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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LON 

St 97, dtthng Phm Ht'tu Chi, quân 5, thlnh ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k toán 9 tháng kt thñc ngây 30 tháng 9 nIm 2020  

BANG CAN oOi KE TOAN 
Tai ngày 30 tháng 9 näm 2020 

CHiTIEU Ma s 
Thuyt 
minh 30/09/2020 

MAU B 01-DN 
Do'n v tInh: VND 

01/01/2020 

A . TA! SAN NGAN HAN 100 242.362.861.880 142.349.937.835 
I. Tinvàcáckhoãn tiwngdiro'ngtiên 110 V.1 75.838.556.334 64.195.166.006 

1. Tin 111 25.674.081.786 20.145.979.406 
2. Cáckhoãntucngdixcmgtin 112 50.164.474.548 44.049.186.600 

H . Du tir tài chInh ngn han 120 V.2a 103.860.624.733 17.538.692.295 
Du tu nâm gic dn ngày âáø h 123 103,860,624.733 17.538.692.295 

111 . Các khoãn phái thu ngn han 130 43.700.372.248 36.085.187.128 
1. Phãi thu ng.n han cUa khách hang 131 V.3 44.706.253.984 30.247.394.591 
2. Trãtruâc cho ngix?ii ban ng.n han 132 V.4 1.559.363.019 6.974.169.150 
3. Phâithungnhankhac 136 V.5a 3.186.192.209 2.191.987.615 
4. Dr phông phái thu ng.n han  khó dôi 137 V.6 (5.751.436.964) (3.328.364.228) 

IV . Hang tn kho 140 V.7 12.968.219.315 17.620.798.911 
Hang tn kho 141 12.968.219.315 17.620.798.911 

V . Tài sun ngn han khác 150 5.995.089.250 6.910.093.495 
I. Chiphitràtrwrcngnhan 151 V.8a 5.058.594.907 3.688.895.892 
2. ThuGTGTthrackhutth 152 936.494.343 3.221.197.603 

B . TA! SAN DA! HAN 200 278.556.215.905 276.529.562.130 
I . CIc khoán phãi thu dài han 210 8.292.634 8.292.634 

Phãi thu dài hn khác 216 V.sb 8.292.634 8.292.634 

II . Tàisán c dinh 220 197.161.679.434 206.393.165.553 
1. Tài san c djnh hiru hInh 221 V.9 196.479.294.243 205.384.093.362 

Nguyen giá 222 778.517.032.352 755.413.510.123 
Giá trj hao mon 1u9 Id 223 (582.037.738.109) (550.029.416.76/) 

2. Tài san c djnh vô hinh 227 V.10 682.385,191 1.009.072.191 
Nguyen giO 228 6.3 63.444.666 6.2 73.444.666 
GiO trj hao mOn 1u9 ke 229 (5.681.059.475) (5.264.372.475) 

III . Bt dng san du tir 230 

IV . Tài san do dang dãi han 240 V.11 10.573.537.153 6.183.490.778 
Chi phi xây dimg cu ban dâ dang 242 10.573.537.153 6.183.490.778 

V . Du Ui tài chInh dài han 250 V.2b 8.330.000 8.330.000 
Du tix nâm gilt dn ngày dáo han 255 8.330.000 8.330.000 

VI . Tài san dãi han  khác 260 70.804.376.684 63.936.283.165 
Chi phi trá truâc dài han 26! V.8b 70.804.376.684 63.936.283.165 

TONG CONG TA! SAN 270 520.919.077.785 418.879.499.965 

Báo cáo nay là m5t bc$phin hcrp thank cOa Báo cáo àí chink và phái dwqc dQC kern vái Thuyt mink Báo cáo iài chin/i 



CONG TV CO PHAN CAP NIJOC CHQ LON 
S6 97, duäng Pham H&u Chi, quân 5, thãnh ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k' k toãn 9 thang k& thOc ngày 30 tháng 9 narn 2020 
Bang can dôi k toán (tip theo) 

CHI TIEU 

C . Nç PITA! TRA 
I . Nc' ngn han 

1. Phaitranguiibánngnhan 
2. Nguiimuatratintruàcngnhan 
3. ThuvàcáckhoanphhinpNhhnuàc 
4. Phai trh ngu?n lao dng 
5. Chiphipháitrãnganhan 
6. Phaitrangânhankhác 
7. Vay va ncy thu tài chinh ngan han 
8. Qu khen thtnmg, phuc lçii 

II . Nc' dài hn 
I. Phãi trã dài han khác 
2. Vay vã nçi thuê thi chinh dhi han 
3. Thu thu nhp hoân 10i phãi trh 

D . VON CHU S1 iifj'u 
I . Vn chü só hfru 

1. V6n gop cUa chU sâ huu 
Cdphkuph thông có quyn biu quyt 

2. QudAutuphattrin 
3. Li nhuân sau thud chtra phhn pMi 

Lç.ri nhu4n sau thuE chwa phdn phi lOy ki ddn cui k5 
trzthc 
Lçxi nhun sau thuê chu'a phân phi kj nay 

II . Ngun kinh phi và qu5 khác 

TONG CONG  NGUON VON 

Thành ph H Chi Minh, ngây 16 thang 10 nAm 2020 

Ma s 

300 
310 

01/01/2020 
Thuyt 
minh 30/09/2020 

307.628.595.425 
256.853.577.979 

202.037.183.389 
154.484.937.488 

311 V.12 135.083.534.701 91.386.763.201 

312 V.13 11.663.757.439 10.161.719.853 

313 V.14 16.826.978.132 13.550.039.289 
314 20.830.116.039 10.305.303.223 
315 V.15 41.852.360.221 10.711.847.966 
319 V.16a 15.433.139.744 8.230.092.579 
320 V.17a 8.313.652.660 5.615.559.054 
322 V.18 6.850.039.043 4.523.612.323 

330 50.775.017.446 47.552.245.901 
337 V.16b 13.565.297.869 14.383.187.136 
338 V.17b 35.757.201.642 31.933.564.311 
341 V.19 1.452.517.935 1.235.494.454 

400 213.290.482.360 216.842.316.576 
410 V.20 213.290.482.360 216.842.316.576 
411 130.000.000.000 130.000.000.000 
4/Ia 130.000.000.000 130.000.000.000 
418 63.849.723.527 63.849.723.527 
421 19.440.758.833 22.992.593.049 

42/a 942.434.827 
421b 19.440.758.833 22.050.158.222 

430 

440 520.919.077.785 418.879.499.965 

NGUYEN THI KIM LOAN 
NgirO. Ip biu 

VU THjNHU'Qu'c'NH 
K toán trtrOng 

Hu'c'NH TUAN ANH 
Giám d6c 

Báo cáo nay là m3t bt5 ph(in hcip thành côa Báo cáo íàï chinh và phái dwçic dQc kern vat Thuylt rninh Báo cáo tat chinh 
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MAU B 02-DN 
Don vi tinh: YND 

LUY ICE 9 THANG 

Nim 2020 Nim 2019 
884.236.177.000 

1.471.858.213 

882.764.318.787 

804.280.074.457 

78.484.244.330 

3.495.541.477 

2.36 1.622.573 
2.36 1.622.573 

17.783.258.458 

37.930.969.737 

23.903.935.039 

73 .764. 117 

35. 108.726 

38.655.391 

23.942.590.430 

4.284.808.116 

217.023.481 

790.636.221.620 

505.505.389 

790.130.716.231 

709.687.432.268 

80.443.283.963 

2.209.785.289 

2.033.643.684 
2.033.643.684 

13.486.242.251 

29. 188.566. 100 

37.944.617.217 

1.804.812.982 

1.8 12.844. 134 

(8.03 1. 152) 

37.936.586.065 

6.737.158.160 

22 1.305.862 

30.978.122.043 

2.383 

2.383 

19.440.758 

HUVNH TUAN ANH 
Gum dc 

CONG TV CO PHAN CAP NUC CH LN 
S6 97, duang Pham Hiu Chi, qun 5, thinh ph6 Hi Chi Minh 
SÃO CÁO IM CHINH 
Cho ki ké toán 6 thing kt thüc ngiy 30 thing 9 nãm 2020 

BAO CÁO KET QUA HOIST DQNG KINH DOANH 
Cho k3' k tom 9 thing kt thüc ngiy 30 thing 9 nim 2020 

Cli TIEU 

I . Doanh thu bin hing vi cung cip d!ch vl,i 

2 . Cic khoin gum trfr doanh thu 

3 . Doanh thu thun v bin hing vi cung cp d!ch  vy 

4. Giá v6n hang bin 

5 . Lçi nhun gp v bin hing vi cung cip dch vy 

6 . Doanh thu hoat dông tài chinh 

7 . Chi phi tài chinh 
Trong do: hi phi lâî vay 

8 . Clii phi bin hang 

9 . Chi phi quan I doanh nghiêp 

10 Lçi nhun thun tr hoat dng kinh doanh 

11 . Thu nhp khác 

12. Chi phi khic 

13 Lçi nhun khic 

14 . T6ng Igi nhun k tom tr,thc thud 

15 . Chi phi thu thu nhap doanh nghip hin hành 

16 . Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoin lai 

17 . Lgi nhun sau thud thu iihp doanh nghip 

18 . Lii co ban trên c phiu 

19 . Lii sny gum trên c phiu 

Thinh ph6 H chi Minh, ngiy 16 thing 10 nãm 2020 

I;i 
Si) 

hi ti'.el 
ilijll Ii 

QU'' III 

Nim 2020 Nim 2019 
01 297.982.066.438 268.576.501. 108 

02 438.186.664 68.175.958 

II) 'ii. I 297.543.879.774 268.508.325.150 

II VI.2 269.446.814.438 237.363.555.056 

20 28.097.065.336 31. 144.770.094 

21 'I.3 928.689.777 1.270.120.849 

22 'l.4 79 1.951.698 763.965.866 
23 791.951.698 763.965.866 

25 VI.5 6.340.846.509 4.57 1.488.846 

26 VI.6 12.6 14.936.957 9.108.432.956 

30 9.278.019.949 17.971.003.275 

31 20.7 18.691 797.789.971 

32 12.886.630 572.263.753 

40 VI.7 7.832.061 225.526.218 

50 9.285.852.010 18.196.529.493 

51 VI.8 1.796.309.796 3.352.109.979 

52 (74.216.680) 

60 7.563.758.894 14.844.419.514 

70 Vt.9a 582 1.142 

71 \'l.9h 582 1.142 

NGUYEN THI KIM LOAN UiH! Null QUYNH 
Ngirôi Ip biu K toan trlrorng 

BIT can nay là ni3i hçi  phin hçrp thành c6a Báo cáo tài c/,lnh ia phái (ii ((Ic dpc kern vol Thuye'! minh l3áo cáo lài chin/i 
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MAU B 03-DN 

Oon vj tinh: VND 

Tfr 01/01/2020 Tü 01/01/2019 

dn 30/09/2020 dn 30/09/20 19 

23.942.590.430 37.936.586.065 

34.039.616.4 18 35.350.727.387 

2.423.072.736 

(3.495.541.477) (2.319.038.956) 

2.361.622.573 2.033.643.684 

59.2 71.360.680 73.001.918.180 

(8.335.717.958) (16.219.505.409) 

4.652.579.596 65.007.781 

69.228.515.724 7.221.740.198 

(8.237.792.534) (4.363.366.884) 

(2.464.213.756) (1 .497.679.623) 

(2.630.851.787) (5.931.205.928) 

5.220.000 52.825.000 

(7.021.386.325) 4.158.647.333 

104.467.713.640 56.488.380.648 

(18.964.326.929) (31.398.188.861) 

(103.860.624.733) (80.518.979.328) 

17.538.692.295 79.909.835.426 

4.077.704.839 3.15 1.255.063 

(101.208.554.528) (28.856.077.700) 

10.675.890.937 12.429.737.380 
4.154.160.000 3.525.160.000 

(6.445.8 1 9.72 1) (10.278.622.870) 
8.384.231.216 5.676.274.510 

11.643.390.328 33.308.577.458 

64.195.166.006 32.462.303.526 

CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHQ LN 

S6 97, dung Pham Hu Chi, quan 5, thiinh ph6 Ho Chi Minh 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k k/ loan 9 thang kt thUc ngay 30 thang 9 narn 2020 

BAO CÁO LU'IJ CHUYEN TIEN TE 
(Thcophuxng phiip gum tip) 

Cho kv ke toan 9 thang ket thuc ngay 30 thang 9 niim 2020 

I . 

CHI TIEU 

Liru chuyn tin hr hoat dng kinh doanh 

Miis 
Thuyt 
minh 

1. Lnhu(IntrwôcthuI 01 

2. Dieu c/tin!, c/to các khoán 

- Khâu hao TSCB và BDSDT 02 

- Các khoiin dv phOng 03 

- Läi, l tu hoat ding dAu tu 05 

- Chi phi Hi vay 06 

3. Ln nhuin tfr hort dng kinh doanh lrwó'c t!,ay d6i van urn, d3ng 08 

- Tang, giOm các khoãn phii thu 09 

- Tang, guam hang tOn kho 10 

- Tang, giàm các khoOn phai tri (KhOng k Hi vay phãi trã, thuê thu 
nhp doanh nghip phii np) 11 

- Tang, giãm chi phi tn truOc 12 

- Tin liii vay da tri 14 

- Thué thu nhp doanh nghip dii np 15 

- Tin thu khác tu hoat dng kinh doanh 16 

- Tin chi khác cho hoat ding kinh doanh 17 
Luu chuyin lien thuân 1w ho,t i15ng kinh doanh 20 

11 . Liru chuyn tin tir hot dng du hr 

I. Tin chi d mua sm, xây thing TSCD và các tOi sin dii han khic 21 

3. lien chi cho vay, mua các cong cv nçi cOa don vi khác 23 

4. Tin thu hi cho vay, ban lai cic cong ci nçl cOa don vi khic 24 

5. lien thu liii cho vay, cô tCrc vi Icii nhun duc chia 27 
L,n, chayin tidn thuan is', hoist d3ng dais 1w 30 

III Liru chuyn tin tir hoot dng tiii chinh 
Tinthutt1rdivay 33 
Tin tn nçi gOc vay 34 

C6 1ic, li nhun da tn cho chO sO h0u 36 
Lwu chuyin lien thuan ifr hoat dng lài chinh 40 

Liru chuyn tin thun trong k3' 50 

Tin vii tirong duong tin dAu kS' 60 

Anh hirOng cOa thay 66i t gii h61 doii quy dOi ngoai t 61 

Tin vii tifong duong tin cui k3' 70 V.1 

Thinh ph H 6  chi Minh, ngiy 16 thing 10 nam 2020 

NGUYEN THI KIM LOAN VJJ-FT11H1f QUNH 
Ngu'Oi Ip  biu K toán tru&ng 

Báo cáo nay là mt51 bt5 p/ian hcip than/i cüa Báo cáo iài chin/i và phái duc dQc kern i'd'! Thuy1 minh Báo cáo iài chInh 

HU'NH TUAN ANH 
Giám 06c 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN 
S 97 Pham Hu ChI, Phtthng 12, Quân 5. Thành ph H ChI Minh 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH 
Cho k' k toán 9 tháng kt thüc ngày 30 tháng 9 nám 2020 

MAU B 09a-DN 

DAC DIEM HOAT BONG CUA CONG TY 

HInh thüc so hüu vn 

Cong ty Co ph.n Cp riuâc Chçx Lan (ten giao djch: Cho Lon Wasuco JSC) làdoanh nghip ducic c 
phn hóa tir Doanh nghip nhà nuâc — Chi nhánh cp rnrOc Chq Lan thuc Tong Cong ty Cap nuàc 
Sài GOn. Cong ty hoat dng theo Giay chrng nhn dang k kinh doanh so 4103005924 ngày 16 
tháng 01 nãrn 2007 do S& K hoach và Du tu thành phO Ho ChI Minh cap. 

Trong qua trinh hoat d3ng, Cong ly d dirçxc Sà K hogch và Du tw thành ph H C'hI Minh cO'p bô 
sung các GiOy chthig nhan  dang kj kinh doanh thay dOi nhzt sau: 

- Gity chtng nhn dang k kinh doanh däng k thay di 1.n this nh&t ngày 02 tháng 6 näm 2008, 
chuân y vic bô sung mOt so ngành nghê kinh doanh. 

- Gi.y chOng nhn dang k' doanh nghip dang k' thay di 1.n this hai s 0304797806 ngày 16 
tháng 5 näm 2012, chun y vic thay dôi nguii dai  din theo pháp 1utt là Ong Lê Trong Hiêu 
thay the Ong Pham Manh  Di:rc. 

- Gity chirng nhn däng k' doanh nghip dang k' thay di 1n this ba s 0304797806 ngày 18 
tháng 5 näm 2018, chuân y vic thay dôi ngir?i dai  din theo pháp lut là Ong HuS'nh  Tuân Anh 
thay the Ong Lê Tr9ng Hiêu. 

