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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHq LON 
S 97 Phm Hiiu Chi, Phixing 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 

BAO CÁO CUA BAN GIAM IJOC 

Ban Giám dc Cong ty C phn Cp nuàc Ch Lón (sau day gçi tAt là "Cong ty") trinh bay Báo cáo nay 
cüng vài Báo cáo tài chInh giUa niên d cüa Cong ty cho k k toán 6 thang kt thüc ngày 30 thang 6 
näm 2020 dA duoc soát xét. 

HQI BONG QUAN TR VA BAN BIEU 1JAN11, QUAN L 

Hi dng quãn trj và Ban diu hành, quail l' COng ty trong kS'  và dn thi dim 1p Báo cáo nay gm: 

Ho và ten Ch&c vu Ngày b nhiêm Ngày m1ên nhiêm  

Hôi dng quãn tn  
Ong Nguyn Van Dung Chü tjch 06/6/2017 

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

Ong Dng Dt'rc Hin Thành vién 06/6/20 17 

Ong TrAn Quang Minh Thành viên 06/6/20 17 

Ong Nguyn Thanh Phong Thành viên 06/6/20 17 

Ong LO Huy Hung Thánh vien 06/6/20 17 

Ong Trn Van Châu Thành viên 06/6/20 17 

Ban kkm sodt 
Ba Lai  Thj Thu Tnr&ng ban 06/6/20 17 30/6/2020 

Ong Hoàng Thanh BInh TrLthng ban 3 0/6/2020 

Ba Duang Qu'nh Nga Üy viên 06/6/20 17 

Ba Truong Thj Thanh Nhung Uy viên 06/6/20 17 

Ong Nguyn Ngoc Luang Uy viên 06/6/20 17 

Ba Lé Thj Kim Xuyn Uy viên 06/6/20 17 

Ban Gidm dc 
Ong HuS'nh  Tun Anh Giárn dc 27/4/2018 

Ong Nguyn Hilu Hip Phó Giám dc 06/6/20 17 

Ba Lé Thj Thanh Tam Phó Giám dc 06/6/20 17 

Ong Nguyn Anh Kit Phó Giám dc 15/3/2019 

Ba H Thj Kim Phirqng Phó Giám dc 01/7/2019 

Ba Vu Thj Nhix QuS'nh K toán truOng 06/6/20 17 

BA! DI]N PHAP LU4T 

NgirOi dai  din theo pháp lust  cüa Cong ty trong k' và cho dn thO'i dim 1p  Báo cáo nay là ông HuS'nh 

Tun Anh, chCrc danh Giám dc Cong ty. 

KIEM TOAN VIEN 

Cong ty TNHH Kim toán - Tu vn D.t Vit (Vietland) dã duqc chi djnh soát xét Báo cáo tài chInh giüa 
nién d cho k' k toán 6 tháng kt thüc tai  ngày 30 thang 6 nãm 2020 cña COng ty. 

TRACH NHI]M CUA BAN GIAM BOC 

Ban Giám dc COng ty chju trách nhim v vic 1p Báo cáo tài chInh giüa niên d phãn ánh trung thrc 
và hop l' tInh hInh tài chInh, kt qua hot dng kinh doanh và tInh hInh luu chuyn tin t cüa Cong ty 
trong ks'. Trong vic 1p Báo cáo tâi chInh gitta niên di nay, Ban Giám dc COng ty cn phãi: 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LN 

S 97 Phm Hitu ChI, Phing 12, Qun 5, Thànli phó H6 ChI Minh 
BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC (tip theo) 

• Lra chçn cac chInh sách k toán thIch hçip và áp ding cac chInh sách nay mt cách nht quán; 

• Thrc hin các phán doán vâ các uóc tInh mOt  cách then tr9ng; 

• Cong b các ChuAn mrc k toán phâi tuân theo trong các vn d trQng yu &rçlc cong b va giâi trInh 
trong Báo cáo tài chInh; 

• Lp Báo cáo tái chInh dra trên Co si hoat dng liOn tiic trir tnrYng hcp không th giã djnh r&ng Cong 
ty s tip t1ic hoat dng liOn tVc. 

Ban Giám dc Cong ty dam báo rng, Cong ty dâ tuân thO các yOu cu nêu trOn khi 1p Báo cáo tài chInh 
gitta niOn d; các s k toán thIch hcip dugc !uu giU dy dO d phãn ánh tai  bt k' thai dim nào, vài m(rc 
d chInh xác hçp l tInh hInh tài chInh cOa Cong ty và Báo cáo tài chInh gifka niên di thrcic 1p tuân thO 
các ChuAn mrc k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh hin hành có 
lien quan tai  Vit Nam. 

Ban Giám dc Cong ty cOng chju trách nhim trong vic bão v an toàn tài san cOa Cong ty và do do dä 
thirc hin các bin pháp thIch hop  d ngãn chn và phát hin các hành vi gian ln và cac vi pham khac. 

CONG BO CUA BAN GuM DOC 

Theo ' kin cOa Ban Giám dc, Báo cáo tài chInh gita niOn d d phãn ánh trung thirc và hcip l tInh 
hinh tài chInh cOa Cong ty tai  ngày 30 thang 6 nám 2020, kt qua hoat dng kinh doanh và tInh hinh km 
chuyn tin t cho k' k toán 6 thang kt thOc cOng ngOy, phO hp vó'i các Chun mirc k toán Vit Nam, 
Ch d k toán doanh nghip Vit Nam va các quy djnh hin hành có liOn quan tai  Vit Nam. 

Thành ph H ChI Mi, ngày 12 tháng 8 nãm 2020 
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ietIand® 
LI mited 

S : 0322/2O2OIBCSX-KTV 

02 Huynh Khuong Ninh Street 
District I, Ho Chi Minh City 

Tel: (84-28) 39105401 
Fax: (84-28) 39105402 

Email: vietland@vietlandaudit.com.vn  

BAO CÁO SOAT XET 

THÔNG TIN TA! CHINH GIIJ'A MEN DQ 

KInh gui: QU cO BONG, HQI BONG QUAN TRI VA BAN GIAM BOC 

CONG TY cO PHAN cAp NUOC CHQ LON 

Chüng tôi dã soát xét Báo cáo tài chInh gitta nien d kern thea cüa Cong ty C phAn Cp nuóc Ch Lan, 
duçic lap  ngày 12 tháng 8 närn 2020, tr trang 6 den trang 45 bao gôm Bang can dôi kê toán tai  ngày 30 

thang 6 näm 2020, Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo luu chuyen tiên t cho kS'  kê toán 6 

tháng két thüc cüng ngày và Bàn thuyêt minh Báo cáo tài chInh. 

Trách nhim cüa Ban Giám dc 

Ban Giám doe Cong ty C6 phn Cp nuàc Chq Ló'n chju trách nhim v vic 1p và trInh bay trung thirc 
và hçip .l' Báo cáo tài chInh giüa niên d theo Chuân mre kê toán, Ché d ke toán doanh nghip Vit 
Nam và các quy djnh pháp l có lien quan don vic lap va trInh bay Báo cáo tài chInh gitra niOn d và 

chju trách nhim vO kiOm soát nOi  b ma Ban Giám doe xác djnh là can thiêt dO dam bão cho vic 1p và 
trInh bay Báo cáo tài chmnh giia niOn dO khong có sai sot trçng yêu do gian lan  ho.c nhâm Ian. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhim cOa Chñng tôi là thra ra kt luan  v Báo cáo tài chInh gitra niOn dO da trên k& qua soát xét 
cüa Chüng tôi. Chüng tôi dA th%rc hin cong vic soát xét theo Chuân mirc kiêrn toán Vit Narn ye hop 
dong djch vi soát xét so 2410 - Soát xét thông tin tài chInh giila niOn dO do kiOm toán viOn dOe lap cüa 

dcm vj thc hin. 

Cong vic soát xét thông tin tài chInh gitra niOn dO bao grn vic thijc hin các cuOc phông vn, chtr yu 
là phông van nhttng ngithi chju trách nhim ye các van dê tài chInh kê toán, và thirc hin thu tiic phân 
tIch và các thu tic soát xét khác. MOt cuOc soát xét v co' bàn có pham vi hçp hon mOt  cuOc kiOm toán 

duac thuc hiên theo cac Chuân muc kiêm toan Viêt Nam va do vay không cho phep Chung to! dat duoc 
sir darn bào rang Chüng tOi së nhan biOt thrqc tat cá các van dê tr9ng yeu có the dirqc phát hin trong mOt 
cuOc kiOm toán. Theo d, Chüng tôi không dua ra kiên kiOm toán. 

Kt man  cüa Kiêm toán viên 

Can cir trên k& qua soát xét cüa Chüng tôi, Chüng tôi khOng thy cO vn d gI khin Chüng tôi cho r&ng 
Báo cáo tài chInh gitta nien dO dInh kern khOng phàn ánh trung thlrc và hcrp li', trên các khIa c?nh tr9ng 
yéu tInh hInh tài chInh cüa Cong ty C phân Cap nuó'c Chq Lou tai ngày 30 tháng 6 näm 2020, cting nhu 
kOt qua hot dOng kinh doanh và tInh hInh km chuyn tiOn t cho kS' kO toán 6 tháng kOt thüc cüng ngày, 
phtr hp vo'i Chuân mirc kO toán, Chê dO ke toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l' có liOn 

quan den vic lap và trInh bay Báo cáo tài chInh gitta niOn dO. 
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BAD cAo SOAT XET tip theo) 

    

     

Thành phé H ChI Minh, ngày 12 thang 8 nãm 2020 

Cong iy T !!I. Kim toán - Tir vn Dt Vit 

NGUYEN THJ TH(IM — Phó Tng Giám dc 
So Giây CN DKHIN kiêm toán: 0787-2018-037-1 

Noi nhân:  

- Nhu trén 
- Luu Vietland 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJC CH1 LYN 
So 97 Ph?m HUu ChI, Phung 12, Qun 5, Thãnh phO HO Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHINH GItTA NIEN DO 
Cho k' k toán 6 tháng k& thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2020 

  

   

BANG CAN DOT KE TOAN 
Ti ngäy 30 thäng 6 nAm 2020 

CHI TIEU Ma sO 
Thuyt 
minh Socuoiky 

MAU B01a-DN 
Don vi tInh: YND 

SOdunäm 

A. TA! SAN NGAN HN 100 213.750.892.088 142.349.937.835 
I. Tin và các khoãn tuong du'crng tin 110 V.1 49.176.083.731 64.195.166.006 

1 . Tin 111 39.176.083.731 20.145.979.406 
2 . Cáckhoãntiwngdi.wngtin 112 10.000.000.000 44.049.186.600 

II. Du tir tài chInh ngn hn 120 91.200.140.684 17.538.692.295 
Du tii nm gii dn ngày dáo hn 123 V.2a 91.200.140.684 17.538.692.295 

III. Các khoãn phãi thu ngn hn 130 47.751.323.851 36.085.187.128 
1 . Phãithungnhn cUa khách hang 131 V.3 45.687.775.238 30.247.394.591 
2 . Trâtruâcchongriibánngânhn 132 V.4 5.212.765.321 6.974.169.150 
3 . Phãithungnhnkhác 136 V.5a 2.602.220.256 2.191.987.615 
4 . DirphOngphãithungânhnkhO dOi 137 V.6 (5.751.436.964) (3.328.364.228) 

IV. Hang tOn kho 140 V.7 19.2 18.956.371 17.620.798.911 
HàngtOnkho 141 19.218.956.371 17.620.798.911 

V. Tài san ngn hn khãc 150 6.404.387.451 6.910.093.495 
1 . Chiphitratnracngânhn 151 V.8a 5.338.507.602 3.688.895.892 
2 . Thud GTGT doc 1thu trir 152 927.790.048 3.22 1.197.603 
3 . ThuvàcáckhoãnkhácphàithuNhani.râc 153 V.14 138.089.801 

B . TA! SAN DA! HN 200 268.702.688.918 276.529.562.130 
I. Các khoãn phãi thu dài hn 210 8.292.634 8.292.634 

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

I!. Tài san cO flnh 220 198.020.898.322 206.393.165.553 
1 Tài san c0 dinh httu hInh 221 V.9 197.209.494.933 205.3 84.093.362 

Nguyen giá 222 768.407.825.657 755.413.510.123 
Giá tn hao mon 1u9 ke' 223 (571.198.330.724) (550.029.416.761) 

2 Tàisãnc6dinhvôhthh 227 V.10 811.403.389 1.009.072.191 
Nguyen giá 228 6.3 63.444. 666 6.2 73.444. 666 
Giá trj hao mOn luy'Y ke' 229 (5.552.041.277) (5.264.372.475) 

I!!. Bt dng san du tu 230 

IV. Tai san dr dang dài hn 240 V.11 7.231.555.352 6.183.490.778 
Chi phi xây dmg co ban dâ dang 242 7.231.555.352 6.183.490.778 

V. Du tir tài chInh dài hn 250 8.330.000 8.330.000 
Du tu nm gilt dn ngày dáo hn 255 V.2b 8.330.000 8.330.000 

VI. Tài san dài han khác 260 63.433.612.610 63.936.283.165 
Chi phi trã tnrâc dài h?n 261 V.8b 63.433.612.610 63.936.283.165 

TONG CONG TAI SAN 270 482.453.581.006 418.879.499.965 

Báo cáo nay là mt bphan  hcip thành cüa Báo cáo tài chInh và phái ã'uçrc dQC kern v&i Thuyê't rninh Báo cáo tài chInh 
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Thành ph H6 ChI Minh, ngày 12 tháng 8 näm 2020 

CONG TV 
CO PHN 

CAP Jc 
CHQ LN 

NGUYEN TH! KIM LOAN VU TH NHU QU'(NH Huc'NH TUAN ANH 
Ngu'ôi Ip  biu K toán tru'Ong Giám d6c 

CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHQ LON 
S 97 Ph?m Hu Chi, Phung 12, Qun 5, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO cÁo TAT CHINH GIUA NIEN DQ 
Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näni 2020 
Bang can di k toán (tip theo) 

CHI TIEU Ma s 
Thuyet 
minh Scuik5' S6dunàm 

C. NQ PHAI TRA 300 276.726.857.540 202.037.183.389 
I. Nq ngn hn 310 228.022.835.351 154.484.937.488 

1 Phãitrãnguibánng&nhn 311 V.12 116.514.506.362 91.386.763.201 
2 Ngtiäimuatrâtintruâcngnhn 312 V.13 10.269.991.150 10.161.719.853 
3 Thud và các khoãn phãi np Nhà nixôc 313 V.14 15.053.988.169 13.550.039.289 
4 . Phâi trã ngtIi lao dng 314 14.95 1.403.792 10.305.303.223 
5 . Chi phIphãitrãng&nhn 315 V.15 30.858.242.409 10.711.847.966 
6. Phâitrãng&nhnkhác 319 V.16a 22.191.437.144 8.230.092.579 
7 . Vay và nçi thuê tài chInh ngn han 320 V.17a 9.208.015.732 5.615.559.054 
8 . Qu khen thuâng, phUc Igi 322 V.18 8.975.250.593 4.523.612.323 

II. Nq dãi hn 330 48.704.022.189 47.552.245.901 
1 . Phãi trã dài han  khác 337 V.16b 14.038.669.435 14.383.187.136 
2. VayvàncithuêtàichInhdàihn 338 V.17b 33.138.618.139 31.933.564.311 
3 . Thus thu nhp hoAn lai  phãi trã 341 V.19 1.526.734.615 1.235.494.454 

D. VON CHU S HU'U 400 205.726.723.466 216.842.316.576 
I. Vn chü sO hfru 410 V.20 205.726.723.466 216.842.316.576 

1 . V6n gop cüa thu s& h&u 411 130.000.000.000 130.000.000.000 
Cphiuphá thongcó quyn bieu quyet 411a 130.000.000.000 130.000.000.000 

2. Qud&uftrpháttrin 418 63.849.723.527 63.849.723.527 
3 . Lgi nhu.n sau thus chira phân phi 421 11.876.999.939 22.992.593.049 

Lcri nhuqn sau thus chtca phán phi ly Ice' dn cui k5' 
trwác 421a - 942.434.827 
Lcii nhutn sau thuE chua phán phái Ic3> nay 421b 11.876.999.939 22.050.158.222 

