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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN BAO CÁO TAI CHINH 
97 Pham HUu Chi, Phtrng 12, Qun 5, TP.HCM Cho gial doan t& 01/01/2021 dn 31/12/2021 

BANG CAN DOI KE TOAN 
TQi ngày 31 tháng 12 nárn 2021 

TAI SAN - 
Maso 

Thuyt 
minh 

Tai31/12/2021 
VND 

Tai0l/01/2021 
VND 

TA! SAN NGAN HAN 100 211.936.421.984 212.308.231.092 

Tin và các khoãn tiwng diro'ng tin 110 5 79.239.802.840 26.485.599.074 
Tin 111 20.239.802.840 26.485.599.074 
Các khoàn tiwng &rnng tin 112 59.000.000.000 

f1u tirtài chInh ngn hn 120 6 60.448.850.718 114.519.857.076 
Dâu tu nm git dn ngày dáo han 123 60.448.850.718 114.519.857.076 

Các khoãn phãi thu ngAn han 130 57.841.848.175 47.876.834.211 

Phàithungn han  cüakháchhàng 131 7 54.014.664.958 44.149.624.806 
Tratrucchongi.thibánngnhan 132 9 9.319.939.362 3.492.427.321 
Phaithungnhankhác 136 8 1.623.994.196 5.013.101.467 

Dr phông phâi thu ngn han  khó dài 137 10 (7.116.750.341) (4.778.319.383) 

Hang tn kho 140 11 12.236.034.122 15.864.354.999 

Hang tn kho 141 12.236.034.122 15.864.354.999 

Tài san ngn han khác 150 2.169.886.129 7.561.585.732 

ChiphItrãtruàcngnhan 151 12 2.169.886.129 2.286.827.992 

Thud GTGT dircc khâu thr 152 - 5.274.757.740 

TAI SAN DAt HN 200 246.864.368.166 279.399.246.882 

Cãc khoãn phãi thu dAi hn 210 8.292.634 

Phâi thu dài han khãc 216 8 8.292.634 

Tat san c dinh 220 176.159.877.622 204.659.356.110 

Tài san c6 dinh hu hInh 221 13 175.777.282.620 203.793.970.107 

- Nguyen giá 222 810.150.396.127 793.896.356.043 

- Giá In hao mon 1u51 ke 223 (634.373.113.507) (590.102.385.936) 

Tài san c dinh vô hInh 227 14 382.595.002 865.386.003 

- Nguyen giá 228 6.823. 714.666 6.666.544.666 

- Giá In hao mOn luj7kO 229 (6.441.119.664) (5.801.158.663) 

Tài san do' dang dài han 240 7.807.776.930 4.636.581.341 

Chi phi xây dmg co bàn dâ dang 242 15 7.807.776.930 4.636.581.341 

Du tir tat chinh dài hn 250 6 8.330.000 8.330.000 

Dâu tt.r gop vn vâo don vj khác 253 8.330.QOO 8.330.000 

Tài san dài han khác 260 62.888.383.614 70.086.686.797 

Chi phi trã trirOc dài hn 261 12 62.888.383.614 70.086.686.797 

TONG TA! SAN 270 458.800.790.150 491.707.477.974 

Các thuyt mini? dInh kern là m5t b5 phrin hç.rp thành cza báo cáo nay 



Ngiroi Ip  biu 

PHAN THJ XUAN DAO 

Ke Toan Trirong 

VU THI NHIX QU'NH 

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN BAO CÁO TAI CH!NH 

97 Phm Htru ChI, Phung 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai don tü 01/01/2021 dn 3 1/12/2021  

BANG CAN DO! KE TOAN (TIEP) 
Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

NGUON VON Ma Thuyt Tal 31/12/2021 Tai 01/01/2021 
s minh VND VND 

NQPHAITRA 300 232.912.220.065 266.401.398.836 

Nngnhn 310 177.784.758.644 215.857.108.031 

Phãi trã ngi.r&i ban ngn hn 311 16 93.427.331.256 130.724.031.035 

Ngräi mua trã tin tnrOc ngn han 312 17 13.743.745.566 17.139.942.616 

Thud và các khoãn phài np Nhà nuâc 313 18 17.059.511.663 14.099.174.000 

Phái trá ng.thi lao dng 314 24.681.265.815 22.870.974.366 

Chi phi phãi trã ng.n han 315 19 7.823.333.581 6.804.085.758 

Phãi trã ngn han  khác 319 20 7.543.583.448 9.480.615.292 

Vay và nq thuê tài chInh ngn han 320 21 8.675.845.921 7.993.845.921 

QuS' khen thu&ng, phác iqi 322 4.830.141.394 6.744.439.043 

Nç dài hn 330 55.127.461.421 50.544.290.805 

Phãi trã dài han  kháe 337 20 6.303.283.688 6.178.371.814 

Vay và nçi thuê tài chInh dài hn 338 21 48.694.650.225 44.299.870.692 

Thu thu nhp hoãn 1i phái trà 341 22 129.527.508 66.048.299 

VON CHU SO HUt 400 225.888.570.085 225.306.079.138 

Vnchüsoh&u 410 23 225.888.570.085 225.306.079.138 

Vngóp cUachUsâhttu 411 130.000.000.000 130.000.000.000 

- C phiéu phd thông có quyn biéu quyet 411a 130.000. 000.OVO 130.000.000.000 

Qu du tir phát trin 418 63.849.723.527 63.849.723.527 

Lw nhuan sau thue ehua phan phoi 421 32.038.846.558 31.456.355.611 

- LNST chita phdn phdi IIy  kA dê'n cudi 
nám trithc 

421a 4.197.897.591 3.500.913.720 

- LNSTchiraphánphdi k) nay 421b 27.840.948.967 27.955.441.891 

TONG NGUON VON 440 458.800.790.150 49 1.707.477.974 

Thành ph H Chi Minh, ngày 12 tháng 01 näm 2022 

Các thuylt minh a'Inh kern là môt b phán hop thành cüa báo cáo nay 
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Các thuyt minh dInh kern là môt bi phçin hcip thành cãa báo cáo nay 
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Ke Toan Truffng 

VU Till NHLJ QU'NH 

Ngffôi Ip biu 

PHAN TH! XUAN DAO 

ày 12 thàng 01 näm 2022 

D6c 

CONG TV CO PHAN CAP NUC CH LON BAO CÁO TAI CHINH 
97 Pham Httu Chi, Phrông 12, Quan 5, TP.HCM Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 31/12/2021  

BAO CÁO KET QUA HOT DQNG KINH DOANH 
Cho giai a'oqn ti ngày 01/01/202! dén ngày 3 1/12/2021 