• Von diu t : 130.000.000.000 VND 

S c6 phiu : 13.000.000 c phiu 

Mnh giã : 10.000 '[ND! c phiu 

• Try s hot dng 

Dia chi : s6 97 Pham HUn ChI, Phung 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 

Diên thoai : (84-028) 3 855 2354 

Fax : (84-028) 3 955 0424 

Msthu :0304797806 

2. Linh vyc kinh doanh 

Linh vi,rc kinh doanh ci:ia Cong ty là thirong mai, dlch  vi. 

3. Nganh, nghe kinh doanh 

- Quãn 1', phát trin h thng cp nuóc, cung irng, kinh doanh nxOc sach  cho nhu cu tiêu ding và 
san xuât (trên dia bàn disqc phân cong theo quyêt djnh cüa Tong Cong ty cap ni.râc Sài GOn); 

- Tu vn xây dtrng cong trInh cp nirâc — dan di,ing — cong nghip (trr: khão sat xây dirng, giám sat 
thi công); 

- Xây dirng cong trInh cp nuâc; 

- Thi& k xây dirng cong trinh ha tAng k thut do thj; 

- Lpdrán; 

Thuy1 minh nay là mç5l b5 phan hçip thành và phãi dztçrc dQc cüng v&i Báo cáo tài chmnh gita nién d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NTIOC CHQ L1N 
S 97 Pham Hu ChI, Phrng 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho k5' k toán 9 tháng kt thi1c ngày 30 tháng 9 nàm 2020 

Thuyêt minh Báo co tài chmnh (tip theo)  

- Thâm tra thit k; 

- Tái 1p rnt duO'ng déii vâi cong trInh chuyên ngành cap nu'âc; 

- Giám sat thi cong xây drrig cong trmnh cp thoát nixóc; 

- Mua ban may móc, thit bj, 4t tix ngành cp nu'âc; 

- Dai 1 k' giri hang hóa. 

4. Chu k' san xut, kinh doanh thông thu&ng 

Chu k' san xut, kinh doanh thông thu?ing cOa COng ty ducic thc hin trolig thai gian không qua I 2 
thang. 

5. Tuyên b ye khá náng so sárih thông tin trên Báo cáo tài chInh 9 tháng 

S 1iu so sánh là s6 lieu cüa Báo cáo tài cho k' k toán 9 tháng kt thic ngáy 30 tháng 9 nam 2019 
và Báo cáo cho nãm tài chInh kt thik ngày 31 tháng 12 nãm 2019. 

6. Nhân viên 

S6 krqng nhân viên cCia Cong ty ti ngày 30 tháng 9 nãm 2020 là 459 ngui (tai ngày 31 tháng 12 
nãm 2019: 461 ngithi). 

II. KY KE TOAN, DaN VI TIEN T SL DUNG  TRONG KE TOAN 

1. K'ktoán 

K5' k toán näm cüa Cong ty bat du tir ngày 01 tháng 01 và kt thOc tai  ngày 31 tháng 12 hang nãm. 

K' k toán 9 tháng kt thüc ngày 30 tháng 9 nãm 2020 thuOc k' k toán näm th(r 14 cCia Cong ty k 
tr ngày chInh thCrc chuyên sang cong ty cô phân. 

2. Don vi tin t sü' dung trong k toán 

Dcn vj tin t sr dung trong k toán là Dng Vit Nam (VND). 

III. CHUAN MC VA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

1. Ch d k toán áp ding 

Cong ty ap dung Ch d k toán doanh nghip Vit Nam ban hành theo Thông tif s 200/2014/TT-
BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 ccia B Tài chInh, Thông tu 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 
näm 2016 süa dôi, ho sung mt so diêu cOa Thông tir 200/2014/TT-BTC, các Chuân mirc kê toán 
Vit Nam do BO Tài chInh ban hành và các van bàn sCra dOi, bô sung, huáng dn thirc hin kern 
theo. 

2. Tuyên bô v vic tuân thu Chuãn mirc k toán và Ch d k toán 

Ban Giám d6c dam bão dã tuân thO dÀy dU yêu cAu ccia các ChuÀn mijc k toán, Ch do k toán 
doanh nghiêp Viêt Nam hiên hành trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh 9 tháng. 

IV. TOM TAT cAc CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

Sau dày là các chInh sách kÀ toán chü yu &rc Cong ty áp ding trong vic 1p  Báo cáo tài chInh 9 
tháng: 

ThuyEt minh nay là môt bô phán hçip thành và duv'c doc cüng vol Báo cáo tài chmnh giiia niên d 
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CONG TV CO PHAN CAP NUC CHQ LON 
S 97 Phm Hu ChI, Phtx?rng 12, Qun 5, Thành ph H6 ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho kS'  k toán 9 tháng kt thác ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyt rninh Báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

1. Co sO' Ip  Báo cáo tãi chInh 9 tháng 

Báo cáo tài chInh 9 tháng di.rqc trmnh bay phii hcip vâi Chun mirc k toán, Ch d k toán doanh 
nghip Vit Nam và các quy djnh pháp I' có lien quan den vic 1p Va trInh bay Báo cáo tài chinh 9 
tháng. 

2. Uoc tInh ké toán 

Vic Ip Báo cáo tài chInh 9 tháng tuân thu theo các Chun mrc kê toán Vit Narn, Ch d k toán 
doanh nghip Vit Nam Va CC quy djnh hin hành có lien quan ti Vit Nam yeu câu Ban Giám dôc 
Co nhcrng iràc tInh vàgià djnh ánh huâng dn so 1iu ye cong nçi, tài san và vic trInh bay các khoán 
cong ng va tài san tiêrn tang ti ngày 1p Báo cáo tài chInh 9 tháng cüng nhu các sO 1iu v doanh 
thu và chi phi trong suôt k' hot dng. Mc dO các thc tInh kê toán duc 1.p bang tat câ sir hiêu bit 
cUa Ban Giám dôc, so thirc tê phát sinh có the khác vâi các uO'c tinh, giá djnh dt ra. 

3. Cong ci tài chInh 

Ghi nhân ban dAu  

Ta! san là! chmnh 

Tài san tài chinh dixqc phân loi mt cách phO hcip cho miic dIch thuyt minh trong Báo cáo tài 
chInh gita niên d bao gôm các nhóm: tài san tài chinh duqc ghi nhn theo giá trj hcp l thông qua 
Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh, các khoãn dâu tir näm giQ den ngày dáo han, các khoãn cho 
vay và phai thu, tài san tài chInh sn sang dê ban. Vic phân loai các tài san tài chinh nay phthuc 
vào bàn cMt và mic dIch cCia tài san tài chInh và du'qc quyêt d!nh tai thi diem ghi nhn ban dâu. 

Tai th?yi dim ghi nhn ban du, tài san tài chInh dirçyc xác djnh theo giá mualchi phi phát hành cong 
các chi phi phát sinh khác lien quan trrc tiêp den viêc mua, phát hành tài san tài chinh do. 

Tài san tài chinh cüa Cong ty gm tin và các khoán tlrnng dixcng tin, du tu n&m giü dn ngày dáo 
han, phãi thu cOa khách hang và phai thu khác. 

N1phâi Ird là! chmnh 

Nçi phãi trã tài chinh dirçc phân loi mt each phO hçcp cho miic dich thuyt minh trong Báo cáo tài 
chinh giita niên d bao gôm các nhóm: nq phài trá tài chfnh dircic ghi nhn theo giá trj hcip l thông 
qua Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh, các khoán nç phai trã tài chinh duc xác djnh theo giá 
tn phan bO Viec phân loai cac khoan nci tai chinh phu thuôc vao ban chat va muc dich cua khoan na 
tãi chInh và ducic quyêt djnh ti thai diem ghi nhn ban dâu. 

Tai thii dim ghi nhn ban du, các khoán nçc phai trá tài chinh dupc xác djnh theo giá phát hành 
cong các chi phi lien quan trrc tiêp den vic phát hành n tài chinh do. 

Nq phãi trá tài chInh cOa Cong ty bao gm phai trá ngiri ban, chi phi phãi trá, phãi trã khác, vay và 
n9'tài chinh. 

Ba lrfr cdc cong cu là! chmnh 

Các tài san tài chInh và nçi phai trá tài chinh dircyc bO trir và giá trj thun sê dircc trInh bay trên Bang 
can dOi kê toán nêu va chi nêu, Cong ty cO quyên hqp pháp thi hành vic bü trr các giá trj dã &rqc 
ghi nhn nay và cO djnh bO trir trên ca so thuân, hoc thu dirqc các tài san và thanh toán phãi trá 
dong th&i. 

Dánh giá lai sau ln ghi nhân ban du  

Hin ti, chira có quy djnh v dánh giá l.i cong ciii tài chInh sau Rhi ghi nhn ban dãu. 

Thuyet mirth nay là môt bô p/ion hQp thành và dupc doc cimg vol Báo cáo tàî chinh giia nlén d 
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CONG TY cO PHAN CAP NIJOC CHQ LN 
S 97 Pham Hu ChI, Phuing 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho kS'  k toán 9 tháng kt thic ngày 30 tháng 9 nãm 2020 
Thuyt minh Báo cão tài chinh (tip theo) 

4. Tiên và các khoãn tirong throng tin 

Tin bao gm tin rnt, tin gcri ngân hang không kS'  han, tin dang chuyn. Các khoán tsc1ng duGng 
tiên là các khoãn dâu tu ngän han  có thai han  thu hôi hoc dáo han  không qua 3 tháng, Co khã näng 
chuyên dôi ddang thành mt luqng tiên xác djnh và không CO nhiêu rOi ro trong chuyên dôi thành 
tiên tai  thai diem 1p Báo cáo tài chInh gica niên d. 

5. Các khoãn du tu' tài chInh 

Các khoãn du tu' tài chInh cüa Cong ty th hin các khoàn dAu ti.r n&m gi dn ngày dáo han. 

Các khoãn dAu tu di,rçrc phân loai  lànm gi0 dn ngày dáo han  khi Cong ty có djnh và khà nãng 
gi den ngày dáo han.  Các khoán dâu tu nm gi den ngày dáo han  bao gôm: Các khoán tiên gcri 
ngân hang có k5' han,  trái phieu, cô phiu tru däi ben phát hành bat buc phài mua lai tai mt thii 
diem nhât djnh trong tuong Iai. 

Các khoãn du Ur nm giCt dn ngày dáo han  du'qc ghi nhn ban du theo giá gc bao gm giá mua 
Va các chi phi lien quan den giao djch rnua các khoán dâu tu. 

Thu nhp t& các khoàn du ttx nm gi& dn ngày dáo han  du'qc ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài 
chInh trong kS'. 

D6i vâi các khoãn du tir nm giU dn ngày dáo han,  nu chira &rcic 1p dir phong phâi thu khó dOi 
theo quy djnh ccia pháp lut, Cong ty tiên hành dánh giá khã näng thu hôi. Khi cO các bang chrng 
chäc chän cho thây mt phãn hoc toàn b khoãn dâu ttr có the không thu hôi &crc và so ton that 
dtrqc xác djnh mt cách dáng tin cy thI tn that &rçic ghi nhn vào chi phi tài chInh trong k5' và 
giãm trir trirc tiêp giá trj dâu tu. 

LAi/ l khi thanh l, nhisçcng bàn các khoãn du ti,r nm giU den ngày dáo han  dixçic ghi nhn vào Báo 
cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trong kS'. 

6. Các khoán phãi thu 

Các khoãn phái thu dirc trInh bay trên Báo cáo tài chinh giQ'a niên d theo giá trj ghi so các khoán 
phãi thu cüa khách hang và phãi thu khác sau khi can tr& các khoán dr phOng dirqc 1p cho các 
khoãn phãi thu khó dOi. 

Phãi thu cüa khách hang gm các khoãn phãi thu mang tInh chtt thu'ong mai  phát sinh tir giao 
djch có tInh cMt mua - ban gifla Cong ty và ngi,r?i mua là dun vj dc 1p vOi Cong ty bao gôm 
các khoãn phãi thu ye tiên ban hang, phái thu tin thi cong xây drng các cong trInh, phãi thu djch 
vii cung cap. 

- Phái thu khác grn các khoàn phãi thu không có tInh thu'ung mai,  khong lien quan dn giao djch 
mua - ban, bao gôm các khoãn phài thu tao  ra doanh thu tài chInh, nhu': phái thu lài tiên gUi; các 
khoàn thu khong mang tInh thiscing mai  nhir  tam  t'rng nhân viên; các khoãn k' qu, k' crqc và 
các khoán phái thu khác. 

Dir phOng nq phái thu kho dOi thrqc 1p cho trng khoàn nq phái thu d qua han  thanh toán tr 6 
tháng trâ len hoc dir kiên mc ton that có the xãy ra tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh gia niên d dôi 
vOi các khoàn n phài thu chu'a qua han  thanh toán nhirng kho có khã nang thu hôi, nhis khách n d 
lam vào tInh trng phá san, hoäc dang lam thu tVc  giài the, mat tIch, bô trôn và các tru'ng hqp khó 
khãn ti.rang tir. Tang, giãm sO du' dr phOng phái thu khó dOi du'c hach  toán vào chi phi quãn l 
doanh nghip trong Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh trong kS'. 

Thuyét minh nay là môt bô p/iOn hop thành và dwxc doc càng vó'i Báo cáo tài chIn/i gi(a niên d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN 
S 97 Phm Hüu ChI, Phthng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH 

Cho kS'  ké toán 9 tháng két thác ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyét  minh Báo cáo tài chInh (tiép theo) 

7. Hang ton kho 

Hang tn kho thrcic xác djnh trên c sâ giá thp hcm giOa giá gc Va giá trj thun Co th thirc hin 
du'qc. Giá gôc hang ton kho bao gôm chi phi nguyen 4t lieu trirc tiêp, chi phi lao dng trirc tip va 
chi phi san xut chung, neu co, dê có duac hang ton kho a dja diem và trng thai hin tai. 

Giá gc cOa hang tn kho duçic xác djnh theo phu'ang pháp bInh quãn gia quyn Va duqc hch toán 
theo phrcing pháp kê khai thtring xuyen. 

Giá tn thun có th thi,ic hin disqc &rgc xác djnh b&ng giá ban uâc tInh trr các chi phi d hoàn 
thành cltng chi phi tiêp thj, ban hang và phân phôi phát sinh. 

8. Tài san c djnh hiru hInh và khãu hao 

Tài san cé djnh hOu hInh duqc trInh bay theo nguyen giá trir giá trj hao mOn lüy k. 

Nguyen giá tài san c djnh hu hInh bao gm giá mua và toàn b cac chi phi khác lien quan trrc tip 
den vic thra tài san vào trng thai san sang sCr ding. 

Tài san c6 djnh h&u hInh duçic khu hao theo phucmg pháp du&ng thing dra trên thai gian hU'u dung 
i.róc tInh, ci the nhu' sau: 

Nhà xirâng, 4t kin trüc 

May móc thiét bj 

Phiicing tin 4n tài, truyn dn 

Thit bj van phOng 

S nrn 

25 - 50 

03 - 07 

06-10 

03 - 05 

Khi tài san c6 djnh hu hInh chrçc bàn hay thanh l, nguyen giá và giá trj hao mOn Iüy k dircc xóa 
so và cac khoàn Iai hoäc lô phát siith do ban hay thanh 1 tài san dirçc hch toán vào kêt qua hot 
dng kinh doanh trong ks'. 

9. Tài san c dlnh  vô hlnh và khu hao 

Tài san c6 djnh vô hInh cüa Cong ty th hin phn mm may tInh. 

Giá trj phn mm may tInh là toàn b các chi phi ma Cong ty dä chi ra tinh dn thai diem dim phn 
mêm vào sCr diing. Phân mêm may tInh &rçYc khâu hao theo phirang pháp dtthng thang trong thai 
gian 02 - 03 näm. 

10. Chi phi xãy thing co bàn do dang 

Chi phi xây drng co bàn dâ dang th hin chi xay drng ca bàn các cong trInh, tài san và chi phi sCra 
chQa Ian tài san cô djnh chira hoàn thành tai  ngày 1p Báo cáo tài chinh 9 tháng. 

Chi phi xây d4ng co bàn cdc cong lrInh, là! san 

Chi phi xây dtrng c bàn các Cong trInh, tài san bao gm toàn bO chi phi cn thit d xây dirng mó'i, 
hoäc cãi tao, nâng cap, ma rng,... lien quan den các cong trInh, tài san phiic vi cho mc dich san 
xuât, kinh doanh cüa Cong ty cOn dâ dang ti ngày 1p Báo cáo tài chInh 9 tháng. 

Thuylt minh nay là môt bô p/lan hap thành và ducrc ä'oc cüng vói Báo cáo tài chInh gi(ia niên do 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LN 
S 97 Pham Hu ChI, Phu&ng 12, Qun 5, Thành phô H Chi Minh 

BAO CÁO iAi CHINH 

Cho kS'  k toán 9 tháng kt thác ngày 30 tháng 9 näm 2020 

Thuyêt minh Báo cáo tãi chInh (tiêp tlico) 

Chi phi sia chfra 1ó'n tài san coA  djnh 

Chi phi sUa cha Ian tài san c6 djnh là toàn bO chi phi phát sinh thirc t lien quan dn vic sra chQa, 
cài tao,...  tài san cô dlnh.  Khi cong vic scra chiia iOn tài san cô djnh hoàn thành, chi phi stra chQa 
iOn tài san cô djnh dugc kêt chuyên chi phi vào kêt qua hoat dng kinh doanh trong k' (nêu chi phi 
sira chU'a IOn tài san cô djnh giá trj nhô) hoc chi phi sCra chQa iOn tài san cô djnh dupc kêt chuyên 
vào "Chi phi trà truOc dài han"  dê phân bô dan vào kêt qua hoat dng kinh doanh trong k' (chi phi 
sira chtia IOn tài san cô djnh giá iOn và lien quan den nhiêu kS'  san xuât kinh doanh). 

