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CONG TY CO PHAN CAP NUC CHQ LO'N 

BAO CÁO TAI dHIT BA BUQC KIEM TOAN 

Cho ky kê toán närn kt thüc ti ngãy 31 tháng 12 näm 2020 
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a 
a CONG TY cO PHAN CAP NUOC CHQ LN 

s6 97, duông Phm Hu Chi, qun 5, thành phó H ChI Minh 

a 

a 

a 
Ban Giám dc Cong ty C phn Cp ntthc Chçi Lan (sau day gi tat ià "Cong ty") trInh bay Báo cáo nay 
cüng vOi Báo cáo tài chInh c0a Cong ty cho k' k toán nãm kêt thüc tai  ngày 31 tháng 12 nAm 2020 dã 

thrcic kim toán. 

HQI BONG QUAN TRI vA BAN BIEU HANk!, QUAN L 

Hi dng quán trj và Ban diu hành, quân l Cong ty trong näm và dn thO dim 1p Báo cáo nay gm: 

I 
Ho và ten Chic vu 

Hi dng quãn trj 

a OngNguyén Van Dung Chü tjch 06/6/2017 

I
Ong HuS'nh  Tun Anh Thành viên 27/4/2018 

Ong Dang Drc Hin Thành vién 06/6/20 17 

Ong Trn Quang Minh Thành viên 06/6/2017 

• Ong Nguyn Thanh Phong Thánh viên 06/6/2017 

Ong Lê Huy HOng Thành vien 06/6/20 17 

Ong Trn Van Châu Thânh viën 06/6/2017 
I Ban kiein soat 

I Ba Lai  Thj Thu Tnràng ban 06/6/20 17 30/6/2020 

a
Ong Hoàng Thanh BInh Tnrâng ban 30/6/2020 

Ba Duang Qunh Nga Uy vién 06/6/20 17 04/9/2019 

Ba Trtrcmg Thi Thanh Nhung Uy vién 06/6/20 17 

I Ong Nguyn Ngoc Lirong Uy viên 06/6/20 17 

• Ba Lê Thi Kim Xuyn Uy viên 06/6/20 17 

a
BaNguyn Thj Bâo Châu Uy viên 23/12/20 19 

Ban Gidrn doAc 

I Ong Hunh TuAn Anh Giám dc 27/4/2018 

a
OngNguyn Hfru Hip Phó Giám dc 06/6/2017 15/3/2019 

Ba Lê Thi Thanh Tam Phó Giám dc 06/6/2017 22/4/2019 

a OngNguyn Anh Kit Phó Giám d6c 15/3/2019 

Ba H m: Kim Phixcmg Phó Giám dc 01/7/2019 

Ba VO Thj Nhtr QuS'nh K toán tnràng 06/6/2017 

BiI DIN PHAP LUAT 

I NgxO'i dai  din theo pháp lutt cOa Cong ty trong näm Va cho dn th0i diem lop Báo cáo nay là ông 

a
HuS'nh Tuân Anh chirc danh Giáin dod Thành viên Hi dông quán trj Cong ty. 

a
KIEM TOAN VIEN 

Cong ty TNHH Kim toán và Tr vn Dt Vit (Vietland) dã &rcYc chi djnh kim toán Báo cáo tài chmnh 
cho kS'  ke toán näm két thOc tai  ngày 31 thang 12 näm 2020 cOa Cong ty. 

I 
a 2 

a 

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

Ngày bá nhiêrn Ngày mien nhiêm 



Thay mt Ban Giám d& U 

U 

U 

U 
U 

U 

U 

U 
a 

U 

U 
U 
U 
U 

I 

ANH - Giam doc 
i-i6 ChI Minh, ngày 23 tháng 03 näm 2021 

U 

U
CONG TY CO PHAN CAP N1J5C CH1 L1N 
s6 97, dung Ph?m Hu ChI, qun 5, thành ph H Clii Minh 

BAO cÁo CUA BAN GIAM DOC (tip theo)  

• TRACH NIIIEM CUA BAN GIAM BOC 

Ban Giãm d6c Cong ty chju trách nhim v vic 1p Báo cáo tài chinh phãn ánh trung thc và hqp 1' tInh 
• hInh tài chInh, k& qua hoat dng kinh doanh, tInh hlnh liru chuyên tin t cüa Cong ty trong nAm. Trong 

vic 1p Báo cáo tài chinh nay, Ban Giám dOe Cong ty cn phái: 

Lija ch9n các chInh sách k toán thIch hqp và áp dung các chmnh sách nay mOt  cách nht quán; 

• Thrc hin các phán doán vá cac uâc tInh mt each then trcng; 

U • Cong b6 các ChuAn mrc k toán phái tuân theo trong các vn d tr9ng yu dtrqc cOng b và giãi trInh 
trong Báo cáo tài chInh; 

Lp Báo cáo tài chInh dra trén cci sâ boat dng lien tiic trir trut1ng hcip không th giá dlnh  rang Cong 

U ty së tiép tic hoat dng lien tiic. 

U
Ban Giám d6c COng ty dam bão rAng, Cong ty dA tuãn thCi cac yêu can néu trén khi 1p Báo cáo tài chInh; 
các s6 k toán thIch hçip &rçic luu gilt dAy dü d phãn ánh ti bat k' thyi diem nào, vài mrc d chinh xac 

• 
hqp 12 tInh hInh tài chInh cüa Cong ty va Báo cáo tài chInh dtrçrc Ip tuãn thu các Chuãn mirc ké toán 
Vit Nam, Ch d kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh hin hãnh có lien quan t3i Vit Nam. 

B Ban Giám dc Cong ty cUng chju trách nhim trong vic báo v an toàn tài san cüa Cong iy vá do do dA 
thirc hin các bin pháp thIch hcip d ngãn chän và phát hin các hãnh vi gian 1n va các vi phm khác. 

CONG BO CUA BAN GIAM DOC 

Theo kin cüa Ban Giám dc, Báo cáo tài chInh dä phán ánh trung thrc và hcip 1 tInh hInh tài chInh 
• cüa COng ty tai  ngày 31 tháng 12 näm 2020, kt qua hoat dng kinh doanh, tInh hInh liru chuyen tiên t 

cho k5' k toán näm kt thuc cüng ngày, phu hçrp vài các ChuAn mrc k toán Vit Nam, Ch d ké toán 
N doanh nghip Vit Nam và các quy djnh hin hânh cO lien quan tai Vit Nam. 

U 3 

U 



U 

Vi et I an d 02 Huynh Khuong Ninh Street 
District 1, Ho Chi Minh City 

I L m ted
Tel: (84-28)39105401 

S: 01 10/2021/BCTC-KTV Fax: (84-28) 39105402 
• Email: vietland@vietlandaudit.com.vn  

U 

P BAO CÁO KIEM TOAN DQC LiP 
F 

KInh gui: QU cC) BONG, HQI BONG QUAN TRJ vA BAN GIAM DOC 

CONG TY CO PHAN CAP N11C CHV LON 
U 
R

Cháng tôi dã kim toán Báo cáo tài chInh kern theo cüa Cong ty C6 phAn Cp nuâc Chcir Lôn, dixçic 
1p ngày 23 tháng 03 näm 2021, tir trang 6 dn trang 43 bao gôm Bang can dM k toán tai ngày 31 

• 
tháng 12 nAm 2020, Báo cáo két qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo liru chuyên tién t cho k' ké toán 
näm két thüc cüng ngày và Bàn thuyOt minh Báo cáo tái chInh. 

Trách nhiçm cua Ban Giam doc 

• Ban Giám dec COng ty chju trách nhim ye vic 1p và trInh bay trung thrc và hcip 1 Báo cáo tãi 
. chInh cüa Cong ty theo Chuân mvc  k toán, Ché d ké toán doanh nghip Vi@ Nam và các quy djnh 

pháp 1 có lien quan den vic 1p vatrinh bay Báo cáo tài chInh và chju trách nhim ye kiêm soát nOi 

U
hi ma Ban Giám doe xác djnh là can thi& dé darn bâo cho vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh 
khong có sai sot trong yêu do gian Ian hoAc nhm lan. 

R Trách nhiêm cüa Kiém toán viên 

I Trách nhim cUa Chüng tôi là dua ra kin ye Báo cáo tài chInh dra trên két qua cüa cuc kiém toán. 
Chüng tOi dA tiên hành kiêm toán theo các Chuân mirc kiém toán Vit Nam. Các chun mrc nay yOu 

• câu Chüng tôi tuân thi chu.n mirc và các quy djnh ye dao  dire nghe nghip, 1p  ké hoach và th%rc hin 

U
cuc kiOm toán dO d?t thrqc sir dam bão hcp l vO vic lieu Báo cáo tài chInh cüa Cong ty cO cOn sai 
sot trpng yOu hay khOng. 

U Cong vic kim toán bao gem thrc hin các thu tiic nhm thu thp các bang chirng kiém toán và cac 

U
so lieu va thuyét minh frOn Báo cáo tài chmnh. Các thu ttc kiOm toán &rqc lra chçn dra trOn xOt doán 
cüa kiém toán viOn, bao gôm dánh giá rüi ro cO sai sOt trQng yOu trong Báo cáo tài chInh do gian ln 

U
hoc nhâm lan. Khi thrc hin dánh giá các rUi ro nay, kiém toán viOn dã xem xét kiém soát ni b cüa 
Cong ty lien quan den vic 1p  và trInh bay Báo cáo tài chInh frun thrc, hqp 1' nhAm thiét ké các thu 

• 
tiic kiérn toán phü hqp vâi tInh hinh thirc té, tuy nhiOn khong nhm mc dIch dua ra kiOn vO hiu 
qua cüa kiêm soát ni b ciia Cong ty. Cong vice  kiOm toán cüng bao gôm dánh giá tInh thich hçip cüa 

• 
các chInh sách kO toán dixqc áp ding và tmnh hp l ciia các uàc tInh ké toán cüa Ban Giám dec cong 
nhtr dánh giá vic trInh bay téng thO Báo cáo tài chInh. 

Chüng tOi tin tuâng rang các b&ng chirng kiém toán ma ChiThg tôi da thu thp duc là day dü vã thIch 
hçip lam ca s cho kién kiém toán ciia Chüng tôi. 

L Y kién cüa Kiém toán viên 

• Theo kin cüa Chiing tOi, Báo cáo tài chInh dA phin ánh trung thirc và hccp 1, trOn các khia c?nh 
trng yOu tInh hInh tài chInh cOa Cong ty Ce phe.n Cap ntràc Chçr Lan ti ngày 31 tháng 12 nAm 2020, 

• cUng nhtr kOt qua hoat dng kinh doanh, tlnh hInh ltru chuyOn tiàn t cho k5' ké toán näin két 
cüng ngày, phñ hçip vói Chuen mirc kê toán, Ché d kO toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh 

I pháp I cO liOn quan dn vic Ip và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

U 
U 
B 
a 4 
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U BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP (tip theo) 

S 

U 

U 

U 

U 

a 

I 

a 

Thành ph H ChI Minh, ngày 23 tháng 03 nàm 2021 

Cong ty 1-' toán - Tu vn iMt Vit 

e COGTY i- 
c'i T 

NGUYEN - Phó Tong Giám dc NGUYEN NAM ANH - Kiêm toán viên 
I So Giây CN DKI-fN kiêm toán: 0787-2018-037-1 So Giây CN DKHN kiém toán: 42 18-2018-037-1 

I Noinhân:  

- Nhi.rtrên 
U - Luu Vietland 

U 

U 

U 

I 

I 

U 

I 

I 

I 

U 

I 

a 

a 

a 

U 

U 

I 

a 

I 
a 
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a 
CONG TY cO PHAN CAP N!S(C CH LON 

• S 97, dtrcng Pham Hllu Chi, qun 5, thãnh ph H Chi 
BAO cÁo TAI CHfNH 

• Cho k k toàn nm két thüc ngày 31 tháng 12 näin 2020 

• BANG CAN DOI KE TOAN 
T9i ngày 31 thàng 12 näni 2020 

CHI TIEU Ma s 
Thuyet 

rninh So cui närn 

MAU B O1-DN 
Dm v$ tinh: VND 

Se du 

A. TAI SAN NGAN H3N 100 2 14.504.567.754 142.349.937.835 
I. Tin và các khoãn tu'ong dirong tién 110 V.1 26.485.599.074 64.195.166.006 

1. TiM 111 26.485.599.074 20.145.979.406 
2. Các khoãn tuang duang tiM 112 44.049.186.600 

LI. DM tirtài chInh ngn hn 120 V.2a 114.519.857.076 17.538.692.295 
D&utunmgilldénngaydàohn 123 114.519.857.076 17.538.692.295 

III. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 47.876.834.211 36.085.187.128 
1. Phãi thu ng&n hn cüa kháeh hang 131 V.3 44.149.624.806 30.247.394.591 
2. Trã truclrc cho nguii bàn ngân hn 132 V.4 3.492.427.321 6.974.169.150 
3. PhàithungMhnkhac 136 V.5a 5.013.101.467 2.191.987.615 
4. Dr phông phâi thu ngân hn khó dôi 137 V.6 (4.778.319.383) (3.328.364.228) 

IV. Hang ten kho 140 V.7 15.864.354.999 17.620.798.911 
Hang ten kho 141 15.864.354.999 17.620.798.911 

V. Tãi san ngàn han  khIc 150 9.757.922.394 6.910.093.495 1 
i ChiphItratruacngé.nhn 
2. Thué GTGT dircyc khAu tth 

151 
152 

V.8a 4.483.164.654 
5.274.757.740 

3.688.895.892 
3.221.197.603 

)) 

B. TA! SAN DAI H*N 200 277.202.910.220 276.513.706.643 
I. Cic khoãn phãi thu dài hn 210 8.292.634 8.292.634 

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

LI. Tài san ce dnh 220 204.659.356.110 206.393.165.553 
1. Tài san c djnh hQii hinh 221 V.9 203.793.970.107 205.384.093.362 

Nguyen giá 222 793.896.356.043 755.413.510.123 
Giá fri hao mon 1u51  Id 223 (590.102.385.936) (550.029.416.761) 

2. Tài san c dnh vô hInh 227 V.10 865.386.003 1.009.072.191 
Nguyen giá 228 6.666.544.666 6.273.444.666 
Giá lrj hao mOn lu5Y 11 229 (5.801.158.663) (5.264.372.475) 

III. Bt dng san du tir 230 

IV. Tài san d?rdang dài han 240 V.11 4.636.581.341 6.167.635.291 
hi phi xây drng ca bàn do dang 242 4.636.581.341 6.167.635.291 

V. Bu hr tui chInh dài hn 250 V.2b 8.330.000 8.330.000 
Du tix né.m gill den ngày dáo han 255 8.330.000 8.330.000 

VI. TIj san dài han khãc 260 67.890.350.135 63.936.283.165 
Chi phi trã truOc dài han 261 V.8b 67.890.350.135 63.936.283.165 

TONG CQNG TA! SAN 270 491.707.477.974 418.863.644.478 

a 

• Báo cáo nay ía mt b5phn hcip ihành cüa Báo cáo îàí chinh vàphài dirçrc dQc kern vãi Thuylt minh Báo cáo iài chinh 
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U'NH TUAN ANH 
Gum d6c 

U 

CONG TY cO PHAN CAP NUOC CHQ L(IN 
s6 97, duong Ph?m HUu ChI, qun 5, thành ph6 H Chi Minh 
BAO cÁo TAL CHINH 

a
ChokS' kétoán nam két thOc ngãy 31 thang 12 nm 2020 
Bang can aM k toán (tip theo) ________________ 

CHI TIEU Ma s 
Thuyet 
minh s6 cu61 nam St,dâu narn 

C. NPHAITRA 300 266.401.398.836 198.520.414.182 
• NçrngAnhn 310 211.404.787.348 150.968.168.281 
1. Phãitrãnguôibánngnhn 311 V.12 130.724.031.035 91.304.142.779 
2. Ngtrii mua trâ tin truàc ngn hn 312 V.13 17.139.942.616 8.970.627.662 
3. Thud vã các khoãn phài np Nhà nuàc 313 V.14 14.099.174.000 14.425.267.719 
4. Phãi trâ nguôi lao dng 314 22.870.974.366 10.305.303.223 
5. Chi phi phái trá ngän hn 315 V.15 6.804.085.758 9.971.429.682 
6. Phãi trã ngân hn khâc 319 V.16a 5.028.294.609 5.852.225.839 
7. Vay và nq thuê tãi chfnh ng.n hn 320 V.17a 7.993.845.921 5.615.559.054 
8. Qu khen thixông, phOc lcii 322 V.18 6.744.439.043 4.523.612.323 

II. Nq dài hn 330 54.996.611.488 47.552.245.901 
1. Phaitradaihankhác 337 V.16b 10.630.692.497 14.383.187.136 
2. Vay và nçf time tài chfnh dãi hn 338 V.17b 44.299.870.692 31.933.564.311 
3. Thus thu nhp hoAn 10i phAi trA 341 V.19 66.048.299 1.235.494.454 

D. VON CHU St HOU 400 225.306.079.138 220.343.230.296 
I. V6n chü so hOu 410 V.20 225.306.079.138 220.343.230.296 

1. V6n gop cUa chü sà hu 411 130.000.000.000 130.000.000.000 
CphiEuphd thông có quyn biu quyt 411a 130.000.000.000 130.000.000.000 ) 

CphiEurtudãi 411b - - T 

2. Qu' du tu phAt trin 418 63.849.723.527 63.849.723.527 C 
3. Lçii nhun sau thus chua phAn phi 421 31.456.355.611 26.493.506.769 

Lcii nhudn sau thué chztaphdnphOi lüy Ice den cuôi k 
trzthc 421a 3.500.913.720 942.434.827 
Lqi nhudn sau 1hu chwaphánph6i /çs) thy 421b 27.955.441.891 25.551.071.942 

H. Ngun kinh phi vA qu khâc 430 

TONG CQNG NGUON VON 440 491.707.477.974 418.8(3.644.478 

ThAnh ph H CM Minh, ngy 23 thang 03 nAm 2021 

NGUYEN THI KIM LOAN 
Ngir&i lap bih 

Báo cáo nay là met be phen hc,p thành ca Báo cáo ía! chlnh và phài dttç'c dQc kern vol Thuyit minh Bdo cáo là! chinh 
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a 
a 

CONG TY Co PHAN CAP NUYC CH LON 

• S 97, duàng Pham Hiru Chi, qun 5, thành phó H Chf Minh 

BAO CÁO TAI CI-IiNH 
Cho k k toán narn k& thüc ngay 31 thang 12 nàm 2020 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG JUN11 DOANH 
Cho k' k toán nAm kt thiic ngày 31 tháng 12 nAm 2020 

CHI TIEU MA S6 

Thuyt 
minh NAm nay 

MAU B 02-DN 
Don vi tinh: VND 

NAm truóc 

1. Doanh thu ban hAng vA cung cp dich vi 01 1.177.743.359.088 1.067.925.326.526 

2. CAckhoAngiãmtthdoanhthu 02 1.177.330.261 835.327.561 

3. Doanh thu thun v bAn hAng vA cung cp dch vii 10 VI.1 1.176.566.028.827 1.067.089.998.965 

4. Giáv6nhàngban 11 VI.2 1.071.284.262.816 972.801.343.889 

5. Lçi nhun gjp v bAn hAng và cung cp dich vu 20 105.281.766.011 94.288.655.076 

6. Doanh thu hoat dOng tài chInh 21 VI.3 6.320.629.460 4.764.373.547 

7. Chi phi tAi chinh 22 VI.4 3.207.047.809 2.827.285.938 
Trong do: Chi phi Mi vay 23 3.207.047.809 2.827.285.938 

8. Chi phi ban hang 25 VI.5 24.900.621,186 20.761.677.458 

9. Chi phi quAn 1 doanh nghip 26 VI.6 49.412.908.738 43.980.205.077 

10. Lçi nhun thun tu hot dng kinh doanh 30 34.081.817.738 31.483.860.150 .3 

11. Thu nhp khác 31 704.286.296 6.497.028.778 

12. Chi phi khác 32 601.629.480 3.3 15.239.239 

13. Lçri nhun khAc 40 VI.7 102.656.816 3.181.789.539 

14. lông Iqi nhun k toAn truc thud 50 34.184.474.554 34.665.649.689 

15. Chi phi thud thu nhp doanh nghiip hin hành 5! VI.8 7.398.478.818 10.691.929.758 
U 

16. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn Iti 52 V.19 (1.169.446.155) (1.577.352.011) 

17. Lçri nh4n sau thud thu nhp doanh nghip 60 27.955.441.891 25.551.071.942 

18. Ui co bAn trên C6 phiu 70 VI.9a 1.394 1.247 

19. LAi suy giAm trén Co phiu 71 VL9b 1.394 1.247 

Thành ph6 H6 Chi Minh, ngày 23 tháng 03 nam 2021 

NGUYEN TH! KIM LOAN VU THI NHIJ QU'NH ''NH TUAN ANH 
Ngu*i Ip  biêu K toAn trtröng Gum d6c 

Báo cáo này/à rn5t b5phn hqp thành czia Báo cáo tai chinh và phOi duqc dQc kern vài Thuyt rn/nh Báo cáo Éàì chInh 
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NGUYEN TM! KIM LOAN 
Ngiroi Ip biu 

CONG TV CO PHAN cAP U& CHV lEN 

só 97, duOng Pham Htu Chi, qun 5, thành ph H6 ChI Minh 

BAO CÁO TA! CHiNH 
ChokktoMnImketth0Cflgày31 thOng 12 nrn 2020 

BAO CÁO LIIU CIIUYENTLENT 
(Theo phtrong pháp gián tip) 

Clio k k loOn nOrn kt thüc ngày 31 thIng 12 nOm 2020 

MAs 
'Ihuyét 

minh NOm nay 

MAU B 03-DN 
Don vj tinh: VND 

N/sm trir/src 

01 34.184.474.554 34.665.649.689 

02 45.639.073.407 47.041.617.343 

03 1.449.955.155 1.113.628.459 

05 (6.409.149.963) (4.271.478.356) 

06 3.207.047.809 2.827.285.938 

08 78.071.400.962 81.3 76. 703.073 

09 (13.698.264.611) (11.926.458.974) 
tO 1.756.443.912 (1.325.473.124) 

11 45.165.708.983 (11.466.699.401) 
12 (4.748.335.732) (5.082.290.857) 
14 (3.339.634.364) (2.536.403.404) Ji 

15 (8.915.659.903) (8.483.513.402) 
16 13.220.000 54.915.000 
17 (7.134.986.325) (4.346.962.597) II 

20 8 7.169.892.922 36.2 63.816.314 4. 