II. Ngun kinh phi và qu khác 430 

TONG CQNG NGUON VON 440 482.453.581.006 418.879.499.965 

Báo cáo nay là mt bphan hcrp thành czia Báo cáo tài chInh vàphái duqc dQc kern vái Thuye't mirth Báo cáo lài chinh 
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HU'NH TUAN ANH 
Giám Mc 

NGUYEN Till KIM LOAN 
Ngwôi 1p biu 

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH1 LON 
S6 97 Ph?m Hu ChI, Phung 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DO 
Cho k k toán 6 tháng k& thüc ngày 30 tháng 6 n.m 2020 

BAO CA?  KET QUA HOT BONG KINH DOANH 
Cho ky ke toan 6 thang ket thuc ngày 30 tháng 6 nàm 2020 

- Ma so 
Thuyt 
minh Ky nay 

MAU B02a-DN 
Don vj tInh: VND 

Ky triroc 

01 585.888.752.813 522.215.351.40 1 

02 668.313.800 592.960.320 

10 VI.1 585.220.439.013 521.622.391.081 

11 VI.2 534.833.260.019 472.323.877.211 

20 50.387.178.994 49.298.513.870 

21 VI.3 2.566.851.700 939.664.440 

22 VI.4 1.569.670.875 1.269.677.818 
23 1.569.670.8 75 1.269.677.818 

25 VI.5 11.442.411.949 8.914.753.405 

26 VI.6 25.3 16.032.780 20.080. 133. 144 

30 14.625.915.090 19.973.613.943 

31 53.045.426 1.007.023.011 

32 22.222.096 1.240.580.38 1 

40 VI.7 30.823.330 (233.557.370) 

50 14.656.738.420 19.740.056.573 

51 VI.8 2.488.498.320 3.385 .048. 18 1 

52 V.19 291.240.161 221.305.862 

60 11.876.999.939 16.133.702.530 

70 VI.9a 914 1.241 

71 VI.9b 914 1.241 

CHI TIEU 

1 . Doanh thu ban hang và cung cp djch viii 

2 . Các khoán giãm trii doanh thu 

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vi 

4. Giav6nhangban 

5. Lçi nhun gp v ban hang và cung cp dlch  viii 

6 . Doanh thu hot dng tài chInh 

7 . Chi phi tài chInh 
Trongdó: Chi phi Mi vay 

8 . Chi phi ban hang 

9 . Chi phi quán I' doanh nghip 

10. Lçi nhufjn thun tfr ho9t dng kinh doanh 

11 . Thunhpkhác 

12 . Chi phi khác 

13. Lçi nhun khãc 

14 . Tong Iqi nhun k toán truóc thu 

15 . Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 

16 . Chi phi thud thu nhp doanh nghip hon 1ii 

17. Lqi nhun sau thug thu nhp doanh nghip 

18. Lãi co' ban trên cô phiu 

19. Lãi suy giãm trên Co phiu 

Thành ph H Chi Minh, ngày 12 thãng 8 näm 2020 

vU Till NH1XQU'{NH 
K toãn truô'ng 

Báo cáo nay là mç3t b phdn hcrp thành cáa Báo cáo tài chInh vàphái ditçrc dQC kèin vol Thuyé't minh Baa cáo tài chInh 
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NGUYEN TH KIM LOAN VU TH! NHU QUNH 
NguOi Ip biêu K toán tru'O'ng 

HUYNH TUAN ANH 
GiAm d6c 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 

86 97 Pham HOu Chi, Phuing 12, Qun 5, Thânh ph6 H6 Chj Minh 
BAO CÁO TAd CHiN}{ GIffA MEN DO 
Cho k k toán 6 tháng k& thüc ngáy 30 thang 6 näm 2020 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN T 
(Theo phu'o'ng pháp giän tip) 

Cho k' k toán 6 thäng kt thüc ngAy 30 tháng 6 nAm 2020 

MA s6 
Thuyet 
minh K3' nAy 

MAU B03a-DN 
Don vj tInh: VND 

K5' trwO'c 

14.656.738.420 19.740.056.5 73 

22.566.560.9 10 23.299.046.972 
2.423.072.73 6 - 

(2.566.851.700) (839.824.146) 
1.569.670.875 1.269.677.818 

38.649.191.241 43.468.957.217 
(10.308.871.928) (7.582.973.909) 

(1.595.280.446) 832.173.192 

49.363.895.557 (2.567.668.275) 
(1.146.941.155) 1.179.079.367 
(1.616.032.356) (798.917.502) 
(2.630.851.787) (2.631.177.025) 

- 
(4.890.954.775) (3.3 86.822.333) 
65.824.154.351 28.512.650.732 

(12.881.458.666) (22.551.881.826) 
(91.200.140.684) (57.800.355.526) 
17.538.692.295 43.796.753.234 

941.831.923 1.881.134.214 
(85.601.075.132) (34.6 74.349.904) 

7.566.950.506 9.129.737.380 
(2.769.440.000) (2.267.440.000) 

(39.672.000) (29.09 1.250) 
4.757.838.506 6.833.206.130 

(15.019.082.275) 671.506.958 

64.195.166.006 32.462.303.526 

CHI TIEU 

I. Lu'u chuyên tin tü' hot dng kinh doanh 
1 . Lyin/zuântrwOcthuE 01 
2 . Dituchinhchocdckhodn 

- Kh&u hao TSCD vã BDSDT 02 
- CAc khoAn d phOng 03 
- LAi, 16 tr hot dQng du tu 05 
- Chi phi 1Ai vay 06 

3 Ln nhuiln & hoit d3ng kin/i doanh trwO'c thay di von Iwu 
dng 08 
- TAng, giàm các khoân phãi thu 09 
- Tang, giãm hAng t6n kho 10 
- Tang, giAm cAc khoAn phAi trA (Khong k6 lAi vay phAi trA, 
thus thu nh.p doanh nghip phâi np) 11 
- TAng, giAm chi phi trA tnràc 12 
- Ti6n 1Ai vay dA trA 14 
- Thud thu nhp doanh nghip da nQp 15 
- Tin thu khAc tr hot dng kinh doanh 16 
- Tin chi khAc cho hot dQng kinh doanh 17 
Lwu chuyln tthn tlzun là' hort dng kin/i doanh 20 

II. Luii chuyên tin tir hoat dng dâu tu 
1 Tin chi d6 mua sam, xây ding TSCD vA cAc tài sAn dAi hn 

khAc 21 
2 Tiên chi dâu tu gop von vào don vj khAc 25 

3 Tin thu h6i du tu gop v6n vAo don vj khAc 26 
4 Ti6n thu lAi cho vay, c6 tCrc vA lçá nhun duçic chia 27 

Lwu chuy#.n tthn thuihi là' IloCU  ttng cláu 1w 30 

III. Luii chuyên tiên tu hoat dQng tAi chInh 
1 . Tin thu tr di vay 33 
2 . Tiên trA nq g6c vay 34 
3 . C6 tuc, lçii nhun da trA cho chU si h0u 36 

Lu'u chuyn titn thun là' hot dng tài chIn/i 40 
A A Luii chuyen tien thuan trong ky 50 

Tin vA tuong du'o'ng tin d6u kS' 60 

Anh huâng cUa thay d6i t giA h6i doAl quy d6i ngoi t 61 

Tin VA tuong duong tiên cuói k' 70 V.1 

ThAnh ph6 H6 ChI Minh, ngAy 12 thAng 8 nAm 2020 

Báo cáo nay là m5t bti  phn hcip thành cüa Báo cáo lài chInh vàphái dwcic dQc kern vái Thuye'l ,ninh Báo cáo lài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 

s6 97 Phm HQu ChI, Phring 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k5' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020 

MAU B 09a-DN 

DAC DIEM HOT BONG CUA CONG TY 

HInh thfrc s& hüu vn 

COng ty C phn Cp nuó'c Ch Lón (ten giao djch: Cho Lon Wasuco JSC) là doanh nghip thrqc c 
phân hóa tir Doanh nghip nhà nuc — Chi nhánh cap ntthc Ch Lén thuc Tong Cong ty Cp nuâc 
Sài GOn. Cong ty hot dng theo Giây churng nhn dang k' kinh doanh so 4103005924 ngày 16 
tháng 01 nàm 2007 do S Ké hoach và Dâu ti.r thành phô Ho ChI Minh cap. 

Trong qua trinh hogt d5ng, Cong ty dã dircxc SO KE hoçich và Ddu tit thành pM H ChI Minh c4p bd 
sung các GlOy chi'ng nhn dOng k5 kinh doanh (hay dôi nhir sau: 

Giy ch(rng nhn dang k kinh doanh dang k thay di ln thr nht ngày 02 thang 6 näm 2008, 
chuân y vic bô sung mt so nganh nghê kinh doanh. 

Giy ch(rng nhn dang k' doanh nghip dang k thay di ln thCr hai s 0304797806 ngày 16 
tháng 5 näm 2012, chuân y vic thay dôi ngr&i dai  din theo pháp lut là Ong Lê Tr9ng Hiêu 
thay the Ong Phm Manh  Drc. 

Giy chCrng nhn dang k' doanh nghip däng k' thay di lAn thu ba s 0304797806 ngày 18 
tháng 5 näm 2018, chuân y vic thay dôi ngirOi di din theo pháp lust  là Ong Hu5'nh Tuãn Anh 

thay the Ong Lé TrQng Hiêu. 

• Von diu lê : 13 0.000.000.000 VND 

S c phiu : 13.000.000 c phiu 

Mnh giá : 10.000 \[NDI c phiu 

• Trii s hoit dng 

Dja chi : S 97 Pham Hiru ChI, Phi.rng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 

Diên thoi : (84-028) 3 855 2354 

Fax : (84-028) 3 955 0424 

MAsôthuê :0304797806 

2. Linh vtrc kinh doanh 

LTnh vijc kinh doanh cüa Cong ty là thuong mai,  djch vii. 

3. Ngành, ngh kinh doanh 

- Quãn l', phát trin h thng cAp nu'óc, cung ung, kinh doanh rnrOc sach  cho nhu cAu tiêu dung và 
san xuât (tren dja bàn du'gc phân cOng theo quyêt djnh cüa Tong Cong ty cap nithc Sài GOn); 

Tir vAn xây dirng cong trInh cAp nuó'c — dan diing — Cong nghip (trir: khào sat xây dirng, giám sat 
thi cong); 

Xây drng cong trInh cAp nuóc; 

- Thit k xây dirng cong trinh h. tAng k thut do thj; 

- Lp dir an; 

Thuylt minh nay là nut bphin hQp thành và phdi duçrc dQc cing vài Báo cáo tài chInh giia niên d 
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CONG TY CO PHAN CAP NIfOC CH LON 

S 97 Phm Hthi ChI, Phung 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHiNH GIUA NIEN DO 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2020 

Thuyt minh Báo cáo täi chInh (tip theo) 

Thm tra thit k; 

- Tái 1p mt dung di vói cong trInh chuyên ngành cp nuâc; 

- Giám sat thi cong xây dirng cong trinh cp thoát nu'óc; 

- Mua ban may moe, thit bj, 4t tu ngành dp nuót; 

- Dai l' k' g&i hang hóa. 

4. Chu k san xut, kinh doanh thông thtr?ing 

Chu kS'  san xut, kinh doanh thông thi.rOuig cüa Cong ty dirge thre hin trong th?i gian không qua 12 
tháng. 

5. Tuyên b v khã nàng so sánh thông tin tren Báo cáo tài chInh gi&a niên d 

S Iiu so sánh là s lieu eña Báo cáo tài chInh giUa niên dO dã duc soát xét cho k' k toán 6 tháng 
kêt thñc ngày 30 tháng 6 näm 2019 và Báo cáo cho näm tài chInh két thüe ngày 31 tháng 12 näm 
2019. 

6. Nhân viên 

SO lugng nhân viên cüa Cong ty tai  ngày 30 tháng 6 nàm 2020 là 455 nguii (tai ngày 31 thang 12 
näm 2019: 461 ngu'ai). 

II. KY KE TOAN, DON VI TIEN T SU DVNG  TRONG KE TOAN 

1. Kyketoan 

K' k toán nãm cüa Cong ty bt du ti.'r ngày 01 thang 01 Va kt thüc ti ngày 31 thang 12 hang näm. 

KS' k toán 6 thang kt thtlic ngày 30 thang 6 näm 2020 thuOc  k5' k toán näm thu 14 cOa Cong ty k 
tfr ngày chInh thirc chuyên sang cOng ty cO phân. 

2. Don vj tin t sfr ding trong k toán 

Don vj tin t sir diing trong k toán là Dng Vit Nam (VND). 

III. CHUAN M!IC vA CHE DQ KE TOAN AP DVNG 

1. Chdktoánápdiing 

Cong ty áp ding Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam ban hành theo Thông tir s 200/2014/TI'-
BTC ngày 22 thang 12 nãm 2014 cOa BO Tài chInh, Thông ti.r 53/2016/TT-BTC ngày 21 thang 3 
nãm 2016 si'ra doi, bô sung mOt so diëu cilia Thông tir 200/2014/TT-BTC, các Chuân mrc kO toán 
Vit Nam do BO Tài chInh ban hành và cáe van bàn scra dôi, bô sung, hirâng dan thirc hin kern 
theo. 

2. Tuyên b6 v vic tuân thu Chun mlc k toán và Ch d k toán 

Ban Giám dc dam báo dã tuân thu dy di'i yeu cu cilia các Chun mirc k toán, Ch dO k toán 
doanh nghip Vit Nam hin hành trong vic 1p  và trInh bay Báo cáo tài chInh giüa niên dO. 

IV. TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU Eu 

Sau day là các chInh sách k toán ehO yu dirge Cong ty áp diing trong vic 1p Báo cáo tài chInh 
gitia niên dO: 

Thuyét rninh nay là m3t b5 phan  hçrp thành và dwçc dQC cling vó'i Báo cáo tài chInh giü'a nien d(5 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CH LN 
S 97 Phm H0u ChI, Phring 12, Quan 5, Thãnh ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH GIIYA MEN DQ 
Cho k' k toán 6 thang kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Csr sO Ip  Báo cáo tài chInh giu'a niên d 

Báo cáo tài chInh gi&a nien d duçc trinh bay phü hçp vài Chun mirc k toán, Ch d k toán 
doanh nghip Vit Nam va cac quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài 
chInh giUa nien dO. 

2. U'Oc tinh k toán 

Vic Ip Báo cáo tài chInh gitia niên dO tuân thu theo các Chun mijc k toán Vit Nam, Ch dO k 
toán doanh nghip Vit Nam và cac quy djnh hin hành có lien quan tii Vit Nam yêu câu Ban 
Giám doe có nhUng ixc tInh và giá djnh ánh hixOng den so 1iu ye cong nçi, tài san va vic trInh bay 
the khoán cOng nç và tái san tiêm tang t?i  ngày 1p Báo cáo tái chInh gitia niên dO cQng nhu cac sO 
1iu ye doanh thu và ehi phi trong suôt k' hoat dOng. M.c dti cáe hoc tInh ke toán dhqc Ip bang tat 
cá su hiOu biêt cCia Ban Giám dOe, so thire tê phát sinh có the khác vO'i các iiic tInh, giá djnh dt ra. 

3. COng cii tài chInh 

Ghi nhân ban du 

Tài san tài chInh 

Tài san tài chInh drcic phân loai mOt  cách phü hçp cho miic dIch thuyt minh trong Báo cáo tài 
chInh giüaniên dO bao gôm cáo nhóm: tài san tài chInh duge ghi nhn theo giá trj hcrp 1' thông qua 
Báo cáo két qua hoat dOng kinh doanh, các khoán dâu tt.r nãm giü den ngáy dáo han,  các khoán cho 
vay va phai thu, tài san tài chInh san sang dê ban. Vic phân loai các tài san tài chInh nay phij thuOc 
vao ban chat và miic dich cOa tài san tài chInh và dircc quyêt djnh tai  thOi diem ghi nhn ban du. 

Tai thi dim ghi nhn ban du, tài san tài chinh thrçic xác djnh theo giá mua/chi phi phát hành cOng 
cáo chi phi phát sinh khác lien quan trirc tiêp den vic mua, phát hành tài san tài chInh do. 