11. Chi phi trá trLthc 

Chi phi trà truOc th hin khoàn trà tnrOc chi phi gán mOi và thay th dng h nuOc, chi phi cái tao 
ông mvc  Va the chi phi khác. 

Các chi phi trã tarOc dupe phân b6 vao kt qua hoat dng kinh doanh trong kS'  theo phuong pháp 
&r1ng thang trong thi gian khong qua 12 thang hoc mt chu k' sap xuât, kinh doanh thông 
thuâng kê tCr thai diem trà tnrOc dupe phãri ánh vào "chi phi trà tru'Oc ngän han";  ngupc  1a,  các chi 
phi trà truOc có thi han  trên 12 tháng hoc hn mt chu k' san xuât, kinh doanh thông thu'àng kê tlr 
thi diem trà truOc thrçic phan ánh vào "chi phi trà trisOc dài han". 

Các chi phi trà tru'Oc dài han  &rqc phân b trong khoang thi gian trà trirOc hoc thai gian ma các 
lqi ich kinh tê tirng üng dupe tao  ra tlr các chi phi nay nhir sau: 

- Chi phi gn dng h nu'Oc dirqc phân b vào k& qua hoat dng kinh doanh trong kS'  theo phung 
pháp du'?ng thäng trong th&i gian t& I nãm den 5 näm. 

- Chi phi thay dng h nirOc djnh kS',  chi phi cãi tao  ng  mvc  dirc phân b vào kêt qua hoat dng 
kinh doanh trong k5' theo phu'ng pháp duông thang trong thi gian t& 2 den 3 nãm. 

- Cãc chi phi trà tru0c dài han  khãc bao gm giá trj cong cv, dung cu, Iinh kin nhO dã xut dung 
va dupc coi là có khà nãng dem Lai  igi ich kinh tê tung Iai cho Cong ty vOl thi han  tt mt nàrn 
trO len. Các chi phi nay dupc vn hóa dirOi hInh thcrc các khoãn chi phi trà trirOc dài han  và dupe 
phân bô vào kêt qua hoat dong kinh doanh trong kS'  theo phirang pháp dung thang theo th&i gian 
sCr dung uOc tinh tr 2 den 3 nãm. 

12. Các khoãn ncr phãi trä vii chi phi phãi trã 

Các khoán nq phai trà và chi phi phai trà dirqc ghi nhn cho s tin phãi trã trong ti.rng iai lien quan 
den hang hóa va djch vii dã nhn dirge. Chi phi phãi trà dupe ghi nhn dira trên eáe ixOc tinh hqp l 
ye so tiên phai trà. 

Vic phàn loai  cáekhoàn phai tra là phai trà ngir?i bàn, chi phi phãi trã và phãi trà kháe dupe thrc 
hin theo nguyen täc sau: 

- Phài trâ ngui bàn phàn ánh cáe khoân phãi trã mang tInh ch&t thircrng mai  phát sinh tir giao djch 
mua hang hóa, djch vv, tài san và ngu?:ri ban là dcm v dc ip vOi Cong ty. 

- Chi phi phãi trà là các khoan chi phi thtre t ehua phát sinh nhu'ng dupe trIch vào ehi phi san xut, 
kinh doanh trong k' d dam bào khi chi phi phát sinh thrc tê không gay dt biên cho chi phi san 
xut, kinh doanh trên ca sO dam bào nguyen täe phô hcrp giO'a doanh thu Va chi phi. Khi các chi 
phi do phát sinh, nu có chênh lêch vOi s6 d trich, Cong ty tiên hành ghi bô sung hotc ghi giàm 
chi phi tucmg Crng vOl phân chênh Ich. 

Phãi trà khác phãn ánh các khoàn phãi trà không có tinh thuung mai,  không lien quan dn giao 
djch mua, bàn, cung cap hang hóa djch vu, bao gôm eác khoàn phãi trà lien quan den chi phi tài 

Thuylt minh nay là ml ho p/iOn hçrp than/i và diroc dcc cling vol Báo cáo tàî chinh giáa nien d 
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CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHQ LON 

S 97 Phm HIu ChI, Phuing 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k toán 9 tháng kt thüc ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyét minh Bäo cáo tãi chInh (tiêp theo) 

chInh, nhix: khoàn phài trã v 1i vay, c6 trc và lçii nhun phãi trà; các khoãn phãi trà không mang 
tinh chat thing mi nhu phãi trã ye các khoãn BHXH, BHYT, BHTN, KPCD,... 

13. Von chü s& hUu v phin phôi lç'i nhun thun 

Ci cu vn chá so' hfru 

Vn chü sâ hQ'u cüa Cong ty bao gôm: 

- Vn du Ui cCia chü sâ hCi'u disçic ghi nhn theo s6 thirc t dã du til ci'ia các c dông. 

- Qu d.0 tix phát trin du'çic trIch 1p tr lqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip và ducc sCr 
diving vào vic dâu Ui mi rng quy mO san xu.t, kinh doanh hoc dâu ti.r chiêu sâu cüa Cong ty. 

- Lçii nhun sau thus chua phân phi là s iqi nhutn tr các hoat dng cUa Cong ty sau khi trir (-) 
các khoãn dieu chinh do áp diing hôi to thay dôi chinh sách kê toán và diêu chinh hôi to sal sOt 
trpng yêu cOa các näm tnrâc. 

Phân phi 10 nhuân thun 

Lçii nhun thun sau thu thu nhp doanh nghip &rqc chia cho các c dOng sau khi dircic Di 
hi dông cO dOng phê duyt và sau khi dà trIch 1p các qu' theo Diêu l Cong ty và các quy djnh 
cUa Phap lut Vit Nam. 

Vic phân phi lqi nhun cho các c dOng duçic can nhc dn các khoàn mvc  phi tin t nm 
trong lçii nhun sau thuê chira phân phôi có the ãnh huâng dn luOng tiên Va khà näng chi trã cO 
tirc nhi.r lãi do dánh gia Iai  tài san mang di gop von, lAi do dánh giã Iai  các khoán mvc  tiên t, các 
cong cii tài chInh và các khoãn mvc  phi tiên t. 

- C tCrc ducic ghi nhn là nçi phãi trä khi thrçic Di hi dng c dong phê duyt. 

- Cong ty trIch 1p  các qu tr Igi nhun thun sau thus thu nhp doanh nghip cOa Cong ty theo d 
nghj cCia Hi dông quàn trj và duçyc các cô dong phê duyt ti Di hi dông cô dông thung 
nien. 

> Qu5 du tu phát trin: Qu nay diiçc trIch 1p  nhm ma rng hot dng kinh doanh hoc du 
tu chiêu sâu cUa Cong ty. 

> Qu5 khen thuàng, phCic Ion: Qu5 nay duc trIch 1p  nhm khen thirâng Va khuyn khIch, dãi 
ng vt chat, dem li phOc igi chung va nâng cao d?yi song vt chat Va tinh than cho cong 
nhân viên và cac hot dng xä hi. 

14. Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang drçrc ghi khi dng th&i thOa mn tht cà nãm di&u kiin sau: 

(a) Cong ty dä chuyn giao phn lan rOi ro và lçii ich gân lien vâi quyn sâ hctu san phm hoc 
hang hóa cho ngr1i mua; 

(b) Cong ty không cOn nm gi0 quyn quãn 1' hang hóa nhu ngi.ri sâ hfl'u hang hóa hoc quyên 
kiêm soát hang hoa; 

(c) Doanh thu di,ryc xác djnh Urong dM chc chn; 

(d) Cong ty s thu dtiqc Iqi ich kinh t tr giao djch ban hang; và 

(e) Xác djnh dsqc chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Thuylt minh nay là môt bô phdn hop thành và du'qc dQC cüng vol Báo cáo tài chInh giia niên d 

11 
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BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho kS'  k toán 9 tháng kt thc ngày 30 tháng 9 nãm 2020 
Tbuyh minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

Doanh thu cung cd'p dich vu 

Doanh thu ca giao djch v cung cp djch vu duçrc ghi nhn khi k& qua giao djch do du'cic xác djnh 
mOt cách dáng tin cay.  Trong truing hçip giao djch ye các djch vii lien quan den nhiêu k5' thI doanh 
thu &rcc ghi nhn trong k5' theo kêt qua phân cong vic dã hoàn thành tai  ngày 1p Báo cáo tài 
chmnh gliia nien d. Kêt qua cCia giao djch cung cap djch vi duçic xác djnh khi thOa man tat cá bôn 
diêu kin sau: 

(a) Doanh thu duqc xác djnh tung d6i chic chán; 

(b) Co khã nang thu dixqc lqi ich kinh t tr giao djch cung cAp djch vi do; 

(c) Xác djnh duqc phAn cong vic da hoàn thành tai  ngày kt thOc niên d k toán; va 

(d) Xác djnh di.rçyc chi phi phát sinh cho giao djch và clii phi d hoàn thành giao djch cung cAp djch 
vu do. 

Lãi tiJn gth  

Doanh thu &xcic ghi nh.n khi tin lãi phát sinh trên cc sâ dn tIch (co tInh dn igi tOc ma tài san 
dem li) trr khá nang thu hOi tiên lãi khong chäc chàn. 

Ca t&c và lo'i nhuôn thrcrc chia 

C trc và lçii nhun &rcc chia dtxçic ghi nhn khi Cong ty dã duqc quyn nMn  C6 tirc hoc lçii 
nhun t1r vic gop von. Co tirc dixcic nhn b&ng cô phiêu chi theo dôi so lucing cô phieu tang them, 
ma khong ghi nhn giá trj cô phiêu nhn du'çic. 

15. Các khoãn giãm trü doanh thu 

Các khoán giám trir doanh thu ban hang, cung cAp djch vii phát sinh trong kS'  bao g6m giàm giá 
hang ban và hang bàn bj trã 1i. 

Các khoãn giám giá hang bàn và hang ban bi trá 'ai  phát sinh cüng k' tiêu thii san phAm, djch vi 
&rqc diêu chinh giam doanh thu cUa kS'  phát sinh. Trong trung hqp san phâm, djch vu dA tiêu thii 
tr các kS'  trisOc, den k' sau rnâi phát sinh các khoãn giàm trr doanh thu thI drcrc ghi nh.n giám 
doanh thu theo nguyen täc: nêu phát sinh truOc thai diem phát hành Báo cáo tài chinh giUa nien d 
thI ghi giam doanh thu trên Báo cáo tài chInh gi0'a niên d cüa kS'  1p Báo cáo (kS' truâc), và nêu 
phát sinh sau thai diem phát hành Báo cáo tài chInh thI ghi giàm doanh thu ccia k' phát sinh (ks' 
sau). 

16. Giá v6n hang ban và dlch  vy cung cAp 

Giá v6n ban hang và cung cAp djch vx là t6ng chi phi phát sinh cüa hang boa, 4t tix xuAt bàn và 
djch vu cung cap cho khách hang trong nãm, duqc ghi nhn theo nguyen täc phii hp vâi doanh thu 
và nguyen täc than tr9ng. 

17. Chi phi 

Chi phi là nh0ng khoãn giám lqi Ich kinh t duçic ghi nhn tgi thai dim giao djch phát sinh hoc khi 
có khá nang tu'clng dôi chäc chãn së phát sinh trong tixcrng lai không phân bit dã chi tiên hay chua. 

Chi phi di.rçic ghi nhn theo thirc th phát sinh trên nguyen tAc phü hçip vâi doanh thu trong k5'. Trong 
tru'ang hçip nguyen täc phü hqp xung dt vâi nguyen tãc than trpng, chi phi du'qc ghi nhn can cr 
vào bàn chat và quy djnh cOa các chuAn mi,rc k toán de bão dam phan ánh giao djch mt cách trung 
thirc, hçp l. 

Thuylt minh nay là môt bO ph4n  hçp thành và dwQc a'Qc cling v&i Báo cáo tài chInh gifl'a niên dO 
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CONG TY CO PHAN ck NTJ'OC CHQ L%N 

S 97 Pham Hu ChI, Phurng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH 

Cho k5' ké toán 9 tháng kt thOc ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyêt tuinh Báo cáo tái chInh (tiêp theo) 

18. Chi phi di vay 

Chi phi di vay &rçyc ghi nhn vào Báo cáo k& qua ho?t dong trong näm khi phát sinh ngoi trr du'Gc 
von boa theo quy dlnh  cüa Chuân mirc k toán Vit Nam s6 16 "Chi phi di vay". 

19. Thuê 

Thud thu nhtp doanh nghip th hin thng giá trj cOa sé thus phâi trã hin tai  và S6 thuê hoãn 1i. 

S6 thug hin ti phái trã diigc tinh dira trên thu nhp chju thus trong nãm. Thu nhQp chju thug khác 
vOi lqi nhun thuân &rçic trinh bay trên Báo cáo két qua hot dng kinh doanh vi thu nhp chju thuê 
không bao gôm các khoãn thu nhtp hay chi phi tinh thuê hoc dtxcc khâu trir trong các näm khác 
(bao gôm cã 1 mang sang, nêu co) và ngoài ra khong bao gôm các chi tiêu khong chju thuê hoc 
không duçic khâu trir. 

Vic xác djnh thug thu nhp cOa Cong ty can cr váo các quy djnh hin hành v thu. Tuy nhiên, 
nhtrng quy djnh nay thay dôi theo tlrng thOi kS'  vã vic xác djnh sau cOng ye thu thu nh.p doanh 
nghip tu' thuc vào kêt qua kiêm tra cUa c quan thuê cO thâm quyên. 

Theo biên ban k&1un thanh trathu s6 I757/KL-CT ngáy 14 thang 12 nãm 2015 thI tr kS'  tinh thuê 
näm 2009, Cong ty së duçic áp dung uu dãi thuê thu nhp doanh nghip theo quy djnh ti Thông tts 
130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 näm 2008 cOa B Tài Chinh cho thii gian con 1i. Do den hêt 
kS' tinh thuê näm 2008, Cong ty d ht thi gian mien thuê theo Thông tu so I 34/2007/TT-BTC nOn 
mCrc uu dai Cong ty duçic huOng ci the nhu sau: Thuê suât 10% ttr näm 2009 den näm 2021; giãrn 
50% sO thuO thu nh.p doanh nghip phãi np trong 9 nam tInh ttr näm 2009. KS'  ke toán 9tháng kOt 
thOc ngày 30 tháng 9 näm 2020 Cong ty dã hêt thai gian duçrc hrng uu dai giarn 50% so thuê thu 
nhp doanh nghip phai np nOn Cong ty tinh thuê thu nhp doanh nghip theo thuO suât 10%. 

Thu thu nhp hoãn 1i thrçc tinh trOn các khoan chOnh 1ch gi0a giá trj ghi so vã ca sâ tinh thud thu 
nhâp cOa các khoán muc tài san hotc Cong na trOn Báo cáo tài chinh gitta niên d Va duçic ghi nh.n 
theo phircing pháp Bang can dOi kê toán. ThOO thu nhp hoàn 1i phãi trã phái duc ghi nhtn cho tat 
ca các khoàn chOnh 1ch tm thiji cOn tài san thuO thu nhp hoãn 1i chi dugc ghi nhn khi chãc chän 
Co dO 1çi nhun tinh thuO trong tuang lai dê khâu trr các khoan chênh 1ch tam  thi. 

Thus thu nhp hoan Iaj  duçrc xác djnh theo thud suit dir tInh sO áp ding cho nãm tài san du'qc thu 
hôi hay ng phai trã du'qc thanh toán. ThuO thu nhp hoän 1aj  duqc ghi nhn vão Báo cáo kêt qua hoat 
dng kinh doanh trir trung hcp khoãn thug do có lien quan den các khoán mijc ducic ghi thang vào 
vOn chU sâ hru. Trong truäng hcip do, thuê thu nhp hoän lai  cOng duçic ghi th&ng vào von chO sO 
hftu. 

Tai san thuê thu nhâp hoän lai  và ni thuê thu nhQp hoãn 1.i phãi trã duc bO trir khi Cong ty Co 
quyên hcip pháp dO bü tr& giUa tài san thug thu nhp hin hành vOl thue thu nhp hin hanh phainp 
và khi các tài san thuê thu nhp hoãn lal  va nq thuO thu nh.p hoan 1a  phai tra lien quan tOi thuO thu 
nhâp doanh nghiêp &rcic quán l' bOi cOng mt cci quan thuê và Cong ty có dr djnh thanh toán thue 
thu nhp hin hành trOn cci sO thu&n. 

Các loai  thu khác dugc áp dung theo các 1ut thud hin hánh tai  Vit Nam. 

