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CONG TY CO PHAN CAP NITOC CHQ LON 
S 97, dithng Pham Hftu Clii, quân  5, thAnh ph6 H Clii Minh 
BAo cÁo TAT cHINH 
Cho k' k tom 3 tháng két thOc ngây 31 tháng 3 nlm 2021 

BANG CAN DO! KE TOAN 
T0i ngày 31 tháng 3 nãrn 2021 

Cm TIEU MA S6 
Thuyt 
minh 31/03/2021 

MAU B 01-DN 
Don vj tlnh: VND 

01/01/2021 

A TA! SAN NGAN HN 100 183.612.778.089 214.504.567.754 
I TiM và dc khoAn tuong throng tiM 110 V.1 5.284.503.217 26.485.599.074 

TiM 111 5.284.503.217 26.485.599.074 
Các khoãn tuong drn:ing tiM 112 

II DAu hr tài chinh ngn h9n 120 V.2a 108.492.479.169 114.519.857.076 
tu nm giU dn ngày dáo h?n 123 108.492.479.169 114.519.857.076 

LII Các khoAn phãi thu ngAn hin 130 47.702.438.480 47.876.834.211 
I Phài thu ngM h?n  cOa khách hAng 131 V.3 40.748.539.776 44.149.624.806 
2 Trátru6c cho ngu&i ban ng6n hn 132 V.4 7.655.602.100 3.492.427.321 
3 Phthungnhnkhác 136 V.5a 4.076.615.987 5.013.101.467 
4 Di,r phông phii thu ngM hn khó dôi 137 V.6 (4.778.319.383) (4.778.319.383) 

IV Hang t6n kho 140 V.7 16.133.999383 15.864.354.999 
HAng t6n kho 141 16.133.999.383 15.864.354.999 

V TAi sAn ngn hn  khAc 150 5.999.357.840 9.757.922.394 
1 Chi phi trA tnthc ngM hn 151 V.8a 2.889.762.343 4.483.164.654 
2 ThuéGTGTduckh&utrr 152 2.811.643.525 5.274.757.740 
3 Thué vA cáo khoãn khAc phái thu NhA nuOc 153 V.0 297.951.972 

B TA! SAN DAI HN 200 264.492.678.332 277.202.910.220 
I CAc khoAn phAi thu dAi hn 210 8.292.634 8.292.634 

Phai thu dài han khAc 216 V.5b 8.292.634 8.292.634 

H TAi sAn c6 djnh 220 194.588362.417 204.659356.110 
I TAi sAn có dlnh  htu hlnh 221 V.9 193.872.052.081 203.793.970.107 
I Nguyen gid 222 795.975.004.596 793.896.356.043 
I Gid lrj hao mon 1u9 ki 223 (602.102.952.515) (590.102.385.936) 
2 TAi sAn ct, djnh vô hlnh 227 V.10 716.310.336 865.386.003 
2 Nguyen giá 228 6.666.544.666 6.666.544.666 
2 Giá trj hao mOn 1u9 Ice 229 (5.950.234.330) (5.801.158.663) 

HI BAt dng sAn dAu hr 230 

IV TM sAn dôdang dAi hn 240 V.11 3.853.457.960 4.636.581.341 
Clii phi xAy dmg co bàn dâ dang 242 3.853.457.960 4.636.581.341 

V DAu tir tAi chInh dAi hn 250 V.2b 8.330.000 8.330.000 
DAu tu nAm gut den ngày dáo hn 255 8.330.000 8.330.000 

VI TM sAn dài han khAc 260 66.034.235321 67.890350.135 
Chi phI trá truàc dài h?n 261 V.8b 66.034.235.321 67.890.350.135 

TONG CQNG TAI SAN 270 448.105.456.421 491.707.477.974 

Báo cáo nay là mt b ph4n  htp thành czia Báo cáo Mi chin/i và p/Mi dwqc dpc kern vOl Thuye't minh Báo cáo Mi chin/i 



CONGTY 
CO PHAN 

CAP NLIdC 

CHQL€cN 

ThAnh ph6 HO ChI Minh, ngày 16 tháng 04 nAm 202! 

MA so 

300 
310 

Thuyt 
minh 31/03/2021 

2 15.858.867.394 
166.314.663.695 

311 V.12 97.137.960.826 
312 V.13 9,808,940.550 
313 V.14 13.818.596.083 
314 9.868.615.943 
315 V.15 15.153.582.059 
319 V. 16a 4.974.547.907 
320 V. 17a 14.494.746.284 
322 V.18 1.057.674.043 

330 49.544.203.699 
337 V.16b 10.199.905.071 
338 V.17b 39.278.250.329 
341 V.19 66.048.299 

400 232.246.589.027 
410 V.20 232.246.589.027 
411 130.000.000.000 

41/a 130.000.000.000 
418 63.849.723.527 
421 38.396.865.500 

42/a 31.456.355.611 
42/b 6.940.509.889 

430 

440 448.105.456.421 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CH LN 
S6 97, duing Pham Hüu Chi, qun 5, thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k toán 3 thAng k&thOc ngAy 31 thang3 nAm 2021 
BAng cAn 66i k toAn (tip theo) 

CHI TLEU 

C NQ PHA! TRA 
I Ncr ngàn han 

PhAi tra nguci bAn ng.n han 
Nguii mua trA tin tnn1c ng.n han 
ThuvAcAckhoAnphAinpNhAnwc 
PhAi trA ngtrAri lao dng 

0 ChiphiphaitrAngnhan 
Phai tra ngn han  khAc 
Vay vA n thuô tAi chinhngn han 
Qu khen thuang, phuc Içn 

H Nq dAi han 
PhAitrAdAihankhác 
Vay va nçi thus tAi chInh dAi han 
Thud thu nhp hoAn lai  phai trA 

D VON CHIU SO HIYU 
I VOn chU sö' hfu 

VOn gop cüa chü sec hthi 
Cdphiluphd thông Co quyn bilu quylt 
Qu5fr du tu phAt trin 
Lqi nhun sau thu0 chua phAn ph61 
Lçii nhun sau ihul c/ntaphdn phói luiy ke dEn cuEi /c 
lrwác 
Lçii nhuán mu thuE chwaphdn ph6i k$' nay 

II NguOn kinh phf vA qu$ khác 

TONGCQNG NGUON VON 

01/01/2021 

266.401.398.836 
211.404.787.348 
130.724.031.035 

17.139.942.616 
14.099.174.000 
22.870.974.366 

6.804.085.758 
5.028.294.609 
7.993.845.921 
6.744.439.043 

54.996.611.488 
10.630.692.497 
44.299.870.692 

66.048.299 

225.306.079.138 
225.306.079.138 
130.000.000.000 
130.000.000.000 
63.849.723.527 
31.456.355.611 

3.500.913.720 
27.955.441.891 

491.707.477.974 

NGUYN Tflj KIM LOAN VUTH! Nih QUYNH HUYNH TUAN ANH 
Ngirri Ip bi0u KO toAn trirolig Gum dOc 

Báo cáo nay là mç1 b5phan hcip thành cáa Báo cáo tài chmnh vàphái dc dç'c kern vái Thuylt rninh Báo cáo tài chlnh 
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CONG TY 
cO PHAN 

CAP N(JOC 

CH€1 

VUHttNUhTUjNH IIUYNH TUAN ANH 
K tom trlr&ng Gum dc 

CONG TY CO PHAN cAP NUóC CH LóN 
S6 97, dtthng Pham Hu Chi, qun 5, thinh ph6 H Chi Minh 
BAO cAo TA! CHiNH 
Cho k5' k tom 3 thing két thOc ngiy 3! thing 3 nim 2021 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH 
Cho k' k tom 3 thing kt thOc ngIy 31 thing 3 nim 2021 

MAU B 02-DN 
Don v tlnh: VND 

Thuyt Ttr 01/01/202 1 Tir 01/01/2020 
Cii TIEU M1s minh dn3I/03/2021 dn 31/03/2020 

1. Doaiih thu ban hing vi cung cp dlch  vy 01 294.075.131.322 298.899.746.655 

2. Cic kioin giini tnt doarth thu 02 49.992.114 596.707. 187 

3. Doanh thu thun v bin hang vi cung cp djch vy 10 VI.1 294.025.139.208 298.303.039.468 

4. Gii v6n hang bin 11 VL2 265.683.862.659 265.436.598.830 

5. Lqi nhun gp v bin hing vl cung cp djch vy 20 28.341.276.549 32.866.440.638 

6. Doanh thu hoat dOng tai chinh 21 VL3 748.466.326 311.655.201 

7. Clii phi tii chlnh 22 VL4 945.379. 555 770,356.913 
Trong do: Chip/ti Id! vay 23 945.3 79.555 770.356.913 

8. Chiphibanhing 25 VLS 6.73 1.912.815 8.135.514.701 

9. Chi phi quan 1 doanh nghip 26 VI.6 12.392.881.682 15.577.959.691 

10. Lqi nhun thun tir boat  dng kinh doanh 30 9.019.568.823 8.694.264.534 

11. Thun14pkhac 31 289.615.813 11.669.218 

12. Chi phi khic 32 780.868.088 (127.875.227) 

13. LQinhun khIc 40 (491.252.275) 139.544.445 
X . 14. Tong Içi nhun ke tom triróc thue 50 8.528.316.548 8.833.808.979 

15. Chi phi thu thu nhp doanh ngbip hin hinh 51 VI.7 1.587.806.659 1.578.087.374 

16. Chi phi thué thu nhp doanh nghip hoin Iai 52 VI.9 

17. Lçri nhun sau thu thu nhp doanh nghip 60 6.940.509.8119 7.255.721.605 

18. Lii c bin trên c phiu 70 VI.l0a 534 558 

19. Lii suy gum trên c phiu 71 VI.l0b 534 558 

Thinli ph H Chi Minh, ngiy 16 tháng 04 nim 2021 

NGUYEN Till KIM LOAN 
Ngu*i Ip biu 

Báo cáo nay là m5l b3 ph4n hctp 1/tan/i c0a Báo cáo là! chlnh và phái duzqc dQc kIm vdi Thuyit mm/i Báo cáo iài chlnh 
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CONG TV CO PIIAN cA NIXOC CHV LN 
s6 97, dirng Pham H0u Ch!, qu4n  5, thlnh ph Ha Clii Mmli 

BAO cÁo TA! CHINH 
Chok' ka1o1n3 th1n8kétth0cng1y31 th1ng3 nIni 2021 

BAO cÁo LU'U CHUYEN TIEN T 
(Theo phirong phip gil. tip) 

Cho k' ka tom 3 thing kt (hOc ngiy 31 thing 3 nlm 2021 

Thuyt Ti. 01/01/2021 
minh oan 31103/2021 

MAU B 03-DN 
Don vj tinh: VND 

TO 01/01/2020 
dan 31/03/2020 

8.528.316.548 8.833.808.979 

12.149.642.246 11.189.566.196 
2.423.072.736 

(748.466.326) (311.655.201) 
945.379.555 770.356.913 

20.8 74.8 72.023 22.905.149.623 

423.142.677 (9.374.570.536) 
(269.644.384) 1.767.281.540 

(39.785.396.140) 21.048.291.987 
3.449.517.125 4.145.362.144 

(1.007.716.208) (803.962.666) 
(2.875.228.430) (2.630.851.787) 

40.000.000 
(5.726.765.000) (3.582.260.000) 

(24.877.278.337) 33.4 74.440.305 

(6.570.183.759) (6.913.925.605) 

(82.833.246.826) (63.661.448.389) 

8 8.860.624.733 

2.664.881.623 893.8 18.563 
2.122.075.771 (69.681.555.431) 

3.450.000.000 5.029.906.169 
(1.970.720.000) (1.384.720.000) 

74.766.709 (13.110.000) 
1.554.046.709 3.632.076.169 

(21.201.095.857) (32.575.038.957) 

26.485.599.074 64.195.166.006 

Cut TIEU MIs6 

I. Liru chuyan ti&n tO ho8t  ding kink doanh 
1. LØ nhu2n frwdc thu1 01 
2. Dilu chtnh cho cdc khodn 

- KhEu haoTSCD vi BDSDT 02 

- Cic khoin dir phong 03 

- LAi, l tü hoat dung dau tu 05 
- Chi phi Ill vay 06 

3.  
LØ ,thu1n t hog! d5ng kinh doanh trwó'c thay dli yIn 1uu d5ng 08 

- Tang, gum cic kholn phi thu 09 
- Tang, guam hing tan kho 10 

- Tang, giini cic khoin phii trã (Khong ka Ili vay phii tn, thué 
thu nhip doanh nghmp phil nOp) 11 

- Tang, gum chi phi tn truOc 12 
- Tian Iii vay dl tn 14 
- Thua thu nhp doanh nghiep dl np 15 
- TiEn thu khic tin hot dng kinh doanh 16 
- Tian clii khic cho host dng kinh doanh 17 
Lwu chuyln ill. thuln tt'r hog! d5ng kinh doanh 20 

11. Liru chuyan tièn tn hoat dng dau 1w 

1. TiM chi da mua sam, xiy dung TSCD vi cic tii sin dii han khic
21 

2. TiM thu tin thanh I, nhunng bin TSCE) vi cic tii sin dii han 
khic 

3. TiM chi cho vay, mua cic cong cii nq cOa døn vj khic 23 

4. TiM thu hal cho vay, bin Iai  các cOng cu nq aCm dan vj khic 24 

5. TiM thu Ili cho vay, ca tire vã Iql nhun duqc chia 27 
Lou chuyln tiln thudn tin hog! dçng dli. 1w 30 

Ill. Liru chuyan tiM tn host dng tl*i chink 
TiM thu tin di vay 33 
TiM tn nq gic vay 34 
C6 tine, iqi nhuin dl in cho chit sir h&u 36 
Lieu chuyln flln thuln 1w hog! d3ng thi chfnh 40 

Lieu chuyan tiM (huM trong kS' 50 

TiM vi tu'nig dtro'ng tiM dau kj' 60 

Anhhuo'ng cita thay dai t gii h61 doll quy dai ngoai t 61 

TiM vi tirong dirong tiM cu61 k' 70 V.1 

Thinh ph6 Ha Chi Minh, ngiy 16 thing 04 nlm 2021 
CONG TY 

CO PHAN 
CAP NU'(30 

CHI LN 

NGUYEN Till KIM LOAN VU THI Nil)' QUYNH YNH TUAN ANU 
Ngirfri Ip biau Ka tom tnr&ng Gum d6c 

Bdo cáo nay là môt bçi ph4n hp'p thà,th cOo Báo cáo tat chlnh vàphái diep'c dgc kern vim Thuylt moth Báo cáo iài chlnh 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LN 
S 97, duing Ph?m Hiru ChI, qun 5, thành ph H Chi Minh 

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k5r k toân näm kt thüc ngãy 31 tháng 03 nm 2021 

MAU B09-DN 

I. DAC DIEM HOAT DQNG CUA CONG TY 

1. I1mnh thirc sr h&u v6n 

Cong ty C6 phn CAp nuâc Chçi Lan (ten giao djch: Cho Lon Wasuco JSC) là Doanh nghip dixcic 
cô phAn hóa tir Doanh nghiép nhà ntrâc — Chi nhánh cap nithc Chq L thuc T6ng Cong ty cAp 
nuâc Sài Gôn. Cong ty hoat  dng theo GiAy chüng nhn dãng k kinh doanh s6 4103005924 ngày 
16 tháng 01 näm 2007 do Sâ K hoach và DAu ti.r TP. H Chi Minh cAp. 

Trong qua trInh hoQt dng, Cong ' dâ duqc SO' K hoqch và Ddu tzr TP. Hc ChI Minh ca'p b sung 
các Giy ch&ng nhdn thIng k kinh doanh thIng Icj thay dOi nhis sau: 

- GiAy ch(rng nhn dang k kinh doanh dng k thay d6i IAn thcr nhAt iAn th(r nhAt ngày 02 tháng 06 
nm 2008, chun y vic b sung mt s ngânh nghè kinh doanh. 

- GiAy ching nhn dAng k kinh doanh dang k thay di IAn thu hal s 0304797806 ngày 16 tháng 
05 näm 2012, chuân y vic thay d6i ngthi dal  din theo pháp 1ut Ong Le Trng Hiêu thay th Ong 
Phrn Mnh DCrc. 

- GiAy ch(rng nhn däng k' doanh nghip dang k thay d6i lAn th(r ba s 0304797806 ngày 18 tháng 
5 närn 2018, chuân y vic thay di ngu1i dai  din theo pháp 1ut là Ong HuS'nh  TuAn Anh thay the 
Ong Lê Trçng Hiêu 

C phiCu cUa Côn ty dtrçic phép niêm yAt tai Sà Giao djch Chtng khoán thãnh phö H Chi Minh 
theo QuyAt djnh so 223/2010/QD-SGDHCM ngày 20 tháng 10 näm 2010 cUa S Giao djch ChCrng 
khoán thành ph6 H ChI Minh vai so luçmg 13.000.000 ce phieu niêm yet tircmg trng 
130.000.000.000 VND. Ngày 11 tháng 01 nam 2011, cô phiAu cUa Cong ty Co phAn Cap nuâc Chçi 
Lan dA chfnh thuc duvc niêm yet tal  S Giao djch Chrng khoán thành ph6 H CM Minh vth mA 
chirng khoán là CLW. 