21 (33.967.915.949,90) (42.875.407.566) 

22 213.636.364 110.000.000 

23 (210.719.997.760) (76.518.979.328) 

24 113.738.832.979 109.577.040.267 

27 4.723.731.696 5.123.679.959 
30 (126.011.712.6 71) (4.583.666.668) 

33 20.283.473.248 15.266.862.379 
34 (5.538.880.000) (4.909.880.000) 
36 (13.612.340.431) (10.304.269.545) 
40 1.132.252.817 52.712.834 

50 37.709.566.932) 3 1.732.862.480 

60 64.195.166.006 32.462.303.526 

61 

70 V.1 26.485.599.074 64.195.166.006 

Cm TIEU 

I. Lint chuyn tin tfr hoyt dung kinh doanb 
1. Lçn nhun lrwác thul 
2. Diiu chlnh c/so cdc k/soOn 

- Khu hao TSCD vO BDSDT 
- CIc khoIn di,r phong 
• Ui, I hr hoat dng du tu 
- Chi phi lãi vay 

3. Lpi nhiqln lfr hogs d3ng k/nh doanh Irwöc 1/say dOi vdn luu 
dng 

- Tang, giOm cOc khoãn phOi thu 
- Tang, giOm hang tsn kho 

- Tang, giãm dc khoOn phOi tn (Khong k Iäi vay phIl tn, thus 
thu nhp doanh nghip phIi np) 
- Tang, giOm chi phi tn truàc 
- Tin 1/si vay dl trI 
- Thus thu nhp doanh nghip da nOp 
- Tin thu khIc hr hoat dng kinh doanh 
- Tin chi khIc cho hoat dOng  kinh doanh 
Luu cIzuyn 1in thudn lit hoçst dng kinh doanh 

.A • A 
II. Lint chuyen tien tin hoat dçng dau tin 

1. Ti&n chi d mua sam, xly drng TSCD và dc tli s/sn dli hn khIc 

2. Ti&n thu hr thanh 1, nhuçrng bIn TSCD vI dc tAi s/sn dli hn khlc 

3. Tièn chi cho vay, mua dc cOng ci,i nq eisa don vi khlc 

4. Tin thu hÔi cho vay, ban lai c/sc cong cs nçi cisa don vj khlc 

5. Tin thu 1/si cho vay, ci tOc v/s Iqi nhun ducic chia 
Luu chuyhs tiln ElisiOn fit hog! dng sthu 1w 

III . Liru chuy/sn tin tin boat dung tIi chInh 
1. TiMthutirdivay 
2. Tin tn/s ncr gc vay 
3. C6 tan, lçvi nhu0n  dl trl cho chit sir hitu 

Lwu chuyn fin ihudn lit hogs d3ng 10/ c/s/nh 

Lint chuyn tin thun trong k 

Tin v/s tirong throng tin du k3' 

Anh hsthng cita thay d61 t5' gil hi do/si quy d6i ngoai t 

Tin v/s hrong dirong tin cui k3' 

Thành ph6 Ht Chi Minh, ngly 23 thOng 03 n/sIn 2021 

VU TH! NUIX QUS'NH 
KtoIntrirorng 

Báo cáo nay là ,ncit b5 phz hQp  thành cüa Báo cáo iài chinh và phOi durc dQc kern vOl Thuylt mm/s Báo cáo à/ chin/s 
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a 
I CONG TV CO PHAN CAP NIJOC CH(J L(N 

S 97, dung Pham Hiku ChI, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 

I 
a 

a 

I 
U 
a 

I 
U 
I 
a 

a 

I 
I 
a 

I 
U 
I 
I 
I 
U 
U 
a 

a 

U 
a 

I 
9 
U 
U 
U 
a

Thuy& minh nay là mç5t b3 ph2n hcip thành và drcrc dc cling vái Báo cáo tài chInh 

a

10 

2. Linh vuc kinh doanh 

Linh vrc kinh doanh cüa Cong ty là thirong rnai,  djch v11. 

I. DAC DIEM H04T DQNG CUA CONG TV 

1. llInh thfrc s hiru vn 

Cong ty C ph.n Cp ntràc Ch Lan (tOn giao djch: Cho Lon Wasuco JSC) là Doanh nghip &rc 
c phn hóa tr Doanh nghip nhà rnr&c — Chi nhánh cp nuâc Chç Lôn thuc Tong Cong ty cAp 
rnrâc Sài Gôn. Cong ty hoat dng theo GiAy chirng nhn dang k kinh doanh so 4103005924 ngày 
16 tháng 01 nAm 2007 do S KO hoach và Dâu tix TP. Ho ChI Minh cAp. 
Trong uá trInh hogt d5ng, Cong ly dâ dwqc SO id hogch và Ddu lit TP. Hd Chi Minh ca'p bd sung 
các Giáy chzng nhin dOng kj kinh doanh dáng kj5 thay dOi nhw saw 

- GiAy ch(rng nhn dang k kinh doanh dAng k thay d8i ln thu nhAt ngày 02 tháng 06 nAm 2008, 
chuân y vic bô sung mOt  s ngành ngh kinh doanh. 

- GiAy ching nhn dAng k kinh doanh dang k thay d& LAn thu hai s 0304797806 ngày 16 tháng 
05 nam 2012, chuân y vic thay doi ngu?ii c1i din theo pháp lut Ong LO Trcng HiOu thay the Ong 
Pham Manh Due. 

- GiAy chfrng nhn dang k doanh nghip dAng k thay di lAn thcr ba s 0304797806 ngày 18 thãng 
5 nãm 2018, chuAn y vic thay dôi ngithi dai  din theo pháp luât là Ong Hu'nh TuAn Anh thay th r 
Ong LO TrQng Hiu 

c6 phiu cOa Côn ty duçtc phép niOm y& ti Sà Giao djch Chirng khoán thãnh ph H ChI Minh 
theo Quyt djnh so 223/2010/QD-SGDHCM ngày 20 tháng 10 nãm 2010 cüa Sâ Giao djch Chung 
khoán thãnh phô Ho ChI Minh vài s luçing 13.000.000 c phiu niOm yAt tlwng üng : 
130.000.000.000 \TND. Ngay 11 tháng 01 näm 2011, eô phiOu cüa COng ty C phAn Cap ntràc Chçi 
Lan dA chInh thfrc dtrqc niOm yt tal S& Giao djch ChIrng khoán thành ph Ho ChI Minh vài ma 
chüng khoán là CLW. 

• V6n diu l : 13 0.000.000.000 VND 

S c phiu : 13.000.000 c phiu 

Mnh giá : 10.000 VND/e phiu 

• Tru s& hot dng 

Dja chi : só 97 duang Pham Hihi Chi, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 

Din thoai : (84-28) 3 9552 354 

Fax :(84-28)3 9550424 

MAsthu :0304797806 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH 
S Cho ky ke toan näm ket thuc ngay 31 thang 12 nàm 2020 

MAU B09- N 



a 
I CONG TY CO PHAN CAP N1f(%C CHV LóN 

s6 97, duing Pham HUu Chi, qun 5, thành pM H Clii Minh 

• BAO cÁo iAi 
Cho kS'  k toán nAm kt thác ngày 31 thang 12 nin 2020 

• Thuyét mirih Báo cáo tài chinli (tip 

a 3. Ngành, ngh kinh doanh 

a 

a

Quãn l, phát trin h tMng cAp turàc, cung kinh doanh nixâc sach  cho nhu cu tiêu dung và 

Tu vAn xây dirng cong trInh cAp nuâc — dan ding — cong nghip (trü: khão sat xây dirng, giám sat 

san xuAt (trén dja bàn discxc phan cong theo quyet djnh cüa Tng Cong ty cAp ni.râc Sài GOn); 

a

thi cong); 

Xây dipig cong trInh cAp nuàc; 
I Thi& k xây dirng cong trInh h tAng k thut do thj; 

U Lp di,r an; 

a

Tham tra thiet ke; 

Tái 1p mt dumg d6i vi cong trinh chuyôn ngãnh cAp nuâc; 
U

Giám sat thi cong xây dirng cong trinh cAp thoát nuàc; 

a Mua ban may móc, thi& bi,  4t tu nganh cAp nuàc; 

a
Dai l k gth hang hóa./. 

a
4. Chu kr san xuAt, kinh doanh thông thirè'ng 

Chu kS'  san xuAt, kinh doanh thông thung cüa Cong ty duqc thc hin trong thñ gian không qua 12 
a tháng. 

a 5. Tuyên b v khã näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 

a S lieu so sánh là s6 lieu cüa Báo cáo tài chInh dà duqc kim toán cho k' k toán näm kt thüc r. gay 
31 tháng 12 näm 2019. 

U 
6. Nhân viên U 

S hrcing nhãn viên cüa Cong ty tai  ngày 31 thang 12 nàrn 2020 là 459 ngirO'i (tai ngày 31 tháng 12 

U nAm 2019: 461 ngtr?ii). 

U H. KY KE TOAN, DON V4 TIEN T SI)' D1JNG TRONG KE TOAN 

U 1. K'ktoán 

a

K' kA toán nAm ca Cong ty bt dAu tir ngày 01 tháng 01 và kt thlic t?i  ngày 31 tháng 12 hang nãm. 

K5' k toán nAm kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 là k' k toán näm thu 14 cCia Cong ty M 
a ngày chinh thtc chuyn sang cOng ty c phA.n. 

U 2. Dn vi tin t sfr diing trong k toán 

a
Dan vj tin t sCr dpng trong k toán là Ding Vit Nam (YND). 

a
rn crnJAN MC vA CHE Do ICE TOAN AP DIJNG 

a i. Chdktoánápdiing 

Cong ty áp d%ing CM d kA toán doanh nghip Vit Nam ban hành theo Thông tu s6 200/2014/TT- U
BTC ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cüa B Tài chInh, Thông ti.r 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 

a

nãm 2016 sra di, M sung mt so diOu cüa Thông tu 200/2014/TT-BTC, các ChuAn m,rc ké toán 

U Thuyit minh nay là m5t b5 phn hqp thành và dwc,c dcc cling vãi Báo cáo tài chin/i 

a 

a 

'S 



CONG TY CO PHAN CAP N1TOC CH(% L(N 
s6 97, dung Pham Hftu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHN}1 
Cho kS'  ké toán nàm kt thüc ngay 31 thang 12 nm 2020 
Thuyét minh Báo  cáo tài  chlnh (tiép theo) _____ 

Vit Nam do B Tài chInh ban hành và cac van bàn süa di, b sung, huóiig dn thirc hin k m 
theo. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chun miyc ké toán và Ché d ké toán 

Ban Giám dc dam bão dä tuân thU dy dU yêu cu cUa các ChuAn muc k toán, Ch d k t an 
doanh nghip Vit Nam hin hành trong vic 1p vâ inh bay Báo cáo tài chInh. 

IV. TOM TAT CAC clilMi SACH IcE TOAN CHU YEU 

Sau day là cac chInh sách ké toán chU yéu thrqc Cong ty áp diing trong vic 1p Báo cáo tài chInh: 

1. Co s Ip  Báo cáo tài chInh 

Bao cao tal chinh drçrc trinh bay phu hcip vcn Chuan mi,rc ke toan, Che dQ ke toan doanh n 
Vit Nam và các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic Ip và trinh bay Báo cáo tài chInh. 

2. Ifvctmnhkétoán I 
Vic 1p Báo cáo tài chInh tuân thU theo các Chu.n mrc ké toán Vit Nam, Ché d k toán dcanh 
nghip Vit Nam và các quy djnh hin hành có lien quan ti Vit Nam yêu câu Ban Giám doe cO 
nhüng uàc tInh và giâ dinh ánh hirâng den s lieu v Cong nçi, tài san và viêc trInh bay các khoãn 
cong nor và tâi san tiém tang tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh cling nhx các so 1iu ye doanh thu và chi 
phi trong suôt kS'  ho?t dng. Mc dü các tràc tInh ké toán duqc Ip bang tAt Ca sir hiéu biêt cUa Ban 
Giám doe, so thrc tê phát sinh có the khác vâi các ixàc tinh, già djnh dt ra. 

3. Cong cy tài chInh 

Ghi nhOn ban du 

Tài san tài chink 

Tài san tài chInh dtrçrc phãn loi mt each phü hçp cho mic dIch thuyét minh trong Báo cá tài 
chInh bao gOm các nhóm: tài san tài chinh duqc ghi nhn theo giá trj hcp 11  thông qua Báo cáo két 
qua hot dng kinh doanh, các khoãn ctâu tix nàm giU den ngày dáo h?n,  các khoán cho vay và phãi 
thu, tài san tài chInh san sang dO ban. Vic phân loai các tài san tài chInh nay phi,i thuc va bàn 
chAt và miic dIch cUa tài san tái chInh và drnc quyOt djnh tai th&i diem ghi nhOn ban dâu. 

Tai th&i diem ghi nhn ban dAu, tài san tài chInh duqe xác djnh theo giá mua/chi phi phát hành cOng 
các chi phi phát sinh khác liOn quan trirc tiép den vic mua, phát hãnh tài san tài chInh do. 

Tài san tài chinh cUa Cong ty gem tien va các khoãn ttrang ducmg tin, dAu ttr nAm giü dn ngày 
dáo h?n,  phãi thu cUa khách hang, phai thu khác. 

Nrphãi Ira tài chink 

N phái trã tài chinh di.rqc phãn loai mOt  cách phi hçp cho mitc dich thuyét minh trong Báo cáo tài 
chinh bao gOm các nhOm: nq phãi trà tài chinh duqc ghi nhn theo giá trj hçip 12  thông qua Báo cáo 
kêt qua hoat dng kinh doanh, các khoân n phái trâ tài chinh duqc xác djnh theo giá trj phân bô. 
Vic phán loai các khoãn nq tài chinh phii thuc vào bàn chAt và miic dIch cUa khoàn n tài chInh 
va dtrqc quyét djnh tai  thai diOm ghi nhn ban dâu. 

Tai thi diem ghi nhn ban du, cac khoãn nçi phãi trã tài chInh duqc xác djnh theo giá phát hãnh 
cong các chi phi lien quan tri1rc tiOp den vic phát hãnh n tài chInh dO. 

N phai trã tài chInh cUa Cong ty bao gOm phái trâ nguôi ban, chi phi phái trá, phài trã khác, vay và 
my thuO tái chInh. 

Thuyét minh nay là mç5t b(5 phán hcip thành và dwç,c doc cüng vãi Báo cáo tài chinh 

12 
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a 
a CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LN 

s6 97, dung Phin Hu ChI, qun 5, thãnh ph H Chi Minh 

a
BAO CÁO TA! CHINH 

U
Cho k' k toán nAm kt thi'tc ngày 31 tháng 12 nrn 2020 
Thuyêt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo)  

a Ba irfr cdc cong c tài chlnh 

U Các tài san tài chInh va nq phãi trâ tâi chInh ducic bü trir và giá trj thuAn s duçic trinh bay trên Bang 
can di kê than nu và chi nu, Cong ty có quyn hçip pháp thi hãnh vic bü trir các giá txj dA &rçlc 

B ghi nhn nay và CO djnh bü trr trth co sâ thuAn, hoc thu thrçxc các tài san và thanh toán phâi trâ 

a

d6ngthi. 

Dánh giá lai sau ln ghi nhãn ban du  

I Hin tai,  chua eO quy djnh v dánh giá lai  cOng c1t tài chinh sau khi ghi nhn ban dAu. 

U 4. Tin Va các khoãn tuong dirng tin 

• Tin bao gm tiM mt, tiM gui ngãn hang khOng kS' han, tiM dang chuyM. Các khoán ttwng dtwng 
tiM là cac khoãn dâu tr ngAn han  cO thvi han  thu hi hoc dáo han  không qua 3 tháng, CO khâ nAng 

• chuyM di dO dàng thành mOt  hrcmg tiOn xac djnh và không có nhiOu rüi ro trong chuyM d6i 
tiM tai  thM diem 1p Báo cáo tài chinh. 

Cáe khoãn dAu tu nm giCt dn ngày dáo hn duçie ghi nhn ban dAu theo giá gc bao gtm giá mua 

• và các chi phi lien quan dn giao djch mua các khoàn dAu tu. 

a

Thu nhâp tir các khoán du tu nm gilt dn ngày dáo han  dLrcYc ghi nhn vào doanh thu boat dng tài 
chInh trong ks'. 

a Di vài các khoãn du tir nm gilt d&i ngày dáo han,  nu chua duçic 1p dir phOng phâi thu khó dOi 
theo quy djnh câa pháp 1ut, Cong ty tiM hành dánh giá khá nang thu hôi. Khi CO các bang chüng 

I chãc chAn cho thây mt phân hoc toàn hO khoán dâu tu CO thO khOng thu hôi &rçYc vá sO ton that 

U
ducic xac djnh mOt  each dáng tin cy thi ton that ducrc ghi nhn vào chi phi tài chinh trong kS'  và 
giám trlr tri,rc tiép giá trj du tu. 

• Lài/ l khi thanh lb', nhuqng ban các khoàn dAu tir nm gift dn ngày dao han  dtrcic ghi nhn vào 
Báo cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh trong k5'. 

U 

B Các khoàn phái thu dtrqc trinh bay trOn Báo cáo tài chinh theo giá tn ghi s6 các khoãn phái thu eüa 

a

khách hang và phãi thu khac sau khi can trlr eác khoãn di,r phOng dirçc 1p cho các khoãn phãi thu 
khódOi. 

