Chi phi bj phat thu& vi pham hânh chInh 86.682.305 19.789.947 

- Chi phi khu hao không ducc trir 968.721.742 

- Chi phi HDQT không tham gia trirc tip diu hânh 509.090.909 447.114.621 

Cdc khoãn diu chinh giám (370.351.356) 6.562.354.609 

- Chênh 1ch tam  th?i khoãn chi phi trã truâc (370.351.356) 6.562.354.609 

T lê mi dãi du ttr kinh doanh nthc sach 29% 30% 

Tong thu nhp chu thu 35.511.410.956 41.213.733.731 

Trong do: 
- Thu nhp tir hot dtng san xuAt kinh doanh ni.râc sch 

duac i.ru dai 

5.788.708.073 8.442.679.285 

- Thu nhp t1r hoat dng san xut kinh doanh nix6c sach 
không di.rgc ru dãi 

14.018.554.082 19.865.390.603 

- Thu nhp tr hot dng san xu& kinh doanh khác 15.704.148.801 12.905.663.843 

Thuê sut thu TNDN 
- Thu suAt thus TNDN uu dãi 10% 10% 

- Thud suit hoat dng kinh doanh khác không ducc 
hwrng iiu dãi thud 

20% 20% 

Chi phi thud TNDN hin hành 6.523.411.384 7.398.478.818 

33.  CHI PHI TRUE THU NH4P DOANH NGHIP HOAN LiJ 

Nm 2021 Nãm 2020 

YND YND 

Chi phi thug thu nhp doanh nghip hoãn 1i phát sinh 
tr cac khoãn chênh lêch tam thôi chiu thug 

63.479.209 (1.169.446.155) 

Chi phi thué TNDN hoãn 1i 63.479.209 (1.169.446.155) 
F 
p 
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1 CONG TY CO PHAN CAP NU'€IC CHQ WN BAO CÁO TAI CHINH 

• 
97 Pham Hthi Clii, Phi.xyng 12, Quân 5, TP.HCM Cho nãm tài chinh kt thüc ngày 3 1/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP) 

• 
(Các thuyêt minh nay là bó phdn hcxp thành và cdn dwcrc dcc dng thai v6i Báo cáo tài chInh,) 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

34. LA! C BAN TREN CO PHIEU 

Nàm 2021 Nám 2020 

Lçri nhun hoc l phãn b cho c6 doug sO' hilu 
cô phiu phô thông (YND) 

27.730.376.763 27.955.441.891 

TrIch qu5 khen thi.r&ng, phüc lcii (VND) (*) (10.276.877.628) (10.360.937.858) 

S binh quân gia quyn cüa c phiu dang kru 
hành trong nãm (CP) 

13.000.000 13.000.000 

Lãi co' bàn trên c6 phiu (VND/CP) 1.343 1.353 

(*) Cong ty dä trich qu khen thuâng, phüc 1çi nãni 2020 can c(r theo Nghj Quyt s 1 1/NQ- 1 

u
DHDCD ngày 27/04/202 1 cia Dai  hi dng C dOng thLrmg niên näm 2021. Can cir theo Ngh 

quyêt, Cong ty thirrc hin trIch Ip qu$ khen thrO'ng phñc loi nãm 2020 theo t' 1 37,06% ting 

• 1çi nhun sau thug ch.ra phân ph6i lily k dn 31/12/2020. Do do, s trIch qu khen thu&ng phüc 
lqi ding d tInh lãi co bàn trén c phiu trong nãm 2020 chi bao gm phn trIch tuong áng trén 

• lçii nhun sau thug cüa näm 2020 là 10.360.937.858 dng. Cong ty dä diu chinh s& lieu so sánh 
cho näm tài chinh kt thtic ngày 31/12/2020 khi tInh lãi ca bàn trên c phiu. 