• Yen diu I : 130.000.000.000 YND 

S6 c6 phiAu : 13.000.000 ce phiAu 

MIIh giá : 10.000 VND/ce phiéu 

Try s hoat dng 

Oja chi : S6 97 dtrng Pham Hfu Chi, quân 5, thành ph H ChI Minh 

Din thoai : (84-28) 3 9552 354 

Fax : (84-28) 3 9550 424 

Masethue :0304797806 

2. Linh vc kinh doanh 

LTnh vrc kinh doanh cUa Cong ty là thtrcing mai,  djch vii. 

Thuylt minh nay ia mo! bO phán hQp thành và du-qc doc cüng vái Báo cáo tài chinh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CH(% L(%N 
- So 97, duong Pham Huu Chi, qun 5, thành pho Ho Chi Minh 

BAO CÁO TAL CHfNH 
Cho k5' ké toán két thOc ngày 31 thang 03 näm 2021 
Thuyét minh Báo cáo tãi chInh (tiép theo) 

3. Ngành, ngh kinh doanh 

Quãn l, phát trin h thong cp nuOc, cung rng, kinh doanh nuâc sach  cho nhu c&u tiêu dung va 
san xuât (trOn dja bàn duqc phân cong theo quyét djnh ci:ia Tong Cong ty cap nuâc Sài GOn); 

Tr v.n xây dung cong trinh cp nuàc — dan dung — cong nghip (trfr: kháo sat xây dimg, giám sat 
thi cong); 

Xây drng cong trmnh cp niróc; 

Thit ké xây drng cong trInh ha thng k thut do thi; 

Lp dçr an; 

Thm trathiét ké; 

Tái 1p  mt dixông dM vi cong trInh chuyên nganh cp nuâc; 

Giám sat thi cong xây d%rng cong trInh c&p thoát nirâc; 

Mua bàn may mOc, thiét bj, 4t tu ngành cp nuOc; 

Dai l 1ç9 gui hang hóa./. 

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

Chu k' san xut, kinh doanh thông thu?ing cüa Cong ty duqc thirc hin trong thOi gian không qua 12 
tháng. 

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

s6 lieu so sánh là sé 1iu cUa Báo cáo tài chInh d duçic kim toán cho k5' ké toán nãm két thüc ngày 
31 tháng 12 nAm 2020 và báo cáo tài chInh qu2 I näm 2020. 

6. Nhôn viên 

S lucmg nhân viên cüa Cong ty tai  ngày 31 tháng 03 näm 2021 là 460 ngu1i (tai ngày 31 tháng 12 
näm 2020: 459 ngLr1i). 

11. KY KE TOAN, DØN V!  TIEN T stY DUNG  TRONG ICE TOAN 

1. K5'kétoan 

K' k toán näm cüa Cong ty bt du tlr ngày 01 tháng 01 Va két thüc tai  ngày 31 tháng 12 hang näm. 

K' ké toán nàm két thüc ngày .31 tháng 12 näm 2021 là kS'  ké toán nm thr 15 c'a Cong ty k tlr 
ngày chInh th(rc chuyên sang cong ty c6 phn. 

2. Don vj tin t sfr dung trong ké toán 

Dcm vj tién t sIr ding trong k toán là Ding Vit Nam (YND). 

III. CHUAN MIIC VA CHE DQ KE TOAN AP DUNG 

1. Chédkétoánapdung 

Cong ty áp ding Ch d k toán doanh nghip Vit Nam ban hành theo Thông tu s 200/2014/TI'-
BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 clia BO Tài chInh, Thông tix 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 
nàm 2016 slra dôi, bO sung mt so dieu cüa Thông ti.r 200/20 14/TT-BTC, các Chuân mrc kO toán 

Thuyit minh nay là m5t bô phán hçip thành và dwqc dpc cling vái Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIC CHQ L(N 
só 97, diring Pham Hru ChI, qun 5, thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' k toán kt thiic ngày 31 tháng 03 näm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tài chmnh (tip theo) 

Vit Nãm do BO Tài chInh ban hành và cac van bàn stra di, bô sung, htrOng dn thi,rc hin kern 
theo. 

2. Tuyên b v vic tuãn thu Chun mirc k toán Va Ch d k toán 

Ban Giám dc dam bào dA tuân thU My dU yUu cu cUa các Chun mrc ké toán, Ch dC k toán 
doanh nghip Vit Nam hin hành trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chinh. 

Iv. TOM TAT CAC CH!NH SAd KE TOAN CHU YEU 

Sau day là các chInh sách k toán chU yu dirçc Cong ty ap drng trong vic 1p Báo can tài chinh: 

1. Co sör Ip Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh &rçic trInh bay phU hçip vâi Chuk mrc ké toán, Ch d k toán doanh nghip 
Vit Nam Va các quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

2. Uc tinh k toán 

Vic 1p Báo cáo tài chInh tuân thU theo các Chuk mvc  k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh 
nghip Vit Nam va các quy djnh hin hành có lien quan tai  Vit Nam yêu câu Ban Giám dôc Co 
nhtng uôc tInh và giã djnh ành htrâng den s6 1iu ye cong nq, tài sari và vic trInh bay các khoãn 
cong nq va tài san tiêm tang tai  ngày 1p Báo cáo tài chInh cling nhu các so 1iu ye doanh thu và chi 
phi trong suôt kS'  hoat dng. Mc dü cac rnc tinh k toán duçc Ip  bang tat Ca sr hiêu biét cUa Ban 
Giám doc, so thi,rc te phát sinh CO the khác vdi các uâc tinh, giã djnh dt ra. 

3. Cong cy tài chinh 

Ghi nhân ban Mu  

Ta! san là! chink 

Tài san tài chInh dixçc phán loai mOt  cách phli hp cho mic dIch thuyt minh trong Báo cáo ti 
chInh bao gem các nhOm: tài san tài chInh thrçc ghi nhn theo giá trl hçp 1 thông qua Báo cáo kêt 
qua hoat dng kinh doanh, các khoàn dâu tu näm gitt den ngày dáo han,  các khoán cho vay và phài 
thu, tài san tài chinh sn sang dê ban. Vic phân loai các tài san tài chinh nay phii thuOc vào bàn 
chat và mvc  dIch cUa tài san tài chinh và dtrçcc quyêt djnh tai  thii diem ghi nhn ban dâu. 

Tai thii diem ghi nhân ban Mu, tài san tái chinh duçic xác djnh theo giá mualchi phi phát hành cong 
các chi phi phát sinh khác lien quan trVc tiOp den vic mua,, phát hành tài san tài chInh do. 

Tài san tài chInh cUa Cong ty gem tiM và các khoàn tirclng duo'ng tiM, Mu tir nm giU den ngày 
dáo han,  phài thu cUa khách hang, phãi thu khác. 

Nçrphãi Ira lài chink 

Nq phái trã tai chInh duc phân loai mOt cách phU hçip cho mic dich thuyt minh trong Báo cáo tài 
chInh bao gôm cac nhóm: nçi phãi trà tài chInh dirçcc ghi nhn theo giá trj hçp 1 thông qua Báo cáo 
kêt qua hoat dng kinh doanh, các khoán nq phãi trã tài chInh dtrcic xác djnh theo giá trj phân bô. 
Vic phân 1°a  các khoán nçi tai chinh phii thuOc vào bàn chat và mvc  dIch cUa khoán nq tài chInh 
va dtrccc quyét djnh tai  th?ri diem ghi nhn ban dáu. 

Tai th&i dim ghi nhn ban Mu, cac khoãn nq phái trã tài chinh duqc xác djnh theo giá phát hành 
cong các chi phi lien quan tri,rc tiUp den vic phát hành nçi tài chinh do. 

Nq phãi trã tài chInh cUa Cong ty bao gem phài trà ngtrO'i ban, chi phi phài trã, phài trâ khác, vay và 
nç thuê tài chInh. 

Thuyut minh nay là môt ho phOn hçrp thành và du!crc dQc cüng vol Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NTSUC CH(1 L(%N 
S 97, dung Pham Hilu Chi, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 

BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho kS'  k toán két thüe ngày 31 tháng 03 näm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tIi chmnh (tip theo) 

Ba trfr cdc cong cy tài chinh 

Các tài san tài chlnh và nq phãi trã tài chInh &rcic bü tr& và giá trj thun s ctuqc trInh bay trên Bang 
can d6i kê toán nêu Va chi nu, Cong ty cO quyn hçp pháp thi hãnh vic bU tth the giá trj cia thrçic 
ghi nhân nay và CO dinh bü tr& trén ca sâ thun, hoc thu &rcic các tài san và thanh toán phái trà 
dong thôi. 

Dánh giá lai sau thn ghi nhân ban du  

Hin tai,  chua có quy djnh V6 dánh giá 'ai  cong c tài chInh sau khi ghi nhn ban du. 

4. Ti6n và các khoán tLrong dirong t16n 

Ti8n bao g6m tièn mat,  1i8n gfri ngãn hang không kS' han, tiM dang chuy6n. Các khoàn tung dirng 
tién là cac khoãn dâu tu ngan han  cO thi han  thu hôi hoac dáo han  không qua 3 tháng, cO khã näng 
chuyên doi d6dàng thành mOt  hrng tiM xác djnh và không CO nhi6u rUi ro trong chuyên dôi thành 
tiên tai  thii diem lap Báo cáo tài chInh. 

5. Các khoãn du tir tà chinh 

Các khoãn du ttr tài chInh cUa Cong ty th6 hin các khoàn du t.r n&n gitt d6n ngày dáo han. 

Các khoán du tir dtrçic phãn loai  là nm gui dn ngày dáo han  khi Cong ty có ' djnh và khã nang 
giü den ngày dao han.  Các khoãn du tu nm giü den ngày dáo han  bao g6m: Các khoán tièn gCri 
ngan hang có k' han,  trái phiOu, cO phiêu iru dài ben phát hành bat buOc phai mua lai tai mOt thii 
diem nhât djnh trong ttrcmg Iai. 

Các khoãn du tir n&m gitr d6n ngày dáo han  duqc ghi nhn ban du theo giá göc bao g6m giá mua 
Va các chi phi lien quan d6n giao djch mua các khoãn du ti.r. 

Thu nhp tr các khoàn du tu nm gitt d6n ngày dáo han  thrçcc ghi nhn vào doanh thu hoat dng tài 
chinh trong k5'. 

Di vài các khoân du tr nm gut dn ngày dáo han,  nM chira &rçYc 1p dr phOng phài thu khO dOi 
theo quy drnh cua phap luât, Cong ty tiên hanh danh gia kha nAng thu hôi Kin co các bang chLmg 
chäc chàn cho thây mt phân hoac toàn bO khoàn dau tu có the không thu hôi &rccc và so tOn that 
dUVC xac dinh mt cách dáng tin cy thI ton that duqc ghi nhn vào chi phi tài chinh trong kS'  và 
giãm tri'r trVc tiêp giá trj dâu tix. 

Lai/ 16 khi thanh l, nhuçing ban các khoãn du ttr nm git dn ngày cláo han  duqc ghi nhn vào 
Baa cáo kCt qua hoat dung kinh doanh trong ks'. 

6. Các khoãn phãi thu 

Các khoãn phài thu duqc trInh bay trén Báo cáo tài chinh theo giá trj ghi s6 các khoán phái thu cüa 
khách hang và phãi thu khác sau khi can tnt các khoàn dir phOng thrçic 1p cho the khoàn phãi thu 
khódôi. 

Phái thu cüa khách hang g6m các khoãn phãi thu mang tInh chat thuang mai  phát sinh tir giao 
djch có tInh chat mua - ban gifla COng ty và ngu1i mua là dcm vj dc 1p vcci Cong ty bao gOm 
các khoán phãi thu ye ti8n ban hang, phái thu tiên thi cong xây dimg các cong trInh, phài thu 
djch vi cung cap. 

- Phái thu khác g6m các khoãn phãi thu không cO tinh thtrcing mai,  khOng lien quan d6n giao 
dich mua - bàn, bao g6m cac khoan phai thu tao ra doanh thu tat chinh, nhu phai thu ia tiên 
gui, lài cho vay, cô trc và lçii nhun dtrqc chia; các khoán phãi chi h ben thfr ba duqc quyên 

Thu3'êt minh nay là ,n5t b5 phán hop thành và dzcç'c dOC cling v&i Báo cáo tài chlnh 
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CONG TY CO PHAN cAr NUOC CHCJ LUN 
S6 97, duyng Pham Hau ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNI 
Cho k' k toán kt thc ngày 31 tháng 03 nãm 2021 
Thuyt minh Báo cão  tài chInh (tip theo) 

nhn iai,  các khoán phái thu không mang tInh thuang mai.  nhu cho mixçmtài san, phãi thu v 
tin pht, bi thung, tam  crng nhân viên; các k' qu, k ctrçlc và các khoãn phâi thu khác. 

Dir phông nçi phai thu kho dôi duçc 1p cho timg khoãn nçl phãi thu dä qua han  thanh toán tr 6 
tháng trà len hoc d kiên mirc ton tht có the xãy ra t3i ngày Báo cáo tài chInh doi vdi các khoán 
ncr phãi thu chua qua han  thanh toán nhtmg Cong ty thu thp ducrc các bang chng xác djnh t chtc 
kinh th dA phá, dã ma thu tic pháp san, cIA bô trôn khOi dja diem kinh doanh; dôi tirçrng ncr dang bj 
các cr quan pháp 1ut truy th, giam git, xét xa, dang thi hành an hoc dang m&c bnh hiêm nghêo 
(có xác nhn cña bnh vin) hoäc cIA chêt hoc khoán ncr cIA thrçic Cong ty yêu cAu thi hành an 
nhixng không the thrc hin duçcc do d6i tuç1ng ncr bO trôn khOi ncri cu trü; khoAn ncr cIA &rçic Cong ty 
khyi kiên dot ncr nhung bi dinh chi giai quyt vu an Tang, giam so dir du phong phat thu kho dot 
dtrçrc hach  toán vAo chi phi quãn l doanh nghip trong Báo cáo kCt qua hoat dng kinh doanh trong 
kS'. 

7. Hang tin kho 

Hang t6n kho duçic xác djnh trên ca sO giá thp hcm gifla giá gc vâ giá trj thun có th thijc hin 
ducrc. Giá gôc hang tn kho bao gôm chi phi nguyen 4t 1iu trirc tiêp, chi phi lao dng trrc tip và 
chi phi san xuát chung, néu co, dê có duqc hang tOn kho 0 dja diem và trng thai hin tai. 

Giá gc cüa hang tn kho dixcrc xác djnh theo phiicrng pháp bInh quãn gia quyn và ducrc hach  toán 
theo phtrang pháp k khai thuOng xuyOn. 

Giá trj thu.n có th thrc hin &rçrc duçrc xác djnh bAng giá ban uOc tInh tr& các chi phi d hoàn 
thành cüng chi phi tip thj, ban hang và phán ph& phát sinh. 

8. Tài sAn c dnh h&u hInh và khu hao 

TAi sAn c6 djnh htu hInh thrçrc trinh bay theo nguyen giA trir giá trj hao mOn lAy k. 

Nguyen giA tài sAn c6 djnh htht hInh bao gm giá mua và toAn b các chi phi khác lien quan tr%rc 
tiêp dn vic dua tài sAn vào trng thai sn sang si'r dung. 

Nguyen giá tài san c6 djnh hUu hInh do tir lAm, tir xây drng bao gm chi phi xAy drng, chi phi sAn 
xuAt thrc t phát sinh cong chi phi lap dt và chay thcr (nêu co). 

Tài sAn c6 djnh hOu hInh duc khAu hao theo phuang pháp duOng thAng dira trOn thOi gian hthi ding 
trOc tinh, ci thA nhu sau: 

So nAm  

Nhà xuOng, 4t kiM trüc 25 —50 

May móc thit bj 05 — 10 

Thit bj van phOng 03 —08 

Phtrcrng tin vn tAi 06— 10 

Phtrcrng tin truyn dn 10— 30 

Khi tài sAn c6 dinh hitu hInh ducrc ban hay thanh i, nguyen giA vA giA trj hao mOn lAy k dtrqc xOa 
so và cac khoAn lAi hoc lô phát sinh do bAn hay thanh 1 tAi sAn duçrc hach  toán vào kêt quA hoat 
dng kinh doanh trong ks'. 