B Phái thu cüa khách hang gm các khoãn phái thu mang tinh chit thuang mai  phát sinb tlr giao 

U
djch cO tInh chat mua - ban gitta Cong ty và ngu&i mua là dcrn vi dOe 1p vài Cong ty bao gm 
các khoãn phâi thu v tiM ban hang, phâi thu tiOn thi cong xây dung eác Cong trinh, phãi thu 

• 
djchviieungcp. 

a

Phâi thu khác gm cac khoân phâi thu không cO tInh thi.wng mai,  khOng liOn quan dn giao 
djch mua - ban, bao gOm các khoãn phái thu tao ra doanh thu tài chInh, nhu: phâi thu läi tiM 
gui, lAi cho vay, cô tue và 1ci nhun duçcc chia; các khoãn phãi chi hO bOn th(r ba duçrc quyM 

I Thuy& minh nay là m5t b5 ph2n hqp thành và dwçyc dc'c thng vái Báo cáo tài chInh 

• 13 

U 

a 

5. Các khoãn du tir tài chInh 

Các khoân du tir tâi chInh cüa Cong ty th hin các khoân dAu tir nm git dn ngày dáo han. 

N Các khoãn dAu tu duçc phân ba1  là nni giU dn ngày dáo han  khi Cong ty cO  '  djnh và khã nang 
gi dn ngày dáo han.  Các khoán dAu tu nAm giU dOn ngày dáo hn bao g6m: Các khoân tiOn gui 

• ngân hang có k' han,  trái phiOu, cô phiOu uu dài hOn phát hành bat buOc  phãi mua 'ai tai mOt thi 

I
diOm nhât djnh trong tirnng lai. 

6. Các khoàn phãi thu 



I 
a

CONG TY cO PIIAN CAP NIIOC CHQ L1N 

S6 97, dtr&ng Ph?ln Hthi Chi, qun 5, thành ph6 H Chi Minh 

U BAO cÁo TAI CHINH 
Cho kS'  ké toán nam kt thüc ngày 31 thang  12 näm 2020 

a Thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo)  

a nhan Lai.  cac khoãn phãi thu không mang tinh thuang mai nhu cho muçin tài san, phâi thu v 

tith pht, bi thumg, tam  üng nhân viên; các k qu, k' cuçic và các khoãn phãi thu khác. 

Dir phOng nçi phãi thu khó dài &rçYc 1p cho timg khoãn nç phãi thu dA qua hn thanh toán tr 6 

• tháng tr len hoc dij kin mCrc thn that cO the xây ra tai  ngày Báo cáo tái chinh di vâi các khoán 
nq phãi thu chua qua han  thanh toán nhtmg Cong ty thu thp dtrqc các bang chcmg xác djnh tO chCrc 

U kinh t dA phá, da m thu tiic pháp san, dã bO trn khOi dja dim kinh doanh; dM tixqng nq clang bj 
các ca quan pháp 1ut truy to, giam giu, xét xr, clang thi hành an hoc clang mAc bnh hiêm nghêo 

U (cO xac nhn cüa bnh vin) hoc dA ch& hoc khoãn nq dA dtrc Cong ty yêu eau thi hành an 
nhung không the thirc hin diiqc do dôi ttrçng n bO trôn khOi nai c trü; khoán nq dA duc Cong ty 

• khâi kiin dOi n nhimg bj dInh chi giài quyêt vi1i an. TAng, giám so du di,r phOng phái thu khó dOi 

I
duqc hach  toán vao chi phi quãn l doanh nghip trong Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trong 
kb). 

U 7. Hang  tn kho 

U Hang tn kho ducic xác djnh tren ccx sâ giá thp han gita giá g6c và giá tn thun cO th thrc hin 
dtrçxc. Giá gc hang ton kho bao gm chi phi ngu'ên vt 1iu trirc tiép, chi phi lao dng trirc tip và 

U chi phi san xut chung, nu cO, dê cO thrçrc hang ton kho & cia dim và trng thai hin ti. 

a
Giá g6c cüa hang tn kho &rc xác djnh theo phtrcxng pháp binh quail gia quyàn và dtrqc hach  toán 
theo phuang pháp ké khai thumg xuyên. 

a
A Gia trl thuan cO the thrc hiçn ducxc discxc xac dnh bang gia ban ucxc tinh tru cac clii phi de hoan 

thañh cüng chi phi tiëp thj, ban hang vâ phân ph6i phát sinh. 

8. TIi san c djnh hfru hInh và khu hao 

Tài san c djnh hthi hInh dcrqc trInh bay theo nguyen giá trir giá tn hao mOn luy ké. 

Npyên giá tài san c djnh h&u hInh bao g6m giá mua vá toàn b các chi phi khác lien quan trrc 

• 
tiep den vic dtra tài san vào trang thai sAn sang sCr ding. 

Nguyen giá tài san c6 djnh htYu h'mh do tir lam, tr xây dirng bao gm chi phi xây drng, clii phi san 
U xut th%rc té phát sinh cong chi phi lAp dt vã chay th& (néu co). 

a
Tài san cé djnh hftu hInh dirqc khAu hao theo phuang pháp du&ng thng dra trén th&i gian hüu dung 
uàc tInh, cu the nhu sau: 

So näm 

Nhà xtràng, 4t kin trc 25 —50 

Maymocthietb 05-10 

ThiEtbj vAn phOng 03-08 

Phuangtin4ntái 06-10 

Phucxng tin truyn dn 10 —30 

U Khi tài sAn c djnh hüu hinh duçxc bAn hay thanh l, nguyen giá và giá frj hao mOn lily ké ducjrc xóa 

U
. sé và các khoãn lAi hoc lô phát sinh do bAn hay thanh 1 tài san ducxc hch toán van két qua hot 

dng kinh doanh trong ks'. 

U ,. ., . 9. Tai san co dnh vo hinh va khau hao 

• Tai san c6 djnh cüa Cong ty th hin phAn mm may tinh. 

U Thuyit minh nay là m5t b5 ph2n hqp thành và dz€yc dQc thng vái Bdo cáo tat chInh 

U 14 

U 

a 

U 

• 
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CONG TY CO PHAN CAP NUóC CH( LON 

só 97, dtrng Ph?In Hftu Chi, qun 5, thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k' k toán nm kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

• Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

U Phdn mm may tInh 

• Phn mm may tinh là toàn b cac chi phi ma Cong ty da chi ra tinh dn th&i dim dua phn mm 
vao sir di,ing. PhAn mm may tinh ducic khAu hao theo phtrcing pháp dithng thäng tir 2 - 3 nAm. 

U 
10. Chi phi xây drng co ban d& dang 

U Chi phi xây dung ca bàn dâ dang th hin chi phi xây dirng ci ban các cong trinh, tài san và chi phi 
sra chfta lan tài san cô djnh chira hoàn thành tai ngày 1p Báo cáo tài chInh. 

U Chiph(xây drng co bàn cdc cong trinh, Mi san 

Chi phi xây drng ca bàn các cong trInh, tài san bao g6m toàn b chi phi cAn thit d xây d%rng mài, 
• hoc cai tao,  nâng cap, m& rng, lien quan dAn các cong trinh, tài san phic vi,i cho mic dIch san 

xuât, kinh doanh cüa Cong ty cOn d& dang t?i  ngày 1p Báo cáo tài chinh. 

Chi phi sCra chüa lan tài san c djnh là toàn b chi phi phát sinh thc t lien quan dAn vic sCm chüa, 

• cal tao,..  tài san c djnh. Khi cong vic sCra chCa km tài san cô dlnh  hoàn thãnh, chi phI sCm chOa km 
tài san c6 djnh ducic k& chuyAn chi phi vào kt qua hoat  dng kinh doanh trong k' (nêuchi phi scra 

I chira km tài san c6 djnh giá frj nhO)/ chi phi sCm chfta lan tâi san có djnh duçic k& chuyên vào "Tài 
san C6 djnh" khâu hao theo thii gian sCr d!ng  hUu ich (chi phi sCm chüa lan tài san c6 djnh giá trj Ian 

U và lien quan den nhiêu k' san xuAt kinh doanh). 

• 11. ChiphiträtrirOc 

U Chi phi trã lruàc th6 hin khoân chi phI mua bào him than th cho nhãn viên, chi phi gän mói vâ 
thay the dông h6 rnràc, chi phi cal tao ông mtc và chi phi khác. 

U Các chi phi trá truàc ducirc phân b6 vao k& qua hoat dng kinh doanh trong k' theo phtrong pháp 

U
dumg thang trong th&i gian không qua 12 tháng hoc mt chu kS'  san xuât, kinh doanh thông 
thtr&ng kê tr th&i diem trâ truàc duqc phàn h vào "chi phi trâ trithc ngàn han";  ngucc  lai,  cac chi 

• 
phi trâ trithc có thri han  trên 12 tháng hoc hon mOt  chu k' san xuAt, kinh doanh thông thttimg ké 
tir thii diem trá trixâc dtrcc phãn ánh vào "chi phi trã tnràc dài han". 

U Các chi phi trà trtràc dài han  duçrc phãn b6 trong khoãng thi gian trâ truâc hoc thai gian ma cac 
lçi ich kinh te twmg áng dtrçrc tao  ra tir các chi phi nay nhtr sau: 

- Chi phi thay dng h rnràc djnh ks', chi phi câi tao  Ang miic dLrçrc phãn b vào kt qua hoat dng 

• kinh doanh trong k' theo phtrang pháp duing thang trong thii gian tir 2 dAn 3 

U - Các chi phi trâ trithc dài hn khác bao g6m chi phi cong ciii, ding c11t và chi phi sCra chita van 
phOng lam vic, &rçrc phân b vao Kt qua hoat dng kinh doanh trong kS'  theo phuong pháp 

• dr?mg thAng trong thri gian 2 

• 12. Các khoän n phãi trã và chi phi phãi tra 

U
Các khoàn ncr phãi trá và chi phi phai Ira dtrçrc ghi nhn cho s6 tin phãi trâ trong tmmg lai lien quan 
den hang hOa và djch vt dA nhn duqc. Chi phi phãi trâ duccc ghi nhn di,ra trên các uàc tinh hcrp 1 

• 
ye s6 tiAn phâi 

Vic phàn loai các khoãn phãi trâ là phãi Ira nguâi ban, chi phi phái trá và phãi trâ khác dircrc thirc 
U hin theo nguyen tAc sau: 

U 

• Thuyet ,ninh nay là rnot bô phç,i hcip thành va  dzzqc dQc cIrng vái Báo cáo tài chin/i 

U 15 

U 

U
Chiphitha chfra Ion Mi san c djnh 
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. CONG TY CO PIIAN CAP NUOC CH1 LON 

s6 97, dung Phm Hu Chf, qun 5, thành ph6 H CM Minh 

$ BAO CÁO TA! CHtNH 
Cho kt k toán nam kt thüc ngay 31 thang 12 nAm 2020 

U Thuyt minh Báo cáo tIi chlnh (tip theo) 

• - Phái trã nguxi ban phán ánh các khoãn phâi trã mang tinh chAt thuang mai  phát sinh tr giao djch 

U
mua hang hOa, djch v,i, tài san và ngu&i ban là dan vj dc lap vài Cong ty, bao gm cã các khoãn 
phai trã khi nhp khAu thông qua ngithi üy thác. 

• - Chi phi phâi trâ ding d phãn ánh các khoân phái trã cho hang hóa, djch viii dã nhn thrqc tü 
nguYi ban hoc dA cung cap cho ngtthi mua trong k báo cáo nhung thirc t chira chi trá do chua 

• có hóa don hoc chua dü ho so, tài 1iu k toán, duqc ghi nhn vào chi phi san xuAt, kinh doanh 
cüak'báo cáo. 

Phài trá khác phan ánh các khoán phài trâ không có tinh thucxng mai,  không liOn quan dn giao 
• djch mua, ban, cung cAp hang hOa djch vi, bao g6m các khoãn phái trâ lien quan den chi phi tài 

chinh, nhu: cô t(rc va lçii nhun phãi trã; cac khoãn phài trâ không mang tinh chAt throng mi nhu 
a phãi trâ b6i thtràng, phãi trâ ye các khoãn BHXH, BHYT, BHTN, KPCD,... 

• 13. Vn chü s hfru và phân phi hyi nhun thuAn 

• Co cAu v6n chá sö 

Vn chü sr hthi cüa Cong ty bao gm: 

- V6n dAu tii cUa chü sâ hthi ducic ghi nhn theo s thrc t cIA dAu Ui cUa các cô dOng. 

- Qu9 dAu ttr phát trin duqc trIch 1p tfr lqi nhu.n sau thu thu nhp doanh nghip va ducc sCr 

• 
diving vâo vic dâu Pr m rng quy mO san xuât, kinh doanh hoc du Pr chiu sau cüa Cong ty. 

- Lcri nhun sau thu chua phãn ph6i là s6 lqi nhun tr các hot dng cüa Cong ty sau khi tth (-) 
U các khoãn thOu chinh do áp dvng  hi t thay d6i chinh sách k toán và thOu chinh hôi th sai sOt 

trQng yu cüa các nAm truàc. 
U ' (. . Phanphos I9i nkuzn thuan 

• Lqi nhun thuAn sau thu thu nhp doanh nghip &rcrc chia cho các c6 dong sau khi &rçrc Dai 

U
hi d&ig cô dOng phO duyt và sau khi cIA trich 1p các qu5' theo DiOu l Cong ty và các quy djnh 
cüa Pháp lut Vit Nam. 

• Vic phân phi lçii nhu.n cho các c dông dtrc%c can nhc dn các khoán mic phi tin t n&m 
trong icr1 nhun sau thuO chua phân phôi cO the ãnh huâng dOn luong tiOn và khà nang chi trã C6 

$ trc nhtr lAi do dánh giá lal  tài san mang di gop v6n, lAi do dánh giá Lai  các khoãn mic t16n t, 

U
các cong ci tài chinh và các khoàn mizc phi tin t 

- C6 turc dtrcrc ghi nhn là nq phãi trâ khi dtrcrc Di hOi  d8ng c6 dong phO duyt. 

• - Cong ty trIch 1p các qu tt'r lçri nhun thun sau thu thu nhp doanh nghip cüa COng ty theo 

U
dO nghj cüa Hi dOng quãn trj và di.rçrc các c6 dông phO duyt tai  Di hi d6ng c6 dong thtthng 
men. 

• > Qu du tu phát trin: Qu5' nay ducc trich 1p nhm mô rng hoat dng kinh doanh hoc 
dâu tu chiOu sâu cüa Cong ty. 

• Qu khen thurng, phüc lcn: Qu nay duçic trich 1p nhAm khen thithng và khuyn khIch, 

• 
ng 4t chAt, dem Iai  phuic lçri chung và nâng cao d?ii s6ng 4t chat và tinh than cho cong 
nhân viOn và các hot dng xA hi. 

14. Doanhthu 

$ Doanh thu ban hang 

• Doanh thu ban hang duçirc ghi khi d6ng thri thOa mAn tAt cã nAm diu kiin  sau: 

Thu ,et minh nay là mOt bó phdn hop thành và dwqc dQc cimg vái Báo cáo tài chinh 
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U 
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 
So 97, duing Pham Hthi ChI, qun 5, thanh phO HO Chf Minh 

• BAO cÁo TAI CH!NH 

U
Cho kS'  kO toán nm két thUc ngày 31 thang 12 nAm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tài chlnh (tiép theo)  

U (a) Cong ty áä chuyn giao phn Ian n'ii ro và lçTi Ich gn liOn vó.i quyOn so hthi san phOm hoc 

hang hóa cho ngixii mua; 

(b) Cong ty không con nm gii quyOn quán ly hang hóa nhi.r nguOi sO httu hang hOa hoc quyén 

U kiêm soát hang hóa; 

• 
(c) Doanh thu ducxc xác djnh tLrcng d6i chic chin; 

N
(d) Cong ty së thu ctucc Icn Ich kinh t tir giao djch ban hang; và 

(e) Xác djnh &rçxc chi phi lien quan dOn giao djch ban hang. 

• 
Doanh thu cung cap d;ch vu  

• Doanh thu cüa giao djch vO cung cp djch vi &rçrc ghi nhn khi kOt qua giao djch do duçrc xác djnh 

I
mOt cách dáng tin cay. Trong trumg hcrp giao djch VO các djch vit lien quan den nhiOu kS'  thi doanh 
thu ducrc ghi nhn trong k5' theo k& qua phO.n cong vic âà hoàn thành t3i ngày tp Báo cáo tài 
chInh. KOt qua cüa giao djch cung cp djch viii &rcrc xác djnh khi thOa man tAt cà bôn diëu kin sau: 

I
(a) Doanh thu ducc xáe djnh ttrcmg dOi ch&c chân; 

(b) Co khá nàng thu ducrc lçii ich kinh tO tü giao dich cung cAp djch viii dO; 

U (c) Xác djnh duçxc phAn cong vic dà hoãn thãnh ti ngày kOt thüc niên dO kO toán; va 

• 
(d) Xác djnh ducrc chi phi phát sinh cho giao dlch  và chi phi dO hoàn thành giao djch cung cAp djch 

vii do. 

I Läi tin gzri 

• Doanh thu dLrçlc ghi nhn khi tiOn lAi phát sinh trôn cci sa dOn tich (cO tinh dOn lçii ti.rc ma tài san 
dem lai) trü khâ nAng thu hôi tién lAi không chäc ch.n. 

• Cd t&c và iqi nhuán dzrcxc  

I CO tac va lçii nhun ducc chia duc ghi nhn khi Cong ty dA ducic uyOn nhn cO t(rc hoc Ici 
nhun tir vic gop von. CO t(rc dtrçxc nhân bang cO phiOu chi theo dôi so hrqng cO phiOu tAng them, 

U ma không ghi nhãn giá tr cO phiOu nhOn duqc. 

U 15. CIc kholn gilm tru doanh thu 

• Các khoãn giàm tth doanh thu ban hang, cung cAp djch vii phát sinh trong kS'  bao gOm chiOt khAu 
thumig mai,  giàm giá hang ban và hang ban bj trâ lai• 

• Các khoàn chiOt khAu thixang mai, giãm giá hang bAn và hang ban bj trã li phát sinh c1ng k' tiêu 
• tht san phAm, hang hóa djch vi1 duqc diOu chinh giãm doanh thu cüa k' phát sinh. Trong trtrng 

hçrp san phâm, hang hOa, dich vi da tiêu thi tfr các kS'  tnthc, den k' sau mài phát sinh các khoãn 

• 
giãm trr doanh thu thI duçic ghi nhn giãm doanh thu theo nguyen tAc: nOu phát sinh truàc thO'i 
diem phát hành Bao cáo tài chInh thI ghi giâm doanh thu trén Báo cáo tài chinh cüa kS'  1p Báo cáo 

• 
(kS' truàc), và nêu phát sinh sau th?.ii diOm phát hành Báo cáo tài chinh thI ghi giâm doanh thu cCa 
kS' phát sinh (ks' sau). 

I 
16. Gil vOn hang bIn và djch vi cung cAp 

• Giá vOn ban hang và cung cAp dlch  vii là tOng chi phi phát sinh cüa hang hóa, 4t tu xuAt ban và 

• 
djch viii cun cAp cho khách hang trong näm, &rqc ghi nhn theo nguyen tAc phü hcip vài doanh thu 
vá nguyen tAc then  trong. 

U 

I Thuylt minh nay là m(5t b5 phn hcrp thành và thsqc dQc ciing vOl BOo cáo tài chinh 
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CONG TY cO PHAN CAP NTSOC CH LN 
s6 97, dtng Ph?m Hftu Chf, qun 5, thành phó H Chi Minh 

• BAO CÁO TAI CHINFI 
Cho kS'  k toán näm kt thic ngày 31 thãng 12 nám 2020 

• ThuyEt minh Báo co täi chInh  (tiép   

• 17. Chi phi 

• Chi phi là nhtrng khoán giãm lçii Ich kinh t ctrcic ghi nhn t41 th&i dim giao djch phát sinh hoc 
khi cO khã nàng tirclng dM chAc chAn së phát sinh trong ttrcmg Iai không phân bit dA chi tiôn hay 

• 
• Chi phi duçic ghi nhn theo thrc th phát sinh trên nguyen tc phi hcip vâi doanh thu trong ks'. Trong 

trix&ng hçip nguyen täc phü hcrp xung dt vâi nguyôn tac then  trQng, chi phi ducic ghi nhn can dr 

a
vào bàn chat và quy djnh cüa các chun mrc kê toán d bàn dam phàn ánh giao djch mOt  cách trung 
thrc, hcrp 1. 

a 
18. Thus 

• Thu thu nhp doanh nghip th hin tng giá fri cüa s thu phãi trà hin tai và s thus hoAn lai. 