20. Lãi trên cô phiêu 

Lãi cci ban tren c6 phiu duoc tinh bang cách chia lçii nhun hoc l phan bô cho C 6  dông sO hru c6 
phiêu phO thông cOa COng ty sau khi trich 1p  quS' khen thuong, phOc li cho sO luqng bInh quOn gia 
quyên cOa so cO phiêu phO thông clang luu hanh trong k5'. 

Lai suy giam trên c phiu duçic xác djnh bang cách diu chinh lçii nhun hoc 1 phan b6  cho c 
dOng sO httu cô phiêu phô thông cOa Cong ty (sau khi trIch 1p quS' khen thuOng, phOc Içii) va sO 

Thuyel minh nay là m51 b3 phan  hcp thành và dwçrc dcc cOng vOl Báo cáo là! chInh gia niên d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LN 

S 97 Pham H&u ChI, Phuäng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k$' k toán 9 tháng kt thiic ngáy 30 tháng 9 näm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tái chinh (tiêp theo) 

bInh quãn gia quyn c6 phiu ph6 thông dang hxu hành do ành huOng cia các c phiu ph thông 
tiêm nang có tác dng suy giàm dê tInh lãi suy giàm trên cô phiêu. 

21. Các ben lien quan 

Các ben di.mc coi là ben lien quan cüa Cong ty nu mt ben có khä nang, trirc tip ho.c gián tip, 
kiêm soát ben kia hoc cO ành hiiâng dáng ke dôi vâi ben kia trong vic ra quyêt djnh các chInh 
sách tài chInh và hoat dng. Các ben cüng thrçc xem là ben lien quan cCa Cong ty nêu cüng chju sir 
kiêm soát chung hay chju ành htxâng dáng kë chung. Các ben lien quan có the là các cong ty hoc 
các cá nhân, bao gôm cà các thành viên gia dInh than cn ccia cá nhân duc coi là lien quan. 

Trong vic xem xét mi quan h các ben lien quan, bàn cht cCa m61 quan h &rcc chü trong nhiu 
hn hInh thirc pháp l. 

22. Báo cáo theo b phán 

Bô phn kinh doanh bao gm b phn theo linh vrc kinh doanh và bô phn theo khu virc dja l. 

Bô phân theo lTnh vrc kinh doanh là mt phn có th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trInh san 
xuât hoc cung cap san phtm, djch vu có rUi ro và lçii Ich kinh tê khác vài các b phn kinh doanh 
khác. 

Bô phn theo khu vrc dja l là mOt  phAn Co th xác djnh riêng bit tham giavào qua trinh san xut 
hoc cung cap san phâm, djch vii trong phm vi mt mOi trung kinh t cii the và CO rüi ro và lçii ich 
kinh tê khác vâi các b phn kinh doanh trong các môi tru&ng kinh tê khác. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BANG CAN DOt 
ICE TOAN 

Don vi tInh: VND 

1. Tin và các khoãn tuo'ng du'ong tin 

Tin mat 

Scuik5' Sdunäm 
48.267.687 42.501.581 

Tin gCri ngân hang 25.625.814.099 20. 103.477.825 

Các khoàn tucYng dixang tiên (*) 50.164.474.548 44.049.186.600 

Cong 75.838.556.334 64.195.166.006 

(*) Khoãn tin gui kS' han I tháng tai  Ngân hang Thirnng mai  C phn Sal GOn - BInh Tây lài xut 
3,7%, Ngân hang Nông Nghip läi xuât 3,4%, Ngân hang Ngoai Thuang vâi lãi suât 3,2%! nãm. 

- 
C( 

Al 

Thuyt minh nay là môt bô phán hop thành và duQc dQc càng vol Báo cáo tat chinh giia nien do 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LON 
S 97 Pham Hiiu ChI, PhiRing 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho k5' k toán 9 tháng kt thiic ngày 30 tháng 9 nm 2020 
Thuyêt mmli Bao cio tai chinh (tiêp theo) 

2. Các khoãn du tu tãi chInh ngän hn 

S cui k5' S du nãm 

Giá gc Giá tn ghi so Cia gc Giá tr! ghi so 

Du tu' nm gi& dn ngày dáo hn 
a)  Ngn hn 103.860.624.733 103.860.624.733 17.538.692.295 17.538.692.295 

Ngãri hang TMCP 
Sài GOn (i) 75.297.415.033 75,297.4! 5.033 17.538.692.295 17.538.692.295 
Ngân hang Nông 
nghip và Phát 
triên Nông thôn 
Viêt Nam (ii) 28.563.209.700 28.563.209.700 

b)  Dài hn 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 
Dâu t.r mua cô 
phiêu Ngân hang 
TMCP Sài Gôn 
Cong Thu'ang (iii) 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 

Cong 103.868.954.733 103.868.954.733 17.547.022.295 17.547.022.295 

(i) Ghi nh.n khoàn gui tin gri kS'  hn tlr 6 thang. Lãi su.t 4,6 - 7,5%! näm (Ks' trixOc 7,1 - 7,4%! 
näm). 

3.  Phãi thu ngãn hn cüa khach hang 

S6cuikr Sdunäm 
Tng Cong ty C&p nu'óc Sal GOn 10.934.054.795 8.744.552.186 
Các khách hang lien quan dn djch v cung cp ni.râc 33.489.914.207 21.190.903.200 
Các khách hang lien quan dn djch vi khác 282.284.982 311.939.205 
Cong 44.706.253.984 30.247.394.591 

P/un 1/lu cüa khdch hang là các ben lien quan 
Tang COng ty C4p nzthc Sal GOn 10.934.054.795 8.744.552.186 
C3ng 10.934.054.795 8.744.552.186 

4.  Trä tru'ó'c cho nguOi ban ngn hn 

Cong ty TNHH DTXD - Cp Thoát Nu'óc & Môi 
Tri.thng WASEEN - 2.709.245.435 
Cong ty CP Ti.r Vn XD Cp Ni.róc 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 832.011.807 1.695.486.283 
Cong 1.559.363.019 6.974.169.150 

Trá trithc cho ngui ban là các ben lien quan 
Cong ty Cdphn TitvdnXOy dng Cap Nzthc 42.738.710 54.020.108 

C3ng 42.738.710 54.020.108 

Thuylt minh nay là môt bô phdn hop thành và duvx doc cling vái Báo cáo là! chlnh giüa niên d5 
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CONG TV CO PHAN CAP NIIOC CHQ LN 
S 97 Pham Hüu ChI, Phurng 12, Quân 5, Thành ph H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 

Cho k5' k toán 9 tháng kt thác ngày 30 thang 9 nm 2020 

Thuyêt rninh Bão cáo tài chinli (tiêp theo) 

5. Phái thu Lhác 

a) Phãi thu ngn han 
khác 
Phãi thu v khoãn cho 
muin t ttr 
Du thu läi tiên gal có kS' 
han 

Phãithukhác 

TmCrng 

b) Phäi thu dài han khác 

K' qu dài han 

Cong 

Scuik' S6dunäm 

Giá trl Dy phông Giá tn Dii phông 

3.186.192.209 2.191.987.615 

2.729.929.826 1.297.847.135 

- 582.163.362 

437.763.483 - 273.837.118 

18.498.900 38.140.000 

8.292.634 8.292.634 

8.292.634 8.292.634 

3.194.484.843 2.200.280.249 

Thuylt m!nh nay là m$t b5 p/ian hçrp than/i và dttçxc dQC cüng vol Báo cáo là! chInh gifra niên d5 

16 

7 

D 



CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHq LN 

S 97 Phm Hu ChI, Phuông 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho k5' k toán 9 tháng kt thác ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

6. Ny xu 

S cuoi k' 

 

S dâu nãm 

    

Giá g6c 
Cia tn có th 

thu hot Dir phong Cia goc 
Gia tr co the 

thu hi Diyphông 

Dir phông phãi thu ngãn 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 

Phdi thu ng€hz hgn cáa khách hang 
Các khách hang lien quan den djch vii 
cung cap rnrâc, djch vii khác 

7.578.700.943 

7.578.700.943 

1.827.263.979 

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 

Cong 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 khoàn nq xu lien quan các khoàn phãi thu cCa khách hang ban hang, cung cp djch vii, xay drng,... hay các khoãn phãi thu khãc,.. dã qua hn thanh 
toán tir 6 tháng trâ len, hoc các khách hang khó có kha näng thanh toán, nhix khách nq dã lam vào tInh trng phá san, hoc dang lam thu tic giài th, mat 
tIch, bó trôn và cãc triring hçip khó khãn ti.rcing tr. 

- Khong có khoãn tin pht, phai thu v läi trà chm,.. theo hçcp dng phát sinh ti'r các khoân nq qua hn nhimg không diiçic ghi nhn doanh thu. 

- Giá trj có th thu hi cüa các khoãn nq xu dixcyc xác djnh bang giá g6c trü di dr phông dA trIch lip. 

Thuyé1 minh nay là mOl bO phán hop ihành và dztqc dQc ci~ng vol Báo cáo iài chinh giia niên do 
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CONG TY CO PHAN CAP NTfOC CHQ LN 
s6 97 Pham Htu Chi, Phi.thng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k5' k toán 9 tháng kt thic ngày 30 tháng 9 nàm 2020 

Thuyt mmli Báo cáo tài  chmnh (tiêp tlico) 

7. Hãngtnkho 

S cu6i k5' So du näm 

  

Giá gc Dir phông Cia gc Dir phông 

Nguyen 1iu, 4t Iiu 12.842.438.070 
Chi phi san xuât, kinh 
doanh dâdang 125.781.245  

- 17.493.017.666 - 

 

127.781.245 - 

  

Cong 12.968.219.315 - 17.620.798.911 

8. Chi phi trã tri.ró'c 

Scuik' St,dunäm 

a)  Chi phi trã truóc ngn han 5.058.594.907 3.688.895.892 
Cong cii dung cii 2.6 14.735.368 1.932.495.892 

Bão him nhân tho cho nhân viên 2.278.600.000 1.756.400.000 

Djch vi luu trti và giy in nhit, khác 165.259.539 - 

b)  Chi phi trã tru'rc dài han 70.804.376.684 63.936.283.165 
Chi phi s&a chUa van phàng 8 15.890.228 464.402.951 

G&n dng h nuàctheoNghj djnh 117 20.006.313.593 30.119.000.581 

Thay dng h ni.ràc djnh k' 4 1.428.273.130 26.768.665.962 

Chi phi cãi tao  6ng  muc 100.999.322 530.271.111 

Chi phi cái tao  ng  mac  và thay DHT phyc vy CTTN 8.452.900.411 6.053.942.560 

Cong 75.862.971.591 67.625.179.057 

Thuyé1 minh nay là môt bô p/lan hop thành và dUQC a'Qc cling vài Báo cáo tài chlnh giia nien d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON 

s6 97 Phm Hu Chi, Phthng 12. Qun 5, Thành ph H Chi Mirth 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho k' k toán 9 tháng kt thüc ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tãi chink (tip theo) 

9. Tii san cô dinh hQu hIrih 

Khoan muc 

Nguyen gil 

Nhà cü'a, 
vt kiên trIc 

May móc 
thiêt bj 

Phuong tin vn 
tai, truyên dan 

Thit bj 
van phOng 

Cong 

s6 du nãm 29.2 16.148.586 1.478.337.878 705.694.938.800 19.024.084.859 755.4 13.5 10. 123 

Tang trong kS' 3.703.832.273 19.975.423.554 1.200.308.035 24.879.563.862 

Mua trong kj) 3 .703.832.273 1.446.239.191 1.200.308.035 6.350.379.499 

Du tu xáy dy'ng ca bàn hoàn ihành 18.529.184.363 18.529.184.363 

Giàmtrongk 1.776.041.633 1.776.041 .633 

Thanh 1)5, nhrtong bàn 1.614.608.070 1.614.608.070 

Quyêt toán lai 161.433.563 161.433.563 

S cui k' 29.216.148.586 5.182.170.151 723.894.320.721 20.224.392.894 778.517.032.352 

Gil tr hao mon Iüy ké 
S du näm 2.330.139.218 893.846.076 530.398.697.059 16.406.734.408 550.029.416.761 

Tang trong kS' 439.147.863 386.334.834 31.315.314.435 1.482.132.286 33.622.926.418 

KMu hao trong kj.) 439.147.863 386.334.834 31.315.314.435 1.482.132.286 33.622.926.418 

Gilm trong kS' - 1.614.608.070 - 1.614.608.070 

Thanh 1j5, nhu'cing bàn - - 1.614.608.070 - 1.614.608.070 

S cui kS' 2.769.287.081 1.280.180.910 560.099.403.424 17.888.866.694 582.037.738.109 

Giá trj cOn Ii 
S6 d&u näm 26.886.009.368 584.491.802 175.296.241.741 2.617.350.451 205.384.093.362 

So cui k5' 26.446.861.505 3.901.989.241 163.794.917.297 2.335.526.200 196.479.294.243 

Thuylt minh nay là mól bó phán hQp ihành và dwoc ä'oc cüng vol Báo cáo là! chinh giia nien do 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LN 
S 97 Phm H&u Chi, Phuing 12, Qun 5, Thành pM H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho kS' k toán 9 tháng kt thñc ngày 30 tháng 9 näm 2020 

Thnyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Nguyen giá cCia tài san c6 djnh h0u hInh dã 

Khoan muc 

khu hao Mt nhung vn con sr diing: 

Nhà tha, May móc 
vat kiên trüc thiêt bj 

PhLrong tiên vn 
tãi, truyên dan 

Thiêt bj 
van phông 

Cong 

s6 du näm - 712.966.486 308.422.998.231 10.925.576.819 320.061.541.536 

Scuik' 746.824.486 328.356.415.657 12.168.826.819 341.272.066.962 

10. Tài san cô (link VÔ kwh 

So dãu näm Tang trong kS' Giãm trong k S cui k' 

Plzdn nim may tinh 
Nguyen giá 6.273.444.666 90.000.000 6.363.444.666 

Hao mOn lily k (5.264.372.475) (416.687.000) (5.681.059.475) 

Giá trj cOn Ii 1.009.072.191 682.385.191 

Nguyen giá cüa cac phn mm may tInh dã Mt khu hao nhiing vn cOn sir ding vài giá trj ti ngày 30 tháng 9 näm 2020 là 5 .074.1 86.666 VND (ti ngày 31 
tháng 12 nãm 2019: 4.581.186.666 VND). 

Thuyét minh nay là môt bô phán hop thành và dutrc doc cng vol BOo cáo lài chinh gifra nien d 
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CONG TY CO PHAN CAP NTJOC CHQ LON 
S 97 Pham Hu Chi, Phung 12, Qun 5, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán 9 tháng kt thüc ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyêt iiinh Báo cáo tái chInh (tiêp theo) 

11.  Chi phi xây ding co' bàn d dang 

s ocuoiky A Sodaunam 

Cong trInh di diii du?ing ng 546.934.061 546.934.061 

Cong trinh chng tht thoát nuOc 1.499.096.017 375.375.003 

Cong trInh cài tao  6ng  muc 6.8 11.842.432 1.394.041.948 

Phát trin mng luOi 1.708.660.538 1.210.728.2 15 

Cong trinh 6ng cal 7.004.105 2.656.411.551 

Cong 10.573.537.153 6.183.490.778 

12.  Phái trä ngu*i ban ngän Iin 

Tang Cong ty Cp Nixâc 

So cuôi k)' S dâu nãm 

Giá ti! 
s6 co khã näng 

trà nq Cia tij 

So có khã 
nãng 

trã n 

Sài GOn 121.236.757.950 121.236.757.950 84.226.174.885 84.226.174.885 
Cong ty CP DT XD K' 
Nguyen 772.412.427 772.412.427 1.005.709.682 1.005.709.682 
COng ty TNHH Bào Phü 
Nam 2.161.642.470 2.161.642.470 

COng ty TNHH PIP - 2.476.980.000 2.476.980.000 
Cong ty TNHH DTXD 
CTh & Môi Tru'ng 
WASEEN 931.227.743 931.227.743 

Cong ty TNHH P.T.P 4.953.960.000 4.953.960.000 - 
Cong ty TNHH Khc 
Nguyen 329.267.730 329.267.730 - 
Nhà cung cap khác 

4.698.266.381 4.698.266.381 3.677.898.634 3.677.898.634 

Cong 135.083.534.701 135.083.534.701 91.386.763.201 91.386.763.201 

Phäi trä ngu'Oi bàn là các ben lien quan So cui k)' S dâu näm 

Tong Cong ly Cá'p nithc Sal GOn 121.236.757.950 84.226.] 74.885 

C3ng 121.236.757.950 84.226.174.885 

Thuyi minh nay là môt bô phán hop thành và dutrc dQc cüng vái Báo cáo là! chInh giüa nien d 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ L(N 
S 97 Pham Hu ChI, Phung 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho k5' k toán 9 tháng kt thic ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

13.  Ngu&i inua trã tiên tr,xoc ngän hn 

S cui kS' So dãu näm 

Tm thu chi phi thit k 6ng ngánh 57.500.000 47.393.390 

Tin ntxàc chira giãi trách 11.364.322.406 10.107.392.274 

Các khách hang khác 241.935.033 6.934.189 

Cong 11.663.757.439 10.161.719.853 

14.  Thud và các khoãn phãi np Nhà nu'óc 

Chi tiêu S du nàm So phái np So dã np S cuôi k 

Thud GTGT hang ban 
ni dja/ djch vi cung 
cap trong rn.râc - 
Thuê thu nhp doanh 

45.986.158.386 45.900.161.264 85 .997. 122 

nghip 2.630.851.787 4.284.808.116 2.630.851.787 4.284.808.116 
Thu thu nhp cá nhân 612.834.811 2.212.169.877 2.445.905.403 379.099.285 
Tin thuê dt 895.117.200 600.000.000 295.117.200 
Các khoãn phi, 1 phi và 
các khoán phãi np khác 10.306.352.691 83 .342.073.800 81.866.470.082 11.781.956.409 
- PhI bâo v môi tnr&ng 10.306.352.691 83 .339.073.800 81.863.470.082 11.781.956.409 
- PhI mon bài 3.000.000 3.000.000 
Cong 13.550.039.289 136.720.327.379 133.443.388.536 16.826.978.132 

Trink bay sá dw trên Bang can dJi ki loan: 
Thuê và các khoãn phài 
thu Nhà niróc 
Thuê và các khoãn phãi 
np Nha nirâc 13.550.039.289 16.826.978.132 

• Thul gid tn gia tang 

Cong ty áp di,rng thud giá trj gia tang theo phirung pháp khAu trir. 