9. Tài sAn c djnh vô hinh và khM hao 

Tài sAn c djnh cUa COng ty thA hin ph&n mèm may tinh. 

rhuylt minh nay là mt b5 phn hqp thành và dwqc dpc cling vái Báo cáo tài chIn/i 
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CONG TY CO PHAN CAP NU1C CH1 L%N 
S6 97, dtthng Pham Hu ChI, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho kS'  k toán k& thàc ngày 31 tháng 03 näm 2021 
ThuyEt minh Báo cIotài chInh (tip theo) 

Phdn mm may tinh 

Phn mm may tInh là toàn b các chi phi ml Cong ty da chi ra tInh dn th&i dim dua phAn mm 
vào sr ding. Ph.n mêm may tInh dLrqc khau hao theo phuang phlp thrOng thäng tr 2 - 3 nm. 

10. Chi phi xây diyng co bàn dOr dang 

Chi phi xây dmg cci bàn dà dang th hin chi phi xây di,rng ca bàn các cong trinh, tài san và chi phI 
süa chüa ion tài san c6 djnh chua hoàn thành ti ngly 1p Báo cáo tli chinh. 

Chiph(xây drng co bàn cdc cong Inn/i, Iài sOn 

Chi phi xây dmg ccr bàn các cong trinh, tli san bao gm toàn b chi phi cn thi& d xây di,mg mâi, 
hoc cãi tao,  náng cIp, m& rng, lien quan den các Cong trinh, tli san phic vi cho mac  dich san 
xuát, kinh doanh ciia Cong ty cOn dà dang tai  ngly 1p Báo cáo tài chinh. 

C/i phi sfra chfra IOn Iài sOn en dIn/i 

Chi phi sCra chüa lOn tài san c6 djnh là toàn b chi phi phát sinh thirc t lien quan dn vic sira chia,. 
cái tao,.. tãi san cô djnh. Khi Cong vic sfra chIa Ian tài san c djnh hoàn thành, chi phi sra ch1ta lan 
tli san c ctjnh duçrc kêt chuyn chi phi vào két qul hoat  dng kinh doanh trong k5' (néu chi phi sfra 
ch1a lan tli san cô djnh giá trj nhô)/ chi phi sra ch1la lan tài san cé djnh duqc két chuyên vào "Tli 
san c6 djnh" khau hao theo thii gian sCr diing hthi ich (chi phi sira cha Ian tài san cé djnh giá tij Ian 
vl lien quan don nhiOu kS'  san xut kinh doanh). 

11. Chi phi trã tnroc 

Chi phi trl truâc th hin khoàn chi phi mua blo him nhân thQ cho nhân viên, chi phi gân mai vl 
thay the déng h nudc, chi phi cài tao  éng mi,tc vl chi phi khác. 

Các chi phi trl tnrâc duqc phàn b vào két qul hoat dng kinh doanh trong kS'  theo phtrcmg pháp 
thr&ng thang trong thri gian không qua 12 thang hoc mt chu kS'  san xuet, kinh doanh thông 
thi.rOng ké tir thai diOm trã trtrâc dtrqc phãn ánh vào "chi phi trl trtrâc ngân han";  ngtrçic  lai,  các chi 
phi trã trtrâc có thai han trOn 12 tháng hoc horn mt chu k' san xuât, kinh doanh thông thi.r&ng kê 
tir thai diem trl trtrâc dtrçcc phán ánh vào "chi phi trl triràc dài han". 

Các chi phi trl truâc dli han  dtrqc phân b trong khoàng th&i gian trl trizac hoc thai gian ma các 
lqi Ich kinh té tucrng rng thrçc tao  ra tr các chi phi nay nhx sau: 

-. Chi phi thay dng he nuâc djnh k5', chi: phi thay deng he téng, cái tan  ng  mac  duçc phân be vào 
két qua hoat dng kinh doanh trong k5' theo phtrang pháp thrOng thang trong th&i gian tr 2 den 3 
näm. 

- Các chi phi trl truâc dài han  khác bao gem chi phi Cong ci,i, dung cii VI chi phi sa chUa vn 
phOng lam vic, thrcic phán bô vào Két qua hoat  dng kinh doanh trong k' theo phuorng pháp 
dir?ing thng trong thri gian 2 nm. 

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

Các khoan nçi phli trl vl chi phi phIi trl dtrqc ghi nhn cho sé tién phài trá trong tirclng lai liOn quan 
den hang hóa va djch vi,i da nhn dLrçlc. Chi phi phái trI dtrcic ghi nhn dira trOn các uâc tinh hcrp I 
ye sé tièn phli trã. 

Vic phân loai các khoàn phIl trI là phIi trl ngir1i ban, chi phi phâ.i trl và phIi trl khác &cxc thrc 
hin theo nguyen täc sau: 

Thuy& mink nay là môt bôphán hç.rp thank và dzrqc dQc cimg vó1 Báo cáo tài chink 
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CONG TY CO PHAN CAP NIYOC CHV L(N 
S 97, duing Pham Hihi ChI, qu.n 5, thành pM H6 ChI Minh 
BAO CÁO TAL CHINH 
Cho k5' k toán kt thuic ngày 31 tháng 03 nàm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Phái trà ngu&i ban phán ánh các khoãn phãi trã mang tInh chat thxcmg mai  phát sinh tr giao djch 
mua hang hóa, djch vi, tài san và ngthi ban là dan vj dc 1p vdi Cong ty, bao gôm Ca CáC khoàn 
phãi trà khi nhp khâu thông qua ngithi üy thác. 

- Chi phi phãi trá dung d phan ánh các khoàn phâi trà cho hang hóa, djch vi dä nhn dtrçic tfr 
ngui ban hoc d cung cap cho ngtthi mua trong k' báo cáo nhtrng thi,rc tê chtra chi trá do chua 
Co hóa dan hoc chua dü ho sa, tài lieu k toán, duçic ghi nhn vào chi phi san xut, kinh doanh 
cUa k5' báo cáo. 

Phái trà khác phân anti các khoãn phài trá không CO tInh thuang mai, không lien quan dn giao 
djch mua, ban, cung cap hang hóa djch vi,i, bao gôm các khoãn phài trã lien quan dn chi phi tài 
chinh, nhu: cô trc va lqi thun phãi trá; cac khoàn phãi trà khong mang tinh chat thuang mi nhu 
phài trà bôi thuing, phãi trã ye các khoán BHXH, BHYT, BHTN, KPCD,... 

13. Vn chü sôr hUu và phân phi hyi nhun thun 

Ci cu vEn cM sô hfru 

V6n chU sâ hthi cüa Cong ty bao gôm: 

Vn du tu cüa chü sc hiiu di.rccc ghi nhn theo s6 thrc t da du ti.r cüa các c6 dong. 

Qu5 dAu tu phát trin duqc trich 1p tr Iqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip và dirçxc sCi 
dirng vao vic du ttr ma rng quy mô san xuât, kinh doanh hoc dâu tt.r chiêu sâu cUa Cong ty. 

Lçii nhun sau thu chira phãn phi là s lçri nhun tr các hot dng cüa Cong ty sau khi trir (-) 
các khoãn diêu chinh do áp di,ing hôi to thay dôi chInh sách M toán và diu chinh hôi to sai sOt 
trQng yêu cüa các näm tnrdc. 

PhânpháilØnhuln thun 

Lçii nhun thun sau thu thu nhp doanh nghip dLrcic chia cho các c dOng sau khi duçic Di 
hi dng cO dông phê duyt va sau khi dâ trIch 1p các qu theo Diêu l Cong ty và các quy djnh 
cüa Pháp lut Vit Nam. 

Vic phân phói Icci nhuân cho các c dông dtrçic can nhc dn các khoãn mic phi tin t n.m 
trong lqi nhun sau thuê chua phân ph& co the ánh hi.r&ng den lung tiên và khà nang chi trã cO 
tcrc nhu läi do dánh giá Lai  tài san mang di gop van, lAi do dánh giá lai  các khoãn mtc tiên t, 
các cong ci tái chInh và các khoãn mic phi tiên t 

- C trc dirçrc ghi nhn là nq phái trà khi duc Dai  hi dng C6 dông phê duyt. 

- COng ty trIch 1p các qu tir Içci nhu.n thuân sau thu thu nhp doanh nghip cüa Cong ty theo 
dè nghj cüa Hi d6ng quán trj và ducc các cô dong phé 'duyt tai  Di hi d6ng c6 dông thurng 
niên. 

) Qu5' du tu phát tri6n: Qu nay duqc trich 1p nMm ma rng hoat dng kinh doanh hoc 
dâu tir chiàu sâu cUa COng ty. 

> Qu khen thuông, phOc lqi: Qu nay duqc trich 1p nMni khen thuâng vá khuy6n khich, dAi 
ng 4t chat, dem lai  phOc lçii chung và nâng cao d?ii song 4t chat và tinh than cho cong 
nhân viên và các hoat dng xã hQi. 

14. Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang dtrçc ghi khi d6ng thi thOa mAn tht cã nm di8u kin sau: 

Thuyut minh nay là môt b5 phán hcxp thành và duçic doc cüng vol Báo cáo là! chInh 
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CONG TV CO PHAN CAP NIYOC CH(1 LON 
S 97, duàng Pham Hiu Chi, qun 5, thành ph6 H Chi Minh 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho k5' k toán k& thic ngày 31 tháng 03 näm 2021 

Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

(a) Cong ty dà chuyên giao phân ion rüi ro và lçii ich gân 1in vâi quyên sà hüu san phm hoc 
hang hóa cho ngtthi mua; 

(b) Cong ty không con nm gi quyn quãn 1 hang hóa nhu ngrOi sà hUn hang hóa hoc quyn 
kiêm soát hang hóa; 

(c) Doanh thu &rcic xác djnh tuong dM ch.c chin; 

(d) Cong ty s thu duçc lqi Ich kinh th tr giao djch ban hang; va 

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

Doanh thu cung cd'p dich vu  

Doanh thu cüa giao djch v cung cp djch v ducic ghi nhn khi kt qua giao djch do dtrçic xác djnh 
mt each dáng tin cay. Trong truOng hçrp giao djch v các djch vi1i lien quan den nhièu kS'  thI doanh 
thu duçc ghi nhn trong k' theo kêt qua phãn cong vic dã hoàn thành tai  ngày ip Báo cáo tài 
chInh. KCt qua cUa giao djch cung cp dch vii &rçc xác djnh khi thOa man tat ca bôn diêu kin sau: 

(a) Doanh thu duvc xác djnh ttrang dM ch&c chin; 

(b) Co khà nàng thu duccc lçi ich kinh t tr giao djch cung cap djch vii do; 

(c). Xác djnh duçcc ph&n cong vic d hoãn thành tai  ngày ket thüc niên dO ke toán; và 

(d) Xác djnh duçc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi de hoàn thành giao djch cung cAp djch 
viidO. 

Lâi tin gth  

Doanh thu dixçic ghi nhn khi tien iAi phát sinh trên cc sà dn tich (co tinh clan lqi trc ma tài san 
dem lai)  tr khà nang thu hôi tiên lãi không chäc chäri. 

Cd ttc và len nhuán dzto'c chia 

C t(rc và iqi nhun dixçrc chia di.rçic ghi nhn khi Cong ty dà duçc 9uyen nhn c trc hoc lqi 
nhun ttr vic gOp von. Co t(rc &rqc nhn bang cô phiêu chi theo dUi so ltrqng cô phiêu tang them, 
ma không ghi nhn giá trj cô phiOu nhn &rqc. 

15. Các khoãn giãm trà doanh thu 

Các khoãn giàm tr& doanh thu ban hang, cung cAp djch vii phát sinh trong k5' bao gm chiOt khAu 
thuccng mai,  giám giá hang ban và hang ban bj trã lai. 

Các khoan chiet khAu thuxmg mi, giám giá hang ban va hang ban bj trã Iai  phát sinh cüng k' tiêu 
thii san pham, hang hOa djch vi duc dièu chinh giãm doanh thu ciia k' phát sinh. Trong trträng 
hcrp san phâm, hang hóa, djch viii dã tiêu thi tr các kS'  trtrâc, den k' sau rnói phát sinh các khoãn 
giãm trr doanh thu thI duçic ghi nhn giâm doanh thu theo nguyen tan: nêu phát sinh truâc thri 
diem phát hành Báo cáo tài chinh thi ghi giám doanh thu trCn Báo cáo tài chInh cUa k5' 1p Báo cáo 
(ks' trtrôc), va neu phát sinh sau thi diOm phát hành Báo cáo tài chinh thI ghi giãm doanh thu cüa 
kS' phát sinh (kS' sau). 

16. Giá vOn hang ban và djch vi cung cOp 

Giá vOn ban hang va ung cAp djch vi,i là tOng chi phi phát sinh cCa hang hóa, 4t tu xuAt ban và 
djch vl,i cun cap cho. khách hang trong nám, dtrc ghi nhn theo nguyen täc phü hp vOi doanh thu 
và nguyen täc then trQng. 

Thuyé't minh nay là iii5t b5 phn hcrp thành và dz4-çc dQc cling vói Báo cáo tài chlnh 
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CONG TV CO PHAN CAP NUOC CIIV L(N 
S 97, du&ng Phm Hu Chi, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CHiNH 
Cho kS'  k toán kt thüc ngày 31 thang 03 näm 2021 
ThuyEt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo) 

17. Chi phi 

Chi phi là nhUng khoân giàm lçii ich kinh t diiçic ghi nhn tai  thai dim giao djch phát sinh hoc 
khi co kha näng tuang doi chic chän sê phát sinh trong tucing lai không phãn bit da chi tin hay 
chua. 

Chi phi duçc ghi nhn theo thrc t phát sinh trén nguyen tc phü hçp vâi doanh thu trong k5'. Trong 
fruing hcip nguyen tAc phii hcp xung dt vth nguyen tAc thin trong, chi phi dtrcic ghi nhn can c(r 
vào bàn chit và quy djnh cüa các chuân mirc k toán dê bão dam phàn ánh giao djch mt cách trung 
thi,rc, hçip l. 

18. Thud 

Thu thu nhp doanh nghip th hin t6ng giá tn cCa s thu phai trã hin tai  và so thuO hoAn 1i. 

SO thu hin tai  phài trà duçic tInh dua trên thu nhp chju thuO trong närn. Thu nhp chju thuO khác 
vol lçii nhun thuân di.rcic trInh bay trên Báo cáo kOt qua hoot dng kinh doanh vi thu nhp chju thuO 
không bao gm các khoãn thu nhp hay chi phi tinh thuO hoc duçc khâu trr trong các näm khác 
(bao gôm Ca lô mang sang, nêu co) va ngoài ra không bao gôm các chi tiêu khong chju thuê hoc 
không duçic. khâu trir. 

Vic xác dlnh  thuO thu nhp cUa Cong ty can c(r vào các quy cljnh hin hành vO thuO. Tuy nhiên, 
nhcrng quy djnh nay thay dôi theo t&ng th&i kS'  và vic xác djnh sau cüng ye thuO thu nhp doanh 
nghip tu' thuc vao kOt qua kiém tra cUa cci quan thuê cO thâm quyen. 

Theo biên bàn kOt 1un thanh tra thuO sO 1757/KL-CT ngày 14 tháng 12 näm 2015 thI tr k5' tinh 
thuC nAm 2009, Cong ty sê &rçic ap dung ru dAi thuê thu nhp doanh nghip theo quy djnh tai 
Thông tu 130/20081TT-BTC ngày 26 tháng 12 nam 2008 cUa Bô Tài Chinh cho th&i gian con 'ai. 
Do dOn hOt k' tinh thuO nám 2008, Cong ty dA hêt thii gian mien thuO theo Thông tu sO 
134/2007/Tr'-BTC nen mrc tru däi Cong ty dtrçcc huOng ci,i the nhtr sau: Thuê suât 10% tr näm 
2009 dOn näm 2021; giãm 50% sO thuO thu nhp doanh nghi phài np trong 9 näm tinh tr nàm 
2009. Näm nay Cong ty da hOt dtrçic htrOng tru dai giám 50% so thuO thu nhp doanh nghip. 

ThuO thu nhp hoãn iai  dtrcic tinh trCn các khoàn chênh 1ch gi0a giá tn ghi sO và ca sâ tinh thuO thu 
nhp cUa các khoàn mi,ic tài san hoc cong nq trOn Báo cáo tài chinh va duqc ghi nhn theo phucmg 
pháp Bang can dOi Ice toán. ThuO thu nhp hoàn lai  phài trà phai dtrcc ghi nhn cho tAt cá các khoán 
chênh 1ch tm thii cOn tài san thuêthu nhp hoan lal chi duqc ghi nhn khi chäc chàn cO dU iqi 
nhun tinh thuO trong ti.rcmg lai áê khâu trir các khoân chênh 1ch tm thOi. 