• 
Ngoài ra s trIch qu khen thuàng phüc igi cho nãm 2021 là s tam  tInh trên ca sâ 36% Igi — 
nhuân sau thu näm 2021 và qu thu&ng ngu&i quàn 1' Cong ty là 1,06% igi nhu.n sau thus can 

• c(r theo Nghj quyt s 1 1/NQ-DHDCD ngày 27/04/2021 cüa Dai  hi ding c dông thix&ig niên 

näm 2021. 
I 

35. LA! SUY GIAM TREN CO PHIEU 
I 

Cong ty không cO các c6 phiu ph thông tim nãng có tác dng suy giâm nén Iäi suy giãm trén 

• c phiu di.rgc tInh bang läi Co bàn trén c phik. 

• 36. CHI PH! SAN XUAT KINH DOANH THEO YEu TO 

• Näm 2021 Nãm 2020 

• 
VND  

Chi phi ni.râc sach 815.890.934.104 824.715.615.544 

Chi phi nguyen lieu, vt 1iu, CCDC 6.611.346.363 9.011.665.881 

• Chi phi nhân cong 137.475.690.946 131.497.603.913 

Chi phi kh.0 hao tài san c djnh 45.554.850.468 45.639.073.406 

• Thu& phi và 1 phi 108.606.601 144.686.909 

• 
Chi phi dir phOng 2.375.283.942 1.449.955.155 

Chi phi djch vii mua ngoài 41.355.002.923 44.032.066.098 

• Clii phi bAng tin khác 76.522.937.045 88.979.344.589 

• Cng 1.125.894.652.392 1.145.470.011.495 

• 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON 
97 Phm Hftu Chi, Phiixng 12, Qun 5, TP.HCM 
THUYETMINH BAO cAo TAI CHfNH (TIEP) 
(Các lhuyêl rninh nay là bti  phçn hçp thành và cdn ducic dQc ding thai vái Báo cáo tài chInh) 

37. BAO CÁO BO PHiN 

BAO cAo TA! CHINH 
Cho näm tái chInh kt thOc ngày 31/12/2021  

Báo cáo b phn theo Iinh vyc kinh doanh: 

Näm 2021 

Doanh thu thuAn tir ban hang vâ cung cp dch viii 

GIá vn b phn 

Kt qua kinh doanh theo b phn 

Cung cp nirtrc sch 
VND 

Dich vu khác 
VND 

Cng 
VND 

1.137.672.216.765 

(1.033.197.227.170) 

16.774.459.562 

(9.148.017.307) 

1.154.446.676.327 

(1.042.345.244.477) 

104.474.989.595 7.626.442.255 112.101.431.850 

Chi phI ban hang và chi phi quán 1' doanh nghip (82.156.296.924) (1.211.357.243) (83.367.654.167) 

Lçri nhun tIr hot dng kinh doanh 22.318.692.671 6.415.085.012 28.733.777.683 

Doanh thu hoat  dng tài chInh 5.447.840.115 5.447.840.115 

Chi phi tài chInh (3.705.574.116) (3.705.574.116) 

Thu nhp khác 5.098.178.625 5.098.178.625 

Chi phI khác (1.256.954.951) (1.256.954.951) 

Tong loi nhun ke toan triroc thue 18.613.118.555 15.704.148.801 34.317.267.356 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành (3.382.581.624) (3.140.829.760) (6.523.411.384) 

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoãn Ii (63.479.209) (63.479.209) 

L9i nh,n sau thul thu nh& doanh nghp 15.167.057.722 12.563.319.041 27.730.376.763 

Tong Tài san 458.366.752.817 

Tong Nçi phãi trã 232.588.754.936 
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CONG TY CO PHAN cAP NUOC CHQ L1N 
97 Phm F1Ou ChI, Phung 12, Qun 5, TP.HCM 
THUYET MINH BAO cÁo TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuyêt minh nay là b5 phn hqp thành và can dwç.rc dQc dông thai vài Báo cáo tài chInh) 