Thud suAt áp diving: 

- Cungca'pnithc :5%. 

- Cungcá'pd/chvy :10%. 

• Thul thu nhIp doanh nghip 

Xem Thuy& minh s VI.8. 

• C'dcloqithulkhdc 

Cong ty kê khai vã np các 1oi thu khác hang nãm theo qui djnh hin hãnh. 

Quyt toán thu cüa Cong ty së chlu sir kirn tra cüa Cu quan thus. Do vic áp ding 1ut và các 
qui djnh ye thuê dôi vOl nhiêu 1oi khác nhau Co the duqc giãi thIch theo nhiêu cách khác nhau, so 
thud duc trinh bay trên Báo cáo tài chInh có the bj thay dôi theo quyët djnh ccia ca quan thuê. 

ThuyEt mink nay là môt bô phán hçrp thank và dwçrc doc cling vol Báo cáo tài chink giia niên do 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LON 
S6 97 Phm Hu ChI, Phung 12, Qun 5, Thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TÁI CHiNH 
Cho kS'  ké toán 9 tháng kt thic ngây 30 tháng 9 nAm 2020 
Thuyét minh Báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

15.  Chi phi phãi trã ngn hn 

Scuikr Sdunäm 
TrIch trirâc chi phI thuê thrc hin các cong trInh phát 
triên mng krói ông ntxOc nghim thu nhtrng chisa 1. 104.560.757 
quyêt toán. 879.640.135 
TrIch truâc chi phi gän dong ho rnróc theo nghj djnh 
117 

1.070 .07 1. 127 
3 .539.703 .335 

TrIch chi phi sCra b, TLMD sCra b, nâng di dông ho 
nu.ac 

5.291.853.835 
4.702.760.064 

Trich trirOc chi phi gn ng cái 657.988.875 
ThCi lao Hi dong Quãn trj 150.000.000 197.500.000 
Chi phi lãi vay 470.711.038 573.302.221 
TrIch tnróc chi phi thuê tài san 33.364.056. 132 

Chi phi khác (kinh phi clang, DV v sinh...) 40 1.107.332 160.953.336 

Cong 41.852.360.221 10.711.847.966 

16.  Phãi trã khác 

a)  Phái trá ngn hn khác 15.433.139.744 8.230.092.579 

T6ng COngty Cp nràc Sài GOn 711.572.719 711.572.719 

Cong ty CP Cong trInh Giao Thông Cong Chánh 70.000.000 70.000.000 

Kinh phi cong doan, các khoân bão hiêm phâi nôp 9.387.138 9.387.138 

Nhn k' qu bão lành thrc hin hp dng 3.824.732.564 4.303.310.659 

Phi bão v môi trung di.rqc gi li d chi 825.3 54.990 5.3 96.032 

Co tcrc phãi trãcho c6 dOng 8.365.089.469 1.160.909.190 

Các khoãn phài trã khác 1.627.002.864 1.969.516.841 

b)  Phãi trã dài hn khIc 13.565.297.869 14.383.187.136 
Phãi trã khãch hang du ti.r ng cal g&n dng ho ni.râc 13.565.297.869 14.383.187.136 

Cong 28.998.437.613 22.613.279.715 

Phdi trã khdc là các ben lien quan 
Tng Cong ty Cp nuâc Sài GOn 711.572.719 711.572.719 
Cong ty TNHH MTV Cong trInh Giao thông Cong 
Chánh 70.000.000 70.000.000 

Cong 781.572.719 781.572.719 

Thuyl minh nay là môt bô phán hop thành và du'Q'c dcc cling vái Báo cáo là! chinh giia niën dç5 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHQ LN 
s6 97 Phm H€u ChI, Phithng 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 

Cho k5' k toán 9 tháng kt thác ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo) 

17. \ 7ay à no tii chin Ii 

s6 du näm Trong k' S cui k' 

Giá trj 
So có khá 

nãng 
trã no 

Vay trong k5' 
Thanh toIn 

trong k' 

Két chuyên i 
dài hn den han 

trã 
Giá tr! 

So có khã 
näng 

trã nç 

a)  Vay và no ngãn han 5.615.559.054 5.615.559.054 (4.154.160.000) 6.852.253.606 8.313.652.660 8.313.652.660 
Ngân hang Nông nghip và 
Phát triên Nông thôn Vit 
Nam - Chi nhánh Chçr Lan 
(i) 5.615.559.054 5.615.559.054 - (4.154.160.000) 5 .53 8.880.000 7.000.279.054 7.000.279.054 
Ngân hang TMCP Ngoi 
Thuong Vit Nam - Chi 
nhánh Sal Thành (ii) 1.313.373.606 1.313.373.606 1.313.373.606 
Vay vá n thuê tái chInh 

b)  dâi han 31.933.564.311 31.933.564.311 10.675.890.937 - (6.852.253.606) 35.757.201.642 35.757.201.642 
Ngân hang Nông nghip vá 
Phát triên Nông thôn Vit 
Nam - Chi nhánh Cho Lón 
(I) 29.096.439.312 29.096.439.312 - (5.538.880.000) 23.557.559.312 23.557.559.312 
Ngân hang TMCP Ngoi 
Thwrng Vit Nam - Chi 
nhánh Sal Thành (ii) 2.837.124.999 2.837.124.999 10.675.890.937 - (1.313.373.606) 12.199.642.330 12.199.642.330 

Cong 37.549.123.365 37.549.123.365 10.675.890.937 (4.154.160.000) - 44.070.854.302 44.070.854.302 

Thuyt minh nay là môt b phn hp thành và du-Qv dQC cling vol Báo cáo là! chinh gia nien do 
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CONG TV CO PHAN CAP NIfOC CHq LN 
s6 97 Pham Hilu ChI, Phung 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k k toán 9 tháng k& thüc ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyêt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

Thuyt minh clii tit vay và na theo tüng d,i ti.rong:  

Iii Vay dài hzn Ngân hang Nông nghip và Phát !riLn Nong f/ion Vit Nam - hi nhánh C'hr LOn 
Hgp dng tin dicing : s6 6220-LAV-2017.01235/HDTD ngày 30 ngày 11 tháng 2017. 

s6 tin cho vay : 43.800.000.000 VND. 

Thii gian cho vay : 8 näm (k tr ngày giái ngán). 

Thiigianânhan :1 nãm. 
Lài suât cho vay : 7,5%! näm trong 12 thang dâu kê tr ngày giãi ngân dâu tiên, diêu chinh theo kS'  hn 6 tháng/ Ian hoac theo quy dnh 

ciia Ngân hang Nhà ni.râc. 

KS' thanh toán nq gôc Ira du hang qu, cüng k' vài n lâi, quy djnh ciii th trong tmg giy nhn ng. 

K5' thanh toán lAi Ngày 20 hang qu(20/01, 20/4, 20/7 và 20/10). 
Mc dIch sr dicing von vay Dâu ti.r thay mâi ông mic trên dja bàn Qun 5, Qun 6, Qun 8 cho 16 dir an dà Co Quyet djnh phê duyt Báo cáo 

kinh tê - k thuât. 
Tài san dam bão Tài san hInh thành tr von vay là H thông dung ông cap nuâc và các tài san có lien quan do Agribank - Chi nhánh 

Chq Lón tài trq theo Hçip dông the chap tài san hmnh thành trong ti.rang Iai so 6220-LCL-2017.01008/HTTL ngày 
16/10/2017. 

[iii Vay dài h ,n Ngan hông TMCP Ngoii Thwo'ng V4t Nam - ('hi nhánh Sài Thânh 
Hçirp ding tin ding 

So tin cho vay 

Thii gian cho vay 

Thai gian an hn 

Lãi suit cho vay 
K5' thanh toán my g6c 

K5' thanh toán lAi 

Mc dIch sir dung vn vay 

Tài san dam bào  

S 0017!TD3.TC/19CD ngày 01 ngày 10 tháng 2019. 

38.000.000.000 VND. 
120 tháng (k ti'r ngày giai ngan). 

I nãm. 

7,5%! näm trong 12 thang du k ti'r ngày giái ngân du tiên, chu k5' diu chinh lãi sut 03 tháng/ Ian. 
3 tháng/kS', quy djnh ci,i th trong trng giy nhn nçi. 

Ngày 26 hang tháng. 

Du ti.r dr an thay mâi 6ng miic ti dja bàn Qun 5, Qun 6, Qun 8 TP. Ho ChI Minh do Cong ty lam thU du ti.r. 

KhOng có. 

Thuy1 minh nay là môt bô phán hop thành và dwoc doc cáng vài Báo cáo tài chInh giia nien do 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN 
S 97 Ph?.m Htu ChI, Pht.ring 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho kS'  k toán 9 tháng kt thüc ngày 30 tháng 9 nãm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo) 

Hqp dng tin dung 

S tin cho vay 
Thi gian cho vay 

Th?ii gian an han 

Läi sut cho vay 

KS' thanh toán fl9 gôc 
K5' thanh toán lãî 
Mic dIch sñ ding von vay 

Tài san darn báo 

Hgp dông tin ding 

S tin cho vay 

Thai gian cho vay 

Th?yi gian an han 

Lãi sut cho vay 

K5' thanh toán nç gc 

K5' thanh toán lài 
Miic dIch sir dicing von vay 

Tài san darn bão  

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

1.339.000.000 YND. 
120 tháng (k tir ngày giái ngân). 

I näm. 
9,2%! näm trong 12 tháng du k tü ngày giãi ngân du tiên, chu k5' diu chinh lãi sut 03 thãng/ thn. 

3 tháng/k5', quy djnh cv th trong tirng giy nhn ng. 

Ngày 30 hang tháng. 
Dâutii thay mài ông mvc  nãm 2020 thuc dja bàn Phirang 4, 5, 8, 9, 10 Quan 8, TP. Ho ChI Minh do Cong ty tarn 

chü dâu tir. 
Không có. 

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

4.343.000.000 VND. 

120 tháng (k tir ngày giãi ngan). 

1 näm. 
9,2%! nãm trong 12 tháng du k ti'r ngày giái ngân du tiên, chu k5' diu chinh Iäi sut 03 tháng/ 1n. 

3 tháng/k5', quy dinh cu th trong tüng giy nhn nq. 

Ngày 30 hang tháng. 

Du tir thay mdi ng rnvc thuc dja bàn Phu'âng 16 Qun 8, TP. H ChI Minh do Cong ty lam chd du tir. 
Không có. 

Thuyt minh nay là môt bô phn hQp ihành và du9c dQc ci;ig vói Báo cáo tài chinh gifra nien do 
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CONG TY cO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 
S 97 Pham Hu ChI, Phuäng 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO iAi CH!NH 
Cho kS' k toán 9 tháng kt thic ngày 30 tháng 9 nãm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Khoàn vay dài han  thrçic hoàn trâ theo ljch biêu sau: 

s cuoi k3' S dan näm 

Trong vông 1 nàm 6. 852 .2 53 .606 5.615.559.054 

Tr nãm thu 2 dn näm thir 5 27.998.986.351 23.382.384.864 

Sau 5 näm 9.219.614.345,70 8.55 1.179.447 

Cong 44.070.854.302 37.549.123.365 

Tth: S phái trã trong vông 12 tháng (du'qc trInh bay a phn nq ng&n han) (6.852.253.606) (5.615.559.054) 

So phái trã sau 12 tháng 37.218.600.696 31.933.564.311 

18. Qu khen thuông, phIic lçi 

Ti ngiy 01 
tháng 01 

TrIch lap các 
qu tu Iqi nhun 

Su (lung CaC qu 
trong nm 

Tang khác Ti ngày 30/9 
hoc 3 1/12 

('ho kj kltoán nàm kIt thác ngày 31 tháng 12 nâm 2019 
Qu9 khen thirâng 1.688.736.534 2.800.000.000 2.679.258.333 52.090.000 1.861.568.201 
Qu phüc Iqi 1.515.939.660 2.400.000.000 1.331.204.264 2.825.000 2.587.560.396 
Qu5 thuâng 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 4.346.962.597 54.915.000 4.523.612.323 

Cho kj kl todn 9 thdng kIt fhác ngày 30 thdng 9 ndm 2020 
Qu5' khen thuâng 1.861.568.20 1 4. 138.666.746 3.591.789.000 5.220.000 2.413.665.947 

Qu9 phüc lçii 2.587.560.396 4.842.147.899 3.067.818.925 - 4.361.889.370 

Qu5' thi.thng Ban diu hành, quán 1 74.483.726 361.778.400 361.778.400 - 74.483.726 

Cong 4.523.612.323 9.342.593.045 7.021.386.325 5.220.000 6.850.039.043 

Thuyé'I minh nay là môt bô phán hop ihành và ditçrc dQC cling vói Báo cáo tài chInh gifra nien d5 
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CONG TV CO PHAN CAP NIIOC CHQ LN 
S6 97 Phm Htru ChI, Phithng 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho kS'  k toán 9 tháng kt thiic ngây 30 tháng 9 näm 2020 

Thuyt minh  Báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

19. Thué thu nhp hoãn Iai phai tra 

Cho kj' k loan nàm kit thác ngày 31 tháng 12 náin 2019 

Chi phi trã tru*c 
dài hn 

S du nám 2.812.846.465 
Chuyn sang lqi nhuQn (1) trong näm (1.577.352.011) 

So cuôi näm 1.235.494.454 
Cho kj' ki loan 9 tháng kit thác ngày 30 thdng 9 nàm 2020 
S du nãm 1.235.494.454 
Chuyn sang Igi nhuân (1) trong kS' 217.023.481 

SicuikS' 1.452.517.935 

20. Von chü so hüu 

Bang di chiu bin dng cüa von chü sr hOu 

Vndutucüachü Qu du ttr phát LQ'i nhun sau thu 
s hfru triên ch,sa phãn phôi 

Cong 

Cho kj' ki loan ndrn kit thác ngày 31 tlidng /2 ,zà,,, 20/9 
S du näm 130.000.000.000 63.849.723.527 16.878.934.827 210.728.658.354 
Lãi trong näm truóc 22.050.158.222 22.050.158.222 
TrIch 1p qu khen thrirng, phüc lçri - (5.536.500.000) (5.536.500.000) 
Chia c tire (10.400.000.000) (10.400.000.000) 
S cui nám 130.000.000.000 63.849.723.527 22.992.593.049 216.842.316.576 

Thuyt minh nay là môt bô phôn hop ihành và duvc dQc cling vái Báo cáo íàì chlnh gifra nien dç5 
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CONG TV CO PHAN cAp NISOC CHQ LN 
S 97 Pham Hu ChI, Phuäng 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho kS'  k toán 9 tháng kt thác ngày 30 tháng 9 nãm 2020 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tiêp theo) 

Von dãu tu cüa chü 
sO hüu 

Qu dãutu' phát 
then 

Lol nhun sau thuê 
chua phãn phOi 

Cong 

Cho kj' kltodn 9 thdng kit iliac ngày 301hdng 9 nám 2020 

S du nàm 130.000.000.000 63.849.723.527 22.992.593.049 216.842.316.576 
Läitrongk'này - 19.440.758.833 19.440.758.833 
TrIch 1p qu' khen thirOng, phOc lqi - - (9.342.593.045) (9.342.593.045) 

Chia c tirc - (13.650.000.000) (13.650.000.000) 

S cui k3' 130.000.000.000 63.849.723.527 19.440.758.833 213.290.482.360 

Thuyê't minh nay là môt bô phán hop thành và duc dQc cling v&i Báo cáo Éàî chlnh gii?a niên d 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LON 
S 97 Phm l-1u ChI, Phixing 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' ké toán 9 tháng kt thCic ngày 30 tháng 9 nam 2020 
Thuyêt minh Báo cáo tài chinh  (tip theo) 

Co phiêu 

S cui k' S dãu näm 

S lu'çrng c phiu däng k phát hành 13.000.000 13.000.000 

S krqng c phiu dA ban ra cong chüng 13.000.000 13.000.000 

Cphkuph thông 13.000.000 13.000.000 

Cphku uu 
S luçrng c phiu di.rçrc mua 'a1  (c phiu qu5') 
Cphiuph thông 

Cóphku.rudâi - 

s6 hxcing c phiu dang kru hành 13.000.000 13.000.000 

CphiEuph thông 13.000.000 13.000.000 

CphiEu uu dâi 

Mnh giá Co phiu dang luu hành: 10.000 dng/ c phiu. 