ThuO thu nhp hoàn lai ducc xác djnh theo thuO suAt dr tinh s áp di,ing cho nãm tài san duçic thu 
hOi hay nq phà.i tnã duçic thanh toán. ThuO thu nhp hoãn 13i di.rçic ghi nhn vào Báo cáo kOt qua 
hoat dng kinh doanh trir trtrng hp khoàn thuO dO có lien quan dOn các khoãn mic dwqc ghithang 
vào von chU sO hüu. Tnong tnrOng hp do, thuO thu nhp hoAn Iai  cCng dtc ghi thäng vào von chO 
sO hu. 

Tài san thuO thu nhp hoàn lai va nci thuO thu nhp hoan Iai  phái trà dtrçcc bà trir khi Cong ty cO 
quyOn hçrp pháp dO bO trr gi0a tài san thuO thu nh, hin hành vOi thuO thu nhp hin hành phãinp 
và khi các tãi san thuO thu nhp hoän 13i và nq thue thu nhp hoan Ii phài trã lien quan tOi thuê thu 
nhp doanh nghip thrçic quãn 1 bOi cüng mOt  ca quan thuO và Cong ty có dr djnh thanh toán thuC 
thu nhp hin hành tren ca sO thun. 

Các loai thuO khác dtrc,c áp dung theo các 1ut thuO hin hành ti Vit Nam. 

Thuye!t minh nay là m3t b5 ph4n  hc,p thành và dwqc dQc cling v&i Báo cáo íàí chin/i 
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CONG TY CO PHAN CAP NU(IC CH( LON 
S 97, &thng Phm Hu Chi, qun 5, thành pb6 H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán kt thc ngày 31 tháng 03 nAm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tLp theo) 

19. Läi trên c phiu 

Läi ca bàn trOn c6 phiéu dtrçic tInh b&ng cách chia lcci nhun hoc l phân b6 cho c dông sâ hilu c 
phiéu pho thôn cUa COng ty sau khi trIch 1p  qu khen thuâng, ph(ic lcti cho so lucrng blnh quân 
gia quyên cüa so c6 phiu ph thông dang hxu hành trong ks'. 

Lài suy giâm trên c phiu &rçcc xác djnh bang each ctièu chinh lçri nhu.n hoc 1 phân b cho c 
dong sà hthi c6 phiu phô thông cüa Cong ty (sau khi trich 1p qu khen thuàng, phüc lcii) và s 
bInh quân gia .quyèn co phiêu pho thông dang hiu hành do ãnh htthng cUa các cô phiu phô thông 
tim nang có tác dng suy giàm dê tinh lài suy giâm trên c6 phiu. 

20. Các ben lien quan 

Các ben &rc coi là ben liOn quan cUa Cong ty nu mt ben cO khã näng, trrc tip hoe gián tip, 
kim soát ben kia hoe có ành hi.râng dáng kê dôi vâi ben kia trong vic ra quyOt djnh các chInh 
sách tài chinh và hot dng. Các bOn cüng thrqC xem là ben lien quan cUa Cong ty neu cüng chju sr 
kiOm soát chung hay chju ãnh hi.râng dáng kê chung. Các bOn liOn quan cO th là các cong ty hoc 
các cá nhãn, bao gm Ca các thành viOn gia dInh than cn cCa cá nhân duçic coi là liOn quan. 

Trong vic xem xét mÔi quan h các bOn liOn quan, bàn ch&t cUa mM quan h dtrçic chü trçng nhiu 
hn hinh tMrc pháp l. 

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC luloAN MVC  TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI 
KE TOAN 

Don vj tinh: VND 

1. Tin và các khoãn tuong throng tiên 

31/03/2021 01/01/2021 
Tinmät 41.021.376 3.768.754 

Tin gl'ri ngân hang 5.243.481.841 26.481.830.320 
Cãc khoàn tuang thnmg tin (i) 

Cong 5.284.503.217 26,485,599.074 

2. Dãu tu tài chinh 

31/03/2021 01101/2021 

Giá gc Giá trj ghi s  Giá g6c Giá tr! ghi so 
DAu tu' näm giU 
dn ngãy dáo hn 

a) Ngnh9n(1) 108.492.479.169 108.492.479.169 114.519.857.076 114.519.85Z076 C 

Tin gth co k' hn 108.492.479.169 108.492.479.169 114.519.857.076 114.519.857.076 
- Ngdn hang 
TMCP Sal Gôn 97.920.097.709 97.920.097.709 85.811.250.116 85.811.250.116 
- Ngdn hang Nong 
nghip và Phát 
triên Nông thôn 
VietNam 10.5 72.381.460 10.572.381.460 28.708.606.960 28.708.606.960 

Thuyii minh nay là m5: b5 phan  hap thành và dwqc dQc cimg vái Báo cáo ài chinh 
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8.174 .460.4 16 12.3 16.959.482 

32.257.330.596 4.778.319.383 3 1.550.380.342 4.778.319.383 

316.748.764 

 

282.284.982 

   

40. 748.539.776 4.778.319.383  44.149.624.806 4.778.319.383  

CONG TY CO PHAN CAP NIfC CHq LN 
S 97, 4uing Phm Hüu ChI, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho k' k toán kM thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2021 
ThuyM niinh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

b) Dàihin 8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 
Các khoán dâu 
ttx khác 

8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 

Cong 108.500.809.169 108.500.809.169 114.528.187.076 114.528.187.076 

(i) Khoân tin gui kS' han 6 thang cUa Ngân hang TMCP Sài Gôn vâi lAi suM tfr 5,6% - 6,2%! näm va 
Ngân hang NN va PTNN Vit Nam vôi lAi suât tu 3,7% - 4,1%! näm 

3. Phãi thu ngn han cüa khách hang 

  

 

3 1/03/2021 

 

01/01/2021 

 

Giá tn Du phông 

 

Giátrj Dçrphông 
Tng Cong ty Cp 
nuâc Sài Gôn 
Các •khãch hang lien 
quan den djch vii cung 
cap rniâc 
Các khách hang lien 
quan den djch vi. khác 
Cong 

Trong do phãi thu cüa khách hang là các ben lien quan 
31/03/2021  

Giá trj Dir phOng  
01/01/202 1 

Giá tr Dir phông 
Tng Cong ty Cp 
niroc Sài Gôn 
Cong 

8.174.460.416 

 

12.316.959.482 
8.174.460.416 

 

12.316.959.482 - 

    

     

4. Trã truó'c cho nguôi ban ngàn han 

31/03/2021 01/01/2021 
Cong ty TNHH DTXD - Cp Thoát Ni.râc & MOi 
Triring WASEEN 582.520.039 
COng ty TNHH XD Hng Dang 391.328.584 391.328.584 
COng ty CP Tu Vn XD C&p Nucc 111.342.205 65.430.760 
COng ty TNHH Bão Ph6 Nam 465.275.343 465.275.344 
COng ty TNI-IH Hal Hoàng Duang 685.924. 134 685.924.137 
Cong ty TNHH MTV CN Dng Tam Ding Tin 542.425.138 542.425.138 
Cty ThHH san XuM & XD Nhân Vit 534. 83 7 .3 77 534.837.377 
Cty Bão Vit Nhân Th9 Sài Gôn 856.800.000 
ctycPxayDirngS65 2.750.592.784 
Các khách hang khác 734.556.496 807.205.981 
Cong 7.655.602.100 3.492.427.321 

Trong do trã tru*c nguOi ban là các ben lien quan 

COng ty CP Tir Vn XD Cp Nuàc 111.342.205 65.43 0.760 

Cong 111.342.205 65.430.760  

Thuyii minh nay là mt bô phán hcrp thành và dtrQc doc ding v&i Baa cáo ài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC Cll1 LON 
S 97, duôngPhm Hu Chi, qun 5, thành phó H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho kS'  k toán k& thüc ngày 31 tháng 03 nAm 2021 
Thuyt mink BIo cáo tài chInh (tip theo) 

5. Các khoãn phäi thu khác 

31/03/202 1 01/01/2021 
Giá trj Dir phông Giá tr Dir phông 

a)  Phãi thu ngn hn khác 4.076.615.987 - 5.013.101.467 
Phài thu ye khoãn cho muon 
4t tu 3.419.187.3 19 2.575.112.457 

Di.r thu lài tièn gâi có kS'  hn 262.645.829 2. 179.061. 126 

Phãi thu khác 249.382.839 258.927.884 

Tam (xng 145.400.000 

b)  Phãi thu dãi hn khác 8.292.634 8.292.634 

K qu5 dài hn 8.292.634 8.292.634 

Cong 4.084.908.625 5.021.394.101 

6. N9' xu 

 

31/03/2021 

 

01/01/2021  
Giátrjcó 

Giá gc th thu hi Du' phông Giá g6c Giátrjcó 
A 1. the thu hoi Du phông 

Phãi thu ngn 
hn khách hang 6,911,352.435 2,133,033.052 4,778,319.383 6.911.352.435 2.133.033.052 4.778.319.383 

Cong 6.911.352.435 2.133.033.052 4.778.319.383 6.911.352.435  2.133.033.052 4.778.319.383 

Thuyt minh thông tin v các khoan n xu 

Các khoán n xu lien quan các khoãn phãi thu cUa khách hang ban hang d qua hn thanh toán tfr 
6 tháng trâ len, hoc cac khách hang khó c6 khã näng thanh toán, nhu khách n dä lam vào tInh 
trng phá san, hoc dang lam th tiic giãi the, mat tIch, bO trôn và các trung hqp kho khän ttrang 
tsr. 

- Không có khoán tin pht, phãi thu v li trá chm,... theo hçip dng phát sinh t'r các khoân nç qua 
han nhung không dtrccc ghi nhn doanh thu. 

- Giá trj có th thu hi cüa cac khoàn nçi xu diiqc xac djnh bang giá g6c trr di dr phông dà trIch 1p. 

7. Hang ton kho 

31/03/2021 01/01/2021 
Giágc Diyphông Ciãgc Drphông 

Nguyen Iiu, 4t 1iu 16.133.999.383 15.864.354.999 

Cong 16.133.999.383 15.864.354.999 

ThuyEt minh nay là môt b5 phán hop thành và a'ztcrc doc càng vol Báo cáo tat chInh 
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CONG TY CO PIIAN CAP NIJOC CH LUN 
St 97, dixing Phm Hüu Chi, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k5' ké toán kt thüc ngày 31 thang 03 näm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tà chInh (tip theo) 

8. Chi phi trä truóc 

31/03/2021 01/01/202 1 

a)  Chi phi trá triróc ngn hn 2.889.762.343 4.483.164.654 
Cong ct dung ci 2.473.869.843 2.650.136.654 

Bão him nhán thQ cho nhãn viên 364.000.000 1.750.000.000 

Chi phi djch vi,i khác 5 1.892.500 83.028.000 

b)  Chi phi trã triróc dài hn 66.034.235.32 1 67.890.350.135 
Chi phi sCra ch0a van phông 583.486.338 737.645.342 

Gân dng h rnrâc theo ND 117 14.502.874.220 16.635.417.917 

Thay ding h ntrâc 42.787.967.526 41.833.329.689 
Chi phi cái tao  ng miic phic viii CTTN, thay dông h 
tong 8.159.907.237 8.683.957.187 

Cong 68.923.997.664 72.373.514.789 

Thuyt minh nay là mç51 bç5 ph4n  hqp thành và dwc,c d9c cüng vbi Báo cáo tài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP N1J(C CHQ L(N 
s6 97, du.ing Pham Hüu ChI, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k toán kM thüc ngày 31 tháng 03 nãm 2021 
Thuy& minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

9. Tài san c dinh hiru hInh 

Khoán muc 

Nguyêngiá 

Nhà cüa, 
4t kin trác 

May móc 
thiM bi 

PhLrong tin vn tãi, 
truyn dn ThiM b van phong Cong 

01/01/2021 29.216.! 48.586 5.134.521.315 740.454.481.427 19.091.204.715 793.896.356.043 
Tang trong kS' 277.150.000 1.830.354.577 2.107.504.577 
Muatrongk - 277.150.000 277.150.000 
DdutwXDCBhoànthành - 1.830.354.577 - 1.830.354.577 
Giãmtrongk' 28.856.024 28.856.024 
Thank , nhwung ban - 
Giám nguyen giá theo Quyét loan - 28.856.024 28.856.024 
31/03/2021 29.216.148.586 5.411.671.315 742.255.979.980 19.091.204.715 795.975.004.596 

Giá tr hao mon Iuy k 
01/01/2021 2.915.669.702 1.517.685.367 569.153.288.976 16.515.741.89! 590.102.385.936 
Tang trong kS' 146.382.621 389.411.157 11.120.905.203 343.867.598 12.000.566.579 
Khcfu hao trong k3 146.382.621 389.411.157 11.120.905.203 343.867.598 12.000.566.5 79 
Giám trong k' 
Thanh Ii', nhung ban - 
31/03/202! 3.062.052.323 1.907.096.524 580.274.194.179 16.859.609.489 602.102.952.515 

Giá trj cOn 1i 
01/01/2021 26.300.478.884 3.616.835.948 171.301.192.451 2.575.462.824 203.793.970.107 
31/03/2021 26.154.096.263 3.504.574.791 161.981.785.801 2.231.595.226 193.872.052.081 

Nguyen gid tài san cá din!: d khu hao ht v.In cèn sâ' dung, c/ii tii: 

01/01/2021 623.466.486 341.795.798.335 13.216.435.029 355.635.699.850 
31/03/2021 623.466.486 356.265.015.785 13.332.905.029 370.221.387.300 

  

Thuyet mink nay là môt ho phdn hop thành và dwcc doc cüng vái Báo cáo tài chink 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON 
S 97, di.thng Pham Hu ChI, qu.n 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHNH 
Cho k' k toán kt thác ngày 31 tháng 03 nãm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh  (tip theo) 

10. Tài san c dinh vô hInh 

Nguyen giá 

Phn mm Quán 1 Cong TSCD vô hInh 

01/01/2021 6.666.544.666 6.273.444.666 

Tang trong k' 

Mua trong kS' 

Giámtrongk' - 

31/03/2021 6.666.544.666 6.666.544.666 

Giá tn hao mon IQy k 

01/01/2021 5.801.158.663 5.801.158.663 

Tang trong k' 149.075.667 149.075.667 

Khôu hao trong k5 149.075.667 149.075.667 

Giãm trong kS' 

31/03/2021 5.950.234.330 5.950.234.330 

Giá tn cOn Iai 

01/01/2021 865.386.003 865.386.003 

31/03/2021 716.310.336 716.310.336 

Nguyen giá cüa tài san c djnh da khâu hao ht nhung van cOn sü' dung: 

01/01/2021 5.074.186.666 5.074.186.666 

31/03/2021 5.074.186.666 5.074.186.666 

11. Täi san do dang dài hn 

31/03/2021 01/01/2021 

Xây dyng co ban dO dang 3.853.457.960 4.636.581.341 

Cong trInh di di dixäng ng 579.956.842 579.956.843 

Cong trInh chng that thoát ntrâc 640.874.743 695.022.283 

Cong trInh cal to ông mvc 1.707.748.865 1.674.337.290 

CôngtrInh dutiing cái 7.004.108 218.721.998 

Cong trInh phát trin mng Iithi 9 17.873.402 1.468.542.927 

Cong 3.853.457.960 4.636.581.341 

Thuyet minh nay là môt b phán hctp thành và du'c dQc cling vái Báo cáo tài chlnh 
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CONG TY CO PHAN CAP NU(1C CHV L(N 
S 97, dtthng Pham Hu Chi, qun 5, thành ph H6 CM Minh 
BAO CÁO TA! CHfNH 
Cho k' ké toán kt thiic ngày 31 thang 03 nàm 2021 

Thuyk minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

12. Phái trã ngu'bi ban ngän hn 

3 1/03/202 1 01/01/2021 

Cia tn 
So có khá 

nAng trâ nq Cia trj 
S có khi 

nAng trã ncr 

Tang Cong ty Cp 
Ntrâc Sài GOn 89.216.230.719 89.216.230.719 123.215.656.252 123.215.656.252 
Cong ty C? DT XD 
K' Nguyen 1.028.746.763 1.028.746.763 1.003.194.321 1.003.194.321 
Cong ty C? Cong 
ngh BáchVit 1.780.014.500 1.780.014.500 
CongtyCophân 
Xây Dmg s6 5 1.0 18.299.894 1.018.299.894 

Cty TNHH P.T.P 4.535.300.000 4.535.300.000 
COng ty TNHH 
DTXD CTN & Môi 
Tnr&ng WASEEN 1.321.011.627 1.321.011.627 
COngtyCPTtrV.n 
XD CT Giao Thông 
Cong Chánh 77.961.075 77.961.075 91.594.012 9 1.594.012 
Nhà cung cp khác 2.279.722.269 2.279.722.269 2.294.260.429 2.294.260.429 
Cong 97.137.960.826 97.137.960.826 130.724.031.035 130.724.031.035 

Trong tló phãi trã ngirOi ban là ben lien quan 

• Tong Cong Ty Cap 
Ntrrc Sal COn 
Cong ty CP Ttr Vn 
XD CT Giao Thông 
Cong Chánh 

Cong 

31/03/2021 01/01/2021. 