Chi tiêu 

Doanh thu ban hang vã cung cp dlch vti 

Các khoãn giãm trü doanh thu 

Doanh thu thun v ban hang vã cung cp djch v 

Giá vn hang ban 

Lçi nhun gp v bàn hang và cung cp d:ch  vij 

Doanh thu hoat dng tài chInh 

Chi phi tài chInh 

Trong do: Clii phi l& vay 

Chi phi bàn hang 

Chi phi quân 1 doanh nghip 

Lçi nhuãn thun tir hoat dông kinh doanh 

Thu nhp khác 

Chi phi khác 

Loi nhun khác 

Tisng Içri nhun k toán triroc thud 

Clii phi thu TNDN hin hành 

Chi phi thu TNDN hon Iai 

LçI nhun sau thu thu nhp doanh nghip 

Lai co bàn trên c phiu 

Läi suy giám trên c$ phiu 

Ma 
s 

Thuyt 
minh 

Qu IV/2021 

VND 

Quy IV/2020 

VND 

Tir 01/01/202 1 
dn 31/12/2021 

VND 

Tir 01/01/2020 
dn 31/12/2020 

VND 

01 24 279.439.960.437 293.872.539.837 1. 155.675.708.746 1.177.743.359.088 

02 25 607.914.728 70.829.797 1.229.032.420 1.177.330.261 

10 278.832.045.709 293.801.710.040 1. 154.446.676.326 1.176.566.028.827 

11 26 243.052.890.482 267.004.188.359 I .042.229.331.805 1.071.284.262.816 

20 35.779.155.227 26.797.521.681 112.217.344.521 105.281.766.011 

21 27 993.468.311 2.825.087.983 5.439.309.932 6.320.629.460 

22 28 894.638.235 845.425.236 3.705.574.116 3.207.047.809 

23 894.638235 845.425.236 3.705.574.116 3.207.047.809 

25 29 10.392.885.768 7.117.362.728 32.650.739.159 24.900.621.186 

26 29 12.405.541.744 11.481.939.001 50.696.098.416 49.412.908.738 

30 13.079.557.791 10.177.882.699 30.604.242.762 34.081.817.738 

31 30 3.534.378.162 638.522.179 5.095.164,800 704.286.296 

32 31 1.149.566.511 574.520.754 1.256.954.951 601.629.480 

40 2.384.811.651 64.001.425 3.838.209.849 102.656.816 

50 15.464.369.442 10.241.884.124 34.442.452.611 34.184.474.554 

51 32 2.931.605.427 3.113.670.702 6.538.024.435 7.398.478.818 

52 33 (83.127.694) (1.386.469.636) 63.479.209 (1. 169.446. 155) 

60 12.615.891.709 8.514.683.058 27.840.948.967 27.955.441.891 

70 34 970 655 1.348 1.254 

71 35 970 655 1.348 1.254 



PHAN Til! XUAN DAO 

Ngu*i Ip biu 

L 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON BAO CÁO TA! CHINH 

97 Phm Hthi ChI, Phing 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai doan t(r 01/01/2021 den 31/12/2021  

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN T 
(Theo phwong phdp gidn hip) 

Cho giai don i ngay 01/01/202 1 

Ma 

Chi tiêu s 

Luu chuyen tien tw hoat  dQng kinh doanh 

din ngày 31/12/2021 

Thuy TO 01/01/2021 
tminh dn 31/12/2021 

VND 

Tir 01/01/2020 
dn 31/12/2020 

VND 

Lçi nhun truüc thud 01 34.442.452.611 34.184.474.554 

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

Các khoàn di,r phOng 03 2.338.430.958 1.449.955.155 

(Li)/1 tCr hoat dng dAu tu 05 (5,439.262.807) (6.409.149.963) 

Chi phi lai vay 06 3.705.574.116 3.207.047.809 

Lp, nhu1n kinh doanh irwác nhang Ihay &i Vfl liru dng 08 80.602.045.346 78.071.400.962 

Tang/giâm các khoãn phài thu 09 (8.306.549.429) (13.698.264.611) 

Tãng!giãm hang tn kho 10 3.635.277.860 1,756,443.912 

Tang/giãm các khoãn phái trá (KhOng ke lAi vay phãi trã, thud 
thu nhp doanh nghip phãi np) 

11 (28.358.518.999) 45.165.708.983 

Tang/giàin chi phi trá truâc 12 7.315.245.046 (4.748.335.732) 

Tin lãi vay da trã 14 (3.838.024.746) (3.339.634.364) 

Thu thu nhp doanh nghip d np 15 (7.175.228.430) (8.915.659.903) 

Tien thu khác tr hot dOng  kinh doanh 16 52.240.000 13.220.000 

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

Lieu chuyin 1in 1hu4n lfr hogi dng kin/i doanh 20 30.301.490.979 87.169.892.922 

Luu chuyn tin t(r hoat dng dAu tu 
Tien chi mua s.m, xãy di,rng TSCD và các tài san dài han  khác 21 (27.913.491.737) (33.967.915.950) 

Tin thu thanh I, nhuqng ban TSCD và các tài san dãi hn 
khác 

22 213.636.364 

Tien chi cho vay và mua các cOng ci nci cUa don vi khác 23 (60.448.850.718) (210.719.997.760) 

Tin thu hi cho vay, ban iai  c/ic cong ci,i nci cOa dcm vl khác 24 1 14.519.857.Q76 113.738.832.979 

Tin thu lãi vay, c ti.rc và Içii nhun duqc chia 27 6,725,464.813 4,723.73 1.696 

Lieu chuyn Iii,, (hutu tie /10(11 dj3ng dâu lie 30 32.882.979.434 (126.011.712.671) 

Liru chuyen tien tir hot ding tài chInh 

Tin thu tr di vay 33 13.261.659.533 20.283.473.248 

Tientrãnçxgcvay 34 (8.184.880.000) (5.538.880.000) 

c6 trc, lcii nhu.n d trã cho chü sO hru 36 (15.507.046.180) (13.612.340.431) 

Lieu chuyln hin thudn lit hoi1 dng lài ch(nh 40 (10.430.266.64 7) 1.132.252.817 

Luu chuyn tin thun trong k5' 50 52.754.203.766 (37.709.566.932) 