Phân phi 191 nhun 

Trong k5', Cong ty dã thi.rc hin phân phM 1i nhun näm 2019 theo Nghj quyt Dai  hi dng c 
dông thRing niên näm 2020 so 09/NQ-DHDCD ngày 30 tháng 6 näm 2020 nhis sau: 

K' nay K3' tru'ó'c 

Chia c tCrc cho các c dông 13.650.000.000 10.400.000.000 

TrIch qu5' khen thu'âng 4.138.666.746 2.800.000.000 

TrIch qu5' phtk lçii 4.842.147.899 2.400.000.000 

TrIch qu' thtrâng Ban diu hành, quàn 1' 361.778.400 336.500.000 

Cong 22.992.593.045 15.936.500.000 

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

1.  Doanh thu thuãn ye ban hang và cung cap dlch viii 

K)' nay 

Don vi tInh: VND 

Ky trtró'c 
Doanh thu cung cp nuâc 868.270.779.942 771.409.407.977 

Doanh thu cung cp djch viii 14.493.538.845 18.721.308.254 

Cing 882.764.318.787 790.130.716.231 

2.  Giá vn hang ban 

Giávn cung cp nuàc 794.699.499.034 698.569.771.812 

Giá vn djch vii dà cung cp 9.580.575.423 11.117.660.456 

Cong 804.280.074.457 709.687.432.268 

ThuyA: minh nay là môt bô phán hop thành và ditcrc dQc cling vol Báo cáo tài chinh gifra niên dç5 
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CONG TY CO PHAN CAP NIfOC CHQ LUN 
s6 97 Phm Htu ChI, Phthng 12, Qun 5, Thành ph H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k5' k toán 9 tháng kt thác ngày 30 tháng 9 nãm 2020 
Thuyt mmli Báo co tài chinh (tiêp theo) 

3.  Doanli thu hoyt dng tài chInh 

K3' nay K' tru*c 
Lãi tin gUi có kS' han 3.460.924.769 2.173.837.096 

LAi tin gcri khong k5' han 34.616.708 35.948.193 

Cong 3.495.541.477 2.209.785.289 

4.  Chi phi tãi chInh 

Chi phi lài vay 2.361.622.573 2.033.643.684 

Cong 2.361.622.573 2.033.643.684 

5.  Chi phi ban hang 

Chi phi nhân viên 14.772.154.182 11.074.788.694 

Chi phi ding cti, d dung 393.597.187 438.903.656 

Chi phi khu hao 1.158.580.853 537.010.840 

Chi phi bngtin khác 1.458.926.236 1.435.539.061 

Cong 17.783.258.458 13.486.242.251 

6.  Chi phi quãn I doanh nghip 

Chi phi nhân viên 17.697.524.372 13.823.893.350 

Chi phi d dung van phong 1.539.217.287 1.923.276.961 

Chi phi khâu hao 2.337.967.149 2.661.876.117 

Thu& phi và 1 phi 107.249.764 184.955.202 

Thuêdt 888.351.600 885.351.600 

Chi phi dir phông 2.423.072.736 

Chi phi djch vii mua ngoài 74.400.000 99.958.760 

Chi phi bang tin khác 12.863.186.829 9.609.254.110 

Cong 37.930.969.737 29.188.566.100 

7.  Loi nhun (Ii) khác 

Thu nhâp khác 73.764.117 1.804.812.982 
Thunhpbánhsym1ith&u - 909.091 

Thu nhp khách hang dau tr ing cái khong hoàn lal - 1.582.271.930 

Khão sat cung cap &thng ng cap thoát nithc 35.760.000 12.538.000 

Thu nhp khác 38.004.117 209.093.961 

Chi phi khác 35.108.726 1.812.844.134 
Chi phi thanh 1' Tài san c djnh 110.749.385 
Np thus chm flop 92.367.240 
Chi phi h sa miii thau 3.000.000 47.128.027 

Chi phi dau tr không hoàn vn ng cái (19.452.987) 1.407.898.078 

Chi phi khác 51.561.713 154.701.404 

Loi nhuân (It) khác thun 38.655.391 (8.03 1.152) 

Thuylt minh nay là mat  b3  p/ian  hp than/i và dttçrc dQc cang vái Báo cáo tài chInh giüa n/en dç3 
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CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 

S6 97 Pham F1u ChI, Phuing 12, Quân 5, Thành ph6 H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHINH 

Cho ki k toán 9 tháng kt thác ngày 30 tháng 9 näm 2020 

Thuyt mmli Bäo cáo tài chInli (tip theo) 

8. Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành 

K' nay K' trtró'c 

Lyi nhuân (I) tru'Yc thud 23.942.590.430 37.936.586.065 

- Di vái hoat dóng san xuát kinh doanh rnthc sach 16.410.166.172 29.142.318.396 

- Di vài hoat dong kinh doanh khác 7.532.424.258 8.794.267.669 

Diêu chinh cho thu nhp chju thuê (821.517.903) (1.126.303.088) 

Trr: Thu nhp khong chju thu 1.199.331.563 1.218.670.328 

Cong: Các khoãn chi phi khong di.rqc khu tr& 377.8 13.660 92.367.240 

Tru: Lô các näm truôc duyc kêt chuyên - 

T)' lé uu däi du tu kinh doanh nuóc sach 22% 22% 

Thu nhp chu thué (Iô tinh thu) 23.121.072.527 36.810.282.977 
- Dói v&i hoat dóng san xudt kinh doanh nzthc sach 
duacuudãi 3.394.063.895 6.248.984.353 
- DÔI vái hoat dong san xuát kinh doanh nuóc sach 
không du'o'c u'u daii 12.194.584.3 74 21.767.030.955 

- Di vâi hoat dong kinh doanh khác 7.532.424.258 8.794.267.669 

Thud suât áp ding 

- Di vol hoat dông san kinh doanh ducrc uu dãi 10% 10% 

- Di vOl hoat a'óng kinh doanh khác 20% 20% 

Chi phi thuê thu nhp doanh nghip hin hành 4.284.808.116 6.737.158.160 

Cong ty có nghia vi phài np thug thu nhp doanh nghip nhu sau: 

Di vOi hot dng chInh cüa Cong ty thuc danh mvc  ngành ngh iru däi du ttr, Cong ty có nghia 
vii np thuê thu nhp doanh nghip vOl thuê suât 20% trén thu nhp chju thuê trong thi gian 10 
närn Va Vol thu sut phô thông trên thu nhp chju thuê trong các narn tiêp theo. Cong ty thrcc min 
thuê thu nhp doanh nghip trong 2 nàm kê tir näm bt dâu kinh doanh Co lài và giàm 50% trong 3 
näm tiêp theo kê tr näm 2007. 

Theo biên bàn kt 1u.n thanh tra thug s 1757/KL-CT ngày 14 thàng 12 näm 2015 thI tr kS'  tinh thus 
näm 2009, Cong ty s cluqc àp ding uu dAi thuê thu nhp doanh nghip theo quy djnh t?i  Thông tir 
130/2008/TT-BTC ngày 26 thang 12 näm 2008 cOa B Tài ChInh cho th?ii gian cOn 1i. Do do den 
hêt k' tInh thuê näm 2008, Cong ty dã hêt thi gian mien thuê theo Thông tir so 134/20071TT-BTC 
nên mirc i.ru däi Cong ty duçic huâng ci the nhu' sau: Thuê suât 10% tr näm 2009 den nm 2021; 
giàm 50% so thuê thu nh.p doanh nghip phài np trong 9 näm tInh tr näm 2009. 

TCr näm 2018, Cong ty dà ht thii gian du'cic hu'àng uu dãi giãm thu 50% nên Cong ty tInh thué thu 
nhp doanh nghip theo thuê suât 10% dôi vâi thu nhp tr hot dng quãn I phát triên h thông cap 
thoát nuóc. 

Di vOl hot dng khác, Cong ty có nghia vii np thus thu nhp doanh nghip vOi thug suAt 20% 
trên thu nhp chju thuê. 

9 

L 

Thuyèt rn/nh nay là m5t b phçn hçrp thành và dupc dQc cing v&i Báo cáo tài chlnh giia niên d 
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CONG TY CO PHAN CAP NTJOC CHq LON 

S 97 Phm Htru ChI, Phithng 12, Quãn 5, Thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO iAi CHINH 

Cho k5i k toán 9 tháng k& thCc ngày 30 thãng 9 näm 2020 

Thuyêt mmli Bao cão tài chinli (tiêp theo)  

9. Läi trên cô phiêu 

Vic tInh toán lãi trén c phiu ca bàn và và lài trên cë phiu suy giam phân b cho các c6 dong sâ 
hu cô phiêu phô thông cia Cong ty duçic thrc hin trên ca s các so 1iu sau: 

a) Läi co' ban trên cô phiêu 

K' nay K' tru'ó'c 

19.440.758.833 30.978.122.043 

19.440.758.833 30.978.122.043 

13.000.000 13.000.000 

1.495 2.383 

19.440.758.833 
30.978.122.043 

19.440.758.833 30.978.122.043 

19.440.758.833 30.978.122.043 

13.000.000 13.000.000 

13.000.000 13.000.000 

1.495 2.383 

Lqinhun (It) phân ho cho cô dông sO' hüu cô 
phiêu phô thông 

Tr&: S trIch qu khen thu'âng, phic Igi 

Lqinhun (Ii) phân bô cho c dông s& htru cô 
phiéu phô thông 
S c phiu ph thông bInh quân luu hành trong näm 
dê tInh lãi cci bàn trên cO phiêu 

Lãi co' ban trên cô phiu 

b) Lãi suy giãm trên cO phiêu 

Lçinhun (1) phân bô cho c dông so h&u cô 
phiêu phô thông 

Trir: S trIch qu khen thuâng, phOc 1çi 

L91 nhun (1) phân b cho c dông s& hUu cô 
phiêu phô thông 

Các khoãn di&u chinh lcii nhun sau thud thu nhp 
doanh nghip dê tInh lqi nhu.n phân bô cho CO phiêu 
phô thông khi xàc djnh läi suy giàrn trên cô phiêu 

Lqi nhun thuc cô dông sO' hüu cô phiêu phO 
thông cüa Cong ty du9c diu chinh do ãnh huong 
pha bang 
SO cO phiêu phô thông bmnh quân lu'u hành trong näm 
dê tInh lãi cc bàn trên cô phiêu 
S6 lu'qng c phiu ph6 thông dir kin duçic phát hành 
them 
C5ng: S lztçrng cô phiéu bInh qudn do ánh hitàng 
cza Co phiêu CO the thtçrc chuyên dOi tit trOi phiêu 
chuyCn dO! 

S Iu'çng cô phiêu blnh quân Iu'u hành dã du'çc 
diêu chinh do ãnh hu'O'ng pha bang 

Läi suy giãm trên cô phiêu 

T 
A 

4 

Thuylt minh nay là môt b phán hQp thành và dwoc dQc cüng vài Báo cáo là! chinh giia niên d 
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CONG TY CO PHAN CAP N!SOC CHQ LN 
S 97 Pham Hu ChI, Phu&ng 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho k' k toán 9 tháng kt thác ngày 30 tháng 9 näm 2020 
Thuyêt niinh 1340 cáo tái chin h (tiêp theo) 

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

K' nay K5' tru'Oc 
Chi phi nu,âc sch 624.109.091.169 548.125.517.453 
Chi phi nguyen 1iu, v.t 1iu 6.308.967.121 8.834.170.658 
Chi phi nhân cong 97.476.204.437 75.906.105.178 
Chi phi khu hao tãi san c djnh 34.039.616.418 35.350.727.387 
Chi phi djch vii muangoài 33.438.456.132 35.039.950.247 
Chi phi b&ngtin khác 64.621.967.375 49.105.769.696 

Cong 859.994.302.652 752.362.240.619 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KEIOAN MUC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO LU'U 
CHUYEN TIEN T 

1. Cac giao dch khong bang tien khong anh hu'ong den sy Iuu chuyen tien tç trong ky nen khong 
du'qc trInh bay trên Báo cáo Iu'u chuyên tiên t 

K3' nay K truóc 

Chi phi läî vay phài trá 
C tCrc phãi trã 

470.711.038 
8.365.089.469 

 

535.964.061 
1.186.555.865 

    

2. Các khoán giao d!ch  bang tin co ãnh hu'&ng den sy Iu'u chuyên tin t trong k' nên du'Q,c trinh 
bay trên Báo cáo Iuu chuyên tién t 
LAi tin gcri ngân hang phãi thu nãm truôc dã thu trong 
k5' nay 

c6 t&c phai trà näm trirâc dã trã trong k5' nay 15.760.198.489 

VIII. NHC)NG THÔNG TIN KHAC 

I. Nghip viii và s du' các ben lien quan 

Giao djch vói các ben lien quan 

Các ben lien quan vâi Cong ty bao gm: 

Ben lien quan  
lông Cong ty Cp nuOc Sài Gôn 
Cong ty CP Cong trInh Giao Thông Cong Chánh 
Cong ty CP Tu' Vn XD CT Giao Thông Cong Chánh 
Cong ty Co phn Tis vn Xây drng Cp Nixâc 
Xi nghip Truyn dn Nithc sach 
Cong ty CP Cp nu'âc Tan HOa 

Mi uan he 
Cong ty m (nm giQ' 51% v6n diu 1) 
Cong ty cüng tp doàn 
COngty cOngtp doàn 
Cong ty cüng tp doàn 
Cong ty cüng tp doàn 
Cong ty ciing tp doàn 

( 

C 

Thuyil m!nh nay là môt bô phôn hop thành và du'qc dQc cüng vái Báo cáo là! chinh giüa niên do 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ L(IN 
S 97 Pham Hcu Chi, Phriing 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAJ CHfNH 
Cho kS'  k toán 9 tháng kt thOc ngày 30 tháng 9 nãm 2020 
Thuyêt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

Các nghip vii phát sinh trong k' giUa Cong ty vâi các ben lien quan nhi.r sau: 

K3' nay K' truóc 

TJng Cong ty p  nwác Sal Gàn 

Cho thuê TSCD huyn BInh Chánh 3 .968.34 1. 164 3.694.322.854 

Mua djch vi 44.800.000 3.595.072.071 

Thuê tài san hoat dng 34.939.991.487 

Mua nurc sach 624.109.091.169 542.906.655.184 

Cong ty Co phân Tw vn Xây dyjng Cñp Nithc 
Phãi trá phi thi,rc hin lap báo cáo dâu tu và kháo sat, 
tir thiêt kê, tir van giám sat cong trInh 63.925.690 254.141.570 

Cong ty CF tp nutc Nhà Be 
Phãi trã dich vu khác 6.609.091 

Cong ty CF Tw Van XD CT Giao Thông Cong 
Chdnh 
Phãi trãxây dirng co ban 66. 190.320 

COng ty CF Cp nithc Tan Hba 
Phãi trá cung cp djch vii dO, srabê - 199.401.818 

Ti ngày kt thCic kS'  k toán, cong nçi vâi các ben lien quan nhir sau: 

So cui k' S du nám 

Tong Cong ty cáp nuc Sal Gôn 
Phãi thu thwrng mi 10.937.054.795 8.744.552.186 

Phãi trá thircing mi (121.236.757.950) (84.226.174.885) 
Phãi trã phi thrc hin cOng trInh XDCB. gia cOng 
dông ho nuOc (711.572.719) (711.572.719) 

Cong ty Cong trInh Giao thông Cong Chdnh 
Phãi trá dt ccc di dyi diring ng (70.000.000) (70.000.000) 

Cong ty a phàn Tw vn Xây dyiig áp Nzthc 
U'ng truâc phI thirc hin 1p  báo cáo dãu tir và khão 
sat, tu thiêt ké, tir van giám sat cong trInh 42.738.710 54.020.108 

Thuyil minh nay là môt b phn hqp thành và du'qc dQc cüng vol Báo cáo tài chlnh gifra niên do 
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LN 
S 97 Pham Hu ChI, Phtthng 12, Qun 5, Thành ph i-th ChI Minh 

BAO CÁO TAJ CHINH 

Cho kS'  k toán 9 tháng k& thOc ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyêt mink Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Thu nhp cüa cdc thành viên qudn 1)5 chü ch61 

Thu nhâp cOa các thành viên quàn 1' chU chat Cong ty trong kS'  nhr sau: 

K)' nay K' tru*c 

Tin lirang 1.944.000.000 1.944.000.000 

Các khoãn bào him phài trá 72.914.751 62.955.816 

Cong 2.016.914.751 2.006.955.816 

2. Báo cáo theo b phn 

Thông tin b phn ducic trInh bay theo linh virc kinh doanh và khu virc dja l. Cong ty 1p Báo cáo 
b phn theo 1mb virc kinh doanh là b phn báo cáo chinh yêu vi ri:ii ro và t suât sinh lôi cüa Cong 
ty bj tác dng chU yêu bâi nhQng khác bit ye san phârn và djch vii do Cong ty cung cap. Các b 
phn theo khu virc dja 1 là b phn báo cáo thr yêu. Các hot dng kinh doanh cüa Cong ty duc to 
chcrc Va quàn l' theo tInh chat cOa san phâm và djch vii do Cong ty cung cap vài mi mt b phn là 
mt dan vi kinh doanh chiên luc cung cap các san phâm khác nhau và phc vii các thj truing khác 
nhau. 