Giá trj 
S cO kbã 

näng trã nq Giátrj 
S có khá 

nng trã nor 

89.216.230.719 

77.961.075 

89.216.230.719 

77.961.075 

123.2 15.656.252 

9 1.594.012 

123.2 15.656.252 

91.594.012 

89.294.191.794 89.294.191.794 123.307.250.264  123.307.250.264 

13. NgirOi mua trá tin trirOc ngän hn 
3 1/03/202 1 01/0 1/202 1 

Tam thu chi phi thi& k 6ng nganh 57.500.000 59.511.043 

Tin nuâc chira giái trách 9.453.658.267 14.702.849.459 

Các khách hang khác 297.782.283 2.377.582.114 

Cong 9.808.940.550 17.139.942.616 

Thuyt minh nay là mçt b5 phin hcp thành và dzic dQc cling iói Báo cáo àí chlnh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIT(JC CHQ LUN 
S 97, dthng Pham Hiiu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAI CHLNH 
Cho kS'  k toán k& thüc ngày 31 tháng 03 nãm 2021 
Thuyt minh BIo cáo tài chinh (tip theo) 

14. Thus và các khoãn phãi np Nba niróc 

Chi tiêu 
Thué Giá tr gia tAng ni 

01/01/2021 S phãi np So dä np 31/03/2021 

dja 14.960.202.625 14.960.202.625 
Thu thu nhp doanh 
nghip 1.988.899.132 1.587.806.659 2.875.228.430 701.477.361 
Thus thu nhp cá nhân 212.600.939 1.530.805.908 2.041.358.819 (297.951.972) 
Tin nhà dat,. tin thuê 
dat 295.117.200 295.117.200 
Các Ioai thua khác 3.000.000 3.000.000 
- Thul mon bài 3.000.000 3.000.000 
Phi báo v môi truYng 11.897.673.929 27.445.892.748 26.52 1.565.155 12.822.001.522 
Cong 14.099.174.000 45.822.825.140 46.401.355.029 13.520.644.111 

15. CM phi phãi trã ngan hn 

31/03/2021 01/01/2021 
Trich trLrâc chi phi thuê thrc hin các cong trInh 
phát triM mng ltrài 6ng nuôc nghim thu nhtmg 
chua quyat toán. 

817.373.752 1.114.023.741 

TrIch tru.râc chi phi gn dMg h nisâc theo nghj 
djnh 117 1.109.788.597 661.041.904 

Trich truâc chi phi sCra be, TLMD scra be, nâng dri 
DHN (TK 6272,1543) 

898.070.122 4.059.933.951 

Thu lao HOi  d6ng quãn trj 238.678.695 2 16. 178.695 
Chi phi LAi vay 378.379.013 440.715.666 

.Trich fruc chi phi thuê tài san 10.349.882.880 

Chi phi khác 1.361.409.000 3 12. 191.801 

Cong 15.153.582.059 6.804.085.758 

16. Phãi trã khác 

a) Phãi trã ngn hn khác 4.974.547.907 5.028.294.609 
Cong ty TNHH MTV CT Giao Thông Cong Chánh 30.000.000 30.000.000 
Kinh phi cong doàn, .các khoãn bão hiam phãi np 9.196.194 9.196.194 
Nhnk qu báo lAnh thirc hin hçcp ding 3.593.025.586 3.753.557.856 
Phi bão v môi tnr?mg &rçYc gifl 1i da chi 32.0 18.864 
C t(rc phãi trã cho c dOng 1.273.335.468 1.198.568.759 
Các khoán phài trá khác 36.971.800 36.971.800 

b) Phãi trã dài hn khác 10.199.905.071 10.630.692.497 
Phãi trã khách hang du tr Mg cái gan dMg ho 
nuac 10.199.905.071 10.630.692.497 

Cong 15.174.452.978 15.658.987.106 

Trong dO phái trá khác là hen lien quan 
Cong ty TNHH MTV CT Giao Thông Cong Chánh 30.000.000 30.000.000 

Cong 30.000.000 30.000.000 

Thuy1 minh nay là mt b5 phn hçip ihành và dwqc dc cüng vái Báo cáo tài chin/i 
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01/01/2021 Trong uäm 31/01/2021 

Cia tn 
So có khä 

näng trá n Tang Giám 
Két chuyên flQ.  

dãi han Cia ti! 
So có kha 

näng trä 119 

7.993.845.921 7.993.845.921 - 1.970.720.000 8.471.620.363 14.494.746.284 14.494.746.284 

5.538.880.000 5.538.880.000 - 1 .384.720.000 553 8.880.000 9.693.040.000 9.693040.000 

2.454.965.921 2.454.965.921 586.000.000 2.932.740.363 4.801.706284 4.801.706.284 

44.299.870.692 44.299.870.692 3.450.000.000 - (8.471.620.363) 39.278.250.329 39.278.250.329 

23634.238.366 23.634.238.366 - (5.538.880.000) 18.095.358.366 18.095.358.366 

20.665.632.326 20.665.632.326 3.450.000.000 - (2.932.740.363) 21.182.891.963 21.182.891.963 

52.293.716.613 52.293.716.613 3.450.000.000 1.970.720.000 - 53.772.996.613 53.772.996.613 

a) Vay và nq thuê tài chInh 
ngän han 
Vay dài hn Ngãn hang 
NN&PTNT den han trã (i) 
Ngân hang TMCP Ngoai 
Thucmg Vit Nam - Chi 
nhánh Sài Thành (ii) 
Vay và nq thuê tài chInh 
dài ham 

Ngân hang NN&PTNT (i) 
Ngân hang TMCP Ngoi 
Thucmg Vit Nam - Chi 
nhánh Sài Thãnh (ii) 

Cong 

b) 

CONG TV CO PIIAN CAP NIC. CH1 LON 
So 97, dLthng Phm Hu ChI, qun 5, thành ph6 HO Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 

Cho kS'  k toán k& thüc ngày 31 tháng 03 nãm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tat chInh tip theo) 

17. Vay Va nc tài chInh 

(i) Vay dài han  Ngãn hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cho L6n 
Hçp dông tin djng : So 6220-LAV-2017.01235/HDTD ngày 30 ngày 11 tháng 2017. 
SO ti&i cho vay : 43.800.000.000 VND. 
Thi gian cho vay : 8 näm (kê tr ngày giài ngân). 
Thi gian an han : 1 näm . 
Lâi suât cho vay : 7,5%! näm trong 12 tháng dáu kê tr ngày giãi ngân dâu tién, diêu chinh theo k' han  6 tháng/ lan hoc theo quy djnh cCa Ngân hang Nhà nuóc. 
K' thanh toán nii gôc : Trà dêu hang qu, cCng k' vài nç lâi, quy djnh ci the trong trng giây nhn na. 
K' thanh toán 1i : Này 20. hang qu' (20/1, 20/4, 20/7 và 20/10). 
Muc dich sir dung von vay Dâu tir thay mn ông muc trOn dia ban Quan 5, Quan 6, Quan 8 cho 16 dir an dà co Quyêt dinh phé duyêt Bao cao kinh tO - k thuat 
Tài san dam bào Tài san hInh thành tir von vay là He thông dirxng ông cap nithc và các tài san có liOn quan do Agribank - Chi nhánh Chq LOn tài trq theo 

Hçip dông the chap tài san hinh thành trong tuang Iai so 6220-LCL-2017.01008/HTTL ngày 16/10/2017. 

ThuyEl minh nay là m5t bô phan hop thành và dw.rc dQc càng vái Báo cáo tài chink 
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CONG TY CO PHAN CAP NU(%C CH( L(N 
s6 97, dtthng Phm Hu ChI, qun 5, thành ph H CM Minh 
BAO cÁo TAL CHfNH 
Cho k' ké toán két thüc ngày 31 tháng 03 nm 2021 
Thuyét minh BIo cáo tài chinh (tiép theo) 

(ii) Vay dài hn Ngán hang TMCP Ngoi Thtrcmg Vit Nam - Chi nhánh Sài Thành 

Hcip ddng tin dung 
s6 tièn cho vay 
Thxi gian cho vay 
Thii gian an hn 
LAi suAt cho vay 

K5' thanh toán nçi göc 
K' thanh toán lAi 
Mi,ic dich sCr diing v6n vay 

Tài san dam bão 

Hcxp dc5ng tIn dung 
s6 tièn cho vay 
Th&i gian cho vay 
Thii gian an hn 
LAi suát cho vay 

K' thanh toán nçi gc 
K5' thanh toán läi 
Miic dich sr di1ing von vay 

Tài san dam bão 

Hc,p dng tin dung 
s6 tin cho vay 
Thii gian cho vay 
Thii gian an hn 
Läi suit cho vay 

K thánh toán nç gôc 
K thanh toán lAi 
Mic dIch sCr ding von vay 

Tài san dam b 

Hctp dng tIn dyng 
Stiànchovay 
Thri gian cho vay 
Thii gian an han 
LAi suit cho vay  

S60017/TD3.TC/19CDngày 01 ngày 10 tháng 2019. 
38.000.000.000 VND. 
120 tháng (k t& ngày giãi ngân). 
1 nAm. 
7,5%! nm trong 12 tháng dâu kê tfr ngày giái ngân dau tiên, 

chu kS'  diu chinh lãi suát 03 tháng/ lan. 
3 tháng/k$', quy djnh cii th trong tmg gi&y nhn nç. 
Này 26 hang tháng. 
Dau ttr dir an thay mi 6ng miic tai  dja bàn Quân 5, Qun 6, 

Quân 8 TP. Ho ChI Minh do COng ty lam chO du tu. 
KIiông có. 

S6 0002/TD3. TC/2OCD ngày 08 ngày 6 tháng 2020. 
1.339.000.000 VND. 
120 tháng (ké tr ngày giãi ngán). 
1 nm. 
9,2%! nm trong 12 tháng dâu kê tfr ngày giái ngân dâu tiên, 

chu kS'  diêu chinh IAi suit 03 tháng! lan. 
3 tháng/k', quy djnh ci th trong tirng giAy nhn nq. 
Này 30 hang thang. 
Dau tu thay mâi ng mvc  näm 2020 thuc dja bàn Phu?ing 4, 

5, 8, 9, 10 Quân 8, TP. H ChI Minh do Cong ty lam chü dâu tu. 
Tài san hInh thành tr vn vay, hqp d6ng the chép s6 

0197/2020!STN-HDTC ngày 08/06!2020 

S6 0004/7'D3. TC/2OCD ngày 12 ngày 8 thang 2020. 
4.343.000.000 VND. 
120 tháng (ke fir ngày giài ngân). 
1 näm. 
9,2%! nAm trong 12 tháng dAu kê fir ngày giãi ngân dâu tiên, 

chu k5' diêu chinh lAi su&t 03 tháng/ 1.n. 
3 tháng/k', quy djnh ci the trong firng giAy nh.n nq. 
Này 30 hang tháng. 
Dau tu thay mâi 6ng mvc  näm 2020 thuOc dja bàn Phtrmg 16 

Qu.n 8, TP. H ChI Minh do Cong ty lam chU d&u tu. 
Tài san hinh thành fir vn vay, hçxp dông the chep s 

0295/2020!STN-HDTC ngày 12!08/2020. 

Scf 0006/TD3. TC/2OCD ngày 21 ngày 12 tháng 2020. 
1.310:000.000 VND. 
120 tháng (ké fir ngày giái ngân). 
1 näm. 
8,2%! näm trong 12 tháng deu ke fir ngày giài ngân dAu tiên, 

Thuyit minh nay là môt bç ph2n hçrp ihành và du!qc doc cling vái Báo cáo zài chIn/i 
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CONG TV CO PHAN CAP NIYOC CH LO 
S 97, ththng Pham Hu ChI, qu.n 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAT CHINH 
Cho k' k toán kt thic ngày 31 tháng 03 näm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh  (tiêp  theo) 

chu k' diu chinh lài suit 03 thángl 1n. 

KS' thanh toán na gc 3 tháng/k5', quy ijnh cii th trong trng giy nhn nç. 
K5' thanh toán 1i : Ngày 30 hang tháng. 
Miic dich si dung von vay : Dâu ttr thay rnôi ông miic näm 2020 thuc dja bàn Phtxàng 16 

Qun 8, TP. Ho Chf Minh (Dcit 2) do Cong ty lam chci dáu tis. 
Tãi san dam báo bàn bô tài san hinh thành tà di,r an Dâu tu thay mâi ông mic 

nàm 2020 thuôc dja bàn Phu?ng 16 Qun 8, TP. Ho ChI Minh 
(Dot 2) theo Hçp dông the chap tài san so 068 1/2020/STN-
HDTC ngày 21 tháng 12 näm 2020. 

Khoãn vay dài han  Ngân hang Nông nghiêp và Phát trin NOng thôn và Ngân hang TMCP Ngoi 
Thixang duçtc hoàn trã theo ljch biêu sau: 

31/03/2021 01/01/2021 

Trong yang i nàm 8.47 1 .620.3 63 7.993.845.921 

Tir nãm thr 2 dn nm th(r 5 33.980.479.819 32.3 85.745.667 

Sau 5 näm 11.320.896.431 11.914.125.025 

Cong 53.772.996.613 52.293.716.613 
Trir: so phai trà trong vOng 12 tháng (thrcc 
trInh bay a phân ng ngän han) (8.471.620.363) (7.993.845.921) 

S phãi trä sau 12 tháng 45.301.376.250 44.299.870.692 

18. Qu khen thlthng phüc I9i 
Ti ngày 01 

tháng 01 
Trich Ip các qu5 

tü IQ'i nhuân 
Chi qu5 TAng! (CiAm) khác trong hAm 

Ti ngAy 31 
thAng03 

Nám trutc 
Qu khen thuOng 1.861.568.201 4.138.666.746 3.671.389.000 713.220.000 3.042.065.947 
Qu5' phitc Içii 2.5 87.560.396 4.842.147.899 3. 101.818 .925 (700.000.000) 3.627.889.370 
Qu5 thuOng Ban 
quán I, diêu hành 74.483.726 361.778.400 361.778.400 74.483.726 

Cong 4.523.612.323 9.342.593.045 7.134.986.325 13 .220.000 6.744.439.043 

Nãm nay 
Qu5 khen thuOng 3.042.065.947 - 3.279.650.000 640.000.000 402.4 15.947 

Qu' phi1c 1i 3.627.889.370 - 2.447.115.000 (600.000.000) 580.774,370 
Qu' thuâng Ban 
quàn 1, diêu hành 74.483.726 74.483.726 

Cong 6.744.439.043 - 5.726.765.000 40.000.000 1.057.674.043 

Thuyé't nzinh nay là môt b3 phán hop thành và dztçic d9c cIrng vói Báo cáo tài chInh 
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CONG TY cO PHAN CAP NIJOC CHq L(N 
Si 97, duông Pham Hu Chi, qun 5, thành ph HChI Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán k& thuic ngày 31 tháng 03 nAm 2021 
Thuyt minh Báo cáo. tài chInh (tip theo)  

19. V6n chü s& hftu 
. .. . Bang doi chieu bien dçng cua von chu so hun 

Von dãu ttr cüa chü 
so h&u 

Quy du tu phát 
triên 

Lçri nhuân sau thud 
chra phán phi c' 

01/01/2020 130.000.000.000 63.849.723.527 26.493.506.769 220.343.230.296 
LAi trong nàm truâc 27.955.441.891 27.955.441.891 

TrIch 1p các qu DTPT — DPTC 

TrIch Ip qu khen thu?ing, phOc lçyi (9.342.593.049) (9.342.593.049) 

Chia C6 tcrc trong nàm tnrâc - - (13.650.000.000) (13.650.000.000) 

31/12/2021 130.000.000.000 63.849.723.527 31.456.355.611 225.306.079.138 

01/01/2021 130.000.000.000 63.849.723.527 31.456.355.611 225.306.079.138 

LAitrongnãm nay - - 6.940.509.889 6.940.509.889 

TrIch 1p các qu5 DTPT — DPTC 

TrIch Ip qu khen thuông, phOc lçii 

Chia c6 tfrc trong näm nay - - - 

31/03/2021 130.000.000.000 63.849.723.527 38.396.865.500 232.246589.027 

Thuyli minh nay là rn5t 1ô ph4n hup thành và dteçicdoc càng vol Báo cáo tài chInh 

25 



CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 
s6 97, di.rông Phm Hüu ChI, q4n 5, thành ph6 H6 Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k toán k& thiic ngày 31 tháng 03 nAm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tãi chInh (tip theo) 