37. BAO CÁO BQ PHAN (TIEP) 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho nAm tãi chinh k& thüc ngAy 31/12/2021  

Báo cáo b phn theo ltnh vc kinh doanh (tip): 

Näni 2020 Cung cAp niróc sch 
YND 

Dich vu khác 
VND 

CEng 
YND 

Doanh thu thun t ban hang và cung cp djch vii 1.156.053.259.159 20.512.769.668 1.176.566.028.827 

Giá vn b phn (1.058.549.485.484) (12.734.777.332) (1.071.284.262.816) 

Kt qua kinh doanh theo b phn 97.503.773.675 7.777.992.336 105.281.766.011 

Chi phi ban hang và chi phi quán 1 doanh nghip (73.017.915.156) (1.295.614.768) (74.313.529.924) 

Loi nhun tir hot dng kinh doanh 24.485.858.519 6.482.377.568 30.968.236.087 

Doanh thu hot dng tài chInh 6.320.629.460 6.320.629.460 

Chi phi tài chInh (3 .207.047.809) (3.207.047.809) 

Thu nhp khác 704.286.296 704.286.296 

Chi phi khác (601.629.480) (601.629.480) 

Tng lçi nhun k toán trithc thud 21.278.810.710 12.905.663.843 34.184.474.554 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành (4.817.346.049) (2.581.132.769) (7.398.478.818) 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hon Iai 1.169.446.155 1.169.446.155 

Lø izhuiii .sau iii iii thu nhjlp doanh izghip 17.63 0.910.816 10.324.531.0 74 27.955.441.891 

Tng Tài san 491.707.477.974 

Tiing Ncr phãi trã 266.401.398.836 
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BAO CÁO TA! CHINH 
Cho nãm tài chInh kêtthñc ngày 3 1/12/2021 

CONG TY cO PHAN CAP NUC CH WN 
97 Pham Hthi ChI, Phi.rông 12, Quan 5, TP.HCM  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH (TIEP) 
(Các thuyét minh nay là b phn hçp thành và cdn dwc dQc dng thai v&i Báo cáo tài chInh) 

38. NHU'NG THÔNG TIN KHAC 

38.1 THÔNG TIN VOl CAC BEN LIEN QUAN 

Mi quan he vöi cdc ben lien quan  

Ben lien quan  

- Tang Cong ty Cp nisOc Sài GOn 

- Cong ty CP TV Giao thông Cong chánh 
- Cty TNHH MTV Cong trInh Giao thông Cong chánh 

- Cong ty CP TV Xây di,rng Cp ni.rOc 
- Cong ty OP Cp ni.râc Nhà Be 
- CN Cp niiâc Tan HOa 

- Xi nghip truyn &n nithc sach 
- Cong ty TNT{H Thi.rccng Mi N.T.P 

- Hi ding Quãn trj và Ban Giám dc 

Miquanh  

Cong ty me 

Cong ty cUng cong ty mc 
Cong ty cüng cOng ty me 
Cong ty cüng cong ty mc 
Cong ty cing cOng ly mc 
COng ty cüng cong ty mc 

COng ty cüng cong ty mc 
COng ty có lien quan vâi thành viên HDQT LI 
Co Onh hi.thng dáng k 