Tin v/i tuong du0ng tin du k5' 60 5 26.485.599.074 64.195.166.006 

Anh hu/mg cOa thay di t giá h6i do/i quy d61 ngoai t 61 

Tin v/i tu'o'ng duong tin cui ki 70 5 79.239.802.840 26.485.599.074 

Các thuyAt minh dinh kIm là m5l bç5 ph<in hcip thành cüa báo cáo nay 
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CONG TV CO PHAN CAP NIJOC CHQ LON BAO CÁO TAI CHINH 
97 Phm H&u ChI, Phixng 12,Qun 5, TP.HCM Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 3 1/12/2021  
THUVET MINH BAO CÁO iAi CHINH (TIEP) 
(Các thuyt uninh nay là bô phán hçip thành và cdii ducic doc ddng th&i vol Báo cáo tài chInh) 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
C/to giai do(rn tà ngày 01/01/2021 den ngày 31/12/2021 

oc DIEM HOAT BONG CUA CONG TY 

1.1 HInhthñ'cs&hthivn 

Cong ty C phn Cp nuàc Chci Lan (sau day gçi tt là "COng ty") là cong ty c phAn, duçcc thành 1p 
tir qua trinh c phn hóa Chi nhánh Cp nuàc Chçi Lan thuc Tng Cong ty Cp rnràc Sài GOn TNHH 
MTV. Cong ty hot dng theo Giy ching nhn dang k doanh nghip s 0304797806 do Sà K hoach 
và Du tLr Thành phé H ChI Minh cp ngày 16 thang 01 nAm 2007. Trong qua trInh hoat dng, COng 
ty dã &rçyc Sâ Ké hoach và Dau tt.r Thành ph H ChI Minh cAp b sung các GiAy chirng nhn dang k' 
doanh nghip dang k thay di nhu sau: 

- GlAy ch(rng nhn dãng k kinh doanh däng k thay di lAn thi'r nhAt lAn thir nhAt ngày 02 tháng 06 
näm 2008, chuAn y vic b sung mt s ngành ngh kinh doanh. 

- GiAy chüng nhn dang k kinh doanh däng k thay di lAn thir hai s 0304797806 ngày 16 thang 05 
näm 2012, chuAn y vic thay di ngi.thi di din theo pháp luât Ong Lé Trçng Hiu thay thA Ong Pham 
Manh D(rc. 

- GiAy chtng nhn dang k doanh nghip dãng k thay di lAn th(r ba s 0304797806 ngày 18 thang 5 
nãm 2018, chuAn y vic thay di ngi.thi dai  diên theo pháp 1ut là Ong HuS'nh  TuAn Anh thay th Ong 
Lé Trng Hiu 

C phiAu cña Cong ty dtrcrc phép niêm yt tai  S Giao djch Ching khoán thành ph H ChI Minh theo 
Quyt dnh s 223/2010/QD-SGDHCM ngày 20 thang 10 näm 2010 cüa Sâ Giao djch Chng khoán 
thành ph H ChI Minh vói s lucng 13.000.000 c phiu niém yt tuong (mg 130.000.000.000 VND. 
Ngày 11 tháng 01 nàrn 2011, c phiu cña Cong ty C phAn CAp ntr&c Chq L6n dã chInh thñt duqc 
niêm yAt t?i  SO' Giao dlch  Ch(mng khoán thành ph Ho ChI Minh vài mA ch(mng khoan là CLW. 

( . • Von dieu le 130.000.000.000 VND 

S ci phiAu : 13.000.000 c phiu 

Mnh giá 10.000 VND/c phiu 

• Triis&hotdng 

Dja chi : s 97 Pharn H(mu Chi, Phuing 12, Qun 5, Thành ph H ChI Minh. 

S hxqng nhân viên c(ia Cong ty tai  ngày 31 tháng 12 nAm 2021 là 449 ngtthi (tai ngày 31 tháng 12 
nAm 2020 là 459 ngu'Oi). 

1.2 Linh virc kinh doanh 

Linh vi,rc kinh doanh cOa Cong ty là thixong mai,  djch vi. 

1.3 Hot dng san xuAt kinh doanh 

Hoat dng sAn xuAt kinh doanh cüa Cong ty theo GiAy ch(mng nhn Dang kdoanh nghip bao gm: 

• Xây dtjng cOng trinh k thut dan diing khAc. Chi tit: Xây thing cOng trinh cap ni.róc, tái lap mt 
dtrOng d6i vai cOng trInh chuyên ngAnh cAp nuâc; 

• Dai l, mOi giO'i, dAu giá. Chi tit: dai  l k g(ri hang hOa; 

5 



CONG TV CO PHAN CAP NTIOC CH LON BAO CÁO TAI CHINH 
97 Pham H&u ChI, PhuOng 12, Quân 5, TP.HCM Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 3 1/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO IAI CHfNH (TIEP) 
(COc thuy& munh nay là bó phOn hap thành và cdii duv'c dQc ddn thai vói Báo cáo tài ch[nh) 

• Bàn buôn may móc, thit bj va phi tOng may khác. Chi tit: Mua ban may móc, thit bj, 4t ttr ngành 
cap nurc; 

• Ban buôn chuyén doanh khác chixa thrçic phân vào dâu. Chi tit: Cung 1mg, kinh doanh ntxâc sach  cho 
nhu cAu tiêu dOng - san xut (trên dja bàn dugc phân cong theo quyt djnh cOa Tng COng ty Cp nuó,c 
Sài GOn); 

• bat dng kin trñc và tii vn k thuât có lien quan. Chi tit: Thit k xây dirng cong trmnh ha tng k 
thut do thj; Lp thr an; Thm tra thit k; Giám sat thi cong xây dirng cOng trinh cp - thoát rnràc; 

• boat dng chuyén mOn, khoa h9c và cong ngh khác chira dtrçrc phân vào. dâu. Chi tit: Quàn I' phát 
trin h thng cp nuóc; Ttr vn xây di,rng cong trInh cp nirOc - dan dicing - cong nghip (trü kháo sat 
xây drng, giám sat thi cong). 

1.4 Chu k' san xut, kinh doanh thông thrO'ng 

boat dông kinh doanh chO yu cOa COng ty là cung cp ni.rOc sach  và djch viii. Theo do, chu kS'  san xut 
kinh doanh thông thuOng cOa Cong ty là ngAn ngày và quay vông ththng xuyên, lien tiic nhiu IAn 
trong tháng. 

1.5 Dac dim hoat  dng cOa doanh nghip trong k5 k toán Co ãnh hu'&ng dn báo cáo tài chInh 

Linh vi,rc kinh doanh chInh cOa Cong ty là cung cAp rnrOc sach  và djch v'i. Yu t chInh sách v dan 
giá tiAn nir&c, chInh sách khuyn khIch uu dãi cOa dja phuang va cOa nhà nithc thay di theo trng thOi 
k5' co ánh hixong dáng k dAn kAt quA hoat dng sAn xuAt kinh doanh cüa Cong ty. 