• s6 thu hin ti phãi trà dtrçtc tinh dra trén thu nhp chju thud trong nAm. Thu nhp chju thu khác 
vài lçri nhun thun di.rçirc trinh bay trén Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp chju thu 

• không bao gôm các khoãn thu nhp hay chi phi tInh thué hoc dirc khau trr trong các näm khac 
(bao g6m câ lô mang sang, nêu cO) vâ ngoài ra không bao gôm các chi tiêu không chju thué hoc 

• không dtrçie khâu 

a Vic xác djnh thu thu nhp ciia Cong ty can cii vào các quy djnh hin hành v thu& Tuy nhiên, 
nh{lng quy djnh nay thay doi theo trng thri k' và vic xác djnh sau ciing ye thus thu nhp doanh 

a nghip tuS'  thuc vào kt qua kiem tra ciia ca quan thus có thm quyn. 

Theo biôn bàn k& 1un thanh tra thus s6 1757/KL-CT ngày 14 tháng 12 näm 2015 thl tr kS'  tinh 
• thus nãm 2009, Cong ty së dtrçic áp ding i.ru dAi thug thu nhp doanh nghip theo quy djnh ti 

a
Thông tix 130/2008/T1'-BTC ngày 26 tháng 12 nAm 2008 ctia Bi Tài Chinh cho th&i gian con lai. 
Do den hêt k' tinh thu nàm 2008, Cong ty dA ht th&i gian mien thuê theo Thông tir so 

N 134/2007/TT-BTC nén mrc tnt dai Cong ty dixçic huâng ci th nhtr sau: Thuô suât 10% tü nAm 
2009 den nãm 2021; giãm 50% so thuê thu nhp doanh nghiêp phãi np trong 9 nam tinh tr nAm 

• 
2009. NAm nay Cong ly cia hOt dtrqc hung tnt däi giãm 50% so thuO thu nhp doanh nghip. 

ThuO thu thp hoAn Iai durcyc tInh trên eác khoãn chénh lch giva giá trj ghi sO và c s& tinh thuO thu 
I nhp ciia các khoãn mi,ic tài san hoc cOng ncr tren Báo cáo tài chInh và dtrçrc ghi nhn theo phtrcrng 

U
pháp Bang can dOi kO toán. Thuê thu nhp hoän Ii phãi trá phái duc ghi nhn cho tat cã các khoãn 
chênh lch tarn th&i cOn tài san thuOthu nhp hoãn Ii chi duçrc ghi nhn khi chãc chàn có dii lqi 

U
nhun tinh thuO frong ttrong lai dê khâu trr các khoãn chênh loch  tm then. 

Tài san thuO thu nhp hoãn lai và nq thuO thu nhp hoAn lai phái trã dtrc bii trü khi Cong ty có 

• quyn hcrp  pháp dO bii trir gita tài san thuO thu nh?  hin hành vâi thuê thu nhp hin hành phâi np 
và khi các tài san thuO thu nhp hoân Ii vànq thue thu nhp hoän li phãi trá lien quan tâi thuê thu 

• nhp doanh nghip durqc quãn I bi ciing mt Ca quan thuO và Cong ty có dir djnh thanh toán thue 
thu nhp hin hành trên ca s thun. 

Các loai thuO khác ducrc áp thing theo các luât thuO hin hành ti Vit Nam. 

I 

a 

• Thuyit minh nay là m5t b(3 phn hcxp thành và dzrqc dQC cing vái Báo cáo tài chmnh 

18 

a 

ThuO thu nhp hoAn Iai ducxc xác djnh theo thuO suit d%r tInh së áp dizng cho nAm tài san dtrcrc thu 
• hOi hay ncr  phâi trã duçnc thanh toán. ThuO thu nhp hoAn lai thrqc ghi nhn vào Báo cáo ket qua 

hoat dng kinh doanh tth trtrenng hqp khoãn thuO dO eO lien quan dOn các khoãn mic duçrc ghithang 
U	 vào vOn chii scr hCtu. Trong tnrenng hcnp dO, thue thu nhp hoân 'ai ciing duqc ghi thang vào von chii 

so hftu. 
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CONG 'y  cO PIIAN CAP NIY1C CHQ LN 
s6 97, thr&ng Phm Hüu Chi, qun 5, thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán näm kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyt minh Bão cáo tat chlnh (tip theo) 

19. Lãi trên c phiu 

Ui co ban trên c phiu thrqc tInh b&ng each chia lqi nhun hoc l phân b eho c dông so hthi c 
phiu phô thông cUa Cong ty sau khi trIch 1p  qu khen thuang, phác Iqi  cho s lucmg bInh quân 
gia quyn cüa s c phiu ph6 thông dang luu hành trong ks'. 

Lãi suy giàm tren c phiu duçie xáe djnh b.ng cách diu chinh lçjri nhun hoc l phân b6 eho c 
dông sO hüu cô phiêu pho thông cüa Cong ty (sau khi trIch 1p qu khen thi.rOng, phIic lqi) và so 

bInh quãn gia quyn cô phiéu ph thông dang luu hành do ãnh hirOng cüa các c phiu ph thông 
tiôm nAng có tao dng suy giãm dê tInh lãi suy gum trén cô phiu. 

20. Cic ben lien quan 

Cáo ben dtrcc coi là ben lien quan cia Cong ty nu mOt  ben cO khá nãng, tri,rc tip hoc gián tip, 
kim soát ben kia hose  cO ánh htr&ng dáng kê dM vOi ben kia trong vic ra quyet djnh eác chInh 
sách tài chInh và hoat dOng.  Các ben cüng ducrc xem là ben lien quan cüa Côn ty nu eüng ehju sir 
kiêm soát chung hay chju ãnh huOng dang kê chung. Cáo ben lien quan có th là cáo cong ty hoc 
cáo cá nhân, bao gm cà các thành viên gia dInh than cn cüa cá nhãn ducxc coi là lien quan. 

Trong vice  xem xét mi quan h các ben lien quan, ban chit cüa m6i quan h dtrçc chü trQng nhiu 
honhinhth(rcpháp1y. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MLJC  TRINII BAY TRONG BANG CAN DOI 
xE TOAN 

Dozi vu tInh: YND 

1. Tin va dc khoãn tuong dirmig tin 

S cui nim S6 du näm 
Tin mt 

Tin gt'ri ngân hang 
Cáo khoan tirong throng tin 

Cong 

2. DAutirtãichInh 
( A S cui näm So dan nam 

Giá g6c Giá tn ghi so 

3.768.754 

26.481.830.320 
42.501.581 

20.103.477.825 

44.049.186.600 

26.485.599.074 64.195.166.006 

Giá gc Giá tn ghi s  
Dãu tir näm giC' dn ngày dáo han 

a) Ngn hin (i) 114.519.857.076 114.519.857.076 17.538.692.295 17.538.692.295 
Tiên gCri có k' 
han 114.519.857.076 114.519.857.076 17.538.692.295 17.538.692.295 
- Ngdn hang 85.811.250.116 85.811.250.116 17.538.692.295 17.538.692.295 
TMCP Sài Gôn 
- Ngán hang 28.708.606.960 28.708.606.960 
Nong nghip và 
Phát triên Nông 
thôn Vit Nam 

b) Dàihsn 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 
Các khoân dâu tu 8.330.000 8.33 0.000 8.330.000 8.330.000 
khác 

ThuyIt minh nay là mç5t b(3 phn hçrp thành và dwcrc dQC càng vOl Báo cáo tài chInh 
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So cu61 näm S dâu nàm 

391.328.584 
65.430.760 

465.275.344 
685.924.137 
542.425.138 
534.837.377 
807.205.981 

3.492.427321 

2.709.245.435 
245.594.474 

54.020. 108 
1.048.734.055 

1.466.683.269 

1.449.891.809 
6.974.169.150 

65.430.760 54.020.108 

65.430.760 54.020.108 

U 
CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 
S 97, duOig Pham Hüu Chi, qun 5, thành ph6 H Chi Minh 

• BAO CÁO iAi 
Cho k' k toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 

a Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip  

• S cui näm S du  

• 
Giá gc Giá trj ghi s Giá gc Giá tr ghi so  

Cong 114.528.187.076 114.528.187.076 17.547.022.295 17.547.022.295  

(i) Khoãn tin gcri kS' han 6 tháng cOa Ngân hang TMCP Sài GOn vài läi suit tr 6% - 6,5% näm 

• vaNgan hàngNN và PTNN VietNam vài lãi suâtti'r4,1% - 4,6%/näm 

• 3. Phãi thu ngn h3n cüa khách hang 
S cui nàm S du näm  

a Giá trj Dir phông Giá tr! Dir phOng  

P
Tng Cong ty Cap 
niràcSàiGOn 12.316.959.482 8.744.552.186 

U
Các khách hang lien 
quan den djch vu cung 

- cap ni.ràc 31.550.380.342 4.778.319.383 21.190.903.200 3.328.364.228 
— Các khách hang lien 

• 
quan den djch v1i khác 282.284.982 311.939.205  
Cong 44.149.624.806 4.778.319383 30.247.394.591 3.328.364.228  

U 
Trong do phài thu cüa khách hang là các ben lien quan 

a So cuoi nam S dAn näm 

    

Giá tr Dir phông a Tong Cong ty Cap 

a ntthcSàiGOn 12.316.959.482 8.744.552.186 
Cong 12.316.959.482 8.744.552.186 

4. Trã trtrrc cho ngirbi ban ngän hn 

Giá trj Dir phông 

U 

U
Cong ty TNHH DTXD - CAp Thoát Nuàc & MOi 
Tnr&ng WASEEN 

• 
Cong ty TNHI-I XD Hng Dang 
COng ty CP Ti.r VAn XD CAp NLrc 

U Cong ty TNHH Bâo PhO Nam 
Cong ty TNHH Hái Hoang Diiong 

U COng ty TNHH MTV CN DOng Tam Dng TiAn 

R
Cty TNHH San XuAt & XD Nhân Vit 
Các khách hang khác 

• 
Cong 

• Trong do Ira trLróc ngu'Oi ban là các ben lien quan 

U Cong ty CP Tis VAn XD CAp Ni.róc 

Cong 
a 
U 
a 
• Thuylt ,ninh nay là m5t b(3 phn hçrp thành và thtqc dQc ciing v&i Báo cáo tài chInh 

• 
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5.013.101.467 2.191.987.615 

2.575.112.457 1.297.847.135 

2. 179.061.126 582. 163.362 

258.927.884 - 273.837.118 

- 38.140.000 

8.292.634 8.292.634 
8.292.634 8.292.634 

5.021.394.101 2.200.280.249 

NAm nay 

3.328.364.228 
7.201.392.119 
5.751.436.964 

4.778.319.383  

Näm trwórc  

2.214.735.769 
3.328.364.228 
2.214.735.769  

— 3.328.364.228  

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON 
s6 97, du&ng Ph?m Hun Chi, quân 5, thành phó H Chi Mirth 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k' ké toán näm két thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tài chlnh (tip theo) 

5. Cãc khoän phãi thu khác 

So cuoi nani 

 

S diu nàm 

    

Gil tr Di phông Gil ttj Dir phông 

a) Phãi thu nn htn khlc 
Phái thu v khoán cho muçm 
4t tir 

DLr thu IAI tin gâi có kS'  hn 
Phãi thu khác 

Tam 1mg 

b) Phli thu dài han khác 
K' qu dài han 

Cong 

6. No xau 

S6 cuéi näm Se du nm 
Cia tn có Gil géc the thu hei Dyphông Cia gec Gil trl có 

the thu hoi Dphông  ' 
Phài thu ngán 
hn khách hang 

Cing 

      

 

6.911.352.435 2.133.033.052 4.778.319.383 4,467,565.727 

6.911.352.435 2.133.033.052 4.778.319.383 4.467.565.727 

1.139.201.499 3.328.364.228  ;ô 

1.139.201.499 3.328.364.228  

       

TInh hInh bin dung dr phông nç phái thu khó dôi nhir sau: 

S du nàm 
TrIch Ip dir phông trong nAm 
Hoàn nhp dr phông trong näm 

So cuOi nãm 

ThuyOt minh thông tin v các khoân nq xu 

Các khoan nç xu lien quan các khoán phái thu cüa khách hang ban hang dã qua han thanh toán 
tir 6 tháng trr len, hoc các khách hang khó có khã nAng thanh toán, nhi.r khách nq da lam vào 
tinh trang phá san, hoc dang lam thu tiic giâi thO, mat tich, bô trôn vâ các trLr?Yng hçrp khó khln 
tucYng tir. 

Không có khoân tin phat, phâi thu ye lãi trã chm,... theo hcrp deng phát sinh tü các khoãn ncr 
qua hn nlurng không duçrc ghi nhãn doanh thu. 

Giá tn có the thu hi cüa các khoán nq xAu dnrçrc xác djnh bang giá gOc ti* di dr phông dA trIch 
lip. 

Thuy& minh nay là m5t b phan  hçrp thành và dzeç,c dQC thng vol Baa cáo tài chInh 

21 



• CONGTYCOPHANCAPNCCHLN 
s6 97, dung Pham Hthi ChI, qun 5, thành ph6 H Chi Minh 

• BAO CÁO TA! CHINH 

a
Cho k ké toán nm kt thUc ngày 31 thang 12 nni 2020 
Thuy& minh Báo cáo tài chfnh (tip theo)  

a 
7. Hang ton kho 

a S6 cui nám S du 

• Giágc Di1phông Giágc Duphông 

R
Nguyen 1iu, 4t 1iu 15.864.354.999 - 17.493.017.666 
Chi phi san xuât, kinh 

p
doanhddang - 127.781.245  

Cong 15.864.354.999 17.620.798.911  
a 

8. Chi phi trä triróc

s cui nAm s6 dãu nãrn I 
a)  Chi phi trã trir&c ngn han 4.483.164.654 3.688.895.892 

Congcdngcii 2.650.136.654 1.932.495.892 

Bão him nhân thç cho nhãn viên 1.750.000.000 1.756.400.000 

Chi phi djch viii khác 83 .028.000 - 

b)  Chi phi trã tnróc dài hn 67.890.350.135 63.936.283.165 
Chi phi sCra chita van phông 737.645.342 464.402.951 

GndnghnuOctheoND 117 16.635.417.917 30.119.000.581 

Thay dng h nuàc 41.833.329.689 26.768.665.962 

Chi phi CTOM, thay dng h tng 530.271.111 

Chi phi cal t?o  6ng mic phuc vu CTTN 8.683.957.187 6.053.942.560 

Cong 72 .373.514.789  67.625.179.057  1' 

I p 

I 
I 
I 
I 
I 
a 

a 

a 

I 
a 

I 
a 

• ThuyAt minh nay là mt b phdn hqp thành và d,tcrc dQc cüng vôi Báo cáo tài chInh 
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CONG TY cO PHAN CAP NUC CHQ LON 

S 97, throng Ph?m HQu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  ké toán nam kt thUc ngày 31 thang 12 nám 2020 
Thuyt minh Báo cáo täi chInh (tip theo) 

9. Tài san c dinh hOn hInh 

Khoãn mic 

Nguyen giá 

Nhà cOa, 
vt kin trüc 

Máymôc 
.A thiet b 

PhmYng tin vn tãi, 
truyn dn 

Thit b van phOng Cong 

So dâu nãm 29.2 16. 148.586 1.478.337.878 705.694.938.800 19.024.084.859 755.413.510.123 
Tang trong nãm 3.779.541.437 38.107.660.315 1.911.511.636 43 .798.713 .3 88 
Mua trong näm 3.779.541.437 1.484.239.191 1.911.511.636 7.175.292.264 
Ddu ttrXDCB hoàn thành 36.623.421.124 36.623.421.124 
Giám trong näm 123 .358.000 3.348.117.688 1.844.391.780 5.315.867.468 
Thank lj, nhucmg ban 123.358.000 3.186.684.125 1.844.391.780 5.154.433.905 
Giárn nguyen giá theo QuyCt toán 161.433.563 161.433.563 

So cui näm 29.216.148.586 5.134.521.315 740.454.481.427 19.091.204.715 793.896.356.043 

Giá tr hao mOn 10y k 
So dâu nãm 2.330.139.2 18 893.846.076 530.398.697.059 16.406.734.408 550.029.416.761 

Tang trong näm 585.530.484 747. 197.291 41.94 1.276.042 1.828.283.402 45.102.287.219 
Kháu hao trong nám 585.530.484 747.197.291 41.941.276.042 1.828.283.402 45.102.287.219 
Giàm trong näm 123.358.000 3.186.684. 125 1.719.275.919 5.029.318.044 

Thanh 1, nhirçrng ban 123.358.000 3.186.684.125 1.719.275.919 5.029.318.044 

S cuôi näm 2.915.669.702 1.517.685.367 569.153.288.976 16.515.741.891 590.102.385.936 

Giá trj cOn li 
Sôdâunãm 26.886.009.368 584.491.802 175.296.241.741 2.617.350.451 205 .384.093.362 
AA. - So cuoi nam 26.300.478.884 3.616.835.948 171.301.192.451 2.575.462.824 203.793.970.107 

Nguyen giá thi san cE djnls dd khiu hao hIt yIn can st dyng, chi tilt: 

S dtu näm 712.966.486 308.422.998.231 10.925.576.819 320.061.541.536 

So dui näm 623.466.486 341.795.798.335 13.216.435.029 355.635.699.850 

Thuyèt mink nay là ,n3t bó phin hcrp thành và dztçic ä'QC cIrng vái Baa cáo tài chInh 
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a 
CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 

S 97, &r&ng Ph?m HQu ChI, qun 
BAO CÁO TAI 
Cho kS'  ké toán nAm kt thOc ngày 31 
Thuy& minh Báo cáo tài chInh (tip 

10. Tài san c dinh vô hlnh 

Nguyen giá 

5, thành ph H ChI Minh 

thang 12 närn 2020 
theo) 

Phãn mm Quãn l Cong TSCD vô hInh 

S du nãm 6.273.444.666 6.273.444.666 

Tangtrongnäm 393.100.000 393.100.000 

Mua trong zám 393.100.000 393.100.000 

Giam trong nam 

S6 cui näm 6.666.544.666 6.666.544.666 

Giá tr hao mOn lily k 

S dAu nAm 5.264.372.475 5.264.372.475 

Tang trong nám 536.786.188 536.786.188 

Kháu hao trong nãm 536.786.188 536.786.188 

Giàm trong 
. . - So cuol nam 5.801.158.663 5.801.158.663 

Giá tr cOn Iai 

S du näm 1.009.072.191 1.009.072.191 
( . So cuoi nam 865.386.003 865.386.003 

Nguyen giá cüa tài san c djnh dã khu hao ht nhtrng vn cOn sir dung: 

SdAunäm 4.581.186.666 4.581.186.666 

S cui näm 5.074.186.666 5.074.186.666 

11. Tài san d& dang dài hn 

Xây dung co bàn do' dang 

S cui nàm S du näm 

Cong trInh di dOi thrOng 6ng 579.956.843 546.934.061 

Cong trinh chng tht thoát nuàc 695.022.283 375.375.003 

Cong trInh câi tao  ng  mvc 1.674.337.290 1.394.041.948 

Cong trInh du ti.r 6ng cal 218.721.998 1.194.872.728 

Cong trinh phát trin mang  hrói 1.468.542.927 2.656.411.551 

Cong 4.636.581.341 6.167.635.291 

a 

a 

N 

a 

• ThuyAi minh nay là m5t ho phOn hcrp thành và a'wqc dQc càng vái Báo cáo tài 

a
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U 
U 

U 
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a 
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a 

a 

a 

a 

a 

a 

CONG TV CO PHAN CAP N1fC CH LN 
S 97, duông Phm Hu Chf, qun 5, thanh ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHiNH 
Cho k5' k toán nm kt thüc ngay 31 thang 12 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)  