Tài san tài chinh cOa Cong ty gm tin va cac khoãn ttrang drong tin, du ti.x nm gitr dn ngày dáo 
han, phái thu cüa khách hang và phái thu khác. 

Nçrphãi Ira tài chInh 

N9 phái trá tài chInh duc phân loai mOt  each phü hçrp cho miic dIch thuyt minh trong Báo cáo tài 
chInh giüa niên do bao gôm cáo nhóm: ng phãi trá tài chInh dugc ghi nhn theo giá trj hçp I' thông 
qua Báo cáo ket qua hoat dOng kinh doanh, các khoãn n phái trã tài chinh &rgc xác djnh theo giá 
trj phân bô. Vic phân loai cac khoân nç tài chinh phi thuOc  vào ban chat và miic dich cüa khoân ng 
tài chInh và dirçc quyet djnh tai  thi diem ghi nhn ban dâu. 

Tai thai dim ghi nhn ban du, các khoân n phái trá tài chinh duc xác djnh theo giá phát hành 
cOng các chi phi lien quan trirc tiep den viOc phát hành ng tài chInh do. 

N9' phái trá tai chInh ccia COng ty bao gm phái trá ngui ban, chi phi phái trá, phãi trá khác, vay vá 
na tài chinh. 

Ba trfr cdc cong ci Iài chInh 

Cáo tài san tài chInh ya nçi phai trá tái chinh ducic bü trir và giá trj thun së dirge trinh bay tren Bang 
can dOi ke toán néu vá clii nêu, COng ty cO quyen hç'p pháp thi hanh vic bü trr các giá trj dä duc 
ghi nhn nay va cO djnh bii tth trên cci sO thuân, hoc thu dirge cáo tài san và thanh toán phai trá 
dOng thOi. 

Dánh giá lai sau In gui nhân ban du  

Hin tai,  chira CO quy djnh y  dánh giá lai  cOng cii tãi chinh sau khi ghi nhn ban dAu. 

ThuyEt minh nay là mç5t bç5 phn hcrp thành và dttcrc ä'QC cing vái Báo cáo tài chInh giia nien d3 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHq LN 

S6 97 Phm Hthi Chi, Phràng 12, Qun 5, Thành phó H ChI Minh 

BAO CÁO TA! CHINH GIU'A NIEN DQ 
Cho k' k toán 6 thang kt thUc ngày 30 tháng 6 nm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

4. Tin và các khoãn tirng thwng tin 

Tin bao gm tin rnt, tin gcri ngân hang không k' han,  tin dang chuyn. Các khoân tuang di.rang 
tiên là các khoàn dâu tu ngän hn có thi han  thu hôi hoc dáo han  không qua 3 thang, có khâ näng 
chuyên dôi dé dàng thành mt !uqng tién xác djnh va khong cO nhiêu rCii ro trong chuyén dôi thành 
tiên tai  thñ diem !p Báo cáo tài chinh gitta niên d. 

5. Các khoãn du tw tài chInh 

Các khoãn du tix tài chInh cüa COng ly th hin các khoãn du tix n&m gitt dn ngày dáo han. 

Các khoân du tir &rçc phân loai là nm gitt dn ngày dáo han  khi Cong ty có ' djnh và khã näng 
gitt den ngày dáo han.  Các khoãn dau tir näm gitt den ngày dáo han  bao gôm: Các khoàn tin gri 
ngân hang có kS' han, trái phiêu, cô phiêu uu dãi ben phát hành bat buc phãi mua lai tai mt thai 
diem nhât djnh trong tuong lai. 

Các khoán du tis nm git? dn ngày dáo han  thc ghi nhn ban du theo giá gc bao gm giá mua 
và các chi phi lien quan den giao djch mua các khoãn dau tix. 

Thu nhp ttr cac khoãn d.0 tir n.m git? dn ngày dáo han  thrc ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài 
chInh trong ks'. 

Di vi cac khoán du tu nrn git? dn ngày dáo han,  nk chira dugc 1p dir phOng phãi thu khó dOi 
theo quy djnh cCa pháp luat,  Cong ty tiên hành dánh giá khã nãng thu hôi. Khi có các bang chng 
chic chin cho thây mt phân hoc toàn b khoán dâu ftr có the khOng thu hôi duqc và so ton that 
du'gc xác djnh mt each dáng tin cy thI tOn that dirç'e ghi nhan vào chi phi tài chinh trong kS' va 
giám tth trçrc tiêp giá trj dâu tix. 

Läi/ 1 khi thanh 1', nhu'çing ban cáe khoán du tu nm git? dn ngày dáo han  dirçic ghi nhn vào Báo 
cáo kt qua hoat dng kinh doanh trong kS'. 

6. Các khoãn phãi thu 

Các khoán phái thu dugc trinh bay trên Báo cáo tài chInh giU'a niên d theo giá tn ghi s các khoàn 
phãi thu cüa khách hang và phài thu khác sau khi can trir các khoàn dr phOng thrçc 1p cho các 
khoãn phãi thu khó dài. 

Phái thu cüa khách hang gm cac khoán phài thu mang tInh cht thucmg mai  phát sinh ttr giao 
djch có tinh chat mua - ban gitta Cong ty va ngirai mua là don vi dc 1p vri Cong ty bao gOm 
các khoãn phâi thu ye tiên ban hang, phâi thu tiên thi cong xây drng các cong trinh, phài thu djch 
vii cung cap. 

- Phãi thu khác grn cac khoán phãi thu khOng có tInh thuong mai,  khOng lien quan dn giao djch 
mua - ban, bao gôm các khoãn phài thu tao  ra doanh thu tài chInh, nhu: phãi thu läi tiên gcri; các 
khoàn thu khOng mang tinh thirong mai  nhu  tam  t'rng nhân vien; các khoán k qu5, k' cuqc và 
các khoân phài thu khác. 

Dir phOng n' phâi thu khó dOi du'c 1p cho tang khoãn n phãi thu dã qua han  thanh toán tir 6 
tháng tr& len hoc dir kiên rnrc ton that có the xãy ra tai  ngày !p Báo cáo tài chInh gitta niên d dOi 
vi các khoán nq phãi thu chua qua han  thanh toán nhisngkhó có khà näng thu hôi, nhu khách n dâ 
lam vào tInh trang phá san, hoäc dang lam thu tic giái the, mat tIch, bO trôn và các truang hqp khó 
khän tuong tir. Tang, giám sO dir dir phOng phái thu khó dOi thrgc hach  toán vào chi phi quãn l' 
doanh nghip trong Báo cáo ket qua hoat dng kinh doanh trong ks'. 

Thuyé't minh nay là rn(5t bçi ph2n hçip thành và duçc dQC cling vol Báo cáo tài chmnh giia nien d3 

13 



CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LN 

S6 97 Ph?m Hthi ChI, Phirng 12, Qun 5, Thành ph H6 ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHiNH GIU'A MEN DQ 
Cho ki k toán 6 tháng kt thCic ngày 30 thang 6 nm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

A 7. Hangtonkho 

Hang tn kho dugc xác djnh trên co' sO' giá thp han gi&a giá gc va giá trj thun có th thrchin 
di.rçic. Giá goc hang ton kho bao gôm chi phi nguyen 4t lieu trirc tiêp, chi phi lao dng trirc tiêp và 
clii phi san xuât chung, nêu co, dé có duc hang ton kho a dja diem và trang thai hin ti. 

Giá gc cCa hang tn kho ducic xác djnh theo phiiang pháp binh quân gia quyn và dirçic hach  toán 
theo phuo'ng pháp ké khai thuOng xuyên. 

Giá tn thun cO th thirc hin thrqc duçc xác djnh bang giá ban uàc tInh tth các chi phi d hoàn 
thành cüng chi phi tiêp thj, ban hang và phân phôi phát sinh. 

8. Tài san c dinh hfru hInh và khu hao 

Tài san c djnh h(iu hInh &rçic trInh bay theo nguyen giá trir giá frj hao mOn luy k. 

Nguyen giá tài san cô djnh hüu hInh bao gm giá mua và toàn b các clii phi khác lien quan trijc tip 
den vic du'a tài san vào trang thai san sang sfr diing. 

Tài san c djnh h&u hInh du'çc khu hao theo phu'ong pháp du'Ong thing dira trên thii gian hüu diing 
u'O'c tInh, ci the nhu' sau: 

Snàm 

Nhà xuâng, 4t kin tric 25 - 50 

May móc thit bj 05 - 10 

Phiiang tin 4n tãi 06 - 10 

Phu'ang tin truyn dn 10 - 30 

Thit bj vAn phOng 03 - 08 

Khi tài san c djnh hu hinh ducic ban hay thanh lb', nguyen giá va giá trj hao mOn ltiy k duçc xóa 
so va các khoãn lAi hoc lô phát sinh do ban hay thanh 1 tài san duc hach toán vào két qua hoat 
dng kinh doanh trong kS'. 

9. Tài san c dinh vô hInh và khu hao 

Tài san c djnh vô hinh cCa Cong ty th hin phn mm may tInh. 

Giá trj phn mm may tInh là toàn b các chi phi ma Cong ty dA clii ra tinh dn thñ dim dua phn 
mérn vao sCr diing. Phân mém may tinh du'gc khau hao theo .phu'ang pháp dithng thang trong thi 
gian 02 - 03 nAm. 

10. Chi phi xãy diyng co ban dO' dang 

Clii phi xây d%rng ca bàn dO' dang th hin chi xay dimg ca bàn các cOng trinh, tài san và chi phi sfra 
chta lO'n tài san cô djnh chua hoàn thành tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh giüa niên d. 

Chi phi xây drng cc' bàn các cong trInh, tài san 

Clii phi xây drng ca bàn các cong trinh, tài san bao gm toàn b chi phi cAn thi& d xây dirng mài, 
hoc cái tao,  nâng cap, mO' rng,... lien quan den các cong trinh, tài san phiic vit cho miic dich san 
xuât, kinh doanh cüa Cong ty cOn dO' dang tai  ngày  l.p  Báo cáo tài chInh gifla nien d. 

Thuylt minh nay là m3t b(5 ph42n hcrp thành và duçc ã'QC cling vó'i Báo cáo tài chInh gffl'a nien d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 
S6 97 Pham Hau Chf, Phng 12, Qun 5, Thãnh ph H Chi Minh 

BAO CÁO TAT CHiNH GIU'A NIEN DO 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nm 2020 

Thuyt minh Báo cáo täi chInh (tip theo) 

Chi phi sfra chfra lôn tài san co  djnh 

Chi phi süa chUa ló'n tài san c djnh là toàn b chi phi phát sinh thrc t lien quan dn vic sira chüa, 
cai tao,...  tài san co djnh. Khi cong viêc scra cha lan tài san cô djnh hoàn thành, chi phI scra chüa 
lan tài san c djnh dugc kêt chuyên chi phi vào két qua hoat dng kinh doanh trong k' (nêu chi phi 
sfra ch&a lan tài san cô djnh giá trj nhO) hoc chi phi scra chüa lan tài san cô djnh duc két chuyên 
vào "Chi phi trâ truâc dài han"  dê phân bô dan vao kêt qua hoat dng kinh doanh trong k' (chi phi 
süa chtfa Ian tài san cô djnh giá lan và lien quan den nhieu k san xuât kinh doanh). 

11. Chi phi trá triró'c 

Chi phi trã truàc th hin khoàn trã tnróc chi phi gn mói và thay th dng h nuOc, chi phi cãi tao 
ông mvc  và cac chi phi khác. 

Các chi phi trà tru'ó'c duc phân b vào kt qua hoat dng kinh doanh trong kS'  theo phuang pháp 
dirOng thang trong thai gian không qua 12 tháng hoc mt chu kS'  san xuât, kinh doanh thông 
thtrmg kê t1r thai diOm trá trtthc du'çic phãn ánh vào "chi phi trà tnràc ngän han";  ngiiçic  lai,  cac chi 
phi trá tnr&c có thai han  trên 12 thang hoc han mt chu k' san xuât, kinh doanh thông thung kê tir 
thai diem trà trirâc &rcYc phan ánh vào "chi phi trã tnrac dài han". 

Các chi phi trà truóc dài han  dirc phân b trong khoang thOi gian trà tnrâc hoc thai gian ma các 
li ich kinh tê taong üng du'gc tao  ra tir các chi phi nay nhu sau: 

- Chi phi g&n dng h nu'óc duvc phân b vào k& qua boat dng kinh doanh trong kS'  theo phuong 
pháp thrOng thang trong thai gian tO 3 den 5 näm. 

- Chi phi thay dng h nuó,c djnh ks', chi phi cài tao  ng  mac  du'qc phân b vao kt qua hoat dng 
kinh doanh trong k' theo phuang pháp thrOng thAng trong thai gian tir 2 dOn 3 näm. 

- Các chi phi trã truóc dài han  khác bao gm giá trj cOng ci,i, diing cii, linh kin nhO dä xu.t dOng 
và disçrc coi là có khà näng dem lai  lçri ich kinh tO tirang lai cho Cong ty vai thai han  tir mt näm 
tra len. Các chi phi nay dirge vOn hóa duai hinh thirc các khoân chi phi trà tnràc dài han  và dirge 
phân bô vao kOt qua hoat dng kinh doanh trong k' theo phuang pháp thrOng thang theo thai gian 
sCr dang  i.ràc tinh tir 2 dOn 3 nãm. 

12. Các khoãn nq phãi trã và chi phi phái trã 

Các khoãn ng phâi trã va chi phi phâi trà dirge ghi nhn cho s tin phâi trà trong tirang lai lien quan 
den hang hóa va djch viii dä nhn dirge. Chi phi phai trã dirge ghi nhn dija tren các uóc tinh hgp 1' 
ye sO tiOn phãi trà. 

Vic phân loai các khoàn phái trã là phài trã ngirai ban, chi phi phai trá và phãi trã khác dirge thirc 
hin theo nguyen täc sau: 

Phài trá nguai ban phàn ánh các khoãn phài trà mang tinh cht thirang mai  phát sinh tO giao djch 
mua hang boa, djch vii, tài san va nguäi ban là dan vj dc 1p vOi Cong ty. 

- Chi phi phài trã là các khoàn chi phi thijc t chua phát sinh nhirng dirge trich vao chi phI san xut, 
kinh doanh trong k' de dam bào khi chi phi phát sinh thire te khOng gay dOt  biOn cho chi phi san 
xuat, kinh doanh trén ca s& dam bao nguyen tãc phO hgp gitra doanh thu và chi phi. Khi cac chi 
phi do phát sinh, neu CO chenh leh vài so dã trIch, COng ty tien hành ghi bô sung hoc ghi giãm 
chi phi tuang ang vói phân chenh leh. 

- Phai trà kháe phan ánh các khoan phài trã không có tinh thirang mai,  khOng lien quan dn giao 
djch mua, ban, cung cap hang hóa djeh vii, bao gOm các khoân phai trâ lien quan dn chi phi tài 

Thuyét minh nay là m3t bç5 ph2n hQp thành và dwctc dQc cing vdi Baa cáo tài chinh giIa nien d1  
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN 
S 97 Phm Htiu ChI, Phiimg 12, Qun 5, Thành phó H Chf Minh 

BAO CÁO TAI CHINH GICrA NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 thang k& thic ngáy 30 tháng 6 n.m 2020 
Thuyt minh Báo cáo täi chInh (tip theo) 

chInh, nhr: khoán phãi trã v läi vay, c tue và lçii nhun phái trá; cáo khoán phãi trà không mang 
tInh chat thi.rcrng mi nhu phái trã ye các khoãn BHXH, BHYT, BHTN, KPCD,... 

13. V6n chü sfr hiiu và phân ph6i lqi nhun thun 

Ci cEu vEn chü so' hfru 

Vn chü s& hUu cüa Cong ty bao gm: 

Vn du tu cUa chCi s& htu dirçc ghi nhn theo s thijc t da du ti.r cüa các c dông. 

- Qu5 du tu phát trin du'çic trIch 1p ti'r lçii nhun sau thus thu nhp doanh nghip và &rc sr 
ding vao vic dau tu' m& rng quy mO san xuât, kinh doanh hoc dau ti.r chiêu sau eüa Cong ty. 