1.6 CAu trOc cüa doanh nghip 

Cong ty không có các Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien kAt và các don vj tri,rc thuc hach  toán phi 
thuc 

1.7 Tuyên hA v khá nàng so sánh thông tin trên Báo cáo tii chInh 

SA lieu so sánh trên BAng CAn dAi kA toán là sA lieu trOn Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kAt thOc 
ngày 31/12/2020 efia COng ty d dirge kiAm toán. SA 1iu so sánh trên Báo cáo kAt quA hoat dng kinh 
doanh va Báo cáo liru chuyAn tiAn t là sA lieu trén Báo cáo tài chInh cho giai doan tr ngày 01/01/2020 
dAn 31/12/2020 cOa Cong ty 

Môt sA chi tiOu so sánh dä dirge trInh bay lai  nhir dirge nêu tai thuyAt minh sA 34, 35, 39 cOa ThuyAt 
minh Báo cáo tài chInli. 

2. KY KE TOAN, DOTS VI  TIEN T1 siY DVNG  TRONG KE TOAN 

2.1 K5' kA toán nãrn 

K5' kA toán näm cOa Cong ty bt dAu tir ngày 01 tháng 01 và kAt thOc tai  ngày 31 tháng 12 näm Dirong 
lich. 

Báo cáo tAi chInh nay dugc 1p cho giai don tfr ngây 01/01/2021 dAn ngày 31/12/2021. 

2.2 Do'n vj tin t sü' dipig trong kA toán 

Don vj tiAn t six di,ing trong kA toán là DAng Vit Nam (VND). 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHq LON BAO CÁO TAI CHINH 
97 Pham Hitu ChI, Phrng 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai doan t& 01/01/2021 dn 3 1/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH (TIEP) 
(Các thuye't minh nay là bó phç2n hcip thành và cdn diro'c dQc ddn thó'i vó'i Báo cáo tài chinh) 

3. CHUAN MIXC vA CHE DQ KE TOAN A DUNG 

3.1 Chdktoánápditng 

Cong ty áp dicing Chê d Kê toán doanh nghip ban hành theo Thông tix 200/TT-BTC ngày 22/12/20 14 
("Thông t.r 200") cia Bô Tài chInh và Thông tu 53/20 16ITT-BTC ("Thông ti.r 53") cüa Bô Tài Chinh 
ngày 21/03/2016 s&a di b sung mt s diu cüa Thông Tu 200. 

3.2 Tuyên b v vic tuân thu Chun mirc k toán Va Ch d k toán 

Cong ty tuân thu cac Chun mrc va Ch d k toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh 
pháp l có lien quan d 1p và trInh bay các Báo cáo tài chInh cho giai doan tr ngày 01/01/2021 dn 
ngày 31/12/2021. 

4. TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN cHU YEU 

Sau day là các chinh sách k toán chü yu di.rqc Cong ty áp ding trong vic 1p Báo cáo tài chinh: 

4.1 Co s& lap báo cáo tài chInh, và thay di trong chinh sách k toán và thuyt minh 

Báo cáo tài chInh duac ftp trén cci sâ k toán dn tich (trr các thông tin lien quan dn các Iung tin). 
Các chInh sách k toán Cong ty sCr ding d 1p Báo cáo tài chInh cho giai don tr ngày 01/01/2021 den 
ngày 3 1/12/2021 duçic ap ding nhAt quán vài các chInh sách cia durçc áp ding d 1p Báo cáo tài chInh 
cho giai doan tir ngày 0 1/01/2020 dn ngày 3 1/12/2020. 

4.2 [The tinh k toán 
Vic 1p Báo cáo tài chInh tuân thu theo cac Chun mic K toán Vit Nam yêu cu Ban Giám dc phái 
có nhfrng u,óc tinh và giá djnh ánh huâng dn s6 lieu báo cáo v các cong nq, tài san và vic trInh bay 
cac khoân cong ng va tài san tim tang tai  ngày Ip Báo cáo tài chInh cüng nh.r các s lieu báo cáo v 
doanh thu và chi phi trong sut kS'  k toán. S lieu phát sinh thrc t có th khác vói các tthc tInh, giá 
dinh dat ra. 

4.3 Tin và các khoân tirong duong tiên 

Tin và các khoán tuong ducing tin bao gm tin mt tai  qu5, tin gui ngn hang không k' han,  tin 
dang chuyn, tin gtri ngân hang có kS' han gc khong qua 03 tháng có khá nãng thanh khoán cao, có 
khá nãng chuyn di d dàng thành cac khoân tin xác djnh và It rñi ro lien quan dn vic bin dng 
giá trj chuyn di cua các khoán nay. 

4.4 Các khoãn du tir tài chInh 

dc khoán thu tu' niinz gifr t1en ngày dáo hin 

Khoân dAu tu ducic phân loai là nm gi& dn ngày dáo han  khi COng ty cO djnh và khâ nãng giU dn 
ngày dáo han. Các khoán du tu nAm giti dn ngày dáo han  bao gm: các khoàn tin gui ngân hang có 
k' han  (bao grn Ca CáC '°a tin phiu, k' phiu), trái phiu, c phiu uu dãi ben phát hành bat buc 
phai mua Iai tai mt thOi dim nht djnh trong tucing lai và các khoán cho vay nm gi& dn ngày dáo 
han vâi mic dich thu lãi hang k' vã các khoán du ti.r nm giü dn ngày dáo han  khác. 

Các khoan du tu nm giU dn ngày dáo han  thrqc ghi nhn ban dAu theo giá gc bao gm giá mua và 
các chi phi lien quan dn giao djch mua các khoán du tu. Sau khi nhn ban du, các khoán du tu nay 
duac ghi nhân theo giá tn có th thu hi. Thu nhp lãi tr các khoân du tu nAin giu dn ngày dáo han 
sau ngày mua di.rç'c ghi nhn trên Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trên cci th dr thu. Lãi dtrçic 
hu&ng truc khi Cong ty nAm giU ducc ghi giam tru vào giá gc tai  thai dim mua. 
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Khi có các bAng chirng chAc chAn cho thy mt phAn hoäc toàn b khoán dAu ti.r cO th khong thu hi 
thrcrc và s tn that ducrc xac djnh mt cách dáng tin cy thI tn tht &rcrc ghi nhân vào chi phi tài 
chInh trong närn và giám trir trijc tip giá trj dAu ttr. 

Cdc khoán dâu lit vào don vj khdc 

DAu tu vao cong ci vn cia don vi khác bao gm cac khoán dAu tu Cong cu vn nhung COng ty không 
cO quyn kirn soát, dAng kim soát hoc có ânh hithng dáng k di vài ben di.rçrc du tir. 