12. Phãi trã ngirôi ban ngn hn 

S cu6i nAm s6 du nAm 

Giá trj 
S6 cO kM 

näng trã nQ GiA trj 
S cO khA 

nAng trA nq 
Tang Cong ty 123.215.656.252 123.215.656.252 84.226.174.885 84.226.174.885 
Cp Nuâc Sài 
Gôn 
Cong ty CP BT 1.003.194.321 1.003.194.321 1.005.709.682 1.005.709.682 
XD K' NguyOn 
Cong ty CP 1.780.014.500 1.780.014.500 4.312.000 4.312.000 
COng ngh 
Bach Vi@ 
Cong ty Co 
phn Xây Drng 

1.018.299.894 1.018.299.894 2.476.980.000 2.476.980.000 

So 5 
Cong ty TNHH 1.321.011.627 1.321.011.627 
DTXD CTh & 
Môi Tnrmg 
WASEEN 
COngtyCPltr 91.594.012 91.594.012 
VnXDCT 
Giao Thông 
Cong Chánh 
Nhà cung cap 
khác 

2.294.260.429 2.294.260.429 3.590.966.212 3.590.966.212 

Cong 130.724.031.035 130.724.031.035 91.304.142.779 91.304.142.779 

Trong do phái Ira ngirôi ban là ben lien quan 
S6 cuói nAm 

S6 cO kM 
Giá trj nAng trA n  

123.215.656.252 123.215.656.252 

9 1.594.012 91.594.012 

 

123.307.250.264 123.307.250.264  

13. NgirO'i mua Ira tin trifoc ngãn hin 
.( .. - So cuoi nam 

Tam thu chi phi thit k ng ngánh 
Tin nuàc chua giâi trách 
Cáo khách hang khác 
Cong 

Thuyet rninh nay là m5t bç5 phan  hctp thành và dc dQc cIrng vãi Báo cáo tài chInh 
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Tong Cong Ty 
Cp Nuàc Sài 
GOn 
COng ty CP Tu 
Vn XD CT 
Giao Thông 
Cong Chánh 
Cong 

s6 du nAm 
So cO khA 

GIA trj nAng trA nc  
84.226.174.885 84.226.174.885 

84.226.174.885 84.226.174.885 

59.511.043 

14.702.849.459 
2.377.582.114 

17.139.942.616 

SO du nAm 
47.393.390 

8.923.190.272 
44.000 

8.970.627.662 

4 



CONG TV CO PHAN CAP N1J'(C CH( LON 
s6 97, thring Phxn Hftu Chi, qun 5, thành pM H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHiNFI 

Cho kS'  ké toán nàm kt thUc ngày 31 thang 12 nAm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

14. Thug và các kboãn phài 

Chi lieu 
Thu Giá trj gia tAng n0i 

np Nhà ninvc 

S dAu nAm s6 phái np S dA np So cuOi näm 

dja 2.910.106.147 2.910.106.147 
ThuO thu nhp doanh 
nghip 3.506.080.217 7.398.478.818 8.915.659.903 1.988.899.132 

Thuéthunhapcanhân 612.834.811 2.609.793.360 3.010.027.232 212.600.939 
Tin nhà dt, tin thuê dAt 1.180.468.800 1.180.468.800 
Các loai thuA khác 3.000.000 3.000.000 
- Thul mon bài 3.000.000 3.000.000 
Phi bào v môi tru&ng 10.306.352.691 111.202.328.621 109.611.007.383 11.897.673.929 
Cong 14.425.267.719 125.304.175.746 125.630.269.465 14.099.174.000 

15.  Chi phi phãi trã ngn h3n 
.c . 

So cuoi nam S du nàm 
Trich trtràc chi phi thué thirc hin các cong trInh 
phát trin mang  luài ng ntràc nghim thu nhtrng 
chtra quyt toán. 

1.114.023.741 774.083.078 

TrIch truàc chi phi gän dông h6 rnràc theo nghj 
dinh 117 

661.04 1.904 2.969.191.161 

TrIch truàc chi phi sira be, TLMD scra be, nãng d?i 
dông M nuàc 

4.059.933.951 4.654.266.498 

TrIch truàc chi phi gn 6ng cal 642. 133.388 
Thi lao Hi dng quãn trj 216. 178.695 197.500.000 

Chi phi Lãi vay 440.715.666 573.302.221 
Chi phi khác 3 12. 191.801 160.953.336 
Cing 6.804.085.758 9.971.429.682 

16.  Phãi trã khác 

a)  Phãi trã ngn h3n khác 5.028.294.609 5.852.225.839 
Cong ty TNHH MW CT Giao Thông Cong Chánh 30.000.000 70.000.000 
Kinh phi cong doàn, các khoàn bão him phãi np 9.196.194 9.387.138 
Nhn k qu5 bâo lAnh thirc hin hcip dng 3.753.557.856 4.303.310.659 
PhI bão v môi tnring di.rcc gi0 lai  d chi 5.396.032 
C t(rc phâi trA cho c dông 1.198.568.759 1. 160.909.190 
Cãc khoãn phai trã khác 36.971.800 303.222.820 

b)  Phãi trã dài han khác 10.630.692.497 14.383.187.136 
Phãi trã khách hang dâu tir ng cái gAn ding M 
rnràc 10.630.692.497 14.383.187.136 
Cong 15.658.987.106 20.235.412.975 

Trong do phãi trã khác là ben lien quan 
Cong ty TNHH MW CT Giao Thông Cong Chánh 30.000.000 70.000.000 
Cong 30.000.000 70.000.000 

Thuylt ininh nay là môt b phn hQp thành và dtrc dQc càng vol Báo cáo tàï chInh 
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17. Vay và no tài chInh 

Vay và nq thuê tài chInh 
ngän hn 
Vay dài han Ngan hàiig 
NN&PTNT den han trá (i) 
Ngân hang TMCP Ngoai 
T1nrng Vit Nam - Chi 
nhánh Sài Thãnh (ii) 
Vay và nq thuê tai chInh 
dãi han 

Ngân hang NN&PTNT (i) 
Ngân hang TMCP Ngoai 
Thirong Vit Nam - Chi 
nhánh saj Thành (ii) 

Cong 

a)  

b)  

S du näm 

Giá tr 

5.615.559.054 

5.615.559.054 

S có khã 
näng trã flQ' 

5.615.559.054 

5 .6 15 .559.054 

31.933.564.311 31.933.564.311 

29.096.439.312 29.096.439.312 

2.837.124.999 2.837.124.999 

37.549.123.365 37.549.123.365 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 
S 97, duing Pham HQu ChI, quân 5, thânh ph H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CH[NH 
Cho kS'  k toán näm kt thüc ngay 31 thang 12 nãm 2020 
Thuyêt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

a.. 'a'. 'a. a'.. ''a '''a 

        

Trong nám S cui nàm 

Tang 
Kt chuyn fl9 

Giãm dài han Giá tr 
S6 có khä 

nang trã ncr 

- 5.538.880.000 7.917.166.867 7.993.845.921 7.993.845.921 

- 5.538.880.000 5.462.200.946 5 .538.880.000 5.53 8.880.000 

- 2.454.965.921 2.454.965.921 2.454.965.921 

20.283.473.248 - (7.917.166.867) 44.299.870.692 44.299.870.692 

- (5.462.200.946) 23.634.238.366 23.634.238.366 

20.283.473.248 - (2.454.965.921) 20.665.632.326 20.665.632.326 

20.283.473.248 5.538.880.000 - 52.293.716.613 52.293.716.613 

(i) Vay dài hn Ngân hang Nong nghip và Phát trin Nông thôn Viét Nam - Chi nhánh Cho Lan 
Hçip dông tin diing So 6220-LAV-2017.01235/HDTD ngày 30 ngày 11 thang 2017. 
So tiên cho vay 43.800.000.000 VND. 
Thii gian cho vay 8 näm (k tir ngày giãi ngan). 
Thii gian an hn 1 näm. 
Li suât cho vay 7,5%! nAm trong 12 thang dau ké tr ngày giài ngân dâu tiên, diu chinh theo kS'  han 6 tháng/ lan hoc theo quy djnh cüa Ngân hang Nhà 

nLrOc. 
KS' thanh toán ng gôc Ira deu hang qu', ccing k5' v6i nç lãi, quy djnh cii th trong trng giAy nhn ng. 
K5' thanh toãn lãi Ngây 20 hang quS' (20/1, 20/4, 20/7 và 20/10). 
Mic di ch sir ding von vay Dáu ttx thay moi ông muc trên dia ban Quân 5, Quan 6, Quan 8 cho 16 thr an dã co Quyêt dinh phê duyet Bao cao kinh tê - k9 thuât 
Tài san dam bào Tài san hinh thành tir von vay là H thông dtr&ng ôngcâp nithc và các tài san có lien quan do Agribank - Chi nhánh Chci Lan tài trcl theo 

Hgp dông the chap tài san hjnh thành trong tirnng Iai so 6220-LCL-2017.01008/HTTL ngày 16/10/2017. 

Thuyt minh nay là mç3t bç5 phn hpp thành và dircic dQc cüng v&i Báo cáo tài chinh 
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CONG TY cO PHAN CAP N1fóC CHQ LON 

só 97, duäng Ph?m HUu Chi, qun 5, thành ph H Chi Minh 

BAO cÁo TA! CHfNH 
Cho k k toán nm kt thCic ngày 31 thang 12 nin 2020 
Thuyt minh Báo cáo täi chlnh (tiêp theo) 

(ii) Vay dài hn Ngân hang TMCP Ngoai Thi.rcmg Vit Nam - Chi nhánh Sài Thành 

Hçip ddng tin dyng 
S tin cho vay 
Th&i gian cho vay 
Th?ri gian an han 
LAi suât cho vay 

K5' thanh toán nçi g& 
K5' thanh toán IAi 
Mtc dIch sü dung von vay 

Tài san dam báo 

Hqp ddng tin dyng 

S tin cho vay 
Thai gian cho vay 
Th&i gian an han 
LAi suât cho vay 

KS' thanh toán nçx g6c 

K5' thanh toán lãi 
Mimic dIch si'r ding vn vay 

Tài san dam báo 

Hqp dng tin dyng 

S6 tin cho vay 
Th&i gian cho vay 

Th&i gian an han 
LAi suât cho vay 

KS' thanh toán nc géic 

KS' thanh toán läi 
Mc dIch sCr dung v6n vay 

Tài san dam bão 

Hcip ddng tin dyng 
S6 tiM cho vay 
Thvi gian cho vay 
Thi gian an han 
Lài suit cho vay  

: S6 0017/TD3.TC/J9CD ngày 01 ngày 10 tháng 2019. 

3 8.000.000.000 VND. 
120 tháng (k tir ngày giãi ngan). 

1 nAm. 
7,5%/ nãm trong 12 thang dâu kê tfr ngày giãi ngân dâu 

tiên, chu k5' diM ehinh lAi suât 03 tháng/ 1n. 
3 tháng/ k5', quy djnh ci th trong trng giy nhn nçi. 
Này 26 hang tháng. 
Dâu tu dir an thay mâi Mg miic tai dja bàn Quân 5, Qun 

6, Quân 8 TP. HO ChI Minh do Cong ty lam chü du ti.r. 

Không Co. 

S 0002/TD3. TC/2OCD ngày 08 ngày 6 tháng 2020. 

1.339.000.000 VND. 
120 thang (k tr ngày giãi ngãn). 
1 näm. 
9,2%! nAm trong 12 thang dâu kë tr ngày giãi ngân dau 

tiên, chu k5' diéu chinh lAi suât 03 thãng/ lan. 
3 thángl kS',  quy djnh ei th frong trng giAy nhn no,. 

Ngay 30 hang tháng. 
Dâu tir thay mâi ông mic näm 2020 thuc dja bàn 

Phung 4, 5, 8, 9, 10 Qun 8, TP. Ho Chi Minh do Cong 
ty lam chà dAu tr. 

Không có. 

. S6 0004/TD3.TC/2OCD ngày 12 ngày 8 tháng 2020. 

4.343.000.000 VND. 
120 thang (k tr ngày giái ngan). 
1 nãm. 
9,2%! nAm trong 12 tháng dâu k tr ngày giài ngan du 

tiên, chu kS'  diM chinh lAi suât 03 thãng/ lan. 
3 tháng/ kS', quy djnh cii th trong tfrng giy nhn nç. 

Ngày 30 hang thang. 
fMu tu thay mâi Mg mi4ic nAm 2020 thuc dja bàn 

Phu&ng 16 Qun 8, TP. H ChI Minh do Cong ty lam chü 
dâu tu. 

Không oo. 

Sd 0006/TD3. T/20C'D ngày 21 ngày 12 tháng 2020. 

1.310.000.000VND. 
120 tháng (k tir ngày giãi ngan). 
1 nAm. 
8,2%! näm trong 12 tháng du k tü ngày giái ngân du 

Thuyz minh nay là m5t b5 phan  hqp thành và djrçrc d9c cing vái Báo cáo tài chinh 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'C CHQ LN 
S 97, dixO'ng Pham Hitu Chi, qun 5, thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHiNH 

Cho kS'  k toán näm kt thc ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

tiên, chu k5' diu chinh Iãi suit 03 tháng/ 1n. 

KS' thanh toán nçi gc 3 tháng/k5', quy djnh ci th trong tfrng giy nhân ng. 

K5' thanh toán läi Ngày 30 hang thang. 
Mc clIch sCr dicing von vay Dau t.r thay mâi ông rnic näm 2020 thuc dja bàn 

Phu&ng 16 Qun 8, TP. HO ChI Minh (Dqt 2) do COng ty 
lam chü dâu ti.r. 

Tài san dam bào Toàn bi tài san hInh thành tr dr an Dâu tir thay mâi ông 
miic nãm 2020 thuc dja bàn Phii&ng 16 Qun 8, TP. Ho 
ChI Minh (Dot 2) theo Hçip dông the chap tài san so 
068 1/2020/STN-HDTC ngày 21 tháng 12 nAm 2020. 

Khoãn vay dài han  Ngan hang NOng nghiêp và Phát trik NOng thôn Va Ngân hang TMCP 
Ngoai Thirong di.rcc hoàn trá theo Ijch biêu sau: 

c c. So cuoi nam S dâu 11am 

Trong vOng 1 närn 7.993 .845.92 1 5 .6 15 .559.054 

Ti näm thir 2 dn näm thir 5 32.385.745.667 23.382.384.864 

Sau 5 nãm 11.914.125.025 8.551.179.447 

Cong 52.293.716.613 37.549.123.365 
Tth: so phái trá trong vOng 12 tháng (di.rcic 
trInh bay & phân no ngän han) (7.993.845.921) (5.615.559.054) 

S phãi trã sau 12 tháng 44.299.870.692 31.933.564.311 

18. Qu5 khen thucrng 

NAm trtróc 

phñc Iyi 

Ti ngày 01 
tháng 01 

Trich Ip  các 
qu tfr lqi 

nhun 

Chi qu5 
trong näm 

Tang! 
(Giám) khác 

Ti ngay 31 
tháng 12 

Qu khen thuâng 1.688.736.534 2.800.000.000 3 .0 15.758.333 388.590.000 1.861.568.201 

Qu phic 1i 1.515.939.660 2.400.000.000 1.791.704.264 463.325.000 2.587.560.396 
Qu5' thixông Ban 
quán I, diêu 
hành 74.483.726 336.500.000 - (336.500.000) 74.483.726 

Cong 3.279.159.920 5.536.500.000 4.807.462.597 515.415.000 4.523.612.323 

Nm nay 

Qu khen thixàng 1.861.568.201 4.138.666.746 3.671.389.000 713.220.000 3.042.065.947 

QuS' phik Igi 2.587.560.396 4.842.147.899 3.101.818.925 (700.000.000) 3.627.889.370 
Qu thurng Ban 
quãn li;', diêu 
hành 74.483.726 361.778.400 36 1.778.400 74.483.726 

Cong 4.523.612.323 9.342.593.045 7.134.986.325 13.220.000 6.744.439.043 

Thuyt minh nay là môt bç5 phdn hçrp thành và dztqc dQC cirng vol Báo cáo tat chinh 
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U 

U
CONG TY CO PHAN CAP NU(IC CH( L(IN 
só 97, dträng Ph?m Hifu Chi, qun 5, thành phó H Chi Minh 

• BAO CÁO TAT Cl-INn 
Cho k' k toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 

• Thuytt minh Báo cáo tài chlnh (tiép theo) 

B 
19. Thu thu nhp doanh nghip hoãn 131 phãi trã 

U Chi phi trã trithc 

U
däih3n  

S6 du nám trLróc 2.812.846.465 

• Hoãn nhp vào lqi nhi4n (1) trong nam truàc (1.577.352.011) 

N
S cui näm tru'orc/ du näm nay 1.235.494.454 

Hoàn nhp vao lçi nhun (1) trong näm nay (1.169.446.155) 
c . 

• So cuol nam nay 66.048.299 

U 

a 

B 

U 

I 
- - 

B 

B 

B 

U 

a 

U 

B 

B 

U 

U 

B 

a 

B 

U 

a 

• Thuyé't minh nay là môt bç3 phç2n hçtp thành và diric dQC cling vái Báo cáo tài chInh 

• 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 
S 97, thring Phm HOu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k toán näm k& thi.'jc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

20. Vn chü sô hü'u 
A. .A .A A Bang doi chieu bien d9ng cua von chu so hiru 

A A -, Von dau tu cua chu 
s&hüu 

Qu dan tir phát 
triên 

Loi nhun san thu 
chira phân phi Cng 

S du näm trtthc 130.000.000.000 63.849.723.527 16.878.934.827 210.728.658.354 
Lãi trong nãm trixc 25.551.071.942 25.55 1.071.942 
Trich Ip qu khen thu'àng, phüc lcii (5.536.500.000) (5.536.500.000) 
Chia c tt'rc trong näm trirrc (10.400.000.000) (10.400.000.000) 

S cui näm tru*c 130.000.000.000 63.849.723.527 26.493.506.769 220.343.230.296 

Sdunämnay 130.000.000.000 63.849.723.527 26.493.506.769 220.343.230.296 
Läi trong näm nay 27.955.441.891 27.955 .44 1.89 1 
TrIch lap qu khen thu'&ng, phic In (9.342.593.049) (9.342.593.049) 
Chia c trc trong näm nay (13.650.000.000) (13.650.000.000) 

A A. So cuoi nam nay 130.000.000.000 63.849.723.527 31.456.355.611 225.306.079.138 

Thuyt minh nay là ,nç5t bç5 phçn hcrp ihành và thtqc dQc cling v&i Báo cáo tài chinh 
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1.176.566.028.827 1.067.089.998.965 

4.864.768.958 5 .29 1. 121.555 

U 

u

CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CH LON 
S 97, duOng Phm Hu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh 

• BAO CÁO TA! CHINH 
Cho kS'  ké toán näm két thCic ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo) 

•

Co phieu 

U 

I S lirçrng c phiu dang k' phát hành 13.000.000 

S hrçing c phiu dã ban ra cong chung 13.000.000 
U Cphhuphô thông 13.000.000 

U
Co phiêu iru dãi ('logi dircrc phOn log! là von chà s& 
hitu) 
So ILrc1ng c phiu dirçc mua lai (c phiu qu5) U 
Cdphkuphó thông 

I COphiêu mi dãi 1"logi duicphán log! là vOn chth sà 
hfr& - 

U S 1uyng c phiu dang luu hânh 13.000.000 13.000.000 

Cophhuphô thông 13.000.000 13.000.000 
I Co phiéu u'u dãi (logi dircrc phOn log! là von chü sá 

htru) I 
Mnh giá c phiu dang h.ru hânh: 10.000 dng/c phiu. 