- Lcii nhun sau thus chua phân phi là s lçii nhun tr cáo hoat dng cüa Cong ty sau khi tth (-) 
cáo khoán diêu chinh do áp ding hôi tO thay dôi chInh sách kê toán và diêu chinh hôi to sai sot 
tr9ng yêu cüa cáo nàm tru'óc. 

Phân phi 4i1 n/i uOn  thun 

- Lçi nhun thun sau thug thu nhp doanh nghip disçic chia cho cáo c dông sau khi &rgc Di 
hi dông cO dong phé duyt và sau khi dà trIch 1p cáo qu theo Diêu 1 COng ty và các quy djnh 
ciXa Pháp lut Vit Narn. 

Viêc phân phôi loi nhuân cho cac cô dong duoc can nhäc den cac khoan muc phi tiên te nàm 
trong 1çi nhun sau thuê chira phân phôi có the ãnh hu'O'ng den luong tiên và khà nAng chi trâ cô 
ti'rc nhii läi do dánh giá lai  tài san mang di gop vOn, läi do dánh giá 1ai  cáo khoán miic tiên t, cáo 
cong ci tài chinh và cáo khoán miic phi tiên t. 

- C tire duç'c ghi nhn là nçi phãi trã khi duçrc Dai  hi dng c dông phé duyt. 

- Cong ty trIch 1p cáo qu5' tr lçi nhun thun sau thus thu nhp doanh nghip cOa Cong ty theo d 
nghj cOa Hi dong quàn trj và ducxc cáo cô dông phê duyt ti Dai  hi dong cô dOng thlr?lng 
nien. 

> Qu du tir phát trin: Qu nay dtxçic trIch l.p nhm ma rng hoat dng kinh doanh ho.c d.0 
tu chieu sâu cOa Cong ty. 

> Qu khen thu'O'ng, phüc lçvi: Qu nay duqc trIch 1p nhrn khen thuO'ng và khuyn khich, däi 
ng vt chat, dem 1ti phiic 1çi chung và nâng cao dOi sOng 4t chat và tinh than cho cOng 
nhân viên và cáo hoat dng xã hi. 

14. Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang duct ghi khi dng thai thOa man tt cá näm diu kin sau: 

(a) Cong ty dã chuyn giao phn Ion rcii ro và 19i Ich gn 1in vói quyn sa hu san phm hoc 
hang hóa cho nguO'i mua; 

(b) Cong ty không cOn nm giü quyn quail hang hóa nhu ngixOi sa hCiu hang hóa hoc quyn 
kiem soát hang hOa; 

(c) Doanh thu dugc xác djnh tuo'ng di chc chin; 

(d) Cong ty s thu duç'c li Ich kinh t tir giao djch ban hang; và 

(e) Xác djnh ducrc chi phI lien quan dn giao djch ban hang. 

Thuyt minh nay là môt bphçn hcrp thành và d'u'crc dcc cirng vó'i Báo cáo tài chmnh giü'a nien d 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQL1N 
S 97 Phm Hru Chi, Phung 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH GIUA NIEN DQ 

Cho kS'  k toán 6 tháng k& thi.'ic ngày 30 tháng 6 nam 2020 
Thuyt minh Báo cáo täi chEnh (tip theo) 

Doanh thu cung cá'p dich vu 

Doanh thu cUa giao djch v cung cp djch vii drçic ghi nhn khi k& qua giao djch do duqc xác djnh 
mt each dáng tin cay. Trong trung hgp giao djch ye các djch vj lien quan den nhiêu k' thI doanh 
thu duqc ghi nhn trong k' theo kêt qua phân cong vic dã hoàn thành tai  ngày 1p Báo cáo tài 
chInh giüa niên d. Két qua cüa giao djch cung cap djch viii duqc xác djnh khi thOa man tat cá bôn 
diêu kin sau: 

(a) Doanh thu du'9c xác djnh tuang di chic chAn; 

(b) Co khà näng thu du'Qc lçii Ich kinh t tir giao djch cung cp djch vi,i do; 

(c) Xác djnh duct phn cOng vic dã hoàn thành tai  ngày kt thüc niôn d k toán; và 

(d) Xác djnh duçic chi phi phát sinh cho giao djch va chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch 
vu do. 

Läi tkn giri 

Doanh thu dut ghi nhn khi tin lãi phát sinh trên ca th dn tIch (co tInh dk lqi tirc ma tài san 
dern iai)  trir khã nãng thu hôi tiên lãi không chác chàn. 

C tt'cc và lai nhuân du'crc chia 

C tire va igi nhun dirge chia dirge ghi nhn khi COng ty dä dirge quyn nhn c tire hoc Igi 
nhun ttr vic gop von. Co tirc dirge nhn bang cô phiOu chi theo dOi so hrgng cô phiOu tang them, 
ma không ghi nhn giá trj cô phiOu nhn dirge. 

15. Các khoãn giãm trfr doanh thu 

Các khoãn giàm trir doanh thu ban hang, cung ep djch vi phát sinh trong k' bao gm giam giá 
hang ban và hang ban bj trà iai. 

Các khoàn giâm giá hang ban và hang ban bj trà lai  phát sinh cüng kS'  tiêu thi san phm, djch vii 
dirge diêu chinh giàm doanh thu cüa k' phát sinh. Trong truOng h9p san phâm, djch vii dã tiêu th 
tir các kS'  truóc, dOn kS'  sau mii phát sinh các khoàn giãm trir doanh thu thI dirge ghi nhn giàm 
doanh thu theo nguyen täe: nOu phát sinh triró'c thi diOm phát hành Báo cáo tài ehInh gifta niên d 
thI ghi giãm doanh thu trên Báo cáo tài chInh gita niên dO eCa k' 1p Báo cáo (kS' triró'c), và nêu 
phát sinh sau thOi diem phát hành Báo cáo tài chInh thi ghi giàm doanh thu cüa k' phát sinh (ks' 
sau). 

16. Giá vn hang ban và dlch  vi cung cp 

Giá vn ban hang và cung c.p djch vii là tng chi phi phát sinh cOa hang hóa, 4t tu' xut ban và 
djch vv cung cap cho khách hang trong nãm, dirgc ghi nhn theo nguyen täe phü hgp vâi doanh thu 
và nguyen täc then tr9ng. 

17. Chi phI 

Chi phi là nhing khoán giám igi Ich kinh t dirge ghi nhn tai  thi dim giao djch phát sinh hoc khi 
có khá näng tirong dOi chãc chãn sê phát sinh trong tu'o'ng lai khOng phân bit dä chi tien hay chira. 

Chi phi dirge ghi nh.n theo thirc t phát sinh tren nguyen tc phü hgp vii doanh thu trong ks'. Trong 
trirOng hgp nguyen täc phfi hgp xung dOt  vii nguyen tãc then trgng, chi phi dirge ghi nhn can ci 
vào bàn chat và quy djnh cña các chuân mirc k toán dO bâo dam phán árih giao djch mOt  each trung 
tic, hgp li'. 

Thuyét minh nay là mt b phçn hcxp thành và du'cic dQC cling vói Báo cáo tài chlnh gifia niên d(3 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 
s6 97 Phm Hu Chi, Phr&ng 12, Qun 5, Thãnh ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHINH GIUA NIEN DQ 

Cho kS'  ké toãn 6 tháng k& thik ngày 30 tháng 6 näm 2020 

Thuyt minh Bäo cáo tài chinh (tip theo) 

18. Chi phi di vay 

Chi phi di vay ducc ghi nhn vao Báo cáo kt qua hoat dng trong nàm khi phát sinh ngoai tth diiçc 
von boa theo quy djnh cüa Chuân mrc k toán Vit Nam so 16 "Chi phi di vay". 

19. Thu 

Thus thu nhp doanh nghip th hin tng giá trj cüa s thug phái trà hién tai  và s6 thu hoãn lai. 

S thug hin t?i  phài trã duc tinh dira tren thu nhp chju thu trong näm. Thu nhp chju thug khac 
vo,i Igi nhun thuân duçyc trInh bay trên Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp chju thuê 
không bao gOm các khoàn thu nhp hay chi phi tInh thuê hoc thrcc khâu tth trong các närn khác 
(bao gOm cà lô mang sang, nêu có) và ngoài ra không bao gOm các chi tiêu khOng chju thuê ho.c 
khOng dixqc khâu trir. 

Vic xác djnh thug thu nhp cüa Cong ty can ci vào các quy djnh hin hành v thus. Tuy nhiên, 
nhting quy djnh nay thay dôi theo t11ng thai k' và vic xác djnh sau cüng ye thuê thu nhp doanh 
nghip tu' thuc vào kOt qua kiOm tra cüa ca quan thuê có thâm quyén. 

Theo biên bàn kt 1un thanh tra thus s 1757/KL-CT ngày 14 thang 12 näm 2015 thI tr k' tinh thus 
nãm 2009, Cong ty sê dugc áp diving uu däi thuê thu nhp doanh nghip theo quy djnh ti Thông tu 
130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 närn 2008 cOa B Tài Chinh cho thOi gian cOn lvi. Do dOn hOt 
kS' tInh thuO nàm 2008, Cong ty dä hêt thai gian mien thuê theo Thông tu sO 134120071TT-BTC nên 
mCrc u,u dãi Cong ty du'c huOng cii the nhix sau: ThuO suât 10% tr nàm 2009 den näm 2021; giàm 
50% sO thuO thu nhp doanh nghip phài np trong 9 11am tInh tr näm 2009. KS'  kê toán 6 tháng kOt 
thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2019 Cong ty dã ht thai gian du'c huO'ng uu dãi giàm 50% s thud thu 
nhp doanh nghip phài np nên Cong ty tInh thuO thu nhp doanh nghip theo thuO suât 10%. 

Thug thu nhp hoän li duct tinh trên các khoán chOnh loch gi&a giá frj ghi s và ca sâ tInh thus thu 
nhp cOa các khoàn mvc  tài san hoc cOng ncr trOn Báo cáo tài chinh gitia liOn d và dircrc ghi nhn 
theo phixang pháp Bang can dOi kê toán. ThuO thu nhp hoän Iai  phài trã phài dtrcc ghi nhn cho tat 
cà các khoàn chOnh lchtgm thai con tài san thuê thu nhp hoãn li chi duçrc ghi nhn khi chäc chän 
có dO lçi nhun tinh thuê trong tuo'ng lai dO khâu tth các khoàn chOnh Ich tam  thai. 

Thug thu nhp hoän lai  duoc xác dinh theo thug sut dr tinh sê áp ding cho näm tài san ducrc thu 
hOi hay ncr phai trá du't thanh toán. ThuO thu nhp hoãn igi duct ghi nhn vào Báo cáo kOt qua hoat 
dng kinh doanh trir truOng h'p khoàn thuê do có liOn quan dOn các khoàn mi1c dixçrc ghi thang vào 
vOn chO sO' htru. Trong tnthng hcrp d, thuê thu nhp hoãn lai  cOng ducrc ghi thang vào vOn chO sO' 
httu. 

Tài san thug thu nhp hoãn lai  và ncr thus thu nhp hoan lai  phài trà dut bO trir khi COng ty có 
quyOn hcrp  phap dO hO trir giOa tài san thuO thu nhp hin hành vó'i thuO thu nhp hin hành phái nOp 
và khi các tài san tirnO thu nhp hoãn lgi và n' thuO thu nhp hoàn lai  phài trá lien quan tâi thuê thu 
nh.p doanh nghip duct quán iS' bOi cOng mOt  co quan thuO và COng ty có dir  djnh thanh toán thuO 
thu nhp hin hành trên co so thuân. 

Các loai thu khác ducrc áp dung theo các lut thud hin hành tai  Vit Nam. 

20. Lãi trên c phiu 

Lãi co bàn trOn c phiu ducrc tinh bang cách chia icri  nhun hoc I phân b cho c dOng sO' hOu c 
phiêu phO thông cOa COng ty sau khi trIch 1p quS' khen thuOng, phOc 'ci cho so hrgng bInh quân gia 
quyOn cOa so cO phiOu ph thông dang lu'u hành trong k5'. 

Läi suy giám trOn c phiu dugc xac djnh b&ng cách diu chinh 'ci nhun ho.c l phân b cho c 
dOng sO' hUu cO phiOu phO thông cOa COng ty (sau khi trIch 1p quS' khen thuO'ng, phOc lcii) va s 

ThuyEt minh nay là m$t bçi phçn hçrp thành và dtcçc dcc cling vO'i Báo cáo tài chInh giia nien d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHc1 LUN 
S 97 Pham Htu Chi, Phi.rrng 12, Qun 5, Thãnh ph6 H6 ChI Mirth 

BAO CÁO TAT CHINH GIUA NIEN D 
Cho k' k toán 6 tháng k& thñc ngày 30 tháng 6 näm 2020 

Thuyt minh Báo cäo täi chInh (tip theo) 

bInh quail gia quyn c phiu ph thông dang lu'u hành do ãnh hung cüa các c phiu ph thông 
tiêm näng có tác dng suy giám de tInh läi suy giãm trén CO phiêu. 

21. Các ben lien quan 

Các ben duc coi là ben lien quan cüa Cong ty nk mt ben có khã näng, trijc tip hoc gián tip, 
kiêm soát ben kia hoc có ãnh hu'O'ng dáng ké dOi vó'i ben kia trong vic ra quyêt djnh các chInh 
sách tài chInh và hoat dng. Các ben cüng duc xem là ben lien quan cüa Cong ty nêu cüng chju sir 
kim soát chung hay chu ánh hixOng dáng ke chung. Các ben lien quan có the là các cong ty hoc 
cac cá nhân, bao gOm Ca CC thành viên gia dmnh than cn cüa cá nhân dirge coi là lien quail. 

Trong vic xem xét mi quan h các ben lien quail, bàn chat cüa mi quan h dirge ehñ trQng nhiu 
ho'n hInh thic pháp !'. 

22. Báo cáo theo b phn 

B phn kinh doanh bao gm b phn theo linh vre kinh doanh và b phn theo khu virc dja l. 

B phn theo linh vrc kinh doanh là mt phn cO th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san 
xuât hoie cung cap san phâm, djeh viii có rOi ro và lçri Ich kinh to khác vi các b phn kinh doanh 
khác. 

B phn theo khu vrc dja I là mOt  phn có th xac djnh riêng bit tham giavào qua trInh san xut 
hoc cung cp san phâm, djch vi trong pham vi mOt  mOi truOng kinh tê ci the và có rOi ro và lçii Ich 
kinh tO khac vo.i các b ph kinh doanh trong các mOi trirrng kinh tê khác. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MVC  TR!NH BAY TRONG BANG CAN DOI 
KE TOAN 

Don vj tInh: VND 

1. Tin và các khoán tung throng tin 

Scu6ikS' Sdunäm 

Tinmtt 15.220.988 42.501.581 

Tin gl'ri ngân hang 39.160.862.743 20.103.477.825 

Các khoán tuung du'ong tin (*) 10.000.000.000 44.049.186.600 

Cong 49176.083.731 64.195.166.006 

(*) Khoãn tin gl'ri kS' han 1 tháng tai  Ngail hang Thuong mai  C6 phAn Sài GOn - Binh Tây vOi lài 
suât 4,3 %/ nãm. 

Thuyét minh nay là m5t bt5 pht?n hçp thành và diccyc dQc cIng vol Báo cáo tài chmnh giia nien d 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 
S6 97 Phm Hthi Chi, Phix&ng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHtNH GIUA NIEN EX? 
Cho kS'  k toán 6 tháng k& thic ngày 30 tháng 6 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

2. Các khoãn du tir tài chInh ngn hn 

S cui kr St du näm 

Giá gc Giá trj ghi s Giá gc Giá trj ghi s 

Du tir nm gifr dn ngày dáo hn 
a)  Ngn hn 91.200.140.684 91.200.140.684 17.538.692.295 17.538.692.295 

Ngân hang TMCP 
Sài GOn (i) 63.196.513.384 63.196.513.384 17.538.692.295 17.538.692.295 
Ngan hang Nong 
nghip và Phát triOn 
Nong thôn Vit Nam 
(ii) 28.003.627.300 28.003.627.300 - 

b)  Dài hn 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 
Dâu tis mua cô phiêu 
Ngân hang TMCP 
Sal GOn Cong 
Thuang (iii) 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 

Cong 91.208.470.684 91.208.470.684 17.547.022.295 17.547.022.295 

3. 