Các khoàn dAu ti.r vào cOng cii vn cüa dcrn vi khác di.rcrc ghi nhn ban dAu theo giá gc, bao gm giá 
mua hoc khoân gop vn cong các chi phi trirc tip lien quan dn hoat dng dAu tir. C tirc và lqi nhun 
cüa cac kS'  tru'óc khi khoãn dAu tu dixçrc mua di.rcxc hach  toán giám giá trj cüa chinh khoân dAu tir do. 
C t(rc va ku nhuân cia cac kS'  sau khi khoân dAu tu di.rcrc mua ducrc ghi nhân doanh thu. C t(rc duçrc 
nhn bAng c phiu clii dirge theo dôi s hrgng c phiu tang them, khOng ghi nhân giá trj c phiu 
nhân dtrcrc. 

4.5 Các khoãn phãi thu 

Các khoán phãi thu dirge trInh bay theo giá trj ghi s trü' di khoãn d phOng phái thu khó dôi. 

Vic phân loi cac khoàn phái thu là phái thu khách hang và phái thu khác dirge thirc hin theo nguyen 
täc sau: 

• Phai thu cua khach hang phan anh cac khoan phai thu mang tinh chat thucrng mai phat sinh ti.r giao 
djch CO tInh cht mua - bàn gi&a Cong ty và ngui mua là dan vj dc Ip vài Cty. 

• Phái thu khác phãn ánh cac khoán phãi thu không cO tInh thi.rang mai,  khong lien quan dn giao djch 
mua - ban. 

Dir phOng phãi thu khó dOi thrgc 1p cho tirng khoán nq phâi thu khO dOi can cir vào tui ncr qua han 
cila các khoán n hoc dir kin ithc tn thAt có th xáy ra, ct1 th nhir sau: 

Di vai no phài thu qua han  thanh toán 

• 30% giá trj di vói khoán nq phâi thu qua han  tr 6 thang dn dt.rài I näm. p 

• 50% giá trj di vói khoán ng phãi thu qua han  tü I näm dn dirai 2 näm. 

• 70% giá trl di vol khoân no. phái thu qua han  tir 2 näm dn dual 3 näm. 

• 100% giá tr di vó.i khoàn ng phái thu qua han  tr 3 nàrn tra len. 

Di vói ng phái thu chira qua han  thanh toán nhung khó cO khá nãng thu hi: can cü vào dir kin mic 
tn thAt d 1p dr phOng. 

Sir tang hoãc giâm khoân di,r phOng phâi thu khó dOi cAn phâi trIch 1p tai ngày k& thác k' k toán 
dirge hch toán vào chi phi quãn l doanh nghip trong ks'. 

A 4.6 Hang ton kho 

Hang tn kho dirge xác djnh trén co sâ giá thAp han gi&a giá gc và giá trj thuAn có th thirc hin dirgc. 
Giá gc hang tn kho bao gm chi phi mua, chi phi ch bin va cac chi phi lien quan trirc tiAp khác 
phát sinh d có duc hang tn kho dja dim va trang thai hin tai.  Giá trj thuân có the thirc hin di.rgc 
là giá ban iróc tlnh ciia hang tn kho trong k' san xuAt kinh doanh binh thtthng trr chi phi irac tInh d 
hoàn thành san phAm và clii phi uàc tinh cho vic tiêu thi chiing. 

Giá hang xuAt kho dirge xác djnh theo phtrang pháp bInh quân gia quyAn. Hang tn kho dirge hach  toán 
theo phtrang pháp kê khai thirrng xuyén. 
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Dr phông giám giá hang tn kho (nu co) cüa Cong ty duqc trIch 1p  khi có nhUng bang chirng tin cy 
và sir suy giâm cüa giá trj thuAn có th thirc hin ducic so vâi giá g6c cUa hang tn kho. Giá fri  thuan Co 
th thc hin duçc xác djnh bang giá ban ixâc tinh trfr các chi phi d hoàn thành cüng chi phi tip thj, 
ban hang va phân ph6i phát sinh. S%r tang hoc giãm khoan dir  phông giãm giá hang t6n kho can phái 
trIch 1p tai ngày kt thüc k' k toán duçic hach  toán vào giá v6n hang bàn trong ks'. 

4.7 Tài san c dlnh  và hao mon 

Tài san c djnh dtrqc phàn ánh theo nguyôn giá và hao mOn liLy k& 

Nguyen giá tài san c djnh gm giá mua và toàn b các chi phi 1in quan trirc tip dn vic dua tài san 
vào trang thai san sang st'r di.ing. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dan chi dtrçtc ghi tang nguyen 
giá tài san c6 djnh nu các chi phi nay chac chan lam tang lqi ich kinh t trong tuong lai do sCr diing tài 
san dO. Các chi phi phát sinh không thOa man diu kiin trén dtrçrc ghi nMn  là chi phi san xuat, kinh 
doanh trong kS'. 

DM vài các tài san c djnh dä thra vào sCr di,ing nhirng chira có quyt toán chinh thIrc s duqc tam  ghi 
tAng nguyen giá và trIch khau hao, khi cO quyEt toán chInh thfrc se diu chinh lai  nguyen giá và khau 
hao tixcmg (mg. 

Khi tài san c djnh dtrçrc ban hay thanh 
phát sinh do thanh I duqc ghi nhn vào 

Tài san c6 djnh hiiu hInh &rçlc khau hao 
tr&c tInh, cij th nhu sau: 

Loai tài san 

1', nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k duçc xóa s và IAi, 1 
thu nhp hay chi phi trong kS'. 

theo phuong pháp duing thing dra trên thii gian htiu dung 

Thri gian kh&u hao (nAm) 

Nhà cfra, 4t kin trtc 50 

May móc thit bj 03 - 07 

Phucing tin 4n tái truyn dan 03 - 10 

Thiet b, dung cii quan ly 03 - 05 

Tai san co dnh vo hinh cua Cong ty Ia phan mem may tinh dtiçvc khau hao theo phuung phap throng 
thang, thOri gian sCm dung iràc tInh là 02 - 03 nAm. 

4.8 Chi phi lay dIng co ban dO dang 

Chi phi xây dijng co bàn dâ dang bao gm cac tài san là các thit bj dang trong qua trInh dau tir mua 
sam và lap dat, chua du.ra vao sCm ding, các cong trinh xay dmng c bàn dang trong qua trInh xây dumng 
chua di.rc nghim thu và dua vao sCm dung tai  thi dim khOa s 1p Báo cáo tài chInh. Các tài san nay 
duçrc ghi nhn theo giá gc. Giá g& nay bao g&n: chi phi hang hóa, djch vut  phài trâ cho cáo nhà thau, 
ngu&i cung cAp, chi phi lAi vay cO lien quan trong giai doan dau ti.r và các chi phi hp l khac liOn quan 
trurc tip dn vic hInh thành tài san sau nay. Vic tInh khAu hao cüa các tài san nay dtrqc áp ding 
ging nhir vai cac tài san khác, bat dau tim khi tài san a vào trng thai sa.n sang sCm ding. 