I 
Phân phôi 19i nhun 

U
Trong näm, Cong ty dã thxc hién phân phi lçii nhun nãm theo Nghj quyt s6 09/NQ-DHDCD 

I ngày 30/6/2020 cña DHDCD thrng niên näm 2020 nhu sau: 

I NAm nay Näm trithc  

Chia ci ti.rc cho các cô dOng 13.650.000.000 10.400.000.000 

U Inch qu5 khen thiiâng 4.138.666.746 2.800.000.000 

U lrIch qu5 phüc lçii 4.842.147.899 2.400.000.000 

Qu thrâng ban diu hành 361.778.400 336.500.000  

U Cong 22.992.593.045 15.936.500.000  

I - S S  

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET 

S cui näm S du näm 
13.000.000 
13 .000.000 
13.000.000 

U 

U 

I 

U 

U 

U 

I 

U 

U 

I 

U 

U 

1. Doanh thu thun ye ban hang và cung cp djch viii 

QUAHOATDQNGKINHDOANH 

Doanh thu thuan 
Doanh thu cung cp nxàc 
Doanh thu cung cp djch vi,i 

Cong 

Trong do doanh thu dôi vi Ben lien quan 

Tng Cong ty Cap ni.róc Sài GOn 

Cong 

Don vi tinh: VND 

Nám nay Näm trwOc 

1.156.053.259.159 
20.512.769.668 

4.864.768.958 5.291.121.555 

1.041.315.360.692 
25.774.638.273 

Thuydt minh nay là rnot ho p/iOn hçip thành và dm,crc doc cling v&i Báo cáo tài chinh 
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a 
CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHQ LON 

• 

a 

S 97, dung Pham Hu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán näm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

a 
2. Giávnhàngbãn 

Nãm nay Näm tnró'c 

U Giávén cung cAp ni.r& 
Giávn cung cAp djch vu 

1.058.549.485.484 
12.734.777.333 

957.022.830.482 
15.778.513.407 

U Cong 1.071.284.262.816 972.801.343.889 

U 3. Doanh thu hot dng tài chInh 

• 
Lãi tin gt'ri ngân hang có k' han 6.277.904.505 4.714.522.239 

Lãi tin gCri ngân hang không k' han 42.724.955 49.851.308 

• 

a 

Cong 

4. Chi phi tài chinh 

6.320.629.460 4.764.373.547 

• Lãi tin vay 3.207.047.809 2.827.285.938 

Cong 3.207.047.809 2.827.285.938 
N 

5. Chi phi ban hang 
Clii phi nhân viên ban hang 20.122.090.219 17.463.386.984 

a Chi phi cong cii, dingcv 582.024.942 621.279.947 

ChiphikhAuhao 1.817.918.358 780.506.178 
• Chip1iIbngtinkhác 2.378.587.667 1.896.504.349 

U Cong 24.900.621.186 20.761.677.458 

N 6. Chi phi quãn 1 doanh nghip 

U 
Chi phi nhân viên 
Chi phi d dung van phông 

23.948.004.028 
2.086.650.267 

21.868.319.716 

2,326,354.247 

• Chi phi khAu hao 2.950.600.073 3.478.815.001 

Thu, phi Va lé phi 141.686.909 240.309.367 

• Thué dAt 1.183.468.800 1.183.468.800 

• 
Chi phi di.r phông giãm giá 

Chi phi djch viii mua ngoài 

1.449.955.155 
84.750.000 

1.113.628.459 
141.358.760 

• Chi phi bang tin khác 17.567.793.506 13.627.950.727 

a 
Cing 49.412.908.738 43.980.205.077 

• 7. Loi nhun khác 

a 
Thu nhp khác 

Thu nhp Throiîg ban, thanh 1' cong ct ding cii 

704.286.296 6.497.028.778 

24.830.636 

U Thu nhp nhucmg ban, thanh 1' tài san c djnh 39.273.133 

• Thu nhap ban h so mi thAu 2.400.000 909.09 1 

Thu nhp khách hang dâu tu ng cái không hoàn !ai - 1.801.867.414 

Khào sat cung cAp dixô'ng ng cAp thoát ni.thc 40.450.000 15.468.000 

a PhI báo v môi tri.thng 1% giU lai 5 15.247.028 

a 

a 

ThuyIt minh nay là m$t b5 phn hçrp thành và dwçrc dQc cirng v&i Báo cáo tài chInh 

ii 
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U 

U 

U 

U 

CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CH LON 

s6 97, thrOng Phani HOu ChI, qun 5, thành ph Ho ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 

Cho kS'  k toán nm kt thic ngày 31 tháng 12 näm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Näm trtróc Näm nay 

Thu nhp khác 106.9 16.135 4.653.953.637 

U Chi phi khác 601.629.480 3.315.239.239 

Chi phi thanh !' Tài san c djnh - 29.30 1.895 
U 

Chi phi thanh 1 cong ciii dung cii 8.000.000 2.003.278 

I Np thus chrn np - 876.243.922 

a 
Chi phi h sa rnii thu 110.171.458 76.839.709 

Chi phi du flr khong hoàn vn ng cái (79.625.303) 1.398.012.533 
U Phi bão v môi tnrO'ng 1% giii 1i 510.800.343 

U Chi phi khác 52.282.982 932.837.902 

U Lo'i nhuân (Is) khác thuân 102.656.816 3.181.789.539 

U 8. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hiên hành 

• 
Loi nhuãn (It) trithc thud 

- Di vái hoat d5ng san xudt kinh doanh nwác sgch 

34.184.474.554 

21.2 78.810. 710 

34.665.649.689 

21.114.431.990 

a - D6i vái hogt d5ng kinh doanh khác 12.905.663.843 13.551.2] 7.699 

a 

Diu chinh cho thu nhp chju thu 

Trir: Thu nhp khong chju thu 

7.029.259.177 

(6.562.354.609) 

9.429.411.743 

(6.527.249.66 1) 

U Chênh léch tgm thai khoOn chi phi ira tru'óc (6.562.354.609) (8.926.409. 76]) 

U 
Thu nhp không chju thué khác 

Cong: Các khoân chi phi khong dtrcrc khu trr 466.904.568 

2.399.160.100 

2.902.162.082 

U Chi phi trIch lnrác chtra có hóa don chthg lit - - 

a 

Chi phi phgt n5p chdm, lruy thu thué 

Chi phi khong lien qua hogt dng san xudt kinh doanh 

19.789.947 1.529.819.813 

887.613.204 

U Lzrong HDQT khóng tryv tkp tham gia diu hành 447.114.621 484.729.065 

• 
T lé uu däi du ti.r kinh doanh nuóc sach 

Thu nhp chIn thu 

30% 

41.213.733.731 

22% 

44.095.061.432 

U - Do! vái hogt dng san xuOt kinh doanh nwàc sgch 
dc u'u dãi 8.442.679.285 6.793.900.022 

U - DO! vái hoçzt dc5ng sOn xuOt kinh doanh nuác sgch 
khOng dtrcrc uu dãi 19.865.390.603 23.749.943.711 

U 

a 

- DOi vái hogi d5ng k!nh doanh khác 

Thu suit ap diing 

12.905.663.843 13.551.217.699 

- Di vái hogt d5ng sOn xucit kinh doanh ducxc uu dãi 10% 10% 

a - Dcii vói hogt dç5ng kinh doanh khác 20% 20% 
Chi phi thuê thu nhp doanh nghip tinh trên thu 
nhp chlu thué näm hin hành 7.398.478.818 8.139.622.284 

• - Thu tang! giám theo Quyt djnh thanh tra - 2.552.307.474 

a 

a 

Tong chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 7.398.478.818 10.691.929.758 

Thuyét minh nay là m5t bó phn hçrp thanh và duvc dQC cing vái Bao cáo tài ch,nh 

U 34 
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Näm nay Näni trirOc 

27.955.441.891 25.551.071.942 

(9.838.162.338) (9.342.593.045) 

18.117.279.553 16.208.478.897 

13.000.000 13.000.000 

1.394 1.247 

a 
a CONG TY cO PHAN CAP NIJC CH% LN 

só 97, &rng Ph?m Huu ChI, qun 5, thanh phó H ChI Minh 

• BAO CÁO TA! CHINH 
Cho kS'  k toán nrn kt thCic ngày 31 tháng 12 näm 2020 

• Thuyt minh Báo cáo tái chInh (tip 

Cong ty np thus thu nhp doanh nghip nhu sau: 

U Di vài hoat c1ng chinh cüa Cong ty thuic danh mijc nganh nghà iru dAi dAu tu, COng ty có nghTa 

U
vi4i np thuê thu nhp doanh nghip vâi thuê suât 20% trên thu nhp chju thus trong thii gian 10 
nAm và vài thu sut ph thông trén thu nhp chju thus trong các näm tip theo. Cong ty dtrçrc miOn 

• thu thu nhp doanh nghip trong 2 nAm kê tir näm bat du kinh doanh có lãi va giàm 50% trong 3 
nàm tip theo ké tr nãm 2007. 

a
Theo Biên bàn kt 1un thanh tra thus s6 1757/KL-CT ngày 14 thing 12 nàm 2015 thI tfr kS'  tInh 
thu näm 2009, Cong ty s ducic áp dung  tm dãi thuê thu nhp doanh nghip theo quy djnh t3i 

U Thông tix 130i2008JTr-BTC ngày 26 thing 12 näm 2008 cüa B Tài ChInh cho th?yi gian cOn lai. 
Do do dn hét kS'  tinh thu nAm 2018, Cong ty dã ht thri sian mien thuO theo Thông tim sO 

a 134/2007/TF-BTC nén mCrc uu däi Cong ty dtrcrc huang c the nhi.r sau: Thu suAt 10% tir nãm 
. 2009 dn näm 2021; gum 50% so thuO thu nhp doanh nghip phãi np trong 9 nAm tInh tr nãm 

2009. 

a
Näm nay COng ty không cOn dirçc hirông iru dAi giâm thuO 50% dOi vài thu nhp tir hoat dng quãn 
ly" phát triOn he thông cap thoát nuâc. Chi cOn duqc hung thuO suit 10%. 

• DOi vai hoat dng khác, Cong ty cO nghTa vi np thuO thu nhp doanh nghip vâi thuO sut 20% 

• 
trôn thu nhap chju 

a

9. Lãi trên di phiu - 

Vic tinh toán lAi trên CO phiOu c bàn và lAi tr011 c0 phiu suy giám phân b6 cho các di dông s& hiiu 
• di phiOu phO thông cüa Cong ty thrc thirc hin trOn ccr sà cac sO 1iu sau: Ii 

c) 
• a) Läi co' ban trên di phiu 

• 
Lç'i nhun phân bô cho di dông sO,  hfru cô phiu 

• phO thông 

• 
Trfr: sO trIch qu khen thuông, phtic lcri 
Lqi nh4n phân bO cho di dông s& hOn di phiu 

I phO thông 

. SO cO phiOu phO thông binh c1uan liru hành trong näm 
dOtInh IAi ccmbântrOn cO phieu 

p
LAi co' ban trOn di phiu 

U 

a 

U 
U 
a 

a 

a 

U Thuy& minh nay là m5t b5 ph2n hqp thành và dztçIc dQC cüng vãi Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 

S 97, thrOng Pham HOu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO iAi CHINH 
Cho k' k toán nm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Thuyt minh Bäo cáo tài chInh  (tiêp  theo) 

b) Läi suy giãm trên c phiu 

LAi suy giãm trên c phiu 

10. Chi phi san xut, kinh doanh theo yu t 

Chi phi ntrOc sach 

Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu 

Chi phi nhân cOng 

Chi phi khu hao tài san c6 dlnh 
Chi phi djch vu mua ngoài 

Chi phi khác bang tin 

Cong 

Nàm nay Näm tririyc 

27.955.441.891 25.551.071.942 

(9.83 8. 162.33 8) (9.342.593.045) 

18.117.279.553 16.208.478.897 

18.117.279.553 16.208.478.897 

13.000.000 13 .000.000 

13.000.000 13.000.000 

1.394 1.247 

824.715.615.544 732.425.743.698 

9.139.447.126 11.446.135.459 

131,585,301.467 119.193.942.791 

45.639.073.406 46.524.701.645 

61.5 15.109.604 60.248.635.543 

72.875.464.346 67.704.067.288 

1.145.470.011.493 1.037.543.226.424 

Lçri nhun phân bô cho c dông s& hfru ci phiu 
phô thông 

Trir: S trich qu5' khen thiràng, phtc Igi 

Loi nhun phân bô cho c dông s& hfru c phiu 
phô thông 
Các khoán diêuchinh lcii nhun sau thug thu nhp 
doanh nghip dë tinh lçii nhun phân bô cho cô phiu 
phô thông khi xác djnh lâi suy giám trën Co phiêu 

Lçn nhun thuc c dông s hfru c phiu ph thông 
cüa Cong ty thrqc diu chinh do ãnh huông pha 
bang 
S c phiu ph thông bInh quân km hành trong kS'  d 
tInh Iäi ca bàn trên côphiêu 
So lucng CO phiOu phô thông dr kiên dtrçrc phát hành 
them 
S hrçng cô phiu bInh quân itru hành dã dirqc diêu 
chinh do ãnh htr&ng pha bang 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IGIOAN MUC TRINII BAY TRONG BAO CÁO LIXU 
CHIJYEN TIEN TE 

1. Các giao d1ch không bng tin không anh hiro'ng dn sir liru chuyn tin t 
không drçc trInh bay trên Báo cáo luii chuyên tiên t 

Näm nay 

trong nãm nên 

Näm trlthc 
Mua smI xây dirng tài san trong nãm chua thanh 
toán 9.017.957.215 

Co tirc chisa thanh toán 1.198.568.759 1.160.909.190 

Läi vay chua thanh toán 440.7 15.666 573 .302.22 1 

Lãi tin giri cOn drthu 2.179.061.126 5 82. 163 .362 

Thuyt minh nay là mç5t b5 phn hçrp thành và du'çtc dQc cling vcl Báo cáo tài chinh 
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CONG TY CO PHAN CAP NISOC CH L%N 
S 97, dung Phm Hu Chi, qun 5, thành phó H Chi Minh 

• BAO cÁo TAI ciiii 
Cho k k toán näm kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2020 

a Thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo)  

2. Các khoãn giao dch bang tin có ãnh hirO'ng dn si hru chuyn tin t 
trinh bay trên Báo cáo hru chuyên tin t 

Nám nay 

trong näni nell thr9'c 

Nàm trithc 
LAi tin gcri ngân hang con dr thu cuôi nAm trixàc di 
thutrongnäinnay 582.163.362 941.469.774 
Cttc namtrtràc duçcchi trâtrongnAm nay 1,160,909.190 1.065.178.735 

Thanh toán trtràc tin mua tài san c6 djnh 22.428.978.092 
Mua sam tài san c6 djnh näm truâc chi trã trong näm 
nay 2.555.816.179  

1. Nghip vii va s6 du các ben lien quan 
a 

a
Giao djch vói các ben lien quan 

Các ben lien quan vâi Cong ty bao gm: 

P Ben lien uan Mi quan he 

a
Tng Cong ty Cp nuàc Sài GOn COng ty mc (nm gi 51% v6n Diu 1 

Cong ty Cong trinh giao thông Cong Chánh Cong ty cUng tpdoàn 

P Cong ty CP ttr vn Xây drng Cp Ntràc Cong ty cüng $p doàn 

a
Xi nghip Truyn Dn Nuâc sach Cong ty cüng tp doãn 

Cong ty CP Tu Vn XD CT Giao Thông Cong Chánh Cong ty cng tp doàn 

• Chi nhánh CAp nuàc Tan HOa Cong ty cImg tp doan 

Cong ty CP CAp nuâc Nhà BO Cong ty cüng $p doàn 

Các nghip vij phát sinh trong näm giva Cong ty vài các ben lien quan nhi.r sau: 

U 
• 

• 

a 

$ 

• Cong ty CP Tir VAn XD CT Giao Thông Cong 
. Chánh 

Phâi trâ Xây dirng ca bàn 

a 

622.596.657 66.190.320 

   

Thuy& minh nay là mç51 b5 phan hqp thành và dwcrc dQc cing v&i Báo cáo tài chInh 
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• 

• 

U 

VIII. NHiYNG THÔNG TIN KELAC 
U 

Nàrn nay Närn tru'ó'c 

Tng Cong ty CAp nir&c Sài Gôn 
Mua hang boa (nuâc sach) 824.715.615.544 732.425.743.697 

Mua 4t ti.r 3.605.917.000 

Thuêtài sãnhotdng 43.947.316.098 46.620.684.816 

Phãi trã do thu h và tin djch vi khác 99.345.454 38. 181.8 18 

Phãi thu cho thué TSCD huyn BInh Chánh 4.864.768.95 5 5.291.121.555 

Cong ty d Phn Tu vAn Xây dipig CAp niro'c 
Phâi trã phi thi,rc hin cOng trInh XDCB, gia cOng ding 
hO nixâc, giám sat cOng trmnh 88.179.037 255.105.590 

ii 
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CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHQ LN 

S6 97, dtring Phm Httu ChI, qun 5, thành phó H Chi Minh 
BAOCAOTAICHfNH 

Cho k' k toán nàm kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

Nàm nay Nãm trtrc 

  

CN Cp ntràc Tan hôa 
Phái trâ cung cAp dlch  vii dO, sira be 

Cong iy CP Cp nu'crc Nhà Be 

Phái trA cung cp dich vii 

Tai ngày kt thüc kS'  k toán, cong nç vO'i các bOn lien quan nhu sau: 

S cui näm 

199.401.818 

6.609.090 

S du nám 

Tong Cong ty Cp ntrc Sài Gôn 

Phâi thu thixcrng mai 

Phái trá thtro'ng mai 

Cong ty Cong trInh giao thông Cong Chánh 

PhAi trâ dt coc di dOn thrOng ng 

Cong Iy CP tir vn Xãy dijng Cp Niró'c 
lfng tnro'c phi th1rc hin 1p báo cáo dâu tLr vá kháo sat, 
tij thiêt kê, tLr van giám sat cOng trInh 

Cong ty CP Tir Vn XD CT Giao Thông Cong 
Chánh 

Phái trA xay dirng ca ban 

12.316.959.482 

(123.215.656.252)  

8.744.552.186 

(84.226.174.885) 

  

(30.000.000) (70.000.000) 

65.430.760 54,020.108 

(91.594.012) 

Giao djch vó'i các lhành viên quán 1j5 cht chat và các cá nhân có lien quan 

Các thánh viên quán 1 chO cht và các CA nhân CO lien quan gm: cAc thAnh viên Hi dng quAn trj, 
Ban Giám dôc, KO toán trt.rOnng. 