(i) Ghi nhn khoân gfri tin gCri kS' han tir 6 - 8 tháng. Läi sut 7,4 - 7,5%! näm (Ks' tnro'c 7,1 C 

7,4%! näm). / 

(ii) Ghi nhn khoãn gcri tin gcri k' han  tr 6 - 9 tháng. Li sut tr 6,5 - 6,6%! nàm (K5' tru'óc 6 - 7% 
näm). 

(iii) S krqng 922 c phiu. 

Phãi thu ngn hn cüa khách hang 

Scuik:T
A So dau nam 

Tang Cong ty Cp rnróc Sài GOn 9.611.274.407 8.744.552.186 
Các khách hang lien quan dn djch vi cung cp nu'c 35.794.215.849 21.190.903.200 
Các khách hang liOn quan dn djch vi khác 282.284.982 311.939.205 
Cong 45.687.775.238 30.247.394.591 

Phái thu càa khdch hang là các hen lien quan 
Tdng Cong ty GO'p rnthc Sài GOn 9.611.274.407 8.744.552.186 

C3ng 9.611.274.407 8.744.552.186 

4. Trâ trtr&c cho ngtrO'i ban ngn hn 

COng ty TNHH DTXD - Cp Thoát Nithc & Môi 
Trung WASEEN 1.658.191.415 2.709.245.435 
Cong ty C phAn Xây Drng S 5 845.001.034 - 
Cong ty CP Tr Vn XD Cp Nu'àc 42.738.710 54.020.108 
Cong ty TNHH Bão Phü Nam 1.048.734.055 
Cong ty TNHH MTV CN Dng Tam Dng Tin 684.6 12.502 1.466.683.269 
Các khách hang khác 1.982.221.660 1.695.486.283 
Cong 5.212.765.321 6.974.169.150 

Thuyet minh nay là m5t bt5 phçn hQp thành và du'çrc dQc cüng vái Báo cáo tài chInh giia nien d3 
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CONG TY cO PHAN CAP NU'OC CH% LON 
S 97 Phm Hu ChI, Phthng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHINE GIU'A NIEN DQ 
Cho k' k toán 6 thang kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo thi chInh (tip theo) 

Trá trithc cho ngw&i ban là cdc ben lien quan 

Cong ty C phdn Tu' ván Xdy dy'ng Cá'p Nu'ác 

C3ng 

( A S cui k' So dau nam 
42.738.710 54.020.108 

42.738.710 54.020.108 

5. Phäi thu khác 

S cui k S du näm 

a)  
Giá trj Dir phông Giá trj Dir phông 

Phãi thu ngn hin 
khac 2.602.220.256 2.191.987.615 
Phái thu v khoãn cho 
mrnvâttix - - 1.297.847.135 
Dir thu lãi tiên gói có k' 
han 2.207.183.139 - 582.163.362 

Pháithukhác 273.837.117 - 273.837.118 

Tmüng 121.200.000 - 38.140.000 

b)  Phãi thu dài han khác 8.292.634 - 8.292.634 

K qu5 dài han 8.292.634 - 8.292.634 

Cong 2.610.512.890 2.200.280.249 

ThuyEt minh nay là m5t b5 phan hcxp thành và du'c.rc dQC cling vOl Báo cáo tài chmnh giia nien d(5 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CH LON 

S 97 Phm HUu ChI, Phu&ng 12, Qun 5, Thânh ph H Chi Minh 

BAO CÁO TAT CHINH GIUA NIEN 
Cho kS'  k toán 6 tháng k& thUc ngay 30 thang 6 nm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chtnh (tip theo) 

6. No'xu 

S cui k3' S du nàm 

  

Giá gc 
Giá tn có th 

thu hôi Dir phông Giá gôc 
Giá tn có th 

thu hôi Diyphông 

Dtr phông phãi thu ngn hn khó dôi 7.578.700.943 1.827.263.979 5.751.436.964 4.467.565.727 1.139.201.499 3.328.364.228 

Phái thu ngn hin cña khách hang 
Các khách hang lien quan den djch v 
cung cap nuàc, djch vii khác 

7.578.700.943 

7.578.700.943 

1.82 7.2 63.9 79 

1.827.263.979 

5.751.436.964 

5.751.436.964 

4.467.565.727 

4.467.565.727 

1.139.201.499 

1. 139.201.499 

3.328.364.228 

3.328.364.228 

Cng 7.578.700.943 1.827.263.979 5.751.436.964 4.467.565.727 1.139.201.499 3.328.364.228 

- Các khoân n xu lien quan các khoân phái thu cüa khách hang ban hang, cung cp djch viii, xay dirng,... hay các khoân phãi thu khác,.. da qua h.n thanh 
toán tt'r 6 tháng tr& len, hoc các khách hang khó có khâ näng thanh toán, nhu khách nçi dã lam vào tInh trang phá san, hoc ctang lam thC tiic giái the, mat 
tIch, bó trôn và các truOng hcp khó khän ttrcmg tij. 

- Không có khoán tin phtt, phái thu v lãi trã chum,.. theo h9p dng phát sinh tir các khoân nq qua han  nhi.rng không dirge ghi nhn doanh thu. 

- Giá trj có th thu hi cüa các khoãn ng xu dirgc xác djnh bang giá g6c trir di d? phOng dã trIch lap. 

Thuyát minh nay là m3t b(5 phan hçip thành và du-crc dQc cing vó'i Báo cáo tài chInh giIa niên d3 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LUN 
S 97 Pham Hthi ChI, Ph±ng 12, Qun 5, Thành ph Ho Chi Mirth 

BAO CÁO TAT CHIINH GIUA NIEN DO 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thUc ngày 30 thang 6 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo täi chinh (tip theo) 

A 7. Hang ton kho 

So dau nam Scuik' A 

Giá gc Dir phông Giá gc Thy phông 

Nguyen 1iu, vt 1iu 11.841.233.209 17.493.017.666 
Chi phI san xuât, kinh 
doanh d& dang 7.377.723.162 127.781.245 

Cong 19.218.956.371 17.620.798.911 

8. Chi phi trã truc 

s6 cuk 
( A -. So dau nam 

a)  Chi phi trã trir&c ngn hn 5.338.507.602 3.688.895.892 
Cong cii ding c 2.5 13.907.602 1.932.495.892 

Báo him nhân thp cho nhân viên 2.824.600.000 1.756.400.000 

b)  Chi phi trã trithc dãi han 63.433.612.610 63.936.283.165 
Chi phi sra chüa van phOng 891.432.286 464.402.951 

Gn dngh6 nuâctheoNghj djnh 117 23.377.209.239 30.119.000.581 

Thay dng h nithc 30.296.731.721 26.768.665.962 

ChiphIcãito ngm1Ic 201.998.612 530.271.111 

Chi phi ciii tao ng mirc phc vv CTTN 8.666.240.752 6.053.942.560 

Cong 68.772.120.212 67.625.179.057 

Thuyét minh nay là mç5t bç3 phç2n hçrp thành và du-rc a'Qc ci~ng vái Báo cáo tài chInh giia nien d$ 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN 
S 97 Phm Hu ChI, Phuông 12, Qun 5, Thành pM H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH GIA NIEN DQ 
Cho k' k toán 6 tháng k& thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020 
Thuyt  minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

       

        

9. Tài san c dinh hini hInh 

Khoãn muc 

Nguyen giá 

Nhà cfra, 
vat kiên true 

Máymóc 
thiêt bj 

Phu'o'ng tin vn 
tãi, truyên dn 

Thiet hi 
van phông 

Cng 

S dAu närn 29.2 16. 148.5 86 1.478.337.878 705.694.938.800 19.024.084.859 755.413 .5 10. 123 
Tang trong kS' 1.245.181.091 12.293 .784.3 16 726.761.835 14.265.727.242 
Mua trong k) 1.245.181.091 472.136.364 726.761.835 2.444.079.290 
Ddu tu'xây drng co ban hoàn thành 11.821.647.952 11.821.647.952 
Giâm trong kS' 1.271.411.708 1.271.411.708 
Thanh lj, nhtcçrng ban 1.109.978.145 1.109.978.145 
Quyêt toán igi 161.433.563 161.433.563 

Scuik' 29.216.148.586 2.723.518.969 716.717.311.408 19.750.846.694 768.407.825.657 

Gia fri hao mon luy ke 
SdAunám 2.330.139.218 893.846.076 530.398.697.059 16.406.734.408 550.029.416.761 
Tang trong k' 292.765.242 198.571.279 20.766.611.997 1.020.943.590 22.278.892.108 
Khá'u hao trong /cj) 292.765.242 198.571.279 20.766.611.997 1.020.943.590 22.278.892.108 
GiAm trong kS' 1. 109.978. 145 1. 109.978. 145 
Thanh lj, nhuçrng ban 

c. So cuoi ky 

1.109.978.145 1.109.978.145 

2.622.904.460 1.092.417.355 550.055.330.911 17.427.677.998 571.198.330.724 

Giá tn con Jai 
S du nAm 26.886.009.368 584.491.802 175.296.241.741 2.617.350.451 205.384.093.362 

CU k 26.593.244.126 1.631.101.614 166.661.980.497 2.323.168.696 197.209.494.933 

Thuylt minh nay là mç5t b5 phçmn hcip thành và ditcic dQc cing vái Báo cáo tài chIn/i g1üa nien dç5 
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May moe 
thiêt bj 

Phuong tin vn 
tãi, truyên dan 

Thit bj 
van phông 

Cong 

712.966.486 308.422.998.231 10.925.576.819 320.061.541.536 

746.824.486 325.138.850.470 12.168.826.819 338.054.501.775 

S du näm Tang trong k' Giãm trong kr S cui k' 

6.273.444.666 
(5.264.372.475) 

90.000.000 
(287.668.802) 

6.363.444.666 
(5.552.041.277) 

1.009.072.191 811.403.389 

Khoãn muc 
Nhà cira, 

vat kiên trIic 

S dAu näm 
( (. So cuoi ky 

 

 

10. Tài san c dinh vô hlnh 

Fi1n nzêrn may tI,zh 
Nguyen giá 
Hao mOn lily k 

Giá trj con Li 

 

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN 
S 97 Phm Hu ChI, Phr&ng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DO 
Cho kS'  k toán 6 tháng k& thUc ngáy 30 tháng 6 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo täi chInh (tip theo) 

Nguyen giá cüa tài san c djnh hUu hInh dã khu hao ht nhirng vn con sfr ding: 

Nguyen giá cOa các phân mem may tInh dã ht khu hao nhung vn cOn sir ding vói giá trj tai  ngày 30 thang 6 näm 2020 là 4.827.186.666 VND tai  ngày 31 
thang 12 nãm 2019: 4.581.186.666 VND). 

Thuyt minh nay là m5t b5 phan hçrp thành và dtrcrc dQc cüng vái Báo cáo tài chInh g1üa nien dç5 
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2.630.851.787 

612.834.811 

Thus GTGT hang ban 
ni djal djch v cung 
cap trong nu'ó'c 
Thuê thu nhp doanh 
nghip 
Thuë thu nhp Ca 
nhân 
Tin thuê dat 

828.880.595 

2.488.498.320 

1.253.028.532 

590.234.400 

469. 132.8 14 359.747.781 

2.630.851.787 2.488.498.320 

2.003.953. 144 (138.089.80 1) 

590.234.400 

CONGTYCOPHAN CAP NUC CHQL%N 
S 97 Phm Hitu Chi, Phu&ng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH GICrA MEN fX 
Cho k5' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 thang 6 nm 2020 
Thuyt minh Bäo cáo täi chInh (tip theo) 

11.  Chi phi xây ding co bàn d& dang 
A A. So cuoi ky 56 du nàm 

Cong trInh di däi duO'ng ng 546.934.060 546.934.061 

Cong trInh chng that thoát nuóc 375.375.000 375.375.003 

Cong trinh cãi tao ng miic 4.675.741.240 1.394.041.948 

Phát trin mang  liiói 1.62 1.6 17.590 1.2 10.728.215 

Cong trInh ng cái 11.887.462 2.656.411.551 

Cong 7.231.555.352 6.183.490.778 

12.  Phãi trã ngtrO'i ban ngin htn 
A A. So cuoi ky 56 du nàm 

S CO khã näng 
Giá trj trã nq Giá tn 

A. So co kha nang 
trã no' 

Tng Cong ty Cp 
nuOcSàiGOn 112.408.052.908 112.408.052.908 84.226.174.885 84.226.174.885 
Cong ty CP DT XD 
K Nguyen 1.29 1.148.467 1.29 1.148.467 1.005.709.682 1.005.709.682 

CôngtyTNHHPTP 2.476.980.000 2.476.980.000 
Các nhà cung cap 
khác 2.815.304.987 2.815.304.987 3.677.898.634 3.677.898.634 

Cng 116.514.506.362 116.514.506.362 91.386.763.201 91.386.763.201 

Phài trã nguOi ban là các ben lien quan A A. So cuoi ky 56 du näm 

Tang Cong ty Cd'p nu'ác Sài GOn 112.408.052.908 84.226.174.885 

C3ng 112.408.052.908 84.226.174.885 

13.  NgirOi mua trã tin tru'ó'c ngn hn 

56 cu6i ky s6 du nàm 

  

Tam thu chi phi thit k ng ngánh 

Tin ni.rcc chi.ra giãi trách 

Các khách hang khác 

C$ng 

14. Thu và các khoãn phãi np Nhà nu*c 

Chi tiêu S du 11am  

47.500.000 

10.2 13.943.180 

8.547.970 

10.269.991.150 

S6 phãi np 56 dã np  

47.393.390 

10.107.392.274 

6.934.189 

10.161.719.853 

s6 cu6i k 

Thuyèt minh nay là mç5t b phin hc.rp thành và du'çtc O'QC ci.ng v&i Baa cáo tài chInh gffia nien d3 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHQ LON 
S6 97 Ph?m Hthi ChI, Phu?ng 12, Qun 5, Thành ph6 H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH GIUA NIEN EX 
Cho k' ké toán 6 thang kt thüc ngày 30 tháng 6 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chtnh (tip theo) 

Chi tiêu 

Các khoán phi, 1 phi 
phãi va cac khoãn 

np khac 10.306.352.691 54.379.071.360 
- PhI báo ye môi 
trith'ng 10.306.352.691 54.376.071.360 
- PhI mon bài 3.000.000 
Cong 13.550.039.289 59.539.713.207  

So cuoi ky 

52.479.681.983 12.205.742.068 

52.476.681.983 12.205.742.068 
3.000.000 

58.173.854.128 14.915.898.368 

S du näm S phãi np S dA np 

Trinh bay so dw tren Banj' can doi Ice loan: 
Thuê và các khoán 
phãi thu Nhà ni.ràc 
Thuê và các khoán 
phái np Nhà rnrâc 13.5 50.039.289 

138.089.801 

15 .053 .988. 169 

    

• Thud giá 14 gia Mng 

Cong ty áp diing thu giá trj gia tang theo phuang pháp khu tth. 

Thus suit áp dirng: 

- CungcO'pnwOv :5%. 

- Cungcd'pdjchvy :10%. 

• Th u thu nhOp doanh nghip 

Xern Thuy& minh s VI.8. 

• Các loal thulkhác 

Cong ty kê khai va np các loai thus khác hang 11am theo qui djnh hin hành. 

Quyt toán thug cCia Cong ty së chju sir kim tra cüa Ca quan thug. Do vic áp diing luât va các 
qui djnh ye thuê dôi vó'i nhiêu loai khác nhau co the duçic giái thIch theo nhiêu each khác nhau, so 
thuê dixçic trInh bay trên Báo cáo tài chInh có the bj thay dOi theo quyêt djnh cüa Ca quan thuO. 