4.9 Chi phi trã trircrc 

Chi phi trá truóc bao gm các chi phi trâ tnràc ngAn han hoAc chi phi trâ tnthc dài han là nhCmng chi phi 
thirc t dã phát sinh nhung có lien quan dn kt qua hoat dng kinh doanh cüa nhiu k' k toán. 
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Chi phi trâ truó'c ngin han  bao gm chi phi cOng cii d%lng ci, báo him nhân thQ va cac chi phi ch 
phân b ngn ban  khác. Các chi phi nay dixqc phan b vào Báo cáo Kt qua hoat  dng kinh doanh cüa 
Cong ty t& 03 tháng dn 12 thang. 

Chi phi trâ truOc dài han  bao gm chi phi cong ci dung Cu, chi phi sira chta và các chi phi ch phân b 
dài han  khác. Các clii phi nay dtrçic phân b vào Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh cüa COng ty 
trong thO'i gian tt'r trén 12 tháng dn 36 thang, riêng chi phi gân dng h nwic và thay dng h nuàc 
djnh kS'  diioc phân b trong vOng tir 01 näm dn 05 näm. 

4.10 Nc' phãi trá vâ chi phi phãi trã 

Các khoán nçi phài trâ và chi phi phái trá du?c ghi nhn cho s tin phái trá trong tuang lai lien quan 
dn hang hóa và djch vii dã nhii dixqc. Chi phi phai trá thrcc ghi nhân thra trén các uic tinh hgp l' v 
s tin phái trá. 

Vic phân loai các khoán phái trá là phài trá nguii ban, chi phi phái trà và phâi trá khác duqc thrc hin 
theo nguyen tAc sau: 

- Phái trá nguO ban phán ánh các khoán phái trã mang tinh chAt thuang mai  phát sinh tir giao djch rnua 
hang hóa, djch vi, tài san và ngtthi ban là dan vi dOe  1p vâi Cong ty 

- Chi phi phài trã phán ánh cac khoán phai trá cho hang hóa, djch vu dã nhn di.rqc tir ngthi ban hoac 
dã cung cAp cho ngu'ôi rnua nhung chtra chi trá do chLra có hóa dan hoc chu'a di h sa, tài lieu k toán 
và các khoán phái trá cho nguii lao dOng v tin luang nghi phép, các khoán chi phi san xuAt, kinh 
doanh phai trIch tru'óc. 

- Phâi trã khác phán ánh các khoán phài trâ khong có tinh thuang mai,  không lien quan dn giao djch 
mua, ban, cung cAp hang boa djch viii. 

4.11 Vnchüs&hüu 

Vn du ttr chü sO' hthi duct ghi nhân theo s vn thuc gop cüa chü sO hthi. 

Lçi nhuân sau thus chi.ra phân phi là s lcii nhun tü các hoat dng cüa doanh nghip sau khi trt'r (-) 
các khoán diu chinh do áp dung  hi t thay di chmnh sách k toán va diu chinh hi t sai sot treng 
yu cüa các k' tru'óc. 

Loi nhuân sau thug chua phân p!ii có th thrc chia cho các nhà dAu Ur di,ra trên t' l gop von sau khi 
thrc Dai hOi dng c dOng thông qua và sau khi dã trich 1p các qu theo Diu 1 Cong ty và các quy 
djnh cOa pháp lut Vit Nani. 

4.12 Ghi nhân doanh thu, chi phi 

Doanh thu duct xác djnh khi Cong ty có khá nang nhn thxc các li Ich kinh t có th xác djnh mOt 
cách chAc chAn. Doanh thu thun duc xac djnh theo giá trj hqp l cüa các khoán dã thu hoc së thu 
thrc sau khi trr các khoán chit khAu thirang mai,  giâm giá hang ban, hang ban bj trá li. Dng thai 
doanh thu duct ghi nlin khi thoã man các diu kiOn sau: 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang duçic ghi khi dng thOi thOa man tAt ca nAm diu kin sau: 

- Phn iOn rtti ro và lgi ich gn Iin vOl quyn sO hu san phAm hoc hang hóa da &rqc chuyn giao 
cho ngui mua; 
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- Cong ty khong con nm gut quyàn quán 1 hang hóa nhiz ngu?i s& hthi hang hOa hoãc quyn kim 
soát hang hóa; 

- Doanh thu dtrcxc xác djnh ttnmg di ch&c ch&i; 

- Cong ty dã thu di.rctc hoc s thu dirçic lqi Ich kinh t tt'r giao djch ban hang; 

- Xác djnh dtrqc chi phi lien quan den giao djch ban hang. 

Doanh thu cung dp dich vu  

* D6i vôi djch vi dóng mo nwác, barn mO chI, gan mái, thay dèi dEng hE nwOc cho khdch lé: 

Cong ty ghi nhn doanh thu vào thai diem khách hang dóng tien phi de Cong ty thrc hin các djch vi 
nêu trOn, không phi,i thuc vào thai diem Cong ty d th?c hin xong djch v 

* D6i vái cdc djch vi can liii,  doanh thu dwitc  ghi nhmn khi dàng thôi thOa mdn cdc diJu kin: 

- Doanh thu ducc xác djnh tixng dei chAc ch&n; 

- Co khã näng thu &rçlc lçii Ich kinh th tir giao djch cung cp djch vi do; 

- Xác dinh dtrcic phAn cong vic cIA hoàn thành vào ngày 1p Báo cáo; 

- Xác dinh dtrçirc chi phi phát sinh cho giao djch va chi phi de hoãn thành giao djch cung cp djch vii 

Khi k& qua cüa mt giao djch ye cung cp djch vi không the xác djnh ducic chic chin thI doanh thu 
duçxc ghi nhn tuxmg üng vci chi phi cIA ghi nhn và có the thu hei. 

Doanh thu hoat dông tài chInh  

LAi tien giri &rcyc ghi nhn trén c s& den tIch, dirçc xác djnh trén s6 du các tài khoàn tien güi va lAi 
suit ap d%ing cho tirng thri kS'.  ,LAi tir các khoân du tu duçrc ghi nhn khi Cong ty cO quyen nhn 
khoán lAi. 