Thu nh?ip cüa cdc thành viên quán 1j chü chJt 

Thu nhp cia the thAnh viOn quAn 1' chCt ch& Cong ty trong nãm nhix sau: 

IMitirçrng Chtrcdanh Näm nay NAm trtthc 

Ong Nguyn Van Dung ChO tjch Hi dng quAn tn 519.928.246 579.032.004 
GiAm dc - thAnh vién Hi 

Ong Hunh Tun Anh dOng quAn trj 560.373.718 636.063.590 

Ong TrAn Van ChAu ThAnh viOn Hi dng quAn trj 72.727.272 68.571.429 

Ong TrAn Quang Minh ThAnh viên Hii dng quAn trj 72.727.272 68.571.429 

Ong Dng Dirc Hin ThAnh vién I-Ii dng quAn tr 72.727.272 68.571.429 

Ong LO Huy HOng Thành viOn Hi dng quAn trj 72.727.272 68.571.429 

Ong Nguyn Thanh Phong Thành vién Hi dng quán trj 72.727.272 68.571.429 

Ong Nguyn Anh Kiêt Phó Giám dc 423.588.601 373.811.928 

Ba LO Thi Thanh Tam Phó Giám dc 172.921.752 

Ba H Kim Phi.rgng PhO Giám dc 423.588.601 249.843.890 

Ba Lai Thi Thu Tnràng Ban Kim soát 212.642.447 496.569.242 

ThuyAt minh nay là môt bô phn hçlp thành và duncrc dc cling v&i Báo cáo tài chInh 
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Nim nay Näin truoc 

210.946.154 

36.363.636 

36.363.636 

36.363.636 

36.363.636 

412.841.329 

22.857.143 

34.285.714 

34.285.714 

34,285.714 

471.471.880 

3.273.000.000 3.448.285.716 

CONG TY CO PHAN CAP NIJóC CH1 LON 
S6 97, dtrng Phm Hu ChI, qun 5, thành ph6 H Chi Minh 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k5' k toán näm két thUc ngày 31 thang 12 nãm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tài chmnh (tiép theo)  

D6i tirçng 

Ong Hoãng Thanh BInh 

Ba Dtrcmg Qu'nh Nga 

Ba Nguyn Thj Bão Châu 
Ba Trtrmig ThI Thanh 
Nhung 

Ba Lê Thj Kim Xuyén 

Ba Nguyn Ngcc Luang 

Ba Vu Thi Nhu Qu'nh 

Cong 

Chu'c danh 
Tm&ng Ban Kim soát 

Thành viOn Ban Kim soát 

Thãnh viên Ban Kim soát 

Thành viOn Ban Kiém soát 

Thành vién Ban Kiém soát 

Thành viên Ban Kiém soát 

Ké toán truâng 

2. Báo cáo theo b phân 

B phân theo I1nh viyc kinli doanh 

Dé phiic vii mimic dich quan 1', cc cu t6 ch(rc cüa Cong ty drnic chia thãnh 2 b phn hoat dng 
gôm: BO phn cung cAp nuàc sch va b ph.n lap dat, di di dông ho nixâc và các djch viii khác. Tuy 
nhién, COng ty hoat dng chci yêu trong lTnh vrc cung cAp nrnrc sach  các lTnh virc cOn lai  chiém t' i 
nhO, không dáng kê. 

B phn theo khu vl!c  da 1 

Toàn b hoat dung cüa Cong ty du din ra a khu vrc hoat dng kinh doanh ccia Cong ty (qu.n 5, 
qun 6, qun 8, qun Blnh Tan). 

3. Cong cy tài chInh 

Quãn 1$ rüi ro vn 

Cong ty quãn trj ngun v6n nh&m dam bâo rang Cong ty cO the vira hoat dng liOn tuc vira t& da 
hóa lqi ich cüa các cô dông thông qua ti xu boa s dir nguôn von và cong n. 

CAu trcic v6n cüa Cong ty gm nq thun (cac khoãn vay nhtr dtrqc trInh bay tai  Thuyét minh s6 
V.17a Va V.17b tth di tiên va các khoân tung dung tiOn) vâ phn von thuc sa huu cüa Cong ty 
(bao gOm vn gOp, các qu dij tr11 và lqi nhun sau thué chua phan phM). 

Hç s don bdy tài chInh 

H s dOn bAy tài chinh cüa COng ty tai  ngày kt thic kS'  k toán nhis sau: 

S6 cui näm 
Các khoân vay 52.293.716.613 37.549.123.365 

S S Tm: Tien va các khoan tirang ducmg tien (26.485.599.074) (64.195.166.006) 

Nq thuân 25.808.117.539 (26.646.042.641) 

Von chü s& hu'u 225.306.079.138 220.343.230.296 

Ty l nc thuAn trên vn chü s& hfiu 0,11  12)  

Các chInh sách ké toán chü yen 
Chi tit các chInh sách ké toán chü yéu và các phuong pháp ma COng ty ap ding (bao gm các tiOu 
chi dO ghi nhn, cr s& xác djnh giá frj va ccr  sà ghi nhn các khoãn thu nhp và chi phi) di vài trng 
loai tài san tài chInh và cong ncr tài chInh dtrçic trinh bay tai  Thuyt minh so P/.3. 

Thuyit minh nay là m(5t b5 ph2n hqp thành và dwçtc dpc thng vái Báo cáo tat chInh 
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CONG TV CO PHAN CAP NUJC CH1 LYN 
s6 97, thräng Phm Hitu Chi, qun 5, thành ph6 H Chf Minh 
BAO cÁo TAI CHINH 
Cho k' ké toán näm kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tài chInh (tiép theo)  

Các ioai cong cu tài chInh 
S cuei nám Se du näm 

Giá tn ghi s Giá trl hçrp 1 Gia tq ghi so Giá tn hç'p ly 
Tài san tài chInh 
Tiên vâ các khoân 
tirong dtrcmg tiOn 26.485.599.074 26.485.599.074 64.195.166.006 64.195.166.006 
Du tu nm gift 
den ngày dáo han 114.528.187.076 114.528.187.076 17.547.022.295 17.547.022.295 
Phãi thu cüa 
khách hang 39.371.305.423 34.592.986.040 26.919.030.363 23.590.666.135 
Phái thu khác 2.187.353.760 2.187.353.760 590.455.996 590.455.996 

Cong 182.572.445.333 177.794.125.950 109.251.674.660 105.923.310.432 

Ncr phãi trâ tài 
chInh 
Phâi trâ cho ngu1i 
ban 

130.724.031.035 130.724.031.035 91.304.142.779 91.304.142.779 

Chi phi phãi trâ 6.804.085.758 6.804.085.758 9.971.429.682 9.971.429.682 
Phãi trã khác 15.649.790.912 15.649.790.912 20.220.629.805 20.220.629.805 
Các khoân vay 52.293.716.613 52.293.716.613 37.549.123.365 37.549.123.365 
Cong 205.471.624.318 205.471.624.318 159.045.325.631 159.045.325.631 

Giá trj hqp 19 cüa các tài san tài chInh và cOng my tài chInh phàn ánh theo giá tij ma cong ci tài 
chInh có the chuyOn d6i trong mt giao djch hin tai  gifta các bOn tham gia, ngoai trir trLrYng hçrp bat 
buc phãi ban hoc thanh 19. Cong ty sft ding cac phuang pháp và giã dinh sau dê uàc tInh giá fri 
hcip 19 cüa các tài san tài chinh va ncr phâi trâ tài chinh nhtr sau: 

Giá tn hçp 19 càa tiM và cac khoan tuclng duang tin, các khoãn dAu ttr n.m gift den ngày dáo 
han, phãi thu cüa khách hang, phâi thu khác, phãi trã ngu?.ri ban, chi phi jhâi trá, phai trá khác và 
cac khoãn vay tucing throng vOi giá frj so sách (dA trir dir phOng cho phân uâc tInh có khã nang 
không thu hM) cüa các khoãn migic nay do cáo cOng cigi nay có k9 ngan han. 

S S S• S S Doi voi cac tal san tai chinh va cong ncr tai chinh ma khong du thong tin th truong de xac dnh 
giá trj hçrp 19 tai  ngày lap Báo cáo tài chInh, giá fri ghi se ciia cáo khoãn migic nay duçic the hin 
thay cho giá fri hcrp 19. 

Muc tiêu uãn 1$ rüi ro tài chinh  

Cong ty dä xây digrng h th6ng quán 19 rüi ro nhm phát hin và dánh giá các rüi ro ma Cong ty phâi 
chju, thiét 1p  các chInh sách và quy trmnh kiém soát rOi ro a mic chap nhn ducrc. H th6ng quàn 19 
rOi ro dircrc xem xét 1i djnh kS'  nhAm phãn h nhftng thay doi cüa dieu kin thj truing và hoat dng 
cila COng ty. 

Rii ro tài chInh bao gm riii ro thj tniimg (bao gm rüi ro t9 giá (rii ro ngoai t), rüi ro lãi suât và 
rüi ro ye giá), rüi ro tin diging và rOi ro thanh khoân. 

Rái ro Th/ trw?mg 

Rüi ro thj truing là rüi ro ma giá frj hcrp 19 hoc cac 1ung tien trong tLrong lai cüa cOng ciitâi chInh 
së bién dng theo nhftng thay dôi cita giá thj tnrimg. Rüi ro thj truing bao gOm 3 1oi: rOi ro ngoai 
t, rüi ro lai suât và riM ro v giá khác. 

Thuy& minh nay là m51 b5 p/i4n hc,p thành và dwcrc dQC cüng vái Báo cáo tài chin/i 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CH% LN 
S 97, duing Phm Hftu Chi, qun 5, thành ph6 Ho Chi Minh 
BAO cÁo TAI CHfNH 
Cho k k toán nàm kOt thüc ngày 31 thang 12 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tiép theo) 

Cong ty da thrc hin dánh giá mt each then  trçn cac rüi ro thi tru&ng lien quan dn hoat kinh 
doanh và cho rang Cong ty không có rüi ro trng yêu nào lien quan dn sij bin dng cüa t giá và 
sir thay dOi vO giá kháe. 

Ouãn l' Mi ro lãi suit 

Rüi ro läi suit là rüi ro ma giá fri hcip l hoc các luOng tiOn trong tuong Iai cüa cong ci tài chInh s 
bin dng theo nhUng thay dôi eüa läi suit thj trtrmg. 

ToanbO cac khOan vay cüa Cong ty là tir COng ' me và cac Cong ty trong c1ng tp doàn vo.i lãi 
suit on djnh nen Cong ty không có rüi ro ye IAi suat. 

Rüi ro tIn dung 

Rüi ro tin ding là Mi ro ma mt ben tham gia trong hcip dOng khong có khà nang thirc hin dtxcc 
nghia vi cia minh dan dn ton tht vO tài chInh cho Cong ty. 

Cong ty eO các Mi ro tin ding tfr các hoat dng kinh doanh (chü yu di vâi cáe khoãn phái thu cüa 
khách hang) và hot dng tài chinh (tiên gui ngãn hang..). 

Phâi thu khách hang 

Cong ty giâm thiu Mi ro tin ding b&ng each chi giao djch vài cac dan vj có khã näng tài chInh t6t, 
you câu m thu tin diing doi vài các don vj giao djch lan dâu hay ehua có thông tin vO khã nAng tài 
chinh và nhân viên k toán cong nq thung xuyOn theo dOi nq phâi thu dO don dc thu hôi. TrOn ca 
sâ nay và khoãn phâi thu cüa Cong ty liOn quan dn nhiOu khách hang khác nhau nOn Mi ro tin dimg 
khOng tp trung vào mit khách hang nhât djnh. 

Tin gz'ei ngdn hang 

Các khoãn tiOn girl ngán hang cirn Cong ty dtrçie gui t?i cáo ngan hang kfn, có uy tin frong ntràc. 
Ban Giám d& Cong ty không nhn thây cO Mi ro tin ding trQng yOu tr các khoãn tiOn gui nay. 

RÜI ro thanh khoãn 

Rüi ro thanh khoãn là Mi ro Cong ty gp khO khän khi thijc hin nghia vi tài chlnh do thiu tiOn. 

Rüi ro thanh khoãn cüa Cong ty chir yu phát sinh tr vie các tài san tài chinh và n phãi trã tài 
chInh CO CC thii diOm dáo han  lch nhau. 

Mc dIch quãn 1 Mi ro thanh khoãn nhm dam báo dir nguOn vn dO dáp (mg eáe nghia v tài chinh 
hin tai  va tucrng lai. TInh thanh khoán cing duçmc Cong ty quân l nhám dam bão mire ph!1i tri gitta 
cong nç dOn han  và tài san dOn hn trong kS'  ô mire có the dtrçie kiOm soát dôi vài so vOn ma Cong ty 
tin rang có the tao  ra trong kS'  do. Chmnh sách cira Cong ty là theo dOi thu&ng xuyOn các yOu câu ye 
thanh khoãn hin tai va dr kiOn trong tuang lai nhäm dam bào Cong ty duy fri dir mire dir phOng tiOn 
met, cáo khoân vay và dir vOn ma các thu sâ hthi cam kOt gop nhAm dáp (mg cáo quy djnh vO tInh 
thanh khoãn ngän han  và dài hn han. 

Cáo Bang duâi day trInh bay chi tiOt eac mire dáo han  theo hqp dOng con Iai  di vài tâi san tài chinh 
yà cong cii nçi tài chInh phi phái sinh và th?mi han thanh toán nhu dà di.rcic thOa thun. Cáo Bang nay 
duçrc trInh bay dira trên dOng tiOn chua chiOt khâu cua tài san tài chInh yà dOng tiOn chua chiêt khâu 
cüa cong ncr tài chinh tInh theo ngày s&m nhât ma Cong ty phãi frã. Vice trInh bay thông tin tài san 
tài chinh phi phái sinh là can thiOt dO hiOu duçc vic quãn l Mi ro thanh khoân cira Cong ty khi tinh 
thanh khoãn dtrçc quãn l' trOn ca sâ cong ncr và tài san thuãn. 

Thuyit minh nay là mç51 b5 phn hcip thành và dtrc dQc cüng vãi Báo cáo tài chin/i 
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CONG TY cO PIAN CAP NISOC CHV LN 
S6 97, dtrng Phm Hftu Chf, qun 5, thành ph H Chi Minh 
BAO cÁo TAL CHfNH 
Cho k1 k toán nam k& thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020 
Thuyk minh Báo cáo tài chlnh (tip theo) 

S cui näm 
Tin và các khoán tircmg 

Tir I nm trö' 
xuông 

Trên 1 näm 1n 5 
nrn Trên 5 nám Cong 

dtrang tiôn 26.485.599.074 - 26.485.599.074 
Dâu ttr näm gilt dn ngày 
dáo han 114.519.857.076 8.330.000 - 114.528.187.076 
Phãi thu cüa khách hang 39.371.305.423 - 39.371.305.423 
Phãi thu khác 2.179.061.126 8.292.634 - 2.187.353.760 
Cong 182.555.822.699 16.622.634 - 182.572.445.333 

Phãi trã cho ngithi ban 130.724.031.035 - 130.724.031.035 
Chi phi phái trà 6.804.085.758 - 6.804.085.758 
Phâi trá khác 5.019.098.415 10.63 0.692.497 - 15.649.790.912 
Các khoán vay 7.993.845.921 32.385.745.667 11.914.125.025 52.293.716.613 
Cong 150.541.061.129 43.016.438.164 11.914.125.025 205.471.624.318 

Chênh Iêch thanh khoãn 
thun 32.014.761.570 (42.999.815.530) (11.914.125.025) (22.899.178.985) 

S du näm 
Tin và các khoãn tuong 
duyng tiên 64.195.166.006 - 64.195.166.006 
Du ttr nam gilt den ngày 
dáo han 17.538.692.295 8.330.000 - 17.547.022.295 
Phâi thu cüa khách hang 26.919.030.363 - 26.919.030.363 
Phâi thu kháe 582.163.362 8.292.634 - 590.455.996 
Cong 109.235.052.026 16.622.634 - 109.251.674.660 

Phãi trâ cho ngtrii ban 91.304.142.779 - 91.304.142.779 
Chi phi phái trâ 9.971.429.682 - 9.971.429.682 
Phâi trâ khác 5.837.442.669 14.383.187.136 - 20.220.629.805 
Các khoán vay 5.615.559.054 23.382.384.864 8.551.179.447 37.549.123.365 
Cong 112.728.574.184 37.765.572.000 8.551.179.447 159.045.325.631 

Chênh léch thanh khoãn 
thun (3.493.522.158) (37.748.949.366) (8.551.179.447) (49.793.650.971) 

Ban Giám d6c dánh giá murc $p trung rlti ro thanh toán i müc cao do các cong nçi tài chInh cao han 
tài san tàj chInh: Tuy nhiên, Ban Giáin dOe tin rang hoat c1ng kinh doanh eUa Cong ty eo th tao  ra 
dC ngun tin dê dáp üng các nghia vi tài chInh dáo han. 

4. S 1iu so sánh 

Ngày 30/11/2020 Kim toán Nhà nrie Khu vrc N da k Bien ban kim toán Báo cáo tài chInh, các 
hoat dng lien quan den quãn 1, sr dtng v6n, tài san Nba ntràc nAm 2019 cCa Cong ty, theo dO mt 
s chi tiêu cüa Báo cáo tài chInh cho kS'  kê toán näm két thüc ngày 31 thang 12 näm 2019 d duçc 
phân loai và diêu chinh hi t6 Iai  trong Báo cáo tài chInh cho nAm tài chInh két thüc ngày 31 tháng 
12 nãm 2020 nhu sau: 

Thuyt minh nay là m(5t b5 phan  hçip thành và duç.rc dQc cüng vái Báo cáo tài chInh 
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Thành ph H ChI Minh, ngày 23 tháng 03 nám 2021 

NGUYEN TH! MM LOAN VU THI MItT QU'(NH 
NgirOi 1p biéu K toán trir&ng 

HUYNH TUAN ANT{ 
Giám Mc 

CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 

S 97, thräng Pham Hüu Chi, qun 5, thành ph6 H Chi Minh 

BAO CÁO TAT CHiN H 
Cho k' ké toán näm kt thc ngáy 31 tháng 12 nm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

Bang can aái ki loan 

Chi phi xây drng ca ban dà 
dang 
Phái trã ngithi ban ngän han 
Ngi.r?i mua trã tin tnrâc ng&n 
han, 
Thuê và các khoãn phái np 
Nhàntróe 
Chi phI phâi trâ ngän han 
Phái trã ngân han  khác 
Lcii nhun sau thu chi.ra phân 
phOi 

S du näm 
(Ba thro'c trInh TrInh bay 1i 
bay trlthc day)  

6.183.490.778 (15.855.487) 

91.386.763.201 (82.620.422) 
10.161.719.853 (1.191.092.191) 

13.550.039.289 875.228.430 

10.711.847.966 (740.418.284) 
8.230.092.579 (2.377.866.740) 

22.992.593.049 3.500.913.720 

s6 dau näm 
(Ba diroc trInh 

bay Iai) 
6. 167.635 .29 1 

9 1.304.142.779 
8.970.627.662 

14.425 .267.7 19 

9.971.429.682 
5.852.225.839 

26.493.506.769 

Báo cáo kèi qua hoçil d3ng kinh doanh 
Näm tru'&c 

(Ba thrçrc trinh bay 
tnnrc day) 

Thu nhap khác 2.120.886.628 
Chi phi thuO thu nhp 9.816.701.328 
doanh nghip hin hành 
Läi Ca ban trOn eO phiêu 
Lãi suy giãm trOn c phiu 

Báo cáo Iwu chuyên lin l  

Näm tru'óc 
TrInh bay Ii (Ba dirçc trInh 

bay 1i) 
4.376.142.150 6.497.028.778 

875.228.430 10.691.929.758 

1.108 139 1.247 
1.108 139 1.247 

 

Nàm trtrO'c 
(Ba drçc trInh bay 

trirYc day) 
30.289.507.539 
(7.090.557.251) 

 

Trinh bay Ii 

 

Nám trithc 
(Ba throc trinh 

bay lai) 

    

     

Lçi nhun trisàc thu 
Tang, giám các khoán phâi 
trã (Khong kO Iäi vay phâi 
trâ, thué thu nhâp doanh 
nghip phai np) 

 

4.376.142.150 
(4.376. 142. 150) 

 

34.665.649.689 
(11.466.699.401) 

      

5. Các siy kiin phát sinh sau ngày kt thüc k' kê toán 

Ban Giám d6c Cong ty khng djnh không có sir kiin nào phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán yêu 
cau can phâi duc diéu chinh hay trInh bay trong Báo cáo tài ehInh cüa Cong ty. 