15. Chi phi phái trá ngn hin 

S cui k' S dan näm 
TrIch tnrcc chi phI thuê thirc hin các cOng trInh phát 
triên mang  hrói ông nu'ó'e nghim thu nhu'ng chira 
quyOt toán. 1.036.292.944 879.640.135 
TrIch truàc chi phi gän dông ho nuóc theo nghj djnh 
117 818.667.767 3.539.703.335 
TrIch chi phi sira b& TLIvID sira b& nâng dñ dng h 
nu,o.c 2.802.513.750 4.702.760.064 
TrIch tnràc chi phi gAn ng cai 657.988.875 
Thñ lao Hi dng Quán trj 347.500.000 197.500.000 
Chi phi lai vay 526.940.740 573.302.221 
Trich tru'ó'c chi phi thue tài san 22.242.704.088 
Chi phi khác (kinh phi dáng, DV v sinh...) 3.083.623.120 160.953.336 
Cong 30.858.242.409 10.711.847.966 

Thuyé't n2inh nay là m(5t bç5 phn hcip thành và duqc ã'Qc cling vol Báo cáo tài chInh giia nien d 
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CONG TY CO PHAN CAP NII(IC CH( LON 
s6 97 Pham HQu Chi, Phuà'ng 12, Qun 5, Thành ph6 H Clii Mirth 

BAO CÁO TAT CHiNH GIUA NIEN DO 
Cho k' k toán 6 tháng k& thUc ngày 30 tháng 6 nm 2020 
Thuyt  minh Bäo cäo tài chinh (tip theo)  

16. Phãi trã khác 

S cui k S du nAm 

a) Phãi trã ngin hn khác 22.191.437.144 8.230.092.579 

Tng Côngty Cp nuó'c Sài Gôn 711.572.719 711.572.719 

Cong ty CP Cong trinh Giao Thông Cong Chánh 70.000.000 70.000.000 

Kinh phi cong doàn, các khoàn bão him phãi np 9.387.138 9.387.138 

Nhn k qu5 bão länh thrc hin hcrp dng 4.303.966.564 4.303.310.659 

PhI bão v môi truOng ducrc giü lai d chi 539.957.729 5.396.032 

Ctic phái trá cho c dong 14.771.237.190 1.160.909.190 

Các khoân phãi trãkhác 1.785.315.804 1.969.516.841 

b) Phãi trã dài hn khác 14.038.669.435 14.383.187.136 
Phâi trâ khách hang du tu ng cái gAn dng h nuóc 14.038.669.435 14.383.187.136 

Cong 36.230.106.579 22.613.279.715 

Phãi Ira khác là các ben lieu qzian 
Tth2g Cong ty Cd'p rnthc Sal GOn 711.5 72. 719 711.5 72. 719 
Cong ty TNHH MT V Cong trinh Giao thông Cong 
ChOnh 70.000.000 70.000.000 

C3ng 781.5 72. 719 781.5 72.719 

Thuyët minh nay là m5t b$ ph2n hcrp thành và ducic dQC cIng vái BOo cáo tài chlnh giIa nien dr5 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHq LN 
S 97 Pham Hthi ChI, Phixng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHfNH GIUA NIEN DQ 

Cho kS'  k toán 6 tháng k& thüc ngãy 30 thang 6 näm 2020 

Thuyt minh Báo cáo täi chInh (tip theo) 

17. Vay và nq tãi chInh 

S dan nàm Trong k S cui kr 

Giá trj 
So cé khã 

nãng 
trã no' 

Vay trong 
k' 

Thanh toán 
trong kT 

Kêt chuyên nq 
dài hn den 

han trã 
Giá tr 

S có khã 
nàng 

trã ncr 

a)  Vay Va nq ngn hn 5.615.559.054 5.615.559.054 (2.769.440.000) 6.361.896.678 9.208.015.732 9.208.015.732 
Ngan hang Nong nghip và Phát trin 
Nong thôn Vit Nam - Chi nhánh Chç 
Lan (i) 5.615.559.054 5.6 15.559.054 - (2.769.440.000) 5.538.880.000 8.384.999.054 8.384.999.054 
Ngan hang TMCP Ngoi Thxng Vit 
Nam - Chinhánh Sài Thành (ii) 823.016.678 823.0 16.678 823.016.678 
- Hcrp dóng so 0017/TD3.Tc/ 196'D 
ngày 01/10/2019 812.738.172 812.738.172 812.738.172 
- HQp dâng sJ 0002/TD3.TC/ 2OCD 
ngày 08/06/2020 10.2 78.506 10.2 78.506 10.2 78.506 

b)  Vayvanqdãihn 31.933.564.311 31.933.564.311 7.566.950.506 - (6.361.896.678) 33.138.618.139 33.138.618.139 
Ngan hang Nong nghip vá Phát triên 
Nong thôn Vit Nam - Chi nhánh Chg 
Lan (i) 29.096.439.312 29.096.439.312 - (5.538.880.000) 23.557.559.312 23.557.559.312 
Ngan hang TMCP Ngoi Thirnng Vit 

Nam - Chi nhánh Sài Thành (ii) 2.837.124.999 2.837.124.999 7.566.950.506 - (823 .016.678) 9.581.058.827 9.581.058.827 
- Hç'p dOng so 0017/TD3.TC/ J9CD 
ngày 01/10/2019 2.837.124.999 2.837.124.999 7.186.645.787 (812.738.172) 9.2 11.032.614 9.2 11.032. 614 
- Hp dng s 0002/TD3.TC/ 2OCD 
ngày 08/0 6/2 020 - 380.304.719 (10.278.506) 370.026.213 370.026.213 

Cong 37.549.123.365 37.549.123.365 7.566.950.506 (2.769.440.000) - 42.346.633.871 42.346.633.871 

Thuyt minh nay là mç5 b5 phan  hçrp thành và ditçic a'Qc cling vái Báo cáo tài chInh giü'a nien do 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHq LON 
S 97 Pham Hu ChI, Phiing 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHtNH GIUA NIEN DQ 
Cho k5' k toán 6 thang kt thüc ngãy 30 thang 6 nàm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

 

     

     

Thuyt minh chi tit vay và na theo tlrng d'i tlxo'ng:  

[ii Vay dài hiiz Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam - hi nhdnh C'hiLó'n 
H9p dng tin dicing So 6220-LAV-2017.01235/HDTD ngày 30 ngày 11 thang 2017. 
S tin cho vay 43.800.000.000 VND. 
ThO'i gian cho vay 8 näm (k tn ngày giái ngan). 
Thai gian an han 1 näm. 
Läi suât cho vay 7,5%! nàrn trong 12 tháng du k tr ngày giãi ngân du tiên, diu chinh theo k5' han  6 tháng/ In hoc theo quy djnh 

cüa Ngân hang Nhà nu'ót. 
Trá du hang qu, càng k5' vo,i ncr Iãi, quy djnh ciii th trong timg giy nhn ncr. 
Ngày 20 hang quS'(20/01, 20/4, 20/7 và 20/10). 
Dau tu' thay mó'i ông mic trén dja bàn Qun 5, Qun 6, Qun 8 cho 16 dr an dA cO Quyêt djnh phê duyt Báo cáo 

kinh té - kS'  thuât. 
Tài san hInh thành tr von vay là H thông du'&ng ông cap nw5c va các tài san có lien quan do Agribank Chi nhánh 

Chçi Lón tài trçr theo Hcrp dông the chap tài san hInh thành trong tuong lai so 6220-LCL-2017.01008/HTTL ngày 
16/10/2017. 

[ii] Vay dài h9n Ngân hang TMCP Ngo(li Thwo'ng V!! Nain - Chi nhdnh Sài Thành 
Hçip dng tin diing : S 0017/TD3.TC/19CD ngày 01 ngày 10 tháng 2019. 
S tin cho vay : 3 8.000.000.000 VND. 

KS' thanh toán nq gôc 
K5' thanh toán Iài 
Mic dich sfr dçing von vay 

Tài san dam báo 

Thô'i gian cho vay 
Thri gian an han 
Lãi suit cho vay 
K5' thanh toán ng gc 
K5' thanh toán läi 
Mc dIch sü ding vn vay 
Tài san dam bão  

120 thang (k tt'r ngày giái ngan). 
1 näm. 
7,5%! nàm trong 12 tháng du k tfr ngày giái ngân du tiên, chu k5' diu chinh lãi suit 03 tháng/ l.n. 
3 tháng/k5', quy djnh cii th trong tfrng giy nhn nq. 
Ngay 26 hang thang. 
Du ti' dr an thay mó'i ng miic tai  dja bàn Quân 5, Quán 6, Qun 8 TP. H ChI Minh do Cong ty lam chü du tir. 
Không có. 

Thuyê't minh nay là mç5t b5 phn hcip thành và dwçic ã'QC cling vol Báo cáo tài chInh giIa nien d(5 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 
S 97 Pham Hu ChI, Phuyng 12, Q4n  5, Thánh ph H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHfNH GIUA NIEN DQ 
Cho k5' k toán 6 tháng k& thüc ngày 30 thang 6 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Hçp dng tin ding 
S tin cho vay 
Thi gian cho vay 
Thôi gian an han 
Lãi sut cho vay 
KS' thanh toán nq gôc 
K5' thanh toán lAi 
Mic dIch sfr dixng vin vay 

Tài san dam báo  

S 0002!TD3.TC/2OCD ngày 08 ngày 6 thang 2020. 
1.339.000.000 VND. 
120 thang (k tfr ngày giai ngan). 
1 nàm. 

9,2%! nãm trong 12 thang dAu k tir ngày giái ngân du tiên, chu k5' diu chinh Iãi suAt 03 tháng/ !n. 
3 tháng!k5', quy djnh cii th trong tirng giy nhn nq. 
Ngây 30 hang thang. 
Dâu tu thay mói ông miic nàm 2020 thuc da bàn Phithng 4, 5, 8, 9, 10 Qun 8, TP. Ho Chi Minh do Cong ty lam 

chü dâu tir. 
Không có. 

Thuylt minh nay là m5t b5 phan hçrp thành và du-çrc dQc cimg vái Báo cáo tài chInh giüa nien d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LON 
S 97 Pham Hüu ChI, Phu&ng 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO TA! CH!NH GIUA NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 thang kt thUc ngày 30 thang 6 näm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) ______ 

Khoán vay dài han  &rqc hoàn trá theo ljch bik sau: 

S cui k' S du näm 

Trong vOng 1 näm 6.361.896.678 5.6 15.559.054 

Ti'r nãm th(r 2 dn nàm thir 5 26.654.579.678 23.382.384.864 

Sau 5 näm 9.330.157.515 8.551.179.447 

Cong 42.346.633.871 37.549.123.365 

Trü: S phái trâ trong vông 12 tháng (duc trInh bay a phn nG ngn han) (6.36 1.896.678) (5.615.559.054) 

S phãi trã sau 12 tháng 35.984.737.193 31.933.564.311 

18. Qu khen thtrang, phüc kin 

So du näm 
TrIch lap các 

qutirliyi nhuân 
Sfr diing các qu 
trongnãm/k 

Tang khác S cui k 

C/to kj kE todn nàrn ket thác ngây 31 tháng 12 nàm 2019 
Qu5 khen thu'àng 1.688.736.534 2.800.000.000 (3 .0 15 .758.333) 388.590.000 1.861.568.201 

Qu5 phüc 1çi 1.5 15 .939.660 2.400.000.000 (1.79 1.704.264) 463.325.000 2.587.560.396 

Qu thixàng Ban diu hành, quãn 1 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 

C/to kj kE loan 6 lháng kl thác ngày 30 (hang 6 ndm 2020 

Qu khen thuóng 1.861.568.201 4. 138.666.746 (2.434.117.000) 3.566.117.947 

Qu phüc lçi 2.587.560.396 4.842.147.899 (2.456.837.775) 4.972.870.520 

Qu5 thràng Ban diu hành, quân 1' 74.483.726 361.778.400 436.262.126 

Cong 4.523.612.323 9.342.593.045 (4.890.954.775) 8.975.250.593 

Thuyit minh nay là m(51 b5 phçn hçip thành và ditçxc a'QC cIrng v&i Báo cáo tài chInh giüa nien d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJ'OC CHq LON 
só 97 Phm Hu Chf, Phtrng 12, Quan  5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CHINH GIUA NIEN DQ 
Cho k' k toán 6 thang kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

19. Thu thu nhâp hoãn Ii phãi trä 

Chi phi trã trirc 
dài han 

Cho kj ktoán nànz kit thác ngày 31 tháng 12 nárn 2019 
So du näm 
C!iuyn sang !çii nhun (1) trong näm 

So cui nám 

Cho kj kitodn 6 thdng kit thác ngày 30 tháng 6 nám 2020 

SO dãu näm 
Chuyn sang Iqi nhun (1) trong k' 

S cui k57 

 

2.812.846.465 
(1.577.352.011) 

 

1.235.494.454 

 

1.235.494.454 
291.240. 161 

 

1.526.734.615 

20. Vnchüsirhiiu 

Bang thi chiu bin dng cüa vn chü s& hü'u 

  

Vn du tir cila chü 
s&hiru 

Qu &Au ttr phát 
trién 

Loi nhun sau thu 
chtra phân phi Cong 

Cho k5' k todn ndm kit thác ngày 31 tháng 12 näm 2019 
So du nám 130.000.000.000 63.849.723.527 16.878.934.827 210.728.658.354 
Läi trong nàm tnràc - 22.050.158.222 22.050.158.222 
TrIch Ip qu khen thirâng, phüc lcii (5.536.500.000) (5.536.500.000) 
Chia c tue - (10.400.000.000) (10.400.000.000) 

L So cuoi nam 130.000.000.000 63.849.723.527 22.992.593.049 216.842.316.576 

Cho k3' ki todiz 6 tháng kit thác ngày 30 tháng 6 nám 2020 
S dâu nAm 130.000.000.000 63.849.723.527 22.992.593.049 216.842.316.576 
Läi trong kS'  nay 11.876.999.939 11.876.999.939 

Thuyé't minh nay là m(5t b(5 phan hcfp thành và thrçxc ä'QC ci~ng vãi Báo cáo tài chInh giiia nien d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CH LN 
s6 97 Phm H0u Clii, Phing 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHfNH GIUA NIEN DO 
Cho k' k toán 6 tháng k& thüc ngay 30 tháng 6 nm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tat chInh  (tip theo)  

Vn du tu' cüa chü 
s& hfru 

Qu5 dâu tir phát 
triên 

Lçi nhun san thuê 
chua phân phi 

Cing 

TrIch 1p qu khen thung, phñc 19i - - (9.342.593.049) (9.342.593.049) 

Chiactüc - (13.650.000.000) (13.650.000.000) 

S cui k' 130.000.000.000 63.849.723.527 11.876.999.939 205.726.723.466 

Thuyé't minh nay là mç3t b(5 phn hçip thành và ditcrc dQc ci4ng vol Báo cáo tài chInh giüa nien d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 
S 97 Phm Hüu ChI, Phrng 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Mirth 
BAO CÁO TAI CFIINH GIUA NIEN DQ 
Cho k' k toán 6 tháng k& thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020 
Thuyt  minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

Co phiu 

S cui k S du näm 
S luçing c phiu dAng k phát hành 13.000.000 13.000.000 

S hrçrng c phiu dã ban ra cong chüng 13.000.000 13.000.000 
CphiéCupho thông 13.000.000 13.000.000 

Cphiéuuvdãi - 
So lu'çing c phiu duc mua lai (c phiu qu) 
Cd phi è'uphd thông - 
Cd phi èu uu dãi 
SO 1uqng c phiu dang luu hành 13.000.000 13.000.000 

Cdphièuphd thông 13.000.000 13.000.000 

Cdphidu u'u dài - 

Mnh giá c phiu dang !uu hành: 10.000 dng/ c phiu. 