Giao dich vri các ben lien quan Näm 2021 Näm 2020 

YND VND 

1. Tong Cong ty Cp nu&c Sài Gôn 

- Cho thuê TSCD Huyn Binh Chánh 
- Cung cp djch vii khác 

Khoàn giàm trr doanh thu 
- Thuê tài san c dinh và dich vu khác 

- Mua ni.râc sach 
- Thu tin cung cp djch vii 

- Trá tin mua hang, djch vi 

2. Cong ty CP Tir vn Giao thông Cong chánh 

- Mua dich v 
Trã tin mua hang, djch vii 

3. Cong ty CP Tu vn Xãy drng Cp nithc 

- Mua djch vu 
- Trã tin mua hang, djch vi 

4. Cong ty CP Cap nLrOrc Nhà Be 

- Mua hang hóa 
- Trá tin mua hang hóa 

5. Cong ty TNHH ThLrong Mi N.T.P 

- Muay.ttu 
- Trã tin mua vat tix 

4.935. 143 .374 4.864.768.955 

697.644.856 
447.452.397 

41.330.427.922 44.046.661.552 

815.890.934. 104 824.715.615.544 

16.298.809.949 1.815.374.330 

938.564.661.209 875.408.762.662 

787.382.785 622.596.657 

532.375.482 5 18.812.700 

107. 109.949 

45.911.445 129.231.596 

6.099.999 
6.710.000 

J 

1.356.508.220 8.101.205.780 

1.492.159.042 9.79 1. 106.3 58 
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U CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ L(N BAO CAO TA! CHfNH 
97 Phm Hthi ChI, Phr?rng 12, Qun 5, TP.HCM Cho nãm tài chInh kêt thüc ngày 31/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 

• 

• 

• 

• 

(Các thuyét minh thy là b phçn hcp thành và can dupc dQC ding th&i v&i 

38. NHUNG THÔNG TIN KHC (TIEP) 

38.1 THÔNG TIN vffi CAC BEN LIEN QUAN (TIEP) 

S dw vél các ben lien quan 

Báo cáo tài chInh,) 

Tai 31/12/2021 
VND 

Tai 01/01/202 1 
YND 

1. Ting Cong ty Cp nuc Sài Gôn 

• - Phâi thu khách hang 1.712.957.171 12.316.959.482 
- Phãitrãchongthibán 86.793.146.567 123.215.656.252 

2. Cong ty CP Tir vn Giao thông Cong chánh 

- Phãitrãchonguibán 425.339.593 91.594.012 

U 3. Cty TNHH MTV Cong trInh Giao thông Cong chánh 

• - 30.000.000 

4. Cong ty CP TLr van Xây ding Cap ntróc 

- Trátrithcchonguibán 111.342.205 65.430.760 
U 

5. CN Cp nithc Tan HOa 

- Phâitràngi.ribán 10.967.100 

U Thu nhâp cia cdc thành viên quán li chü ch6t 

• Ten Chfrc danh Nãm 2021 Näm 2020 
YND YND 

U - OngHaTrcngNghi ChütjchHDQT 372.317.178 

U - Ong Dang Drc Hin Chii tjch HDQT 72.727.272 72.727.272 
(Dã mien nhim) 

• - OngNguynVanDüng ChCitichHDQT - 519.928.246 
(Dã min nhim) 

- Ong Trân Van Châu TV.HDQT 72.727.272 72.727.272 

• - Ong Trân Quang Minh TV.HDQT 24.242.424 72.727.272 
(D mien nhim) 

• - Ong Lé Huy Hing TV.HDQT 72.727.272 72.727.272 

• 
- Ong Nguyen Thanh Phong TV.HDQT 
- Ong Lê Trçng ThuAn TV.HDQT 

72.727.272 
48.484.848 

72.727.272 

• - Ong Hu5'nh TuAn Anh Giám dc/TV.HDQT 645.755.206 560.373.718 
- Ong Nguyn Anh Kiit Phó Giám dc 484.3 92.309 423.588.601 

U - Ba H Kim Phuçxng Phó Giám dc 484.3 92.309 423.588.601 

• 
- OngHoangThanhBInh Tru&ngBanKimsoat 
- Ba Lai  Thj Thu Tru&ng Ban Kiêm soát 

484.392.309 210.946.154 
212.642.447 

• (Dã min nhiêm) 
- BaNguynThiBãoChâu ThànhviênBKS 36.363.636 36.363.636 

• - BaTnrcrngThiThanhNhung  ThànhviênBKS 36.363.636 36.363.636 

U - Ba LO Thj Kim Xuyn Thành viên BKS 36.363.636 36.363.636 
- Ong Nguyen Ng9c Li.rcrng Thành viên BKS 36.363.636 36.363.636 