Co phiêu 

31/03/2021 01/01/2021 

s6 luçing c phiu dAng k phát hành 

s6. hrçing c phi&i dâ ban ra cong chiing 

13.000.000 
13.000.000 

13.000.000 
13.000.000 

C'dphilu.phd thông 
Cd philu iru ã'di (loii thrcrc phân loqi là vdn chz sà hzu) 
s6 luçmg c6 phiu dixqc mua 1i (c6 phiu qu) 
Cdphilupho thông 
Cd phidu iru dâi (loqi thrqc phdn loqi là vdn chz th hfeu) 

13.000000 13.000.000 

S luçng c phiu clang h.ru hành 13.000.000 13.000.000 

Cdphidu phd thông 
Cd phidu zru d5/ (loqi dwo'c phân loai là vdn chà s& hfru) 

13.000.000 13.000.000 

Mçnh gia co phieu clang luu hanh: 10.000 cong/co phieu. 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC luloAN MUC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HO4T DQNG KINH DOANH 

1. Doanh thu thun v ban hAng vA cung cp d1ch v1 

Qu 1/2021 

Don v tInh: VND 

Quy 1/2020 

Doanh thu thun 
Doanh thu cung cap nuâc 287.615.454.934 293.697.442.476 

Doanh thu cung cp djch vi 6.409.684.274 - 4.605.596.992 

Cong 294.025.139.208 298.303.039.468 

2. GiávnhAngbAn 
Qu 1/2021 Qu9 1/2020 

Giá vAn cung cp nuc 262.837.507.203 261.681.707.706 

Giá vAn cung cp djch vi 2.846.355.456 3.754.891.124 

Cong 265.683.862.659 265.436.598.830 

3. Doanh thu hot dng tAi chInh 
LAi tin gCri ngãn hang cO k5' hn 740.385.496 297.590.827 

Lâi tin gui ngâri hang không k5' hn 8.080.830 14.064.374 

Cng 748.466.326 311.655.201 — 
C 

4. Chi phi tAi chInh 
A 
9 

Lâi tiAn vay 945.379.555 770.356.913 1 

Cong 945.379.555 770.356.913 7., 

Thuyit minh nay là mOt bc5phan hcip thành và dwç.rc dQc cimg vái Báo cáo tài chinh 
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CONG TY CO PIIAN CAP NITOC CIIV L(%N 
só 97, dxông Ph?m Hthi Clif, qun 5, thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k5'.k toán k& thOc ngày 31 tháng 03 nam 2021 
Thuykminh Báo cáo tài chlnh (tip theo) 

5. Chi phi ban hang 
Chi phi nhân viên ban hang 5.465.546.686 7.292.246.743 
Chi phi cong ci, dung ci 203.73 1.966 136.219.368 
Chi phi khu hao 688.992.837 290.676.771 
Chi phi bang tin khác 373.641.326 416.371.819 

Cong 6.731.912.815 8,135,514.701 

6. Chi phi quãn I doanh nghip 
Clii phi nhãn viên 6.329.430.753 6.393.756.106 
Chi phi d dung van phOng 532.270.113 471.040.847 

Chi phi kMu hao 639.325.886 803.653.070 
Thu, phi và 1 phi 31.696.931 43.941.794 

Thuêdt 298.117.200 600.000.000 
Chi phi di,r phOng 2.423.072.736 

Chi phi djchvi mua ngoài 23.550.000 13.200.000 
Chi phi bang tin khác 4.538.490.799 4.829.295.138 

Cong 12.392.881.682 15.577.959.691 

7. L9i nhuin khác 

Thu nhâp khác 289.615.813 11.669.218 

Thu nhp ban h sa miii thu 4.000.000 - 

Khão sat cung cp dixmg 6ng cp thoát nixâc 5.080.000 11 .668.000 

Phi bão v môi trithng 1% gift 1i 221.749.655 

Thun14pkhác 58.786.158 1.218 

Chi phi khác 780.868,088 (127.875.227) 

Nçp thue ch?m flQp 75.882.305 

Chi phi h sa mäi th&u 150.000 7.421.015 

Chi phi du tu khOng hoàn v6n 6ng cái (135.402.852) 

Chi phi khác 704.835.783 106.610 

Lçri nhun (li) khác thuin (491.252.275) 139.544.445 

Thuyit minh nay là môt b p/ian hcrp thành và dwcic doc càng vái Báo cáo là! chIn/i 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ L(IN 
s8 97, duông Pham H0u Chi, qun 5, thanh ph H ChI Mirth 
BAO CÁO TAL CHINH 
Cho k5' k toán kt thñc ngày 31 tháng 03 nAm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo) 

8. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 

Lç. nhuãn (1) tnthc thud 8.528.316.548 8.833.808.979 

- D6z vài hoat a'ông san xu& kinh doanh nrthc sqch 5.124.690.052 8.668.380.3 70 

- Dcii vói hogt dçng kinh doanh khác 3.403.626.496 165.428.609 

Diu chinh cho thu nhp chju thus 203.155.032 19.789.947 

Chi phi phat np chdm, truy thu thus 75.882.305 19.789.947 

Lrtang HDQT không trzsc tiEp tham gia diu hành 127.272.727 - 

T' lê 'in däi dâu tir kinh doanh n'iàc sach 30% 22% 

Thu nhp chu thus 8.731.471.580 8.853.598.926 
- Dôi vol hoçit dng san xuát kinh doanh nrthc sgch 
djtorcttu ã'ai 1.584.876.567 1.926.324.117 
- Dôi vOl hoat dông san xucit kinh doanh nrthc sach 
không drrcrc wu dat 3.742.968.517 6761.846.200 

- Dái vOl hoat dng kinh doanh khác 3.403.626.496 165.428.609 

Thud sut áp dyng 
- D& vOl hoat d3ng san xult klnh doanh drwc uu dãi 10% 10% 

- Di vOl hoat dông kinh doanh khác 20% 20% 
Chi phi thud thu nhp doanh nghip tinh trên thu 
nhp chju thud nam hin hành 1.587.806.695  1.578.087.374 

Cong ty np thud thu nhp doanh nghip nhtr sau: 

D6i vài hoat dng chInh cOa Cong ty thuc danh mic ngành ngh uu dãi dAu ttr, Cong ty cO nghTa 
vii nôp thué thu nhp doanh nghip vâi thuê suât 20% trên thu nhp chju thu trong thri gian 10 
nàm và vâi thu suit ph thông trên thu nhp chju thus trong các näm tip theo. Cong ty duçrc min 
thué thu nhp doanh nghip trong 2 näm kê tfr näm bat dau kinh doanh có lAi và giãm 50% trong 3 
nàm tiêp theo k tfr nam 2007. 

Theo Biên bàn k& 1un thanh tra thu s6 1757/KL-CT ngày 14 tháng 12 näm 2015 thi tr kS'  tInh 
thuê närn 2009, COng ty s dtrçic ap diing 'iu dai thu thu nhp doanh nghip theo quy djnh tai 
Thông tu 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 näm 2008 cOa B Tài Chmnh cho thii gian cOn Iai. 
Do do den het ky tinh thue nàin 2018, Cong ty da het then gian mien thue theo Thong tir so 
134/20071T1-BTC nên rnCrc 'in dai Cong ty duc huàng cv th nhu sau: Thuê suât 10% tir nãm 
2009 den näm 2021; giam 50% so thue thu nhap doanh nghiçp phai np trong 9 näm trnh Us nAm 
2009. 

Náni nay Cong ty khôn cOn thrçrc huâng 'in dAi giãm thué 50% d6i vOi thu nhp tfr hoat dng quán 
1 phát triên h th6ng cap thoát ntrOc. Chi cOn duçic hung thus sut 10%. 

Di vOi hot dng khác, Cong ty cO nghTa viii np thué thu nhp doanh nghip vâi thud sut 20% 
trên thu nhp chu thu. 

9. Läi trên c phiu 

Vic tInh toán lài trên c phik c bàn và lai trên c6 phiu suy giãm phân b6 cho các c dong sO h0u 
cô phiêu ph6 thông cUa Cong ty dtrçrc thirc hin trén c so các s6 1iu sau: 

Thuye1 minh nay là mt b5 ph4n  hcrp thành và d14-qc dQc càng vái Báo cáo tàí chinh 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN 

So 97, duong Pham Huu Chi, qun 5. thanh pho Ho Chi Minh 
BAO CÁO TAT CHINH 
Cho kS'  k toán k& th':ic ngày 31 tháng 03 näm 2021 
Thuyet minh Bao cao tãi chinh (tiep theo) 

a) Lãi co ban trén CO phiu 

Lçi nhun phãn bô cho cô dông so htru cô phiu 
phô thông 

Trfr: S trIch qu khen thung, phic lçii 

Lqi nhun phân bô cho cô dông so h&u CO phiu 
phô thông 

s6 c phik ph thông bInh quan 1uu hành trong nãm 
dê tinh lãi c bàn trên cô phiu 

Läi co bàn trén d phiu 

     

Qu 1/2021 Qu 1/2020 

6.940.509.889 7.255.721.605 

 

     

6.940.509.889 7.255.721.605 

 

13.000,000 13.000.000 

 

     

534 558 

 

      

b) Li suy giãm trên c phiu 

Qu 1/202 1 Qu 1/2020 
Lqi nhun phân bô cho cô dông so hfru Co phiu phO 
thông 6.940.509.889 7.255.721.605 

Trir: S trIch qu khen thtrâng, phüc igi 

Lçi nhun phfln b cho c dông s& h&u c phiu phO 
thông 6.940.509.889 7.255.721.605 
Các khoãn diêuchinh lçii nhun sau thuê thu nhp 
doanh nghip dê tinh lçii nhun phân bô cho Co phiêu 
phô thông khi xác djnh lãi suy giãm trOn cô phiOu 
Lqi nhun thuic c6 dông so hüu c phiu phô thông 
cüa Cong ty du'Q'c diu chinh do anh hirong pha 
bang 6.940.509.889 7.255.721.605 
So cô phiu phô thông bInh quân luu hành trong kS'  dê 
tInh lãi co bàn trên côphiu 13.000.000 13.000.000 
So hrqng cô phiêu phô thông dr kiên thrgc phát hành 
them -  
S hrçrng cô phiu bInh quail Itru hành dã duqc diu 
chinh do ãnh hirOng pha bang 13.000.000 13.000.000 

Lãi suy giãm trên c phiu 534 558  

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

Chi phi nuàc sach 207.945.353.500 206.673.649.685 

Chi phi nguyen Iiu, 4t Iiu 1.775.862.787 2.070.129.614 

Chi phi nhân cong 34.154.107.330 34.831.865.551 

Chi phi khu hao tài san c djnh 11.445.898.058 11.189.566.196 '3 

Chi phi djch vv mua ngoài 14.888.373.679 11.134.552.044 

Chi phi khác bang tin 14.599.061.801 23.250.310.132  

Cong 284.808.657.156 289.150.073.222  
r 
"I 

Thuyê't minh nay là môt bô phn hop thành và duQc dQc cImg vái Báo cáo là! chinh 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ L(IN 
S 97, dung Phm Hu ChI, qun 5, thành pM H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k5' k toán kt thOc ngày 31 thang 03 näm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MQC TRINH BAY TRONG BAO CÁO LUU 
CHUYEN TIEN T 

1. Các giao djch kh6ng bang tin không änh huong den sy Iuru chuyn tin t trong nAm nên 
không dirçrc trinh bay trên Báo cáo Iuu chuyén tiên t 

31/03/2021 01/01/2021 

Mua smI xây drng tài san trong nãii cli ia thanh toán 
C6 t(rc chua thanh toán 
Ui vay chua thanh toán 
LAi tin gin cOn di,r thu 

1.273.335.468 

378.379.013 
262.645.829 

 

9.017.957.215 
1.198.568.759 

440.715.666 
2.179.061.126 

   

2. Các khoãn giao dch bang tin Ce ánh hirong dn sy liru chuyn tin t trong näm nên (1U9c 

trinh bay trén Báo cáo hru chuyen tin t 

31/03/2021 01/01/2021 
Lâi tin gin ngân hang cOn dir thu cui nm trtthc dA 
thu trong näm nay 1.9 16.415.297 582.163.362 

C trc näm truc dixçnc chi trã trong näm nay (74.766.709) 1.160.909.190 

VIII. NHUNG THÔNG TIN KHAC 

1. Nghip vu và s dir các ben lien quan 

Giao djch vOi cdc ben lien juan 

Các ben lien quan vài Cong ty bao gm: 

Ben lien quan Mi civan h  

Tng Cong ty Cp nuâc Sal GOn COng ty mc (nm gi 51% vn Diu 1) 

Cong ty Cong trInh giao thông Cong Chánh Cong ty cüng tpdoàn 

Cong ty CP tu v.n Xây dimg C&p Nuàc Cong ty cüng tp doàn 

XI nghip Truyn Dn Ntrâc sach Cong ty cüng tp doàn 

Cong ty CF Tin Van XD CT Giao Thông Cong Chánh Cong ty cüng tp doàn 
Chi nhánh Cap nuâc Tan HOa Cong ty cüng tp doãn 

Cong ty CF C&p rnnàc Nhà Be Cong ty cOng tp doàn 

Các nghip vi phát sinh trong näm glita Cong ty vdi cãc ben lien quan nhu sau: 

Qu 1/2021 Qu'v 1/2020 

Tang Cong ty dp nirinc Sài GOn 

Mua hang hOa (ntràc sch) 

Phài trã do thu h và tin djch vii khác 

Cong ty TNHH Thinrng Mi N.T.P 

Phãi trã cung cp djch v 

207.945.353.500 206.673.649.685 

34.400.000 44.800.000 

611.773.800 3.506.257.780 

Ti ngày két thüc kS'  ka toán, cong nçi vâi cãc ben lien quan nhtr sau: 

Thuyil minh nay là m5t b5 ph4n hcip thành và d14-çxc dQc ci~ng vol Báo cáo tài chinh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIYOC CHV L1N 
S6 97, &thng Phm Huu Chi, qun 5, thành ph6 H ChI Minh 
BAO CÁO TAL CHINH 
Cho k' k toán kt thüc ngày 31 tháng 03 nam 2021 
Thuyt minh Báo cáo tài chfnh (tip theo) 

31/03/2021 01/01/2021 

TngCôngtydpnuocSaiCon 
Phãi thu thuang mai 8.174.460.416 12.316.959.482 

Phãi trã thtrcing mai (89.216.230.719) (123.215.656.252) 

Cong ty Cong trinh giao thông Cong Chánh 
Phãi trã dt cçc di dài dträng 6ng (3 0.000.000) (30.000.000) 

Cong ty CF tir vn Xây dçng Cp Nithc 
Ung trirâc phi thirc hin 1p báo cáo du tii và khão sat, 
tr thiêt k, ttx van giám sat cong trinh 111.342.205 65.430.760 

Cong ty CP Tir Vn XD CT Giao Thông Cong 
Chánh 
Phãi tráxâydimgccrbán (77.961.075) (9 1.594.012) 

Giao djch vói cdc thành viên qudn lj cl,ü ch& và cdc cá nhán có lien quan 

Các thành vien quán I chU ch6t va các cá nhän có liOn quan gm: các thành viOn Hi dng quán tn, 
Ban Giám d6c, K toán truâng. 

Thu nhIpcüacácthành viênquãnljchüchót 

Thu nhp cOa các thành viOn quOn I chU ch& Cong ty trong näm nhr sau: 

D6ittrçrng Chüc dank Qu1/2021 Qu 1/2020 

Ong Nguyn Van Dung Chü tjch Hi ding quán frj 126.547.961 

Ong Hu'nh Tu.n Anh Giám dc / UV.HDQT 139.886.283 136.992.637 

Ong Nguyn Anh Kiit Phó.Giám d& 105.710.247 103.099.368 

Ba H Kim Phtrcmg Phó.Giám d6c 105.710.247 103.099.368 

Ba Li Thj Thu Truông Ban Kim soát 103.099.368 

Ong Hoàng Thanh Bmnh Trtrông Ban Kim soát 105.7 10.247 

Ba Vu Thj Nhtr Qu'nh K toán tnr&ng 105.710.247 100.082.746 

Trn VAn Châu UV.HDQT 18.181.818 18.181.818 

Trn Quang Minh UV.HDQT 18.181.818 18.181.818 

Dang Diic Hin Chü tjch Hi dng quán trl 18.181.818 18.181.818 

LO Huy Hung UV.HDQT 18.181.818 18.181.818 

Nguyn Thanh Phong UV.HDQT 18.181.818 18.181.818 

Nguyn Thj Bão Châu Thành viOn BKS 9.090.909 9.090.909 

Trircing Th Thanh Nhung Thành viên BKS 9.090.909 9.090.909 

LO Thi Kim XuyOn ThAnh viên BKS 9.090.909 9.090.909 P 

Nguyn Ng9c L1cJng Thành viOn BKS 9.090.909 9.090.909 I 
690.000.000 798.000.000 Cong 1 

.4 
Thuyil minh nay là ml bc5 phán hci'p thành và dwçrc dpc cling vái Báo cáo là! chlnh 
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CONG TY CO PLIAN CAP NUOC CH L(N 
S 97, dithng Phm Huu Chi, qun 5, thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho kS'  ktoán két thüc ngày3 1 tháng 03 näm 2021 
Thuyet.mmh Báo cáo tai clunh (tiep theo)  

2. Báo cáo theo b phãn 

B phn theo linh vu'c kinli doanh 

D phiic vi mic dIch quan 1, ccr cu t6 ch(rc cüa Cong t' duqc chia thành 2 b phn hot dng gm: 
B phn cung c&p nuâc sach  và b phn lap dt, di d&i dong ho nudc và các djch vi,i khac. Tuy nhiên, 
Cong ty hoat dng chü yéu trong linh vi,rc cung cp rnrâc sch các lTnh virc con lai  chiém t' l nhO, 
không dáng ké. 