Phân phi Içi nhun 

Trong ks', Cong ty dâ thrc hin phân phi 1ci nhun näm 2019 theo Nghj quyt Dai  hi dng c 
dông thu'O'ng niên näm 2020 so 09/NQ-DHDCD ngày 30 thang 6 näm 2020 nhu sau: 

K'này K'trtr&c 

Chia c trc cho các c dong 13.65 0.000.000 10.400.000.000 

TrIch qu khen thuâng 4.13 8.666.746 2.800.000.000 

TrIch qu phüc lçii 4.842.147.899 2.400.000.000 

TrIch quthu'Ong Ban diu hành, quân 1 361.778.400 336.500.000 

Cong 22.992.593.045 15.936.500.000 

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOiT BONG KINH DOAN}I 

1.  Doanh thu thun v ban hang và cung dp djch vi,i 

K3' nay 

Don vj tInh: YND 

K3' trtró'c 

Doanh thu cung cp nu'óc 575.361.525.276 5 13.424.497.964 

Doanhthu cung cp djch vti 9.858.913.737 8.197.893.117 

Cong 585.220.439.013 521.622.391.081 

2.  Giavnhàngbán 

Giá vn cung cp ni.róc 528.639.177.978 467.128.605.811 

Giá vn djch vii dã cung cp 6.194.082.041 5. 195 .27 1.400 

Cong 534.833.260.019 472.323.877.211 

Thuye't minh nay là m5t bç5 phç2n hçp thành và dztcic dQC ciing vái Báo cáo tài chInh giIa nien d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LUN 
S 97 Pham Hthi Chi, Phuông 12, Qun 5, Thãnh ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH GIcrA NIEN DQ 
Cho k' k toán 6 thang kt thüc ngày 30 tháng 6 näm 2020 
Thuyt  minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

3.  Doanh thu hot dng tài chInh 

K3'này K)rtrlr&c 
Lãi tin gri có kS' han 2.542.239.756 9 16.229.379 

Lãi tin gfri không k' han 24.611.944 23.435.061 

Cong 2.566.851.700 939.664.440 

4.  Chi phi tài chinh 

Chi phi lAi vay 1.569.670.875 1.269.677.8 18 

Cong 1.569.670.875 1.269.677.818 

5.  Chi phi ban hang 

Chi phi nhân viên 9.883.024.457 7.459.056.052 

Chi phi drng ci, d dàng 248.223.564 277.245.923 

Chi phi khu hao 676.236.624 336.866.079 

Chi phi bang tin khác 634.927.304 841.585.351 

Cong 11.442.411.949 8.914.753.405 

6.  Chi phi quãn 1' doanh nghip 

Chi phI nhân viên 11.974.836.487 9.455.128.799 

Chi phi d ding van phông 1.008.485.727 1.584.926.970 

Chi phi kh.0 hao 1.60 1.377.634 1.806.200.255 

Thus, phi và 1 phi 78.451.366 115.029.523 

Thuê dt 590.234.400 590.234.400 

Dir phong 2.423.072.73 6 

Chi phI djch vi mua ngoài 13.200.000 86.75 8.760 

Chi phi bngtin khác 7.626.374.430 6.441.854.437 

Cong 25.316.032.780 20.080.133.144 

7.  Loi nhuân (1) khác 

Thu nhp khác 53.045.426 1.007.023.011 
Thunhpbánhsamiithâu - 909.091 

Thu nh.p khách hang du tu ng cai không hoàn lai 800.706.888 

Kháo sat cung cp du'ông ng cp thoát nu'ic 35.760.000 11.848.000 

Thu nhp khác 17.285.426 193.559.032 

Clii phi khác 22.222.096 1.240.580.381 
Chi phi thanh 1 Tài san c djnh - 99.840.294 
Np thu chm np 92.367.240 

Chi phi h sa mài thu 10.121.015 5.168.182 

Chi phi du tu' không hoàn vn ng cai (32.336.341) 891.067.385 

Chi phi khác 44.437.422 152.137.280 

Loi nhuân (1) khác thun 30.823.330 (233.557.370) 

Thuyét minh nay là m5t b5 phn hcxp thành và a'ucxc dQc cing v&i Báo cáo tài chink giia nien d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LN 
S 97 Phm HUu ChI, Phung 12, Qun 5, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO iAi CHINH GICJ'A NIEN DO 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thUc ngây 30 thang 6 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

8. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 

K'này K3'trtthc 
Lo'i nhuân (1) trurc thud 14.656.738.420 19.740.056.573 
- Di vái hogt dc$ng san xuôt kinh doanh nwác sqch 9.013.482.683 16.123.282.814 
- DOi vái hogt dc5ng kinh doanh khác 5.643.255.737 3.616. 773.759 
Diu chinh cho thu nhp chlu thu (1.374.954.210) (1.126.303.088) 
TrCr: Thu nhp không chju thug (1.625.495.144) (1.218.670.328) 
Cong: Các khoán chi phi không thrcc khu trfr 250.540.934 92.367.240 
Trr: L các nAm tru*c thrqc kt chuyn 
T' !ê uu dãi du tu kinh doanh nuàc sach 22% 23% 
Thu nhp chju thu (1 tinh thu) 13.281.784.210 18.613.753.485 
- Dói vái hogt dc5ng san xuát kinh doanh nu'àc sgch 
du'çrc u'u dãi 1.678.585.223 3.377.025.157 
- Do! vái hogt dc5ng san xuát kinh doanh nirác sgch 
khOng dirçrc uu dâi 5.959.943.250 11.619.954.569 
- Di vO'i hoçzt dc5ng kinh doanh khác 5.643.255.737 3.616.773.759 
Thu sut áp diing 
- D! vO'i hogt d5ng san kinh doanh dtrçxc uu dãi 10% 10% 
- Dái vái hogt dang  kinh doanh khác 20% 20% 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 2.488.498.320 3.385.048.181 

COng ty có nghia vii phâi nOp thus thu nhp doanh nghip nhix sau: 

Di vài hoat dng chInh cüa Cong ty thuc danh miic ngành ngh iiu dAi du tir, Cong ty có nghia 
vij np thuô thu nhp doanh nghip vâi thuê suât 20% trén thu nhp chju thuê trong thai gian 10 
närn va vai thuê suât pho thông trén thu nhp chju thuê trong các nãm tiêp theo. Cong ty thrçc mien 
thuê thu nhp doanh nghip trong 2 näm kê t& närn bat dâu kinh doanh có lâi và giám 50% trong 3 
nArn tiêp theo ké tr näm 2007. 

Theo biên ban kt 1un thanh tra thug s 1757/KL-CT ngáy 14 tháng 12 näm 2015 thI tr k' tinh thus 
näm 2009, Cong ty së clu'çic áp diing u'u dai thuê thu nhp doanh nghip theo quy djnh tai  Thông tir 
130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 nàrn 2008 cüa BTui ChInh cho thñ gian con lai.  Do do den 
hêt kS'  tInh thue nAm 2008, COng ty dã hêt thi gian mien thuê theo Thông tir sO 134/2007/TF-BTC 
nên mrc iru däi Cong ty duc hirong cv the nhi.r sau: Thuê suât 10% tir nãm 2009 den näm 2021; 
giám 50% sO thuê thu nhp doanh nghip phâi np trong 9 nãm tInh tr näm 2009. 

Th nàm 2018, Cong ty dã ht thi gian du'oc hu&ng u'u däi giãm thu 50% nên Cong ty tinh thud thu 
nhâp doanh nghip theo thuê suât 10% dOi vi thu nhp tir hoat dng quail 1 phát triên h thông cap 
thoát nixâc. 

Di vài hoat dng khac, COng ty cO nghia vii np thus thu nhp doanh nghip vó.i thug suit 20% 
trên thu nhp chju thuê. 

Thuy& minh nay là mç3t b(5 phn hçip thành và dtrcrc dQC cling vOl Baa cáo tài chInh gffia nien d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHQ L1N 

S 97 Phm Hüu ChI, Phuà'ng 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHiNH GIUA NIEN D 
Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngãy 30 thang 6 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo täi chInh (tip theo) 

9. Lâi trên c phiu 

Vic tInh toán läi trén c phiu CG bàn và và Iãi trén c phiu suy giàm phân b cho các c dông sâ 
hu cô phiêu phô thông cCia Cong ty thrç'c thrc hin trên co sâ các so 1iu sau: 

a) Läi c bàn trên c phiu 

K'này K'trithc 

Lçi nhun (1) phân b cho c dông s& hfru c 
phiêu phô thông 
Tth: S trIch qu5' khen thu'ong, phüc 19'i 

11.876.999.939 16.133.702.530 

   

Lqi nhun (1) phân b cho c dông s hfru cô 
phiêu phô thông 11.876.999.939 16.133.702.530 
So cô phiêu phô thông bInh quân lu'u hành trong nàm 
dé tInh lãi ca bàn trén cô phiêu 13.000.000 13.000.000 

Läi co' bàn trén c phiu 914 1.241 

b) Läi suy giãm trên c phiu 

L9'inhun (1) phân b cho c dông s hfru ci 
phiêu phô thông 
Trr: S trIch qu5 khen thtr&ng, phüc lçii 

L9i nhun (Ii) phân b cho c ttông s& hfru cô 
phiêu phô thông 
Các khoân diu chinh 1çi nhutn sau thug thu nhp 
doanh nghip dê tInh igi nhuan  phân bô cho cô phiêu 
phô thông khi xác djnh lâi suy giàm trên cô phiêu 

Lçi nhun thuc c dôngs& hfru c phiu ph 
thông cüa Cong ty du'çrc diêu chinh do ãnh htr&ng 
pha bang 
S c phiêu phô thông binh quân luu hành trong nàm 
de tInh lAi co' bàn trên cô phiéu 
S lucrng C6 phiu ph6 thông dir kin di.rgc phát hành 
them 
Cc5ng: So lung cô phiéu blnh quán do ánh hiráng 
cOa CO phiêu có the du'çic chuyên dO! tà' trái phiêu 
chuyén dO! 

S ltrqng c6 phiu bInh quân liru hành dã dtrçc 
Ciêu chinh do ãnh htrô'ng pha bang 

11.876.999.939 16.133.702.530 

11.876.999.939 16.133.702.530 D 
I 

11.876.999.939 16.133.702.530 

13.000.000 13.000.000 

13.000.000 13.000.000 

Lài suy giãm trên c6 phiu 914 1.241 

   

Thuyèt rninh nay là m5t bç5 phç2n hçrp thành và dirçc dQc cing vái Báo cáo tài chinh giia nien d(5 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 

S 97 Pham Hu Chi, Phyng 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DQ 

Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 thãng 6 näm 2020 
Thuyt minh Báo cäo tài chInh (tip theo) 

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

K' nay K3i trithc 
Chi phi niróc sch 416.653.181.605 365.832.618.307 
Chi phi nguyen 1iu, vt Iiu 3.483.117.158 5.295.005.070 
Chi phi nhân cong 66.009.130.974 51.545.178.518 
Chi phi kMu hao tài san c djnh 22.566.560.9 10 23 .299.046.972 
Chi phi djch vi mua ngoài 22.25 5.904.088 23 .247.3 89.864 
Chi phi bAng tin khác 40.621.810.013 32.099.525.029 
Cong 571.589.704.748 501.318.763.760 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO LUU 
CHUYEN TIEN TE 

1. Các giao dlch  không bAng tin không ãnh hirOiig dn str  liru chuyn tin t 
thrçrc trInh bay trên Báo cáo lu'u chuyên tiên t 

K' nay 

trong k5' nên không 

K3' trir&c 
Mua sAm! xây dijng tài san bAng each nhn các khoãn 
nçi liOn quan trirc tiêp 2.739.930.395 580.230.958 
Chi phi lãi vay phái trã 526.940.740 470.760.316 
Lãi tin gi ngân hang phãi thu 2.207.183. 139 

C ttrc phái trã 14.771.237. 190 11.436.087.485 

2. Các khoãn giao dlch  bAng tin Co ãnh hir&ng dn siy hru chuyn tin t trong k' nên thrqc trInh 
bay trên Báo cáo liru chuyOn tiên t 

Lãi tin gri ngân hang phái thu nãm tru'óc dã thu trong 
kinày 582.163.362 941.469.774 
Mua sAm! xây dirng tài san cOn nçi näm tnró'c dä thanh 
toán trong kS'  nay 2.555.816.179 
Trã truàc ngui ban mua sAm tái san c djnh 6.425.848.868 

Chi phi läi vay phâi trá näm truó'c d trã trong k' nay 573 .3 02.221 

C t(rc phãi trã näm truóc dâ trã trong k' nay 39.672.000 29.091.250 

VIII. NHffNG THÔNG TIN KHAC 

1. Nghip viii và sI dir các ben lien quan 

Giao djch vôi cdc ben lien qilan 

Các ben lien quan vó'i Cong ty bao gm: 

Ben liOn uan  

Tng Cong ty Cp niró'c Sài GOn 

Cong ty CP Cong trInh Giao Thông Cong Chánh 

COng ty CP Ti.r Vn XD CT Giao Thông Cong Chánh 

Cong ty Ct phAn Tix vn Xây dirng Cp Nuó'c 

Mi quan he 

COng ty mc (nAm gi 51% vn diu l) 

Cong ty cüng tp doàn 

Cong ty cOng tp doàn 

COng ty cOng tp doàn 

Thuyêt minh nay là m5t b(5 phçn hQp thành va duçrc dQC cüng vái Báo cáo tài chInh giIa nien d3 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LUN 
S6 97 Phm Hitu Chi, Phung 12, Quân 5, Thành pho H Chf Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH GItYA NIEN fX 
Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Ben lien quan Mi quan he 
Xi nghip Truyn dn Nuóc sch Cong ty cüng tp doàn 
Cong ty CP Cp nu'óc Tan Hôa Cong ty cüng tp doàn 

Các nghip viii phát sinh trong kS'  gilla Cong ty vii các ben lien quan nhtr sau: 

Krnày K triroc 
T6ng Cong ty CEJp nithc Sal Gbn 
Cho thuê TSCD huyn BInh Chánh 2.645.560.776 2.485.711.530 
Mua djch vi 44.800.000 
Mua niràc sach 416.653.181.605 360.613.756.038 
Mua vat tir 5 15. 13 1.000 

Cong ty C6phEn Tw vtn Xây dyiig Cap Nithc 
Phâi trà phi t!Wc hiên !p báo cáo dâu ti.r và khâo sat, 
tr thiêt ké, tix van giám sat cong trInh 18.930.912 62.491.909 

Công ty CF Tw Van XD CT Giao Thông ông 
Chdnh 

Tam üng hçrp dng tt.r vn 72.920.800 

Cong ty CF C'ãp nzthc Tan Hba 
Phãi trá cung cp djch vi dO, sira b 40 1.203.636 

Tai ngày kt thüc k' k toán, cong nç vói các ben lien quan nhis 

( So cuoi ky S du nàm 

TJng Cong ty Cp nithc Sal Gàn 
Phái thu thuang mai 9.611.274.407 8.744.552.186 

Phái trá thu'ang mai 
Phái trã phi tic hin cong trInh XDCB, gia cong 
dng ho nuóc 

COng ty COng trinh Giao thông Cong C'hánh 

(112.408.052.908) 

(711.572.719) 

(84.226.174.885) 

(711.572.719) 

Phãi trâ d.t cpc di dOi duOng ng 

COng ty phdn Tw vñn Xây drng Gñp Nu'óc 
U'ng truó'c phI thirc hin 1p báo cáo dâu tu và khâo 
sat, tu thiêt kê, ti.r van giárn sat cong trinh 

(70.000.000) (70.000.000) 

42.738.710 54.020.108 

ThuyEt rn/nh nay là rn5t bç5 phçn hQp thành và dzrc'c dQC cIng v&i Báo cáo tài chinh giIa n/en d 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJ'C CH LON 

S 97 Ph?m Hthi Chi, Phumg 12, Qun 5, Thành ph6 H Chi Minh 

BAO CÁO TAT CHINH GIU'A NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 tháng k& thüc ngày 30 tháng 6 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo täi chInh (tip theo) 

Thu nlz& cüa các thành viên quãn lj chü cht 

Thu nhp côa cac thành viên quãn l' chU ch& Cong ty trong k' nhu sau: 

K)' nay K' trirrc 

Tin luong 1.426.000.000 1.296.000.000 

Các khoân bào him phài trã 48.479.886 40.032.069 

Cong 1.474.479.886 1.336.032.069 

2. Báo cáo theo b phn 

Thông tin b phn thrçc trinh bay theo lTnh vijc kinh doanh và khu virc dja 1'. Cong ty 1p Báo cáo 
b ph.n theo linh vrc kinh doanh là b phtn báo cáo chinh yêu vi rüi ro và t) suât sinh läi cüa Cong 
ty bj tác dng chü yêu bOi nh&ng khác bit v san phâm và djch vii do Cong ty cung cap. Các b 
phn theo khu virc dja l là b5 phn báo cáo thi'r yêu. Các hoat dOng kinh doanh cüa Cong ty dixcic to 
chirc và quán 1' theo tInh chat cüa san phâm và djch vii do Cong ty cung cap vâi môi mt b phn là 
mt dan vi kinh doanh chiên luçc cung cap các san phâm khác nhau và phc vi cáo thj tnr&ig khác 
nhau. 