Giá ap dicing cho các giao djch gitta các bO phn duqc xác djnh trên ca sâ khách quan tuang tr nhu' 
vâi các ben thu ba. Doanh thu, chi phi và ket qua kinh doanh cOa các b phn bao gOm các giao djch 
giUa các b phn. Các giao djch nay di.rc loai trir khi 1p Báo cáo tài chinh gia niên d. 

B phn kinh doanh theo khu virc dja I cOa Cong ty disc xác djnh theo dja dim cQa tài san cUa 
Cong ty. Doanh thu bàn hang ra ben ngoài trInh bay trong b phn theo khu virc dja l' dugc xác djnh 
dra trên dja l' cOa khách hang cüa Cong ty. 

B3 phçln thea linh vyc kinh doanh 

D phc vi rnic dich quán l', ca cu t chrc cOa Cong ty ducic chia thành 3 b phn hoat dng: B 
phan cung cap nucc sch và b phn lap dat, di däi dong ho nuOc và các djch vi khác. Tuy nhién, 
Cong ty hot dng chO yeu trong 1mb virc cung cap nuOc sch các 1mb virc cOn 'a chiêm ty l nhO, 
khong dáng k. 

B()ph(In thea khu vyv dja 1)5 

Toàn b hot dng cOa Cong ty du din ra a khu virc hot dng kinh doanh cOa Cong ty (Qun 5, 
Qun 6, Qun 8, Qun BInh Tan). 

3. Cong ci tài chInh 

Quán lv rüi ro vn  

COng ty quàn trj ngun vn nhm dam báo ring Cong ty có th vtra hoat dng lien tiic vcra thi da hóa 
Içii Ich cüa các cô dong thông qua tOi uu hóa so du' nguOn von và cong ng. 

Ctu trCic vn cüa Cong ty gm ng thu.n (các khoán vay nhu' dugc trInh bay ti Thuyt rninh s V.17 
trlr di tiên và các khoàn tuong du'ang tiên) vá phân von thuc sO hQ'u cUa Cong ty (bao gôm vOn gop, 
các qu dr tri và iqi nhun sau thuê chu'a phân phôi). 

Thuyt minh nay là môt ho phOn hQp thành và duoc dQc cling vái Báo cáo tài chinh giia niên dO 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 
S 97 Phm Hu ChI, Phung 12, Qun 5, Thãnh ph 1-1 ChI Minh 

BAO CÁO TAT CHINH 

Cho k5' ké toán 9 tháng k& thác ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyêt iuinh Báo cáo tài chInh (tiêp theo) 

Các chInh sách k toán chü yu  

Chi tit các chInh sách k toãn chCi yu và các phung pháp ma Cong ty ãp ding (bao gm các tiêu 
chI dê ghi nhn, cc sâ xác djnh giá trj và ca sâ ghi nhn các khoãn thu nh.p và chi phi) dôi vâi trng 
1oi tài san tài chInh và cong nq tài chInh &rcic trInh bay ti Thuyêt minh so IV.3. 

Các Ioai COng CU tãi chInh 

S cui k' S dAu näm 

Cia trl ghi so Giá trj hQp I' Giá trj ghi so Cia trj hçp I 

Tài san tài chInh 
Tiên và các khoan tuang 
ducingtiên 75 .83 8.556.334 75.83 8.556.334 64.195.166.006 64.195.166.006 
Dâu tu näm giO' den ngày 
dáo han 103.868.954.733 103.868.954.733 17.547.022.295 17.547.022.295 

Phai thu cáa khách hang 38.954.817.020 33 .203.380.056 26.9 19.030.363 23.590.666.135 

Phai thu khác 8.292.634 8.292.634 590.455.996 590.455.996 

Cong 218.670.620.721 212.919.183.757 109.251.674.660 105.923.310.432 

NQ phái trã tài chInh 

Phãi tra cho ngRii ban 135.083.534.701 135.083.534.701 91.386.763.201 9 1.386.763.201 

Chi phi phãi trã 41.852.360.221 41.852.360.221 10.711.847.966 10.711.847.966 

Phäi trá khác 28.163.695.485 28.163.695.485 22.598.496.545 22.598.496.545 

Các khoan vay 44.070.854.302 44.070.854.302 37.549.123.365 37.549.123.365 

Cong 249.170.444.709 249.170.444.709 162.246.231.077 162.246.231.077 

Giá tn hp1 ccia các tài san tài chInh vã Cong nq tài chinh phan ánh theo giá trj ma cong cil tài 
chInh có the chuyên dôi trong môt giao djch hin ti giia các ben tham gia, ngoi tth truäng hgp bt 
buc phai ban ho.c thanh 1'. Cong ty sr diing các phucmg pháp và già djnh sau dê uâc tInh giá trj 
hçip 1' cUa các tài san tài chInh và nq phai trã tài chinh nhtr sau: 

- Giá trj hp 1 cUa tin va cac khoãn tuang dixong tin, các khoàn du tu' n&m gi dn ngày dáo 
han, phai thu cüa khách hang, phai thu khác, phãi trã ngui ban, chi phi phai trã, phãi trã khác và 
các khoán vay tung duong vói giá trj so sách (dA trr dr phOng cho phân uóc tInh có khã näng 
khong thu hôi) cOa các khoãn muc nay do các Cong ci nay có kS'  ngän  han. 

Di vOi cãc tài san tài chinh và cong nq tài chInh ma không dO thông tin thl tru&ng d xác djnh 
gia trj hqp 1' ti ngày 1p  Báo cáo tài chInh giUa niên do, giá trj ghi sO cUa các khoán miic nay 
dirgc the hin thay cho giá trj hçip 1'. 

MUC tiêu quan 19 rüi ro tãi chinh  

Cong ty d xây dirng h thng quãn 1' rUi ro nhm phát hin và dánh giá các rOi ro ma Cong ty phai 
chju, thiêt 1p các chinh sách Va quy trInh kiêm soát rUi ro ô rnUc chap nh.n dirçic. H thông quãn 1' 
rOi ro d.rçic xem xét lai  djnh  kS'  nhäm phãn ánh nhüng thay dOi cüa diêu kin thj tru?xng và hot dng 
cUa Cong ty. 

ROi ro tai chInh bao gm rOi ro thj trung (bao gm rUi ro t' giá (rui ro ngoi t), rOi ro 1i suit va 
rCii ro vO gia), rOi ro tin dung va rUi ro thanh khoán. 

Rüi ro thj trtrà'ng 

Thuyê't minh nay là môt bô phán hop thành và dw?c  dQc cOng vái Báo cáo tài chinh giüv n/en do 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON 
S 97 Pham Hu ChI, Phisäng 12, Qun 5, Thành ph H Chi Minh 

BAO CÁO TAI CHiNH 

Cho k k toán 9 tháng k& thic ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuvêt mmli B'io cáo tái chInh (tiêp theo) 

RUi ro thj tru?lng là rOi ro ma giá trj hap 1) hoc các luông tiên trong tuclng lai caa cOng cii tài chinh 
s biên dng theo nhU'ng thay dôi ccia giá thj tnrng. Rüi ro thj trixng bao gôrn 3 1oi: rOi ro t' giá, 
rUi ro lãi suât và rOi ro ye giá. 

Cong ty d thtxc hin dánh giá mt cách than tr9ng cãc rüi ro thj tnr&ng lien quan den ho?tt kinh 
doanh và cho rang Cong ty khong có rUi ro tr9ng yu nào lien quan den sr biên dng cüa ty giá và 
sir thay dôi ye giá khác. 

Quán lj rüi ro Mi sut 

Rüi ro läi sut là rUi ro ma giã trj hçip l hoOc các luông tiên trong tucmg lai cUa cong ci tài chinh së 
biên dng theo nhtrng thay dôi cüa làii suât thj tnRng. 

RUi ro lãi suit cüa Cong ty chO yu lien quan dn các khoàn tin gin có kS'  hn và các khoãn vay. 

Cong ty chju rOi ro Iäi suit phát sinh tü các khoãn vay chju lãi suit da ducc k kit. Rüi ro nay së 
duçyc COng ty quãn ly bang cách duy tn a mirc d hqp 1 các khoán vay và phân tIch tInh hInh cnh 
tranh trên thi tnr&ng Co du'çrc lãi suit CO Içyi cho Cong ty tO các nguOn cho vay thIch hçip. 

Rüi ro tin dyng 

ROi ro tin diing là rUi romà mt ben tham gia trong hqp dng không cO khã nang thirc hin duc 
nghia vii cOa mInh dn den ton that ye tài chinh cho Cong ty. 

Cong ty CO các rOi ro tin ding tü các hot dng kinh doanh (chO yu di vOi các khoàn phãi thu cOa 
khách hang) và hoat dng tài chinh (tiên gui ngân hang,...). 

Phái thu khách hang 

COng ty có chinh sách tin ding phO hap cho ti1ng di tung khách hang, cv th& ban hành quy ch 
bàn hang vâi các quy djnh chat che ye các dôi ttxqng mua hang, djnh mirc bàn hang, hn mirc n và 
thai hn n và thu'&ng xuyên theo dOi tInh hInh d dánh giá xem COng ty cO chju rOi ro tin dung hay 
khOng. Cong ty thung xuyen theo dOi nq phãi thu dê dOn dOc thu hôi ng, tiên hành phân tich tuOi 
na, dánh giá tOn that na phãi thu do khOng cO khã näng thu hOi và dOng th&i xem xét trich 1p  dir 
phOng phãi thu khó dOi (nêu cO) trên ca sâ tirng khách hang dOi vOi các khách hang qua hn, khO dOi 
tai ngày 1p Báo cáo tài chinh gifa niên d theo quy djnh hin hành. 

Cong ty không có bt k' rOi ro tin dung tr9ng yu nào di vâi các khách hang hoc di tác bâi vi các 
khoãn phãi thu den t1r mt s lugng Ian khách hang hot dng trong nhiêu ngành khác nhau và phân 
bô a các khu virc dja 1 khác nhau, rOi ro tin dung khOng tp trung vào mt khách hang nhât djnh. 

Tin g'i ngán hông 

Các khoãn tin gcri ngàn hang cUa COng ty &rqc g1ni ti các ngân hang lan, có uy tin trong nuâc. 
Ban Giám dOc COng ty không nhn thy có rOi ro tin dung tr9ng yêu tr các khoán tiên gui nay. 

Rüi ro thunh khoán 

ROi ro thanh khoàn là rOi ro COng ty gp khó khan khi thrc hin nghia vi taj chInh do thiu tiên. 

RUi ro thanh khoàn cOa COng ty chU yu phát sinh ttr vic cac tài san tài chInh và ng phãi trá tài 
chinh có các thai diem dáo han lêch nhau. 

Mc dich quán I' rUi ro thanh khoàn nhm dam bão dO ngun vn d dáp ang các nghia vi tài chinh 
hin ti vatuang lai. TInh thanh khoàn cOng du'ac Cong ty quãn 1' nham dam bào rnüc ph tri gia 
cong np den hn và tài san den hn trong kS' a mac có th duac kiem soát dOi yOi sO vOn ma COng ty 
tin rang có the tao ra trong kS'  dO. Chinh sách cUa COng ty là theo dOi thuang xuyen các yeu câu ye 

Thuyt minh nay là môt bô phdn hop thành và dWQC dQc cOng vói Báo cáo tài chinh giia niên d 
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CONG TY CO PHAN CAP NTIOC CHQ LON 
So 97 Pham Hu ChI, Phuäng 12, Qun 5, Thành phO HO Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k5' k toán 9 tháng kt thCic ngày 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuyêt minh Báo cáo tài chinli (tip theo)  

thanh khoãn hin tai  và di kin trong thong lai nh&m dam bão Cong ty duy trI di mirc dir phông tin 
mat, cac khoàn vay va dU vn ma các chU sâ htu cam kt gop nhäm dáp irng các quy djnh ye tInh 
thanh khoán ngän han  và dài han  han. 

Các Bang du'âi day trInh bay chi tit các mi'rc dáo han  theo hp dOng con lai  dOi vài tài san tài chInh 
và cong cv n tài chInh phi phái sinh và thai han  thanh toán nhix dã &rqc thôa thun. Các Bang nay 
dirqc trInh bay dra trên dOng tiên chu'a chiêt khâu cüa tài san tài chinh và dong tiên chua chiêt khâu 
cüa cong na tài chInh tInh theo ngây srm nhât ma Cong ty phãi trã. Vic trInh bay thông tin tài san 
tài chInh phi phái sinh là can thiêt dê hiêu duc vic quàn 1y rüi ro thanh khoàn cüa Cong ty khi tinh 
thanh khoãn dixçirc quãn 1' trên ca sâ cong nç và tài san thuân. 

Tü I näm tro 
xuông 

Trên I nám 
dn 5 nãm 

TrCn 5 iiirn Cng 

S6cu6i k3' 
Tiên Va các khoán Urang 
&rangtiên 75.838.556.334 - 75.838.556.334 
Dâu tu nàm gia den ngày 
dáo han 103.860.624.733 8.330.000 103.868.954.733 
Phái thu cüa khách hang 33 .203.380.056 - 33.203.380.056 
Phãi thu khác 8.292.634 - 8.292.634 

Cong 212.902.561. 123 16.622.634 212.919.183.757 

Phai trà cho ngui bàn 135.083.534.701 135.083.534.701 
Chi phi phãi trâ 41.852.360.221 41.852.360.221 
Phái trã khác 14.598.397.6 16 13 .565.297.869 28.163.695.485 
Các khoán vay 6.852.253.606 27.998.986.351 9.219.614.346 44.070.854.302 

Cong 198.386.546.144 41.564.284.220 9.219.614.346 249.170.444.709 

Chênh Ich thanh khoãn 
thuân 14.516.014.979 (41.547.661.586) (9.219.614.346) (36.251.260.952) 

SO du näm 
Tin và các khoan tirnng 
duangtien 64.195.166.006 - 64.195.166.006 
Dãu tu' näm gift den ngây 
dáo han 17.538.692.295 8.330.000 17.547.022.295 
Phái thu cUa khách hang 23.590.666.135 23 .590.666. 135 
Phài thu khác 582.163.362 8.292.634 590.455.996 

Cing 105.906.687.798 16.622.634 105.923.310.432 

Phãi trã cho ngui ban 9 1.386.763.201 91.386.763.201 
Chi phi phái trá 10.711.847.966 10.711.847.966 
Phái trà khác 8.215.309.409 14.3 83. 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 léch thanh khoán 
thuân (10.022.791.832) (37.748.949.366) (8.551.179.447) (56.322.920.645) 

Thuyet minh nay là môt bô phán hop thành và dwçic a'Qc cüng vói Báo cáo tat chInh gii?a niên d5 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LUN 

S 97 Pham Hu ChI, Pht.thng 12, Quân 5, Thánh ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH 

Cho kS'  k toán 9 tháng kt thic ngáy 30 tháng 9 nãm 2020 

Thuytrninh Báo cáo tái chInh (tiêp theo) 

Ban Giám dc dánh giá mirc tp trung rüi ro thanh toán a mirc cao do các cong nç tài chfnh cao han 
tài san tai chInh. Tuy nhiên, Ban Giám dôc tin rang hoat dng kinh doanh cUa Cong ty có the tao  ra 
dü nguôn tiên dê dáp U'ng các nghia viii tài chInh dáo han. 

4. Các sy kin phát sinh sau ngày 30 tháng 9 näm 2020 

Ban Giám dc Congty khng djnh khong cO sir kin nào phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán yëu 
câu can phái drGc diêu chinh hay trInh bay trong Báo cáo tài chinh giEa niên d cUa Cong ty. 