Chi phi hoat dông san xut kinh doanh và giá vn  

Chi phi dtrçrc ghi nhn theo nguyen tc thin trvng, dtrcic tp hcp theo thrc te phát sinh, phü hqp vài 
doanh thu và dung kS'  kê toán. 

4.13 Thue và các khoãn phái nôp nhà nirc 

Thue thu nhp doanh nghip the hin teng giá trj cüa s6 thue phái trá hin ti và s6 thue hoAn 1i. 

Chi phi thue thu nhp doanh nghip hin hành duqc tInh dra trén thu nhâp chju thue trong k5'. Thu 
nhp chju thue khác vài Iqi nhun thuAn ducrc trinh bay trôn Báo cáo Ket qua hoat dung kinh doanh vi 
không bao gem các khoàn thu nhp hay chi phi tinh thue hoc dtrqc kMu tnt trong các k5' khác (bao 
gem cã l mang sang, n&i co) và ngoài ra không bao gem các chi tiêu không chu thue hoc không 
duçxc khu trü. 

Theo Biên bàn ket lun thanh tra thue 5e 1757/KL-CT ngày 14 tháng 12 nAm 2015, tr k5' tInh thue nAm 
2009, Cong ty sê di.rqc áp dvng  .ru dAi thue thu nhp doanh nghip theo quy djnh tai  Thông ti.r 
130/2008/TT-BTC ngay 26 thang 12 nam 2008 cua B Taz chinh cho then -gian con la'.  Do den het ky 
tInh thue nAm 2008, Cong ty cIa het th&i gian min thue theo Thông ttr s 134/2007/TT-BTC nen müc 
tru dAi Cong ty duqc htr&ng cii the nhu sau: Thue suit 10% ttr nAm 2009 den nAm 2021; giãm 50% se 

thue thu nhap doanh nghip phái np trong 9 nãm tinh tir nàm 2009. K5' nay Cong ty cIA het dirc 
htthng tru dAi giâm 50% se thue thu nhâp doanh nghip. 

D61 vri khoãn thu nhâp thuc linh vrc kinh doanh thông thu&ng, linh vrc hot dng tài chInh, thu 
nhâp khác dirçrc áp di1ng vai rnCrc thue suit thông thitirng là 20%. 
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Vic xác djnh thug thu nhp cOa Cong ty cAn cr vào các quy djnh hin hành v thu& Tuy nhién, nhng 
quy djnh nay thay di theo t1rng thi kS'  và vic xác dnh sau cüng v thu thu nhp doanh nghip tu' 
thuOc vâo kt qua kim tra cüa cci quan thu Co thm quyM. 

Các ba1  thu khác duqc ap di.tng theo các 1ut thu hin hành tai  Vit Nam. 

4.14 Báo cáo b phân 

B phn theo linh virc  kinh doanh là mOt  b phan cO th phán bit ducic, tham gia vào qua trInh san 
xuAt hoc cung cp san phm, djch v riêng be, mt nhOm các san phm hoc các dich vi CO liOn quan 
ma b phn nay có rüi ro va ki Ich kinh t khác vài các b phn kinh doanh khác. Theo dO, hot dng 
theo lTnh vrc cüa Cong ty gm: cung cAp nuâc sach  và cung cAp các dich viii khác. 

bàn b hoat ding cüa Cong ty din ra trong lAnh th Vit Nam. Theo dO, không CO sij khác bit v 
hoat dng kinh doanh cüa Cong ty theo khu vrc dla  1). 

Báo cáo b phn bao gm các khoãn m1ic phân b6 tri,rc tip cho mt b phn cling nhii các b phn 
duçic phân chia theo mOt  ca sc hçip 1. 

4.15 Ben lien quan 

Các ben dtrçic coi là liOn quan nAu mt ben có khá nAng kim soát hoc có-ánh hithng dáng k d61 vài 
ben kia trong vic ra quyt djnh các chInh sách tài chmnh và hoat dng. Ben liOn quan bao gm: 

• Nhttng doanh nghip có quyM kim soát, hoäc bj kim soát tric tip hoc gián tip thông qua mt 
hoäc nhiu ben trung gian, hoc duài quyM bj kim soát chung vâi Cong ty gm Cong ty mc, các cong 
ty con cling tp doàn, các ben lien doanh, ca si kinh doanh ding kim soát, các cong ty liOn kAt. 

• Các cá nhân có quyn trrc tiAp hoc gián tip biu quyt t các doanh nghip báo cáo dn dn cO ánh 
huang dang kA tai doanh ngh iep nay, các nhân viOn quán ly chu ch& co quyn Va trách nhim v vic 

lap ke hoach, quân ly va kiem soát các hoat dcng cua Cong ty ke ca cac thanh vien mat  thiet trong gia 
dInh cCa CáC Ca nhân nay. 

• Các doanh nghip do các cá nhán duqc nOu trên nm t1VC  tiAp hoãc gian tip quyn biu quyt hoc 
ngu&i dO cO th có ânh htr&ng dáng k t&i doanh nghip. 

Theo dO, Ben liOn quan elm Cong ty là Tang Cong ty CAp rnrâc Sài Gôn, các Cong ty trrc thuOc Tng 
Cong ty, các Cong ty con, COng ty liOn k& do Tng Cong ty dAu tu và chi phM, các thành viOn Hi 
dMg Quãn trj, Ban Giám de cia Cong ty và Các c dông nm giU s luqng c phiu dáng k. 

5. TIEN vA CAC KHOAN TUONG DUONG TIEN 

Ti 31-12-2021 Tii 01-01-202 1 
VND YND 

Tin mt 45.814.060 3.768.754 

Tin gIn ngân hang 20.193.988.780 26.481.830.320 
Các khoãn tuang duong tin (*) 59.000.000.000 
C6ng 79.239.802.840 26.485.599.074 

(*) Là các khoãn tin gIni có kS' han gc 1 tháng tai  Ngán hang Nông nghip và Phat trin Nông thôn 
Vit Nam vâi lAi suAt 3,2%/riAin, Ngân hang TMCP DAu tu và Phát trin Vit Nam vài lAi suAt 
3,0%/nAm, Ngân hang Ngoi Thuorng Vit Nam vôi lAi suAt 2,9%/nAm 

'I 
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CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHQ LN BAO CÁO TA! CH!NH 
97 Pham H&u ChI, P1iung 12, Quumn 5, TP.HCM Cho giai doantr01/01/2021 dn 31/12/2021 
THUYET MINH BAO CAO TAI CI IINH (TIEP) 
'Các thuyet minh nay là ho phOn h-ip thành và cdn throc doc ddng thai vái Báo cáo lài chinh.) 