U - BaVuThjNhuQuS'nh Ktoántrtxng 483.659.785 412.841.329 

• Cong  3.464.000.000 3.273.000.000 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN BAO CÁO TAI CH!NH 

• 
97 Phm Hliu ChI, Phi.rông 12, Quãn 5, TP.HCM Cho nàm tài chInh kêt thüc ngày 31/12/2021  
THUYET MIMI BAO CÁO TAI cmrm çrlEp) 

• (Các thuyt minh nay là b5pht2n hcp thank và cdn du!crc ã'Qc dng thai vOi Báo cáo tài chInk,) 

fl 38. NHNG THÔNG TIN KHAC (TIEP) 

38.2 CAM KT THUE HOAT DQNG 

fl Cong ty thuê d.t cUa Uy Ban Nhân Dan Thãnh Ph6 H6 ChI Minh lam van phOng lam vic theo 
hcrp dng thuê dt s6 3411HD-TNMT-QHSDD ngày 15/01/20 13. Thông tin cigi th nhu sau: 

- Din tIch dt thué là 1.543,5m2 g6m 19,5m2 ph?m 1 giài và 1.524m2 thuOc  thüa dt s6 4, ti 
• bàn d s 22, phithng 12, Qun 5, ti s 97 Ph?m Hthi Clii, Phtrng 12, Qun 5, Thành ph H6 

• 

5 - Thii h?n  thuê dat: 
+ Din tich d.t pham 10 giâi 19,5m2: thué ngn h?n  hang näm cho dn khi Nhà nuâc thrc hin 

• quy hoch. Cong ty CP Cp nuàc Chcl Lan khOng dtrcic dAu tu xay dirng, khi Nhà rnthc thi,rc 
hin quy hoach Cong ty phâi chip hành giâi tOa theo quy djnh; 
+ Din tIch không phm 10 giâi 1.524m2: k tü ngày 16/01/2007 dn ht ngày 01/01/2046. 

- PhLrcmg thüc np tin thuê dat: Thanh toán tiên thuê dt hang nàm. 

38.3 NHCJNG KHOAN NQ TIEM TANG 

A 
Không cO khoán nç tim tang nào phát sinh tlr nhng si,r kiin  dA xây ra có the ãnh hithng den 

• các thông tin cIA ducic trinh bay trong Báo cáo tài chInh ma Cong ty không kim soát ducc hoc 
chua duçic ghi nhn. 

38.4 NHIYNG SII K1N PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TA! CHINH 

• 
Không phát sinh bt k' sr kin nào sau ngày kt thñc nãm tài chInh Co th ãnh hixông dn 
thong tm cIa dtrcxc trinh bay trong Bao cao tai chrnh cung nhu co hoac co the tac dung dang ke 

• dn hoat dng cüa Cong ty. 

• 38.5 THONG TIN HOAT DONG  LIEN  TUC 

• Không CO bt k' sir kiin  nào gay ra sr nghi ngi Ian v khâ nang hoat dng lien ti,ic và Cong ty 
.	 khong có ' djnh cling nhi.r buOc  phâi ngirng hoat dOng, hoc phãi thu hcp dáng k quy mô hoat 

dng cüa mirth. 

• 

S 

• 

• 

U 

• 

U 

S 

S 
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Chi phi trà tru&c ngAn h 
Dâu tir gop vOn vào dan vj khác 

Du tr nm gic den ngày dáo han 

Chi phi trã tnrác dài han 

Phài trà ng&n han  khác 

Phài trâ dài han khác 

4.483.164.654 

8.330.000 

67.890.350.135 

5.028.294.609 

10.630.692.497 

(2.196.336.662) 
8.330.000 

(8.330.000) 

2.196.336.662 

4.452.320.683 

(4.452.320.683) 