Thuylt minh nay là mt b5phçn hc,p thành và thrçc ã'oc càng v&i Báo cáo tài chInh 
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TONG CONG cAp NUC SAI CON 
TRACH NH1M HOU HIN MQT THANH VIEN 
CONG TV CO PHAN CAP NUOC CH LON 

BÀN GIAI TR!NH CAC CHI TIEU TA! CHiNH 
NAM 2020 SAU KIEM TOAN 

Theo thông báo kt qua kim toán s 663/TB-Ky IV ngày 31 tháng 12 nãm 2020 cüa Doàn kim toán nhà 
rnràc. Trong do, doàn KTNN dã có diu chinh báo cáo tài chInh näm 2019 nhi.r sau: 

Thu nhp khác tang do: 

- K& chuyn cãc khoãn cong nq phãi trâ khách hang tn dçng nhiu nãm nhung không xác djnh dirgc di 
tlxçing ncj theo Cong van d nghi s6 1612/CNCL-KTTC ngay 19/11/2020 cüa Cong ty CP Cp ntràc Ch? Lan 

- Kt chuyn thu nhp khác chi phi trich thra (trong do: Chi phi tài 1p mtt dumg 570.512.174 ding, chi phi 
sa chtia và gn dng h ntràc 154.050.623 dng) 

- Kt chuyn thu nhp khác các khoãn dn bi di d?i H thng cp nix6c 1.583.131.061 dng (Khu QLGT Do 

thj sé 1 - Dir an Xây dung mói Cu Ba Horn) 

Vâi các diu chinh nêu trên da lam ánh huàng dn doanh thu näm 2019 nhi.r sau: 

Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh 
31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 

(Ba báo cáo triroc) Bieu chinh (Sau diu chinh) 

Thu nháp khcc 2,120,886.628 4.376.142.150 6.497.028.778 

Tong lçii nhun ké toán trtrOc thuê 30.289.507.539 4.376.142.150 34.665.649.689 

Chi phI thu thu nhp doanh nghip 
hien hanh 

9.816.701.328 875.228.430 10.691.929.758 

Theo báo cáo kt qua kinh doanh näm 2020 cUa Cong Ty C PhAn Cp Nuàc Chq Lan, nhOng chi tiêu cO t) I thay 
di tang, giám lam ánh htxong dn Igi nhun cüa nãm 2020 nhis sau: 

I. DOANH THU BAN HANG VA CUNG cAp DICH  Vlj: 

a. Phán tIch chi lieu. 

Chi tiêu Nãm 2020 Nàm 2019 Chênh Ich Ty I 

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

Doanh thu nuOc 1.156.053.259.159 1.041.315.360.692 114.737.898.467 111,02% 

Doanh thu cung cp djch v  gm: 20.5 12.769.668 25.774.638.273 (5.261.868.605) 79,59% 

Doanh thu cho thuê tài san hoat dng 4.864.768.955 5.29 1.121.555 (426.352.600) 91,94% 

Doanh thu chuyên nhtxç'ng vt tu 3.202.727.272 1.400.622.727 1.802.104.545 228,66% 

Doanh thu dich vu DI-IN 12.445.273.441 19.082.893.991 (6.637.620.550) 65,22% 

Doanh thu thun bàn hang a cung 
cap dch vi 

1.176.566.028.827 1.067.089.998.965 109.476.029.862 110,26% 

b. Thuyétminh 

Doanh thu thun bàn hang và cung cp djch vii näm 2020 cao hon näm 2019 là 109.476.029.862 dng, t' 1 tang 
110,26% do: 

1. Doanh thu nirôc nãm 2020 cao hon nàm 2019 là 114.737.898.467 dng, t 1 tang 111,02% do: 

San Iucmg nixâc cung cp nam 2020 tang so vai nãm 2019 là 1.183.369 m3, t lé tang 101,1% 1am cho doanh thu nuâc 
tang 12.544.634.991 dông. 

Giá ban bInh quân nam 2020 tang so vài nãm 2019 là 1027,82 ding/m3, t l tang 110,74%, 1am cho doanh thu tang 
them 110.677.884.939 dng 



Doanh thu truy thu tin nithc gian ln, diu chinh giãm và hoàn tin nuOc nãm 2020 tMp hcm nãm 2019 là 

8.484.621.463 dng, t 1 giàm 99,81% 

2. Doanh thu cung cp djch v nam 2020 giàm so vâi näm 2019 là 5.261.868.605 ding, t lé giâm 20,41% 

Doanh thu cho thuê TCSD huyn BInh Chánh nàm 2020 giàm 426.352.600 dng so vOi nãm 2019, t' lê giãm 8,06%. 

Doanh thu chuyn nhixcing và thanh I 4t tu trong näm 2020 cao hcm nãm 2019 là 1.802.104.545 dng, t l tang 

228,66% 

Doanh thu cung cp dch vi DI-[N näm 2020 giãm so vâi näm 2019 là 6.637.620.550 dng, t 1 giàm là 34,78%. 

II. GIA VON HANG BAN 

Chi tiêu Näm 2020 Nãm 2019 Chênh lch Ty I 

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

Giá vn hang ban nudc 1.058.549.485.484 957.022.830.480 101.526.655.004 110,61% 

Giá v6n hang bàn cung cp djch vi gm: 12.734.777.332 15.778.513.409 (3.043.736.077) 80,71% 

Giá vn cung cp djch vu 8.554.583.684 11.240.413.495 (2.685.829.811) 76,11% 

Chi phi chuyên nhi.rqngvttu 312.807.804 572.702.973 (259,895.169) 54,62% 

H.BC phi KHTSCD cho thuê TSCD 3,867,385.844 3.965.396.941 (98.011.097) 97,53% 

Cong 1.071.284.262.816 972.801.343.889 98.482.918.927 110,12% 

flu-crc: - 

Chi tiêu Näm 2020 Näm 2019 Chênh lch Ty l 

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

Chi phi nuâc stch 824.715.615.544 732.425.743.698 92,289,871.846 112,60% 

Chi phi vat lieu 4.356.980.413 4.277.459.414 79.520.999 101,86% 

Chi phi nhân cong 87.427.509.666 79.862.236.09 1 7.565.273.575 109,47% 

Chi phikhuhaotài san 37.003.169.131 38.299.983.525 (1.296.814.394) 96,61% 

Chi phi thuê tài san hot dng 43.947.316.098 46.620.684.816 (2.673.368.718) 94,27% 

Chi phi gân và thay dông h nuóc 41.224.406.480 37.102.732.036 4.121.674.444 111,11% 

Chi phi chng that thoát nuâc 5.755.442.668 7,846.4 17.700 (2.090.975.032) 73,35% 

Chi phi sCra be 12.770.597.119 8.993.408.772 3.777.188.347 142,00% 

Chi phi khác 1.348.448.365 1.594.164.430 (245.7 16.063) 84,59% 

Tng chi phI san xut 1.058.549.485.484 957.022.830.480 101.526.655.004 110,61% 

Chi phi san xut kinh doanh dd dang du 
ki - - 

Cia vn dã cung cp 1.058.549.485.484 957.022.830.480 101.526.655.004 110,61% 

b. ThuyAiminh 

Giá vn hang bàn trong näm 2020 tang so vài näm 2019 là 98,482.9 18.927 dng, t' l tang 110,12% trong do: 

1. Giá von nuOc trong näm 2020 cao hcm näm 2019 là 10 1.526.655.004 dng, t' l tang 110,61% do: 

- Chi phi rnua si flhIC sach tang 92.289.871.846 dng, t' l tang 112,6% do: 
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+ San krcnig ni.ràc mua si näm 2020 giãm so vó'i näm 2019 là 5.295.045 m3 t t giãm 3,73% lam giá mua Si giàm 

31.917.313.400 dng 

+ Giá mua si ni.râc sach  tang 873,99 dng/m3, t3' íé tang 116,96% lam cho chi phi mua si nuàc sach  tang tucYng frng 

124.207.185.246 dng 

- Chi phi nguyen 1iu, vt lieu khác phic vi cOng tác sCra b& chng tht thoát nuOc bin dng khOng dáng k so vài nãm 

2019 

- Chi phi nhân cOng näm 2020 cao han nãm 2019 là 7.565.273.578 dng, t l tang 109,47%, tang do tin luang thi,rc 

hin näm 2020 cao han tin li.rang thi,rc hién nàm 2019, tin corn, các khoãn chi mang tinh chit phOc len. 

- Chi phi KHTSCD giãm 1.296.814.394 dng , t' l giàm 3,39% 

- Chi phi thuê TSCD giàm 2.673.368.7 18 dng, t lê giàm 5,73% do chi phi läi vay phái trã cüa T6ng cong ty giãm nen 

chi phi thuê tài san giám. 

- Chi phi gn và thay DHN nãm 2020 tang so vOl nãm 2019 là 4.121.674.444 dng, t' l tang 111,11% 

- Chi phi CTTN giám 2.090.975.032 dng, t 1 giãm 26,65% so vOi nAm 2019 

- Chi phf sra b nam 2020 tang so vói nãm 2019 là 3.777.188.347 dng, t) lê tang 142% do näm 2020 Cong ty thuê dcm 
vi ben ngoài dO Va sra b d kéo giãm t' l tht thoát nuOc (cu th: näm 2020 Cong ty da thuê ngoài dO và sra b là 

11.429.600.845 dng, nAm 2019 chi phi thuê ngoài là 6.195.835.069 dng) lam t'.  lé that thoát ni.rOc giàm 3,8% so VOl 

nãm 2019 

- Chi phi khác nam 2020 giam so vOl näm 2019 là 245.7 16.063 dng, t' 1 giãm 15,41% 

2. Giá v6n hang bàn cung cp djch v nãm 2020 giam so vOl nãm 2019 là 2.9 14.329.033 dng, 1 giãm 18,47%. Chi 

phi cung cAp d:ch  vi giãm tucing thig vOl phAn doanh thu cung cAp dlch vi,i giám. 

III. CHI PHI BAN HANG 

Chi tiêu Nàm 2020 Nám 2019 Chênh tech Ty t 

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

Chi phi nhân cOng 20.122.090.219 17.463.386.984 2.658.703.235 115,22% 

Chi phi cOng ci dçing cv 582.024.942 621.279.947 (39.255.005) 93,68% 

Chi phi khAu hao 1.817.918.358 780.506.178 1.037.412.180 232,92% 

Chi phi djch vi mua ngoài + CP khác 2.378.587.667 1.896.504.349 482.083.318 125,42% 

Cong 24.900.621.186 20.761.677.458 4.138.943.728 119,94% 

b. Thuyétminh.' 

Chi phi bàn hang nam 2020 tang so vOl nam 2019, tang 4,138,943.728 dng, t' l tang 119,94% chü yu do: 

Chi phi nhân cong tang 2.658.703.235 dng, t' 1 tang 115,22% tang chü yu do: do tin hxcmg thuc hin näm 2020 

cao han tin lucmg thrc hin narn 2019, tin cam và các khoãn mang tInh chAt phi1c lal 

Chi phi khAu hao tang 1,037,412.180 ding, t'1 tang 232,92% 

Chi phi djch vi mua ngoài và bAng tin khác nam 2020 tang 482.083.318 dng, t l tang 125,42% do näm 2020 Cong 

ty dã khOng thu tin nithc cOa khách hang ho nghèo và cn nghêo do ánh huOng cOa djch COVID-19 theo CV so' 

1836/TCT-KDDVKH ngày 15/06/2020, nOn Cong ty dã hch toán khoãn phài thu vào chi phi theo h1Ong dn cOa Bô 

Tài Chinh 

IV. CHI PHI QUAN LY 
'.1, .I.: 

Chi tiêu Nàm 2020 Nàm 2019 Chènh tech Ty I 

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

Chi phi nhân cong 24.014.182.723 21,868,319.716 2.145.863.007 109,81% 
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Chi tiêu Nàm 2020 Nãm 2019 Chênh Ich Ty l 

Chi phi cong ci dung  cu 2.086.650.267 2.326.354.247 (239.703.980) 89,70% 

Chi phi khu hao 2.950.600.073 3.478.815.001 (528.214.928) 84,82% 

Thud, tin thuê dt 1.183.468.800 1.183.468.800 - 100,00% 

PhI chuyn tin 141.686.909 240.309.367 (98.622.458) 58,96% 

Dr phong 1.449.955.155 1.113.628.459 336.326.696 130,20% 

Chi phi djch vi mua ngoài + CP khác 17.586.364.811 13.769.309.487 3.8 17.055.324 127,72% 

Cong 49.412.908.738 43.980.205.077 5.432.703.661 112,35% 

b. Thuyet rn/nh: 

Chi phi quãn 1 doanh nghip näm 2020 tang so vôi nãm 2019 là 5.432.703.661 dng, t l tang 112,35% do. 

1. Chi phi nhân Cong tang 2.145.863.007 dng, t'3 1 tang 109,81%, do tin 1uong thirc hin nãm 2020 cao hcm tin 
long thtrc hin näm 2019, tin corn và các khoán chi mang tInh cMt phác lqi 

2. Chi phi Cong CV dung c nam 2020 giárn so vâi näm 2019 là 239.703.980 dng, t' 1 giàm 10,3% 

3. Chi phi khu hao näm 2020 giàrn so vâi narn 2019 là 528.2 14.928 dng, t' 1 giárn 15,18% 

4. PhI chuyn tin nam 2020 thp hcm nãm 2019 là 98.622.458 dng, t lé giârn 4 1,04% 

5. Chi phi du phOng näm 2020 tang 336.326.696 dng so vi nãm 2019, t' 1 tang 130,20% 

6. Chi phi djch v mua ngoài + CP khác närn 2020 tang 3.8 17.055.324 dng, t' 1 tang 127,72%, chi phi tang chü yu 
do: cuâc din thoai - internet, trcir cp thOi vic, chi phi tharn quan, trang bj din thoi phc vu cho cong tác quàn l và 
các khoãn chi mang tInh cht phic 1çri khác. 

V. DOANH THU HOAT BQNG TAt CHINH 

Phán tich chi tiéu: 

Chi tiêu Näm 2020 Näm 2019 Chênh lch Ty l 

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

Lãi tin gal cO k' hn 6.277.904.505 4,714,522.239 1.563.382.266 133,16% 

LaitingaikhOngk'han 42.724.955 49.851.308 (7.126.353) 85,70% 

Cong 6.320.629.460 4.764.373.547 1.556.255.913 132,66% 

b. ThuyAt rn/nh: 

Lai tin gal ngân hang nãm 2020 tang so vài nàrn 2019 là 1.556.255.913 dông, l tang 132,66% do nãm 2020 lucrng 

tin gOi có kS'  hn dn kS'  dáo hn cao han nàrn 2019 

VI. CIII PHI HOJT DQNG TA! CHINH 

a. Phán tich chi tiéu: 

Chi tiêu Nãm 2020 NAm 2019 Chênh lch Ty 1 

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

Lãi vay 3.207.047.809 2.827.285.938 379.761.871 113,43% 

Cong 3.207.047.809 2.827.285.938 379.761.871 113,43% 

b. Thuylt rn/nh: 

Chi phi hoat dng tài chinh nam 2020 tang so vài nam 2019 là 379.761.871 dng, t' 1 tang 113,43% 

71 

H 

4 



V. THU NH4P KHAC 

a. Phán tich clii tiêu: 

Chi tiêu Näni 2020 Nãm 2019 Chênh Ich T l 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) 4:4)=(1)/(2) 
Thu nhp nhtrçng bàn, thanh I' cong c 
dmg ci,i 

- 24.830.636 (24.830.636) 

Thu h sa miii thu 2.400.000 909.091 1.490.909 264,00% 

ThutinKH d&utungcái 1.801.867.414 (1.801.867.414) 

Thanh 1 TSCD 39.273.133 - 39.273.133 

Khão sat cung cp duing &ig cp thoát 
ni.râc 

40.450.000 15.468.000 24.982.000 261,51% 

Phi BVMT 1% git Iai 5 10.800.343 - 510.800.343 

Thu khác 111.362.820 4.653.953.637 (4.542.590.817) 2,39% 

Cong 704.286.296 6.497.028.778 (5.792.742.482) 10,84% 

b. Thuy& minh: 

Thu nhp khác cUa näm 2020 thp htm nãm 2019 là 5.792.742.482 ding, t' 1 giam 89,16% , thu nhp giâm chU yu do: 

Thu tin khách hang dâu tu 6ng cái giam 1.801.867.414 d6ng so vii nãm 2019 do näm 2020 Cong ty không hach toán 
vào thu nhp khâc ma hach  toán vào doanh thu cung cp djch v,i. 

Doanh thu khào sat thiét k duing ng nàm 2020 tang 24.982.000 d6ng, t l tang 261,51% 

Näm 2020 hach  toán phi bàn v môi tniing 1% gi lai  là 5 10.800.343 dng, dtrcic hach  toán vào thu nhâp khác theo 
IT 53/2020 ngày 05 tháng 05 nani 2020 

Thu khác nam 2020 giam 4.542.590.8 17 dng, t) 1 giàm 97,61%, do näm 2019 diu chlnh tang thu nhp khác theo 
yéu cAu cüa Kim toán Nhà nuàc theo bin bàn s 663/TB-Ky IV ngày 31 tháng 12 nAm 2020 

VI. CHI PHf KHAC 
LI. -.1.: .. 

Chi tiêu Nni 2020 Nàm 2019 Chênh lch T l 

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

Chi phi h samith&u 110.171.458 76.839.709 33.331.749 143,38% 

Chi phi thanh 1' tâi san c6 djnh 29.30 1.895 (29.301.895) 0,00% 

PhI BVMT 5 10.800.343 - 510.800.343 

Chi phi thanh i cong cii ding ci 8.000.000 2.003.278 5.996.722 399,35% 

Chi phi du tu 6ng cái không hoàn lai (79.625.303) 1.398.012.533 (1.477.637.836) -5,70% 

Phat do np thu chm np 876.243.922 (876.243.922) 

Chi phi khác 52.282.982 932.837.902 (880.554.920) 5,60% 

Cong 601.629.480 3.315.239.239 (2.713.609.759) 18,15% 

b. Thuy&minh: 
Chi phi khác cüa nam 2020 giàm so vài nAm 2019 là 2.7 13.609.759 ding, t 1 giãm 8 1,85%, chi phi khãc giam chi 

yudo: 

Näm 2020 thanh toán phi bào v mOi tn.r&ng 510.800.343 dng, nAm 2019 không phát sinh chi phi nay 

Chi phi óng cái näni 2020 giàm so vài nãm 2019 là 1.477.637.836 dng, do nàm 2020 COng ty thay dM cách hach  toán 
vào chi phi cung cp djch vi, näm 2019 hach  toán vào chi phi khác 
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Nãm 2020 không phát sinh khoàn phi phitdo np thu chm np, nãm 2019 phát sinh s6 tin pht do chm np là 
876.243.922 dng (Theo biên bàn thanh tra thu nãm 2016 Va 2018, biên bàn thanh tra cUa Doàn KTNN näm 2017). 

Chi phi khác näm 2020 giàm 880.554.920 dng so vâi nm 2019, t' 1 giãm 94,4%, do näm 2019 phát sinh chi phi 
khu hao cüa các cong trInh tr näm 2018 trO v trtràc 

VII. LI NHUi.N: 

a. PhOn tIch chi lieu: 

Chi tiêu Nãm 2020 Nàm 2019 Chênh lch Ty I 

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

Lçri nhuân truc thu TNDN: 34.184.474.554 34.665.649.689 (481.175.135) 98,61% 

Lçi nhun truàc Kim toán Nhà Ni.râc: 34.184.474.554 30.289.507.539 3.894.967.0 15 112,86% 

Chênh loch  tang lqi nhun sau Kim toán 
Nhà Ntrâc 

- 4.376.142.150 (4.376.142.150) 

Thud TNDN: 7.398.478.818 10.691.929.758 (3.293.450.940) 69,20% 

Thu TNDN phài nôp 7.398.478.8 18 7.264.393.854 134.084.964 101,85% 

Thu TNDN phãi np theo BB thanh tra 
thu2016,2018 - 

2.552.307.474 (2.552.307.474) 

Thus TNDN phài nôp theo BB KTNN 
2019 

- 875.228.430 (875.228.430) 

Thud TNDN hoãn Iai (1.169.446.155) (1.577.352.011) 407.905.856 74,14% 

LQi nhuân sau thu TNDN 27.955.441.891 25.551.071.942 2.404.369.949 109,41% 

b. Thuyétminh: 

Qua phân tIch các chi tiêu doanh thu - chi phi nêu trên thi lqi nhun tnrc thu cüa näm 2020 lAi 34.184.474.554 dng, 
giàm 481.175.135 dng,t' 1 giàm 1,39% so vâi näm 2019. Lçri nhun sau thu näm 2020 là 27.955.441.891 dng, tang 
2.404.369.949 dong, ty Ic tang 109,4 1 /o so vai näm 2019. 
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