B phn theo khu viyc dla  l 

bàn b hoat dng cüa Cong ty dèu dién ra a khu vi,rc hoat  dng kinh doanh c€ia Cong ty (qu1n 5, 
qun 6, qun 8, qun BInh Tan). 

3. Cong cu tài chinh 

Quãnlvrüirovn  

Cong ty quãn trj ngun v6n nhâm dam bâo rang Cong ty cO th vira hoat dng 
lçii Ich cUa .các cô dông thông qua tói tru hóa s6 dir ngun v6n và cong nq. 

du trCic vn cUa Cong ty gm nq thu&n (các khoàn vay nhtr duçic trInh bay tai 
và V.17b trr di tièn và các khoãn tucmg &rang tiàn) và phân vn thuc sà huu 
v6n gop, các qu dir trir và Iqi nhun sau thué chua phân ph6i). 

H s6 dOn bty tài chInh 

H so dOn by tai chInh cüa Cong ty tai  ngày két thüc k' ké toán nhir sau: 

lien t,ic vüa t6i da hOa 

ThuyOt minh sO V.17a 
cüa Cong ty (bao gm 

3 1/03/2021 01/01/2021 
Các khoãn vay 53.772.996.613 52.293.716.613 
Trr: Tin và các khoán tl.rang dtrang tiOn (5.284.503.217) (26.485.599.074) 
Nqthuén 48.488.493.396 25.808.117.539 
VOn chü sâ hthi 232.246.589.027 225.306.079.138 
T l nq thun trên vOn chü ser hfru 0,21  0,11  

Các chinh sack ké toan chü vêu 

Chi tiOt các chInh sách kO toán chi yOu và các phrnmg pháp ma Cong ty áp ding (bao gm các tiêu chI 
dê ghi nh.n, c s& xác djnh giá frj và ca s ghi nhn các khoán thu nhp và chi phi) dOl vâi trng loai 
tài san tài chInh và çông nçi tài chinh ducc trinh bay tai  Thuyêt mirth sO IV.3. 

Các Ioai cong cu tii chinh 
01/01/2021 

Tàisãntàichlnh 
TiOn và các khoãn ti.rcrng 

3 1/03/2021 
Giá tr ghi sO Giá trl hçrp 1 Giá tn ghi sO Giá trj hp l 

ducmg tiOn 5.284.503.2 17 5.284.503.217 26.485.599.074 26.485.599.074 
D&u ttr nin gift den ngày 
dáo han 108.500.809.169 108.500.809. 169 114.528.187.076 114.528.187.076 

Phài thu cüa khách hang 35.970.220.393 3L191.901.010 39.371.305.423 34.592.986.040 
S. 

Phái thu khác 270.938.463 270.938.463 2.187.353.760 2.187.353.760 

Cong 150.026.471.242 145.248.151.859 182.572.445.333 177.794.125.950 I' 

Thuyt minh nay là m1 bô phán hctp lhành và dwqc dQc cling vái Báo cáo fài chInh 
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CONG TY CO PHAN CAP NIT%C CH1 LN 
S 97, duing Pham Hitu ChI, qun 5, thành ph H Chi Minh 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho k' ké toán két thCic ngày 31 thang 03 nAm 2021 
Thuyét minh Báo cáo tti chlnh (tiép theo) 

Ncr phãi trã tui chInh 
Phãi trãcho ngu?ii ban 97.137.960.826 97.137.960.826 130.724.031.035 130.724.031.035 
Chi phi phái trà 15.153.582.059 15.153.582.059 6.804.085.758 6.804.085.758 
Phâi trã khãc 15.133.237.920 15.133.237.920 15.649.790.912 15.649.790.912 
Các khoán vay 53.772.996.613 53.772.996.613 52.293.716.613 52.293.716.613 
Cong 181.197.777.418 181.197.777.418 205.471.624.318 205.471.624.318 

Giá frj hqp 19 cUa các tài san tài chinh và cong nq tei chInh phãn ánh theo giá trj ma cong cit tai chinh 
CO the chuyên dôi trong mt giao djch hin tai  gifta các ben tham gia, ngoi trr trucng hcp bat buOc 
phai ban hoc thanh 19. Cong ty sfr d%mg các phiiorng pháp và giã djnh sau dê ixâc tInh giá trj hcip 19 
cUa các tài san tài chInh và nq phái trã tài chinh nhi.r sau: 

Giá trj hqp 19 cCa tin va cac khoán ttrang thrang tièn, các khoán du tir nm gi dn ngày dáo 
han, phâi thu cUa khách hang, phài thu khác, phãi trã ngtr&i ban, chi phi phài trá, phài trá khác và 
các khoãn vay ttrang dLwng vâi giá tn sO sách (dã tnt d%r phOng cho phn uâc tinh cO khâ näng 
không thu hi) cüa các khoãn miic nay do các cong ci nay có k5' ngan han. 

D6i v6i các tài san tài chinh và cong nçn tài chInh ma khong dCi thông tin thj trumg d xac djnh 
giá trj hçnp 19 tai  ngày  1p  Báo cáo tài chInh, giá trj ghi so cUa các khoãn mic nay dtrc the hin 
thay cho giá trj hçtp 19. 

Muc tiêu quãn 1$ rüi ro tIi chinh  

Cong ty da xây dmg h th6ng quân 19 rüi ro nhm phát hin và dánh giá các i-ui ro ma Cong ty phãi 
chju, thiét 1p cac chinh sách và quy trInh kiém soát rüi ro a rnCrc chap nh.n di.rcic. H thóng quàn 19 
rUi ro dtrcnc xem xét lai djnh kS'  nhm phan ánh nhthig thay dôi cUa diêu kiin thj trumg và hoat dng 
cUa Cong ty. 

RUi ro tài chInh bao gm rUi ro thj trufng (bao gm rUi ro t9 giá (rUi ro ngoi t), rUi ro lAi sut Va rUi 
ro ye giá), rcii ro tin ding và riM ro thanh khoãn. 

Rái ro thj trwàng 

RiM ro thl trithng là riM rO ma giá trj hcip 19 hoc các 1ung tin trong ti.rang lai cUa cOng c,i tài chinh se 
biUn dng theo nhUn thay dOi cUa giá thj truOng. RiM ro thi truang bao gOm 3 loai: riM ro ngoi t, riM 
ro läi suit Va riM ro ye giá khác. 

Cong ty da thirc hin dánh giá mt cách then tr9ng các riM ro thj tru?lng lien quan den hoat kinh doanh 
và cho rang Cong ty khong cO riM ro trong yéu nào lien quan den sir biên dng cUa t9 giá và sr thay dei 
ye giá khác. 

Quan 19 riM ro lài su&t 

RiM ro lài suet là riM ro ma giá trj hçip 19 hoc cac iueng tiCn trong tuang lai cUa cong ci tài chinh. Se 

biUn dng theo nhng thay d6i cUa lAi suet thi trirang. 

Toàn b các khOan vay cUa Cong ty là tr Cong ty mc và các Cong ty trong cUng tp doàn vo.i lãi sut 
en djnh nên Cong ty không cO riM ro ye lài suAt. 

Rãi ro tin dyng 

RIM ro tin dujng là i-Ui ro màmOt ben tham gia trong hçip deng không cO khã nãng th%rc hin dircc nghia 
viii cUa mInh dn den t6n that ye tài chinh cho Cong ty. 

Cong ty cO .các rIM ro tin diving tr các hoat dng kinh doanh (chU yéu dei vâi các khoãn phài thu cUa 
khách hang) và hoat dng tài chinh (tiên gCni ngân hang..). 

Thuyit minh nay là môt b phán hçp thành và dwqc dQc cling vái Báo cáo là! chinh 
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CONG TY CO PHAN CAP NII(IC CH LON 
S 97, dthng Phrn Hu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TA! CH!NH 
Cho kS'  k toán k& thiic ngày 31 tháng 03 näm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

Phái thu khách hang 

Cong ty giãm thiu rUi ro tin ding b&ng each chi giao djch vâi các don vj có khã nAn tài chInh t6t, 
yéu câu mô thu tin dung d6i vài các dun vj giao djch Ian dAu hay chua có thông tin ye khá nang tài 
chinh và nhãn viên k toán cong nq thung xuyOn theo dôi nç phãi thu d don d6c thu hi. Trén co s 
nay va khoán phái thu cUa Cong ty lien quan dn nhiu khách hang khac nhau nên rUi ro tin ding 
không tp trung vao mt khách hang nht djnh. 

Tin gth ngán hang 

Các khoãn tin gUi ngãn hang cüa Cong ty duçc gUi tai  các ngãn hang lan, có uy tin trong nuâc. Ban 
Giám dc Cong ty không nhn th&y có rUi ro tin dicing trQng yu tr các khoán tin giri nay. 

Rái ro thanh khoán 

RUi ro thanh khoãn là rüi ro Cong ty gp khO khän khi thirc hin nghia vi tài chinh do thiu tin. 

RUi ro thanh khoán ca Cong ty chU yu phát sinh tr vic câc tài san tài chinh và nq phãi trà tài chinh 
cO các thii diem dáo han  lch nhau. 

Miic clich quàn I' rUi ro thanh khoãn nhm dam bão dO ngun v&i dê dáp (mg các nghia vi tài chinh 
hin tai  và tucmg lai. TInh thanh khoàn cOng duçic Cong ty quãn l' nhäm dam bào mrc ph,i tri gifla 
cong nq dk han  và tài san dn han  trong k a mac có th dtrqc kim soát d61 vâi s6 vn ma Cong ty 
tin rang cO the tao  ra trong k' dO. Chinh sách cUa Cong ty là theo dôi thumg xuyen các yeu câu ye 
thanh khoàn hin tai  và d kién trong tuang lai nhäm dam bào Côn ty duy trI dO mac dir phOng tien 
mt, các khoãn vay và dü vn ma các chO sâ hUu cam ket gOp nhàm dáp (rug các quy djnh ye tinh 
thanh khoãn ngàn han  và dài han  hun. 

Các Bang di.râi day trInh bay chi tiet các m(rc dáo han  theo hqp deng cOn lai  d6i vâi tài san tài chinh và 
cong ci nq tai chinh phi phai sinh và thi han  thanh ton nhu dã ducic thOa thun. Các Bang nay &rqc 
trinh bay dra trên dOng tien chtra chiet khu cOa tài san tài chinh và dOng tien chua chiet khu cia 
cOng nç tài chInh tinh theo ngày sam nhât ma Cong ty phãi trã. Vic trInh bay thông tin tài san tài 
chinh phi phái sinh là cAn thiet dC hiêu duqc vic quãn l riM ro thanh khoãn cOa Cong ty khi tinh 
thanh khoán duçic quan 1 tren Ca sâ cOng nç va tài san thuAn. 

Tirinámtrijr 
xuong 

Trên1nAmdn5 Tren 5 näm näm Cng 

5.284.503.217 

108.492.479.169 
31.191.901.010 

262.645.829 

8.33 0.000 

8.292.634 

- 5.284.503.2 17 

- 108.500.809.169 
- 31.191.901.010 

270.938.463 
145.231.529.225 16.622.634 - 145.248.151.859 

97.137.960.826 
15.153.582.059 
4,933,332.849 

53 .772.996.6 13 
10.199.905.071 

- 97.137.960.826 
- 15.153.582.059 
- 15,133,237.925 
- 53.772.996.613 

170.997.872.347 10.199.905.071 - 181.197.777.423 

(25.766.343.122) (10.183.282.437) - 35.949.625.559) 

Se cuei näm 
TiCn và các khoán tucrng 
duong tien 
DAn tu nám giO den ngày 
dáo han 
Phãi thu cUa khách hang 
Phãi thu khác 
Cong 

Phài trà cho ngtrai ban 
Chi phi phâi 
Phài trã khác. 
Các khoãn vay 
Cong 

Chênh Ich thanh khoãn 
thuAn 

Thuyit minh nay là m3t bô phán hrp thành và dteqc dQc cling vol Báo cáo tài chlnh 
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CONG TY CO PHAN CAP NUC CHV LN 
S 97, duing Pham Htlu Chf, qun 5, thành ph H ChI Minh 
BAO CÁO TAL CHfNH 
Cho k' k toán k& th6c ngày 31 tháng 03 näm 2021 
Thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo) 

Tü 1 nãm tr?r Trên 1 nàm den 5 
L xuong nàm Trên 5 näm Cong 

S dunàm 
Tin và các khoán tuang 
ducmg tièn 26.485.599.074 - 26.485.599.074 
Du tii nm git dn ngày 
dao hn 114.519.857.076 8.330.000 - 114.528.187.076 
Phâi thu cUa khách hang 34.592.986.040 - 34.592.986.040 
Phãi thu khác 2.179.061.126 8.292.634 - 2.187.353.760 
Cong 177.777.503.316 16.622.634 - 177.794.125.950 

Phãi trá cho ngu1i ban 130.724.031.035 - 130.724.031.035 
Chi phi phái trã 6.804.085.758 - 6.804.085.758 
Phái trã khác 5.019.098.415 10.630.692.497 - 15.649.790.912 
Các khoán vay 52.293.716.613 - 52.293.716.613 

Cijng 194.840.931.821 10.630.692.497 - 205.471.624.318 

Chênh Ich thanh khoán 
thun (17.063.428.505) (10.614.069.863) - (27.677.498.368) 

Ban Giám d6c danh giá müc tp trung rUi ro thanh toán 0 m(rc cao do các cong nçi tài chInh cao han 
tài san tãi chInh. Tuy nhiên, Ban Giám dc tin rAng hoat dng kinh doanh cüa COng ty có th t?o  ra 
dü nguOn tiOn dê dáp rng các nghTa vi,i tái chinh dáo han. 

4. Các sy kiin phát sinh sau ngày kt thüc k$' k toán 

Ban GiAm dc Cong ty khâng djnh không cO sv kin nào phát sinh sau ngày k& thAc k' ké toán yêu 
cAu cAn phAi &rqc diu chiñh hay trinh bAy trong Báo cáo tài chInh cOa Cong ty. 

x ThAnh pho Ho Chi Mrnh, ngay 16 thang 04 nAm 2021 

NGUYEN THJ KIM LOAN VU THI NHIIQUc'NII YNH TUAN ANH 
Ngtr&i Ip biu K toán trir&ng 

Thuyi! minh nay là mt bô p/ian hçrp than/i và dwqc dQc ding vái Báo cáo àî c/i/nh 
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TONG CONG CAP NU'C sAi CON 
TRACH NH1M HUU H.N MQT THANH VIEN 

CONG TV CO PHAN cAp NU'OC CH LN 

BAN GIAI TR!NH CAC CHI TIEU TA! CHtNH 
QU! I NAM 2021 

Theo báo cáo kt qua kinh doanh quI 1 nãm 2021 ccia Cong ly C Phn Cp Nu&c Chq Lan, nh&ng chi tiêu có t 
1 thay di tang, giám lam ânh hi.rô'ng dn 1i nhun cüa qul 1 näm 2021 nhi.r sau: 

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

a. PhOn tIch chi tiêu: 

Ch tiêu Qui I nãm 2021 Qüi I nãm 2020 Chênh lch Ty I 
(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)I(2) 

Doanh thu nirâc 287.6 15.454.934 293.697.442.476 (6.08 1.987.542) 97,93% 

Doanh thu cungcpdjch vigm: 6.409.684.274 4,605,596.992 1.804.087.282 139,17% 

Doanh thu cho thuê tài san heat dong 1.233.785.844 1.322.780.388 (88.994.544) 93,27% 

Doanh thu chuyn nhi.rong vt ti.r 1.875.636.364 - 1.875.636.364 

Doanh thu dch viii 3.300.262.066 3.282.816.604 17.445.462 100,53% 

Doanh thu thun ban hang và cung CaP 
dch vi 

294.025.139.208 298.303.039.468 (4.277.900.260) 98,57% 

b. Thuyètminh.' 