Giá ap dung cho cac giao djch gia cac b phn duc xác djnh trên ea s& khách quan ti.rang ti,r nhu 
vói cáo ben thir ba. Doanh thu, chi phi và két qua kinh doanh cüa các b phn bao gôm các giao djch 
gitta cac b phn. Cáo giao djch nay du9c loai tri'r khi 19p  Báo cáo tài chinh giüa niên d. 

B ph.n kinh doanh theo khu virc dja l2 cüa Cong ty dirge xác djnh theo dja dim cüa tài san cüa 
Cong ty. Doanh thu ban hang ra ben ngoài trinh bay trong b phn theo khu virc dja l' dirge xác djnh 
dija trên dja 1' cOa khách hang cüa COng ty. 

Bc3 phOn theo linh vrc kinh doanh 

D phiic viii rnic dIch quàn l', ca c.0 t chire cüa COng ty dirgc ehia thành 3 b phn hoat dng: B 
phn cung cap nu'óo sach  và bO phn lap dat, di dOi dOng hO nu'óc và các djch vi,i khác. Tuy nhiên, 
COng ty boat dng chü yeu trong 1mb virc cung cap nuâc sach  cáo linh vijc cOn lai  chiêm t' 1 nhO, 
khOng dáng kê. 

Bphan theo khu vy'c dja lj' 

Toàn bO hoat dng cOa Cong ty du din ra & khu virc hoat dng kinh doanh cüa Cong ty (Qu.n 5, 
Qun 6, Qun 8, Qun BInh Tan). 

3. Cong ciii tài chinh 

Quãn I' rüi ro vn  

Cong ty quàn trj ngun vn nhm dam bào r1ng Cong ty co th vi'ra boat dng lien tiic vüa ti da boa 
igi Ich cüa cáo cO dOng thông qua tôi iru hóa sO du nguOn von và cong ng. 

Cu trüc vn cüa COng ty gm ng thun (cáo khoán vay nhtx dirge trinh bay tai  Thuyt rninh s V.17 
trr di tiên và cáo khoán tuang du'ang tiên) va phân vOn thuc sâ hflu cüa Cong ty (bao gOm von gop, 
cáo qu5 dr trU và lgi nhun sau thuê chua phân phOi). 

Các chinh sách k toán chü yu  

Chi tit cáo chinh sách k toán chU yu và các phuang pháp ma Cong ty áp ding (bao gm các tiêu 
chi dé ghi nhn, ca si xao djnh giá trj và ca sO ghi nhn cáo khoân thu nhp và chi phi) dOi vâi tirng 
loai tài san tài chInh và cong ng tài chinh dirge trInh bay tai  Thuyêt minh so IV.3. 

Thuyét minh nay là mt b5 phç2n hcip thành và drcrc dQc cling v&i Báo cáo tài chInh giüa niên d3 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC cmi L(N 
S 97 Pham Hiru ChI, Phu&ng 12, Qun 5, Thãnh phó H Chi Mirth 
BAO CÁO TAI CHINH GIUA NIEN DQ 
Cho k' k toán 6 thang k& thüc ngày 30 tháng 6 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

Các Ioai COng Cu tài chInh 

SScuik5' So du näm 
Giá tn ghi si Giá trj hçrp 1 Giá trl ghi s Giá trj hçrp 1 

Tài san tài chInh 
Tiên và các khoãn 
tu'ong throng tiên 49.176.083 .73 1 49.176.083.731 64.195.166.006 64. 195. 166.006 
Dâu tu nãm gui den 
ngày dáo hrn 91.208.470.684 91.208.470.684 17.547.022.295 17.547.022.295 
Phãi thu cüa khách 
hang 39.936.338.274 39.936.338.274 26.919.030.363 26.919.030.363 
Phãi thu khác 282.129.751 282.129.751 590.455.996 590.455.996 

Cong 180.603.022.440 180.603.022.440 109.251.674.660 109.251.674.660 

Ncr phãi trá tài chInh 
Phãi trã cho ngu'Oi 
ban 116.514.506.362 116.514.506.362 91.386.763.20 1 91.3 86.763 .20 1 
Chi phi phài trã 30.858.242.409 30.858.242.409 10.711.847.966 10.711.847.966 
Phâi trã khãc 35 .680.76 1.7 12 35 .680.76 1.7 12 22.598.496.545 22.598.496.545 

Cáo khoân vay 42.346.633.871 42.346.633 .87 1 37.549.123.365 3 7.549. 123.3 65 

Cong 225.400.144.354 225.400.144.354 162.246.231.077 162.246.231.077 

Giá trj hçrp 1 cüa các tài san tài chInh và cong ncr tài chInh phãn ánh theo giá frj ma cong cii tài 
chInh có the chuyên dOi trong rnt giao djch hin tai  giia các ben tham gia, ngoi trt'r tru'ng hcrp bat 
buc phãi ban hoc thanh 1'. Cong ty sIr diing cáo phuo'ng pháp và giá djnh sau dé uóc tInh giá frj 
h9p l cüa cáo tài san tài chInh và ncr phãi trá tài chInh nhix sau: 

- Giá trj hçrp I' cüa tin và cáo khoán tuo'ng throng tin, các khoán du tu nm giIr dn ngày dáo 
han, phài thu cüa khách hang, phài thu khác, phái trã ngui ban, chi phi phâi trã, phãi trã khác va 
cáo khoán vay tuong throng vi giá trj so sách (dä trir dij phOng cho phân u'âc tinh có khá näng 
không thu hôi) oi'ia cac khoán miic nay do cáo cong cir nay oó k' ngän han. 

- Di vói cáo tài san tài chInh và cong ng tài chInh ma khong dli thông tin thj truO'ng d xác djnh 
giá trj hap l' tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh gitia niên d, giá trj ghi so cüa các khoán miic nay 
ducro the hin thay cho giá trj hçrp l'. 

Muc tiêu quãn l rüi ro tài chInh 

Cong ty dã xay dirng h thng quàn l' riii ro nhm phát hin va danh giá cáo clii ro ma Cong ty phãi 
chju, thiét 1p cáo ohInh sách và quy trInh kiêm soát clii ro Ir rnrc chap nh duqc. H thông quãn l' 
clii ro ducrc xem xét lai  dinh k' nhäm phán ánh nhttng thay dOi cüa diêu kin thj tnr&ng và hoat dng 
oOa Cong ty. 

ROi ro tài chInh bao grn clii ro thj truOng (bao grn rOi ro t giá (rOi ro ngoai t), rUi ro lài sut và 
rOi ro ye giá), rtii ro tin ding và clii ro thanh khoân. 

Rái ro thj lrtthng 

ROi ro thj trurng là clii ro ma giá trj hop  1' hoc cáo lung tin trong tirang lai cüa cong cii tài ohInh 
së bien dng theo nhting thay dôi cOa giá thj tru'Ong. Rüi ro thj tru'O'ng bao gOm 3 loai: clii ro t giá, 
rai ro lãi suát và rCii ro ye giá. 

Thuye't minh nay là m5t b(5 phn hcxp thành và drcçrc dcc cling v&i Báo cáo tài chinh giüa nien d(5 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 
S6 97 Phm Hthi ChI, Phuông 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHINFI GIUA NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 tháng 6 nm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chmnh (tip theo) 

Cong ty da thirc hin dánh giá mt each then trçng các rüi ro thj trung lien quan dn hoat kinh 
doanh và cho rang Cong ty khong eó rcti ro trong yêu nào lien quan den sij biên dng cüa t' giá và 
sr thay dOi ye giá khác. 

Quán l rüi ro Mi suct 

Rüi ro !ãi sut là rCii ro ma giá trj hçip 1 hoc cáo 1ung tin trong tirclng lai cüa cong ciii tài chInh së 
biên dng theo nhung thay dOi cüa lai suât thj tnrng. 

Rüi ro lai suit cüa Cong ty chü yu lien quan dn các khoán tin gCri có k' han  và các khoán vay. 

COng ty chju ri:ii ro läi sut phát sinh ttr các khoãn vay chju läi sut da duc k' kk Rüi ro nay së 
duçc Cong ty quán l' bang each duy trI mire d hgp 1' cáo khoãn vay và phân tIch tInh hInh canh 
tranh trén thj truOng có duçc lãi suât CO !qi cho Cong ty tfr các nguOn cho vay thIch hqp. 

Rüiro tin ding 

Rüi ro tin diing là rcii romà mt ben tharn gia trong hp dng không có khâ näng thi,rc hin drc 
nghTa vii cüa minh dan den ton that ye tài chInh cho Cong ty. 

Cong ty eO cáo rñi ro tin dung tir các hoat dng kinh doanh (thu yu di vài các khoán phái thu cüa 
khách hang) và hoat dng tài chinh (tiên gin ngân hang,...). 

Phái thu khách hang 

Cong ty cO chinh sách tin diing phü h?p  cho ting di tirqng khách hang, ci,i th ban hành quy ch 
ban hang vó'i các quy djnh ch.t chë ye các doi tung mua hang, djnh mire ban hang, han  mic n và 
thai han  nçi và thuOng xuyên theo dôi tInh hinh dO dánh giá xem COng ty cO chju rüi ro tin di,ing hay 
không. Cong ty thu'Ong xuyên theo dOi nç phãi thu dê don doe thu hôi ncr, tiOn hành phân tich tuôi 
na, dánh giá ton that na phái thu do không co khá nãng thu hoi và dông thai xem xét trich 1p dij 
phOng phái thu khO dOi (nOu có) trên co sO' tirng khách hang dOi vói cáo khách hang qua han,  khó dOi 
tai ngày 1p Báo cáo tài chinh giüa niên d theo quy djnh hin hanh. 

Cong ty khOng co bt kS'  rOi ro tin dicing trong yu nào di vâi các khách hang hoc di tác b&i vi cáo 
khoàn phãi thu dOn ti mt sO lu'crng ion khách hang hoat dng trong nhiOu nganh khác nhau và phân 
bO & các khu vjc dja l' khác nhau, rOi ro tin diing khOng tp trung vào mOt  khách hang nhât djnh. 

Tin gà ngán hang 

Cáe khoân tin gii ngân hang cña Cong ty duqc gin tai  cáo ngân hang him, cO uy tin trong nine. 
Ban Giám dOe COng ty khOng nhan thây có rOi ro tin dicing trQng yeu ti cáo khoán tiOn gin nay. 

Rüi ro tlzanh k!zoàn 

Rüi ro thanh khoán là rOi ro COng ty gp khó khàn khi thrc hin nghia yu tài chinh do thiu tin. 

ROi ro thanh khoán cOa COng ty chü yu phát sinh tà' vic các tài san tài chinh và ng phâi trâ tài 
chInh cO các thO'i diem dáo han  lêch nhau. 

Muc dich quán l rCii ro thanh khoán nhm dam báo dCi ngun vn d dáp ing các nghia v1 J tài chinh 
hiên tai  yà tlro'ng lai. Tinh thanh khoán cüng &rçrc Cong ty quãn l nham dam báo rn(rc phii tri gifia 
cOng ncr  den  han  va tài san dn han  trong kS' a mire có th du'9c kiOm soát dOi vii so yOn ma COng ty 
tin rang có the tao  ra trong k' do. Chinh sách cüa COng ty là theo dOi thirOiig xuyen các yêu câu vO 
thanh khoãn hién tai yà dir kiOn trong tu'ong lai nhärn dam bâo COng ty duy tn di mire dr phOng tiOn 
mat, cáo khoán vay vá dñ vOn ma các chit sit httu cam ket gop nhäm dáp irng các quy djnh yO tInh 
tlianh khoán ngän han yà dài han hon. 

Thuylt minh nay là m3t bç5 phn hcrp thành và duçrc dcc cüng vái Báo cáo tài chInh giia nien dç3 

43 



CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LUN 

S 97 Pham Hthi ChI, Phu&ng 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHFNH GIUA NIEN DO 
Cho k5' k toán 6 tháng kt thüc ngãy 30 tháng 6 näm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Các Bang duâi day trInh bay chi ti& các müc dáo han  theo hp dng con lai  d6i vài tài san tài chInh 
và cong cii nq tài chinh phi phái sinh Va thai han  thanh toán nhtr dä dirc thOa thun. Các Bang nay 
duçc trInh bay dija trén dOng tiên chua chiêt khâu cüa tài san tài chInh và dOng tiên chixa chiêt khau 
cfia cong ncr tài chinh tInh theo ngày sam nhât ma Cong ty phãi trà. Vic trInh bay thông tin tài san 
tài chinh phi phái sinh là can thiêt dé hiêu thrcrc vic quán l' rOi ro thanh khoãn cña Cong ty khi tinh 
thanh khoãn thrçrc quán l trên ccr sr Cong ncr va tài san thuân. 

Ttr 1 nàm tró' Trên 1 näm 
xuong dn5näm 

Trên 5 nám Cing 

Scu6i kj' 
Tiên và các khoàn 
tucrng throng tiên 49. 176.083 .73 1 49.176.083.731 
Dâu tu nàm gitr den 
ngày dáo han 91.200.140.684 8.330.000 91.208.470.684 
Phãi thu cüa khách 
hang 39.936.338.274 39.936.338.274 

Phãi thu khác 273.837.117 8.292.634 282. 129.75 1 

Cong 180.586.399.806 16.622.634 180.603.022.440 

Phãi trâ cho nguri 
ban 116.514.506.362 116.514.506.362 

Chi phi phãi trã 30.858.242.409 30.858.242.409 

Phãi trã khác 21.642.092.277 14.038.669.435 35 .680.76 1.7 12 

Các khoãn vay 6.361.896.678 26.654.579.678 9.330.157.515 42.346.633.871 

Cong 175.376.737.726 40.693.249.113 9.330.157.515 225.400.144.354 

Chênh lêch thanh 
khoán thuãn 5.209.662.080 (40.676.626.479) (9.330.157.515) (44.797.121.914) 

Sdu näm 
Tiên và các khoãn 
tuong duxmg tiên 64. 195. 166.006 64. 195. 166.006 
Dâu tx näm giti den 
ngày dáo han 17.53 8.692.295 8.330.000 17.547.022.295 
Phái thu cüa khách 
hang 26.919.030.3 63 26.919.030.363 

Phài thu khác 5 82. 163 .362 8.292.634 590.455.996 

Cong 109.235.052.026 16.622.634 109.251.674.660 

Phãi trã cho nguOi 
ban 91.386.763.201 91.386.763.201 

Clii phi phai trà 10.711.847.966 10.711.847.966 

Phãi trá khác 8.2 15.309.409 14.383.187.136 22.598.496.545 

Các khoãn vay 5 .615.559.054 23.382.384.864 8.55 1.179.447 37.549. 123 .365 

Cong 115.929.479.630 37.765.572.000 8.551.179.447 162.246.231.077 

Chênh lêch thanh 
khoãn thuimn (6.694.427.604) (37.748.949.366) (8.551.179.447) (52.994.556.417) 

Thuyt niinh nay là m5t bç5 phin hcrp thành và dircrc dQc cling v&i Báo cáo tài chInh giIa nien d5 
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Thành ph H ChI Minh, ngày 12 tháng 8 näm 2020 

NGUYEN THI KIM LOAN VU Til! NHU' QU(NH TUAN ANII 
Ngirri 1p biu K toán trtrrng Giám dc 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CH LON 
S6 97 Phm Hu ChI, Phung 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHINH GIUA NIEN DQ 

Cho kS'  k toán 6 thang kt thüc ngày 30 thang 6 nm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chEnh (tip theo) 

Ban Giám dc dánh giá mirc tp trung rii ro thanh toán a mi'rc cao do các cong ng tài chInh cao han 
tài san tai chInh. Tuy nhiên, Ban Giám doe tin rang hoat dng kinh doanh cüa Cong ty cO the tao  ra 
d: nguOn tiên de dáp ng các nghTa vii tài ehInh dáo han. 

4. Các si kiin phát sinh sau ngày 30 tháng 6 nAm 2020 

Ban Giám dc Cong ty kh&ng djnh không có sir kin nao phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán yêu 
cau can phai dtxç'c diêu ehinh hay trInh bay trong Báo cáo tài chInh gi&a niên d cOa Cong ty. 

Thuyit minh nay là m5t b5 phn hcrp thành và thtcic dQC cimg vó'i Báo cáo tài chInh giIa niên d3 
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