Thành ph6 H ChI Minh, ngày 16 tháng 10 närn 2020
,3C)479 

- 'C 

(. COPHAN 
cA'P NIJOC 

CONG TV C 

\o CHjLirT 

NGUYEN TH! MM LOAN VU TH NHU QU"NH 
NguOi Ip  biéu id toán tru'ong  

HUYNH TUAN ANH 
Clam dôc 

Thuyl minh nay là môt bô phán hQp thành và du'Qc dcc cüng vol Báo cáo là! chinh gii?a n/en do 
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TONG CONG cAp NISOC SAI CON 
TRACH NHIM HUU HAN MOT THANH VIEN 
CONG TV CO PHAN cAp NUOC CHQ LON 

BAN GIAI TRINH CAC CHI TIEU TA! CHNH 
QUI III NAM 2020 

Theo báo cáo kt qua kinh doanh Qu' 3 nAm 2020 cUa Cong Ty C Phn Cp Ni.râc Chq Lan, nhUng chi tiêu có 
t5' 1 thay d6i tang, giám lam ành hi.râng dn lçii nhuân cüa Qu 3 nãm 2020 nhi.r sau: 

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

a. Phán tIch chi tiêu: 

Chi tiêu Qüi HI näm 2020 QÜI III näm 2019 Chênh tech Ty I 

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

Doanh thu niiac 292.909.254.666 260.470.621.543 32.438.633.123 112% 

Doanh thu cung cp djch V11 gôm: 4.634.625.108 8.037.703.607 (3.403.078.499) 57,66% 

Doanh thu cho thuê tài san hot dQng 1.322.780.388 1.833.255.217 (5 10.474.829) 72,15% 

Doanh thu chuyn nhixcing vat ttr - 1.250.000.000 (1.250.000.000) 

Doanh thu dich 3.311.844.720 4.954.448.390 (1.642.603.670) 66,85% 
Doanh thu thun ban hang và cung 
dlch vi 297.543.879.774 268.508.325.150 29.035.554.624 110,81% 

b. Thuyétminh: 

Doanh thu thuAn bàn hang và cung cp djch vi Qu 3 nam 2020 cao hcin Qu' 3 näm 2019 là 29.035.554.624 dng, t) 
ltang 110,81% do: 

1. Doanh thu nithc Qu 3 nãm 2020 cao hoii Qu' 3 näm 2019 là 33.688.633.123 dng, t' 1 tang 112% do: 

San lucing rnxàc cung cp Qu' 3 näm 2020 tang so vài Qu 3 näm 2019 là 410.688 m3, t' t tang 101,5% lam cho 
doanh thu nuâc tAng 4.390.174.842 dng. 

Giá bàn bInh quân Qu' 3 nAm 2020 tAng so vó'i Qu 3 nAm 2019 là 1.039,21 dng/m3, t 1 tAng 110,77%, 1am 
cho doanh thu tang them 28.048.458.331 dng 

2. Doanh thu cung cp djch vi Qu 3 näm 2020 giám so vài Qu 3 nAm 2019 là 3.403.078.549 d6ng, t 1 giam 
42,34% do: 

Doanh thu cho thuê TCSD huyn BInh Chánh Qu' 3 nAm 2020 thp hcm 5 10.474.829 d6ng so vài Qu' 3 nAm 
2019, t l giàm 27,85%. 

Doanh thu chuyn nhtxçing vt tu' trong Qu' 3 nAm 2020 không phát sinh, Qu 3 nâm 2019 là I .250.000.000d 

Doanh thu cung cp djch vi dng h nuàc Qu' 3 nAm 2020 giàm so vài Qu' 3 nAm 2019 là 1.642.603.670 d6ng, 
t' l giàm là 33,15%. 

H. CIA VON HANG BAN 

a. PhOn tIch chi tiéu: 

Chi tiêu Qüi III nAm 2020 Qüi III nAm 2019 Chênh tech Ty lê 
(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)I(2) 

Giá v6n hang bàn nuâc 266.060.321.055 233.424.233.602 32.636.087.453 113,98% 

Giá v6n hang bàn cung cp djch vy grn: 3.386.493.383 3.939.321.454 (552.828.071) 85,97% 

Giá v6n cung cp djch vy 2.421.313.038 2.740.030.275 (318.717.237) 88,37% 
79 

NG 
P1' 

'N 
j!J 



Chi tiêu Qüi HI nám 2020 Qüi III näm 2019 Chênh lch Ty 1 

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

Chi phi chuy&i nhircing 4t tu - 208.104.702 (208.104.702) 

Chi phi KHTSCD cho thuê TSCD H.BC 965.180.345 991.186.477 (26.006.132) 97,38% 

Cong 269.446.814.438 237.363.555.056 32.083.259.382 113,52% 

Trong do chi till giO vn nzthc: 

Chi tiêu Qüi III nam 2020 Qüi III näm 2019 Chênh léch Ty lé 

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

Chi phi nguyen 4t 1iu — nu'o.c sich 207.455.909.564 182.292.899.146 25.163.010.418 113,80% 

Chi phi nguyen vt 1iu khác 1.690.951.576 1.947.007.234 (256.055.658) 86,85% 

Chi phi rthân cong 20.855.255.853 16.376.429.467 4.478.826.386 127,35% 

Chi phi khu hao tài san 9.288.941.419 10.004.673.315 (715.731.896) 92,85% 

Chi phi thuê tài san hot dng 11.121.352.044 11.779.360.383 (658.008.339) 94,41% 

Chi phi gn và thay d6ng h nuóc 10.023.099.708 6.056.945.037 3.966.154.671 165,48% 

Chi phi ch6ng tht thoát nuàc 1.479.117.957 1 .007.598.328 471.519.629 146,80% 

Chi phi cài t?o ng mi,ic - 555.438.930 (555.438.930) 

Chi phi sUa b 3.601.059.794 2.044.238.517 1.556.821.277 176,16% 

Chi phi khác 544.633.140 1.359.643.246 (815.010.106) 40,06% 

T6ng chi phi san xut 266.060.321.055 233.424.233.602 32.636.087.453 113,98% 

Chi phi san xut kinh doanh dâ dang dAu kS' - - - 

Gá v6n dã cung cp 266.060.321.055 233.424.233.602 32.636.087.453 113,98% 

b. Thuyltminh 

Giá vn hang bàn trong Qu 3 näm 2020 tang so vâi Qu 3 nãm 2019 là 32.083.259.382 dng, t)' l tang 113,52% 
do: 

1. Giá vn niràc trong Qu 3 nám 2020 cao hcm Qu' 3 näm 2019 là 32.636.087.453 dng, t) l tang 113,98 % do: 

- Chi phi mua Si nuOc sch tang 25.163.010.418 dng, t) l tang 113,80% do: 

+ San hrçmg nithc mua si Quy' 3 nãm 2020 giãm so vâi Qu' 3 näm 2019 là 1.183.217 m3 t' l giam 3,32% lam giá 
mua si giam 7.132.159.936 dng 

+ Giá mua si nuâc sch tang 907,17 dng/m3, t 1 tang 117,72% lam cho chi phi mua si nu'âc sach  tang thong Crng 
32.295.170.355 dng 

- Chi phi nguyen lieu, 4t lieu khác phi,ic vi cong tác si:ra b& ch6ng tht thoát nu'àc giàm 256,055.658 dng, t i 
giãm 13,15%. 

- Chi phi nhân cOng Qu 3 nãm 2020 cao hon Qu 3 nàm 2019 là 4.478.826.386 dng, t l tang 127,35%, tang do 
qu tin luong k hoch nam 2020 cao han näm 2019 và CO sr chuyn djch lao dng tr bO phn bàn hang sang b 
phn san xuAt 

- Chi phi KHTSCD giàm 715.73 1.896 dng , t' I giam 7,15% 

- Chi phi thuê TSCD giàm 658.008.339 dng, t l giàm 5,59% do chi phi lâi vay phài trà cüa Tng cOng ty giám 
nén chi phi thuê tài san giãm. 

- Chi phi gân và thay DHN Qu' 3 nam 2020 tang so vâi Qu 3 nãm 2019 là 3.966.154.671 d6ng, t lé tang 165,48% 
do nAm 2020 chi phi phàt sinh gñn DHN disqc kt chuyn toàn b vào kt qua kinh doanh, Qu' 3 nam 2019 chi phi 
gân DHN di.rcyc phân bô 5 nam 
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- Chi phi CTTN tang 471.519.629 dng, t l tang 146,8% so vài Qu 3 näm 2019 

- Chi phi cài tao ng miic Qu 3 nàm 2020 khOng phát sinh do näm 2020 chi phi cái tao ng  mvc  duqc hch toán vào 
chi phi ch6ng tht thoát nuOc 

- Chi phi sUa b Qu' 3 näm 2020 tang so vài Qu' 3 nãm 2019 là 1.556.821.277 dng, t) 1 tang 176,16% do Qu 3 
näm 2020 chi phi Cong ty thuê dcm vi ben ngoài dO và sira b d kéo giãm t 1 tht thoát nu,âc (cii th: Qu' 3 näm 
2020 COng ty da thuê ngoài dO và scra b là 3.588.055.057 dng, Qu' 3 näm 2019 chi phi thuê ngoài là 
2.019.906.509 dng) 

- Chi phi khác Qu 3 nam 2020 giám so vài Qu 3 nam 2019 là 8 15.010.106 dng, t l giàm 59,94% 

2. Giá vn hang bàn cung cp dich vi Qu 3 nãm 2020 giàm so vài Qu' 3 nam 2019 là 552.828.071 dng, t l giàm 
14,03%, do: 

- Giá vn dlch vi FM-IN Qu 3 näm 2020 thp han Qu' 3 nam 2019 là 318.717.237 dng, t l giàm 11,63% 

- Chi phi chuyên nhuqng vat Ui Qu' 3 nam 2020 khOng phát sinh cOn Qu 3 nàm 2019 là 208.104.702 dng 

III. CHI PHI BÀN HANG 

a. Phán tich chi tiêu. 

Chi tiêu Qüi III Ham 2020 Qüi III näm 2019 Chênh léch Ty l 
(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Chi phi nhân cong 4.889.129.725 3.6 15.732.642 1.273.397.083 135,22% 

Chi phi cOng ci ding ci 145.373.623 161.657.733 (16.284.110) 89,93% 

Chi phi khu hao 482.344.229 200.144.761 282.199.468 241,00% 

Chi phi djch vi mua ngoài + CP khác 823.998.932 593.953.710 230.045.222 138,73% 

Cong 6.340.846.509 4.571.488.846 1.769.357.663 138,70% 
b. Thuyêt rn/nh: 

Chi phi bàn hang Qu' 3 nam 2020 tang so vol Qu' 3 näm 2019 là 1.769.357.663 dng, t ltang 138,70% chCi yu 
do: 

Chi phi nhân cOng tang 1.273.397.083 dng, t l tang 135,22% tang chU yu do: qu tin krang k hoch nãm 
2020 cao han qu tin luang k hoch nam 2019 

Chi phi cong ci ding cii giàm 16.284.110 dng, t) lé giàm 10,07% 

Chi phi khu hao tang 282.199.468 d6ng, t l tang 241% 

Chi phi djch vv mua ngoài và bang tin khác tang 230.045.222 dng, t 1 tang 138,73%, thrc hin theo van bàn s 
958/TCT-KDDVKI-I ngày 06/04/2020,do näm 2020 ành huOng cüa dch Covid nén COng ty dä mien giám tiên nudc 
cho h nghèo lam chi chi phi nay tang cao han Qu' 3 nàm 2019 

IV. CHI PHI QUAN LY 

a. Phãn tIch chI lieu: 

Clii tiêu Qüi III näm 2020 Qui III näm 2019 ChOnh lêch Ty l 

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

Chi phi nhân cOng 5.722.687.885 4.368.764.551 1.353.923.334 130,99% 

Chi phi cong cv ding cu 530.73 1.560 338.349.991 192.381.569 156,86% 

Chi phi khu hao 736.589.515 855.675.862 (119.086.347) 86,08% 

Thug, phi chuyn tin 326.9 15.598 295.117.200 31.798.398 110,77% 

Chi phi djch vi mua ngoài + CP khác 5.298.012.399 3.250.525.352 2.047.487.047 162,99% 

COng 12.614.936.957 9.108.432.956 3.506.504.001 138,50% 
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b. Thuyetminh: 

Chi phi quàn 1 doanh nghip Qu 3 nam 2020 tang so vài Qu 3 nãm 2019 là 3.506.504.001 dng, t lê tang 
138,5% do. 

1. Chi phi nhân cong tang 1.353.923.334 dcng, t l tang 130,99%, do qu9 lumg k hoach näm 2020 cao hon qu 
l.rcmg k hoach nam 2019 

2. Chi phi cong ci ding 
cv Qu' 3 nãm 2020 tang so vài Qu 3 näm 2019 là 192.38 1.569 d6ng, t l tang 156,86% 

3. Chi phi khu hao Qu 3 nãm 2020 giàm so vâi Qu 3 näm 2019 là 119.086.347 dng, t) l giàm 13,92% 
S. S S A 0 4. Chi phi dch vi mua ngoai + CP khac Quy 3 nam 2020 tang 2.047.487.047 dong, ty l tang 162,99/o, cac khoan 

chi phi tang chCi yu g6m: cuàc din thoai - internet, trq cp thôi vic, chi phi tham quan nãm 2020, ngoài ra các 
khoàn chi có tInh chat phüc Iqi. 

V. DOANH THU HOiT BQNG TA! CHINH 

a. Phán tIch chI tiêu: 

Chi tiêu Qüi III näm 2020 Qüi 111 nàm 2019 Chênh léch Ty lê 

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

Lai tin gài Co k' han 918.685.013 1.257.773.593 (339.088.580) 73,04% 

Lai tin gài khOng kS' han 10.004.764 12.347.256 (2.342.492) 8 1,03% 

Cong 928.689.777 1.270.120.849 (341.431.072) 73,12% 

b. Thuydt rn/nh: 

Lâi tin g?li ngân hang Qu' 3 näm 2020 giãm so vOi Qu 3 nam 2019 là 341.431.072 dng, t')  1 giàm 26,88% do 
lài sut tin gui nam 2020 thp hcm nam 2019. 

VI. CHI PHf HOAT BONG TA! CHINH 
a. Phán tIch chi tiéu: 

Chi tiêu Qüi HI näm 2020 QOi HI nãm 2019 Chênh lêch T' lé 

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

Lai vay 791.95 1.698 763.965.866 27.985.832 103,66% 

Cong 791.951.698 763.965.866 27.985.832 103,66% 

b. Thuyit rn/nh: 

Chi phi hoat dng tài chinh Qu 3 nam 2020 bin dng không dáng k so vâi Qu' 3 nam 2019. 

VII. THU NHJIP KHAC 

a. Phdn tIch chi tiêu: 

Chi tiêu Qãi III näm 2020 QOi III näm 2019 Chênh lêch Ty lê 

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

Thu tin KH du tu ng cái - 781.565.042 (78 1.565.042) 

Khào sat thit k dii&ng ng - 690.000 (690.000) 

Thu khác 20.718.691 15.534.929 5.183.762 133,37% 

Cong 20.718.691 797.789.971 (777.071.280) 2,60% 

b. Thuyt rn/nh: 

Thu nhp khác cüa Qu 3 nam 2020 thAp hon Qu 3 nãrn 2019 là 777.071.280 dng, t l giàm 97,4% , thu nhp 
khác giàm chü yu do: 
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LAP BIEU KE TOAN TRUcNG 

NGUYEN THJ KIM LOAN VU TH! NHIJ QU(NH 

Thu tin khách hang du ti.r tng cái giám 78 1.565.042 dng so vài Qu' 3 näm 2019 do näm 2020 Cong ty không 
hch toán vào thu nhp khác ma hch toán vào doanh thu cung cp djch via. 

lix. CHI PHI KHAC 

a. PhOn tick chi tiéu: 

Chi tiêu Qüi III näm 2020 Qüi III näm 2019 Chênh léch ly lê 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 
Chi phi ng cái do KH du tu không hoàn 
vOn 4.883354 5 16.830.693 (511.947.339) 0,94% 

Khão sat thit k duäng 6ng - 1.500.000 (1.500.000) 

Khác 8.003.276 49.881.260 (41.877.984) 16,04% 

Cong 12.886.630 572.263.753 (559.377.123) 2,25% 

b. ThuySt mink: 

Chi phi khác cUa Qu 3 näm 2020 giám so vâi Qu 3 näm 2019 là 559.377. 123 dng, t' l giãm 97.75%, chi phi 
khác giãm chü yu do: 

Chi phi ng cái Qu' 3 nAm 2020 giám so vài Qu 3 näm 2019 là 511.947.339 dng, t l giãm 99,06% näm 2020 
Cong ty khong hach  toán vao chi phi khác ma hch toán vào chi phi cung cp djch vu. 

IX. WI NHUAN: 

a. PhOn tick chi tiêu: 

Chi tiêu QÜI Ill nãm 2020 Qüi III näm 2019 Chênh Iêch Ty lé 
(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Lcyi nhuân tri.rcc thu TNDN 9.285.852.0 10 18.196.529.493 (8.910.677.483) 5 1,03% 

Thu TNDN 1.796.309.796 3.352.109.979 (1.555.800.183) 100% 

Thud TNDN hoãn lai (74.216.680) - (74.216.680) 

Lçii nhun sau thus TNDN 7.563.758.894 14.844.419.514 (7.354.877.300) 50,95% 

b. Thuyét mink: 

Qua phân tIch các chi tiêu doanh thu - chi phi nêu trên thi lçii nhun tru'âc thug cüa Qu 3 nãm 2020 lâi 
9.285.852.0 10 d6ng, giám 8.9 10.677.483 dng, t lê giãm 48,97% so vâi Qu 3 nam 2019. Lçxi nhun sau thug Qu' 3 
nãm 2020 là 7.563.758.894 dng, giám 7.354.877.300 dng, t l giãm 49,05% so vâi Qu 3 nãm 2019. 
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