Doanh thu thun bàn hang và cung cp djch v,i qu' I näm 2021 thAp hcm so vâi qu I näm 2020 là 4.277.900.260 
dng, t' 1 giãm 1,43% do: 

1. Doanh thu nirâc giàm 6.081.987.542 dng, t 1 giãm 2,07% do: 

Giá bàn nisâc bInh quân qu' 1 nAm 2021 tang so vci qu 1 nãm 2020 là 3 80,5 dng/m3, t) l tang 103,60% 1am cho 
doanh thu tang 10.572.427.0 18 dng, 

San li.rçing nixôc cung cp qul I näm 2021 giám so vài qul 1 näm 2020 là 1.567.802 m3, t l giám 5,6% lam cho 
doanh thu giãm 17. 145.253.004 dng 

Doanh thu truy thu qu I nam 2021 cao hcm qu' 1 näm 2020 Ia 490.838.444 dng, t lé tang 2 19,77% 

2. Doanh thu cung cp dich vu nam 2021 tang so vài näm 2020 là 1.804.07.282 dng, t? l tang 139,17%, do: 

Doanh thu cho thuê TSCD huyen BInh Chánh qu' 1 nam 2021 thp hcm qu' 1 näm 2020 là 88.994.544 dng, t 1 
giàm 6,73% 

Doanh thu chuyn nhucmg vt tu qu I nãm 2021 là 1.875.636.364 dng, trong khi qu 1 nam 2020 không phát sinh 
khoãng doanh thu nay 

Doanh thu cung cp djch vi qu' I nam 2021 bin dng không dáng k so vâi quy' I näm 2020 

II. CiA VON HANG BAN 

a. Phân tich chi tiêu: 

Chi tiêu Qüi I näm 2021 Qüi I nàm 2020 Chênh léch Ty lé 
(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)f(2) 

Già vn hang bàn nthc 262.837.507.203 261.681.707.706 1.155.799.497 100,44% 

Giá vn hang bàn cung cp dich vii gm: 2.846.355.456 3.754.891.124 (908.535.668) 75,80% 

Giávndichvu 1.780.823.940 2.785.456.595 (1.004.632.655) 63,93% 
Chi phi chuyn nhucmg vt tu 71.000.000 - 71.000.000 
Chi phi KHTSCD cho thuë 994.531.516 969.434.529 25.096.987 102,59% 
Cong 265.683.862.659 265.436.598.830 247.263.829 100,09% 
Trong do chi tiêt giá von nu'ác: 



Chi tiêu Qüi I nãm 2021 Qüi I nàm 2020 Chênh tech T lê 

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

Chi phi nguyen 1iu, vat lieu - nuâc sch 207.945.353.500 206.673.649.685 1.271.703.815 100,62% 

Chi phi nguyen 1iu, vat  1iu khác 747.150.614 600.0 13.664 147.136.950 124,52% 

Chi phi nhân cong 22.359.129.891 21.145.862.702 1.213.267.189 105,74% 

Chi phi khu hao tài san c dinh 9.123.047.819 9.125.801.826 (2.754.007) 99,97% 

Chi phi thuê tài san hoat dông 10.349.882,880 11.121.352.044 (771.469.164) 93,06% 

Chi phi gn và thay ding h nu'Oc 10.394.451.269 9.381.064.384 1.013.386.885 110,80% 

Chi phi chng tht thoát nuOc 1,319,701.523 1.319.008.510 693.013 100,05% 

Chi phi sCra b 183.905.420 2.001.394.001 (1.817.488.581) 9,19% 

Chi phi khác 414.884.287 313.560.890 101.323.397 132,31% 

Tóng chi phi san xut 262.837.507.203 261.681.707.706 1.155.799.497 100,44% 

Chi phi san xut kinh doanh dâ dang du k' 0 0 - 

Giá v6n da cung cp 262.837.507.203 261.681.707.706 1.155.799.497 100,44% 

b. Thuytminh 

T6ng giá v6n bàn hang quf 1 näm 2021 tang so vó'i quI I näm 2020 là 247.263.829 dng, t l tang 100,09% do: 

- Tng giá vtin nuàc qu' 1 nãm 2021 tang so vâi qu' 1 nàm 2020 là 1.155.799.497 dng, t lê tang 100,44% 

1. Chi phi mua si ni.thc sach  tang 1.271.703.815 dng, t l tang 100,62% do: 

San luçmg nuOc mua si qui I näm 2021 giàm so vài quI I nam 2020 là 1.74 1.756 m3, t3' l giãm 5,08%, 1am cho 
chi phi mua si nuàc sach giám 11.128.845.457 dng 

Giá mua si nuâc sch tang 36 1,67 dng/m3, t l tang 106% lam cho chi phi rnua si nu'âc sch tang 
12.400.549.271 dng. 

2. Chi phi nguyen vat  1iu khác tang 147.136.950 d6ng dng, t' t tang 124,52% 

3. Chi phi nhân Cong qu' I nam 2021 tang vài qu' I nãm 2020 là 1.213.267.189 dng, t 1 tang 105,74%. Chi phi 
tang chCi yu là tin Iuang, tin cam do có sr djch chuyn nhân s tr b phn ban hang sang b phn san xuAt tri,rc tip. 

4. Chi phi khu hao tài san c djnh qu I näm 2021 bin dng khong dáng k so vâi qu' 1 nam 2020 

5. Chi phi thuê TSCD qu I nam 2021 giàm so vâi qu 1 näm 2020 là 771.469.164 dng, l giàm 6,94%. 

6. Chi phi gn và thay DHN qu I nam 2021 tang so vài qu 1 nãm 2020 l 1.013.386.885 dng, t lê tang 110,80%. 

7. Chi phi sCm b qu' 1/2021 giám so vài qu' 1/2020 là 1.817.488.581 dng, t lé giám 90,81% 

- Giá vn hang ban cung cp dich vu qu I nam 2021 giàm so vài qu' I näm 2020 là 908.535.668 dng, t3 l giãm 
24,20%, do: 

+ Giá v6n djch vi qu' I näm 2021 thp han qu 1 nam 2020 là I .004.632.655g, t l giàm là 36,07% 
+ Chi phi khu hao TSCD cho thuê bin dng khOng dáng k so vài qu I nam 2020 
+ Chi phi chuyn nhung vat  ttx qu' 1 nam 2021 là 71.000.000 dng, trong khi qu I nam 2020 khOng phát sinh 

khoãn chi phi nay. 

III. CHI PHI BAN HANG 

a. Phân tich chi tieu: 

Chi tieu QÜi I nãm 2021 Qüi I nàm 2020 Chênh léch Ty I 

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

Chi phi nhàn cong 5.465.546.686 7.292.246.743 (1.826.700.057) 74,95% 

Chi phi cong cv dung ci,i 203.731.966 136.219.368 67.512.598 149,56% 

Chiphikhuhao 688.992.837 290.676.771 398.316.066 237,03% 

Chi phi dich vu mua ngoài + CP khác 373.641.326 416,371.819 (42.730.493) 89,74% 

Cong 6.731.912.815 8.135.514.701 (1.403.601.886) 82,75% 
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b. ThuyEtminh: 

Chi phi ban hang qui 1 näm 2021 giãm 1.403.601.886 dng so vói qul 1 nàin 2020, t' 1 giãm 17,25% do: 

1) Chi phi nhân cong giãm 1.826.700.057 ding so vi qu 1 nãm 2020, t' 1 giãm 25,05% do:do có sir djch chuyn 
nhan sii tir bO phn ban hang sang b phn san xut tr%Ic tip 

2) Chi phi cOng cu di,rng ciii tAng 67.512.598 ding so vài qu' 1 nãm 2020, t9 1 149,56% 

3) Chi phi kMu hao tAng 398.3 16.066 dng, t' Iê tAng 237,03% 

4) Chi phi d1ch viii mua ngoài và chi phi khác giãm so v&i qu 1 nAm 2020 là 42.730.493 dng, t' l giám 10,26°/s 

IV. CHI PHI QUAN LY 

a. Phán tIch chi tiêu.' 

Chi tiêu Qüi I nAm 2021 Qñi I nirn 2020 Chênh Ich T l 

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

Chi phi nhAn vién quãn 1' 6.329.430.753 6.393.756.106 (64.325.353) 98,99% 

Chi phi d dung van phOng 532.270.113 471.040.847 61.229.266 113,00% 

Chi phi kháu hao TSCD 639.325.886 803.653.070 (164.327.184) 79,55% 

Thu, phi vâ lê phi 31.696.931 43.94 1.794 (12.244.863) 72,13% 

Thuê dt 298.117.200 600.000.000 (301.882.800) 49,69% 

Chi phi di.r phOng - 2.423.072.736 (2.423.072.736) 

Chi phi dich vv mua ngoài 23.550.000 13.200.000 10.350.000 178,41% 

Chi phi bang tin khác 4.538.490.799 4.829.295,138 (290.804.339) 93,98% 

Cong 12.392.881.682 15.577.959.691 (3.185.078.009) 79,55% 

b. Thuyet.t minh: 

Chi phi quân 1 doanh nghip qu' 1 nAm 2021 giãm so vâi qul I nAm 2020 là 3.185.078.009 ding, t l giãm 20,45% 
chü yu do. 

1. Chi phi nhân viOn quy 1 nãm 2021 giãm so vài quy' 1 nAm 2020 là 64.325.353 dng, t 1 giAm 1,01% 

2. Chi phi d dOng vAn phOng tAng 61.229.266 d6ng, t) l tang 113% 

3. Chi phi khu hao giàm 164.327.184 dng, t' 1 giãm 20,45% 

4. Thu, phI v 1phi qu' I nAm 2021 giãm 12.244.863 dng so vi qu 1 nAm 2020, t' l giãm 27,87% 

5. Tien thue dat giam 301.882.800 dong, ty le giam 50,31% do, quy 1 nAm 2021 Cong ty hach  toán tien thue dat 3 
tháng dAu nAm 2021, cOn qu I nAm 2020 Cong ty hach toán tin thuê dt 6 tháng 

6. Chi phi di phOng qu I nAm 2021 thp han quy I nAm 2019 là 2.423.072.736 ding. Do qu 1 nAm 2021 Cong ty 
không trich khoãn d phOng nç phài thu khO dOi tin nuic , trong khi qu' I nAm 2020 Cong ty trich truàc khoãn chi 
phi nay là 2.423.072.736 dng. 

7. Clii phi dich vi,' mua ngoài tang 10.350.000 Mng t' l tAng 178,41% 

IV. DOANH THU HOAT DONG  TAI CHINH 

a. Phán tIch chi tiêu: 

Chi tiu Qui I näm 2021 QÜI I nAm 2020 Chênh lch T I 

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

Tin gii có k5' han 740.385.496 297.590.827 442.794.669 248,79% 

Tin gi không k' han 8.080.830 14.064.374 (5.983.544) 57,46% 

Cong 748.466.326 311.655.201 436.811.125 240,16% 

Doanh thu hoot dngtài chinh cüa qui 1 nAm 2021 cao han 436.8 11.125 dng so vài qui 1 nAm 2020, t' tang 
240,16%, do qu I nAni 2021 hrcmg hcp ding tin gCri cO k' han  dáo  han  nhiu han qu I nAm 2020. 

3 



IV.CHI PHI bAT DQNG TAI CHiNH 

(4. 1 U4J4 (ti_IL (.1St (((.14. 

Chi tiêu  Qüi I nãm 2021 QÜi I nàm 2020 Chênh lêch Ty lé 

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

Chi phi lai vay 945.379.555 770.356,913 175.022.642 122,72% 

Cong 945.379.555 770.356.913 175.022.642 122,72% 

b. Thuytminh: 
Chi phi boat dongtài chinh qu' 1 näm 2021 tang so vi qu I nAm 2020 là 175.022.642 dng, t'. 1 tang 122,72% do 

nãm 2021 Cong ty phài thanh toán lãi vay cüa các di,r an nãm 2017,2018, 2019 và 2020 dã ducc giãi ngân trong nAm 

2018 dn nãm 2020. 

V. THU NHAP KHAC 

(4. 1 f((.(f( (((ft .1(1 

Chi tiêu Qüi I nàm 2021 Qüi I nãm 2020 Chênh lêch T lé 

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

Thu nhp bàn h s mi thAu 4.000.000,0 - 4.000.000 

Khão sat cung cp d.thng 6ng cAp thoát ni.ràc 5.080.000 11.668.000 (6.588.000) 43,54% 

Phi BVMT 1%giQ'lai 221.749.655 0 221.749.655 

Thu nhp khác 58.786.158 1.218 58.784.940 4826449,75% 

Cong 289.615.813 11.669.218 277.946.595 2481,88% 

b. Thuyêtminh.' 
Thu nhp khác cUa qul 1/202 1 tang 277.946.595 dng so vOi qul 1/2020, t 1 tang 248 1,88% do: 

1) Thu nhâp bàn h sa mi thAu qu' I nãm 2021 là 4.000.000 dng, trong khi qu I näm 2020 không phát sinh 

khoâng doanh thu nay 

2) Doanh thu kháo sat cung cAp &rOng ng thoát nithc giãm 6.588.000 dng so vâi qu 1 näm 2020, t' 1 giâm 

56,46% 

3)Qu I näm 2021 bach  toán phi bão v môi trI.rng 1% gi lai là 22 1.749.655 dng , duqc hach toán vào thu nhâp 

khác theo TI 53/2020 ngày 05 tháng 05 näm 2020 

4) Thu nhp khác tang 5 8.784.940 dng so von qu 1 näm 2020 do: thu ti&n phat vi pham hcip dng lao dng theo 

quyt djnh 1881QD- CNCL-TCHC ngày 24/12/2020 s6 tin 26.409.500 dng và kt chuyn thu nhp khác cOng nçi 

tin nuc d thu chua giãi trách näm 2016 dAn 2018 si tiAn 24.212.355 dng. 

VI. CHI PHI KHAC 
.!_t_ ..7 

U. f (tUft 1(1.11 (.ftt (L14. 

Chi tiêu  Qüi I 11am 2021 Qüi I näm 2020 Chênh tech Ty le 

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

Chi phi h sa mäi thAu 150.000 7.421.015 (7.271.015) 2,0% 

TiAn phat châm np thuA TNDN theo 
BBKTNN 2019  

75 882 305 
. 

- 75 882 305 

Chi phi dAu tu khOnghoàn v6n ng cái - (135.402.852) 135.402.852 0,0% 

Chi phi khác 704.835.783 106.6 10 704.729.173 661134,8% 

Cong 780.868.088 (127.875.227) 908.743.315 710,6% 

b. Thuyéiminh.' 

Chi phi khác cüa qui 1 nam 2021 tang so vâi qul I nam 2020 là 908.743.315 dng, t' lê tang 710,6% do: 

Chi phi h sa m?yi thAu qu' 1 näm 2021 thAp ho'n qu' 1 nam 2020 là 7,271.0 15%, t l giâm 98% 
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Qu 1 nAm 2021 phát sinh khoàn phi phat do np thu chm np là 75.882.305 ctng (Theo thông báo kt qua kim 
.toán s 663/TB-Ky IV ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa Doàn kim toán nhà nuàc), Qu 1 nAm 2020 không phát sinh 
khoãn phi pht do np thud chm np 

Chi phi khác tang 704.729.173 dng so vài qu 1 nam 2020, t' 1 tAng 661.134,8%. Dày là chi phi khu hao cUa 
cong trinh P10/06 d nghim thu dtra vào sCr diing theo bién bàn 2108fBB-CNCL-QLDA ngày 20/02/2007 dn 
3 1/03/2021 tài san nay dã ht thM hn sir di,ing 04 nAm nên toàn bO chi phi du tu nay di.rçic hch toán vào chi phi khac. 

VII. LqI NHU4N: 
a. Phdn tIch chi tiêu: 

Chi tiêu QÜI I näm 2021 Qüi I nám 2020 Chênh Ich T I 

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

Lçi nhuân tru6c thus TNDN gm: 8.528.316.548 8.833.808.979 (305.492.431) 96,54% 

Lçi nhun nithc 5.653.153.234 8.302.260.378 (2.649.107.144) 68,09% 

Lqi nhun cung cAp djch vi 3.563.328.818 850.705.868 2.712.622.950 418,87% 

Lci nhun HDTC (196.913.229) (458.701.712) 261.788.483 42,93% 

Lci nhuân khác (491.252.275) 139.544.445 (630.796.720) -352,04% 

ThuE TNDN 1.559.684.4 10 1.578.087.374 (18.402.964) 98,83% 

LQi nhumn sau thu TNDN 6.968.632.138 7.255.721.605 (287.089.467) 96,04% 

b. Thuyltminh: 
Qua bin dng cüa các chi tiêu doanh thu - chi phi nêu trên da lam cho lm nhun trithc thué cüa qu' 1/2021 lAi 

8.528.316.548 ding, thAp hcm qu 1 nAm 2020 là 305.492.431 dng, t 1 giãm 3,46%. Lai nhun sau thuA qu 1 nAm 
2021 lAi 6.968.632.138 dng thAp han qu' 1 nm 2020 là 287.089.467 dng, t' 1 giãm là 3,96%. 
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