2.286.827.992 
8.330.000 

70.086.686.797 

9.480.615.292 

6. 178 .371.814 

151 
253 

255 

261 

319 

337 

CONG TY cO PHAN CAP NUOC CHQ WN BAO CÁO TAI CHIINH 
97 Pham HQu ChI, Phixông 12, Qun 5, TP.HCM Cho nãm tài chInh kt thic ngày 3 1/12/2021  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các rhuyët minh nay là bOphdn h9p thành và ccn thzcrc dQc &ng th&i vol Báo cáo tài chInh,) 

39. SO LIU SO SANH 

St Iiu so sánh trên là s' lieu trën Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2020 
cüa Cong ty dã thrcic kiêm toán. 

Mt s chi tiêu so sánh d di.rçic trinh bay li nhu dtrcic nêu tai  thuyt minh s 34, 35 cña Thuyt 
minh Báo cáo tài chInh và dugc phân loai lai  cho phü hcip vài ni dung chi tiêu/tài khoán, chi 

tit nhu sau: 

Chi tiêu trên Ma Tai ngày Phân loai li Ti ngày 
Bãngcãndôikêtoán so 31/12/2020 31/12/2020 

(Ba kiém toán) (Sau phân loi lvi) 
VND VND YND 

Chi tiêu trên Ma Näm 2020 Näm 2020 
Báo cáo kt qua s (Theo BCTC dã diryc kim toán) (Sau diu chinh) 
hot dng kinh doanh VND/ c phiu VND/ c phiu 

Lãi ca bàn trên c phiu 70 1.394 

Lãi suy giãxn trên c phiu 71 1.394 1.3 53 

Mt s thuyt minh dã duqc trInh bay lai  cho phü hçp, chi tit nhu sau: 

Chi phi quãn 1 doanh nghip 

Nám 2020 
YND 

(Ba kiêm toán) 

Nám 2020 
YND 

(TrInh bay Ii) 

- Thuë, phi và 1 phi 141.686.909 144.686.909 

- Chi phi thuê dt 1.183.468.800 1. 180.468.800 

Chi phi khác 

Nàm 2020 Nam 2020 
VND YND 

(Ba kiêm toán) (TrInh bay li) 

Chi phi du tix không hoàn vn 6ng cái (79.625.303) (27.452.987) 

Chi phi thanh l cong cit diring cii 8.000.000 

Chi phi khác 52.282.982 8.110.666 
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TuttnAnh Vu Thj Nhu Qu3'nh 

Tp.HdC 

K loan trtröng 
CONGTY 

CO PHAN 
cA'p  NLfOC 

CHçJ Lci 

C 

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN BAO CÁO TA! CHIINH 
97 Pham Hthi Chi, Pfuring 12, Qun 5, TP.HCM Cho närn tãi chInh kêtthüc ngày 31/12/2021  

THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuyét minh nay là bO phán hcip thành và ccn thiçc dQc dng thai v&i Baa cáo tài chIn/i,) 

39. SO LIEU SO SANH (TIEP) 

Chi phi san xuât kinh doanh theo yu t 

Näm 2020 
VND 

(Da kiêm toán) 

Nãm 2020 
VND 

(Trinh bay li) 

Chi phi nthc sach 824.715.615.544 824.715.615.544 

Chi phi nguyen 1iu, vt Iiu, CCDC 9.139.447.126 9.011.665.881 

Chi phi nhân cong 131.585.301.467 131.497.603.913 

Chi phi khAu hao tài san c djnh 45.639.073.406 45.639.073.406 

Thu& phi và ie phi 144.686.909 

Chi phi dir phOng 1.449.955.155 

Chi phi djch vii mua ngoâi 61.515.109.604 44.032.066.098 

Chi phi bang tin khác 72.875.464.346 88.979.344.589 

Cong 1.145.470.011.493 1.145.470.011.495 

NgirM 1p  biu 

Phan Thj Xuân Dào 
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