6. DAU TIJ TA! CH!NH 
Tai 31-12-2021 Ti 01-01-2021 

Giá gc Gia tr ghi so Giá gc Giá trl  ghi s 
VND VND YND VND 

Dan tir nãm gi& dn 
ngàydáohn 
Ngn hgn 
Tin gri có kS'  han (*) 

- Ngdn hang TMCP 
Sal Gôn 
- Ngán hang Nóng 
nghip và Phát 1riiz 
Nóng thón Vit Nanz 

Dài hin 

Cong  

60.448.850.718 
60.448.850.718 

44.171.269.439 

15 .9 77.58 1.279  

60.448.850.718 
60.448.850.718 

44.471.269.439 

15 .977.5 8 1.279  

114.519.857.076 
114.519.857.076 

85.811.250.116 

28.708.606.960 

114.519.857.076  

114.519.857.076 
114.519.857.076 

85.811.250.116 

28.708.606.960 

114.519.857.076 60.448.850.718 60.448.850.718 

(*) Là các khoán tin gi:ri Co k' han  gc 6 tháng tai  Ngân hang TMCP Sài GOn vâi lãi suit 5,6%/nãm 
và tai  Ngan hang Nong nghip vã Phát trin Nong thôn Vit Nam vOi lãi suit 3,9%/nàm. 

Ti 31-12-2021 Ti 01-01-2021 
Giá g6c Giá trl  ghi so Giá gc Giá trj ghi s 

VND VND VND VND 
Du tir gop v6n vào 
thn vi khác 
Diu hr vào (1(111 vi kl:d 

NH TMCP Sài GOn 
Cong th.ring (**) 

Cong 

8.330.000 

8.330.000 

8.330.000 

8.330.000 

8.330.000 

8.330.000 

8.330.000 

8.330.000 

8.330.000 8.330.000 8.330.000 8.330.000 

    

(**) Là khoãn du ti.r gop vn vâo Ngân hang TMCP Sài GOn Cong thuang vai S6 Iuqng Co phn sO' 
hüu tai  ngày 3 1/12/2021 là 941 c6 phn. 

7. PHAI THU KHACH HANG 
Ti 31-12-2021 T3i 01-01 -2021 

Giá g6c D phông Giá gAc thy phông 
VND VND VND YND 

Phãi thu cüa khãch 
hang ngãn han 
- T6ng Cong ty CAp 
nróc Sài GOn 

- Các khách hang lien 
quan dn djch vi cung 
cAp nuac 

- Các khách hang  hen 
quan dAn djch v khác 

54.014.664.958 (7.116.750.341) 44.149.624.806 (4.778.319.383) 

1.712.957.171 12.316.959.482 

52.075.638.458 (7.116.750.341) 31.550.380.342 (4.778.319.383) 

226.069.329 282.284.982 
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9.319.939.362 3.492.427.321 

1.332.791.134 - 

- 534.837.377 

1.051.283.280 391.328.584 

465.275.344 

- 685.924.137 

718.3-13.456 542.425.138 

111.342.205 65.430.760 

1.184.875.564 

1.830.320.039 

1.073 .614.70 1 
1. 141.529.638 

875.869.345 

111.342.205 

111.342.205 

807.205.981 

65.430.760 

65.430.760 

CONG TY CO PHAN CAP NUC CHO LON BAO CÁO TAI CHINH 
97 Pham Hüu ChI, Phrng 12, Qtitn 5, TP.HCM Cho giai don tr 01/01/2021 dn 3 1/12/2021  
THUVET MINH BAO CÁO TAI CWNH (TIEP) 
(Các thuyt minh nay là bó ph4n hop thành và cdn thrc doc dng th&i vái Báo cáo tài chinh.) 

7. PHAI THU KHACH HANG (TIEP) 

T3i 31-12-2021 Tai 01-01-2021  
Giá gc Dir phông Giá gc Dir phông 

VND VND YND YND 
Phãi thu ella khách 
hang dài hn 
Phãi thu cüa khách 
hang là ben lien quan 

- Tang Cong ty Cp 
ni.róc Sal GOn 

8. PHAI THU KHAC 

1.712.957.171 12.316.959.482 

1.712.957.171 12.316.959.482 

Ti 31-12-2021 Ti 01-01-2021 
Giá gc Diy phong Giá gc Diy phông 

VND YND VND YND 
Phãi thu ngàn han khác 1.623.994.196 5.013.101.467 
Phãi thu v khoán cho 486.323.249 2.575.112.457 
mi.ron vat Ui 

Dr thu Iäi tin gO'i có 892.906.245 2.179.061.126 
k' han 
Phâi thu khác 244.764.702 258.927.884 
Phâi thu dài han khãc 8.292.634 
K qu k ci.rçc dài 8.292.634 

Cong 1.623.994.196 5.021.394.101 

9. TRA TRIIOC CHO NGU'OI BAN 

Ti 31-12-2021 Ti 01-01-2021 
- YND VND 

Trã trtróc cho nguôi ban ngn hn 

Cong ty Co phAn Xây dirng s 5 

Cong ty TNHH San xut và Xây dijng Nhân Vit 

Cong ty TNHH XD Hang Ding 

Cong ty TNHH Bão PhO Narn 

Cong ty TNHH Hal Hoàng DuDng 

Cong ty TNHH MTV CN Dcng Tarn Dng Tin 

Cong ty C phAn TVXD Cp nu'oc 

Cty TNHH TM XD Vit Long 

COng ty TNHH DTXD- Cp Thoát Ni.róc & Môi Trithng 
WASEEN 

Cong ty DT XD K' Nguyen 
Cong ty TNHH Dan Vi 
Trã tri.róc cho nguOi ban ngn han  khác 

Trã triroc cho nguoi ban dai hu 

Trã truó'c cho ngu'Oi ban 1.1 ben lien quan 

Cong ty CP Tu' Vn XD CAp NuOc 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LON 
97 Phm Hu ChI, Phuô'ng 12, Qun 5, TPJ-ICM  
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuyét uninh nay là b5 phçin hc'p thành và cdii ducrc dQc ddng th&i vó'i Báo cáo lài chinh) 

10. NQXAU 

BAO CÁO TA! CHINH 
Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 

Tai 31-12-2021 Tai 01-01-202 1 
Giá gc Dir phông Giá tn có th 

thu hôi 
YND YND VND 

Khoãn phái thu khách hang dài han 7.770.303.422 (7.116.750.341) 653.553.081 
qua han thanh toán hoc chu'a qua han 
nhLrng khó có khá nang thu hi 

- Các khách hang lien quan dn d,ich 7.770.303.422 (7.116,750.341) 653.553.081 
vu cung cap nirác 

Cong 7.770.303.422 (7.116.750.341) 653.553.081 

Giá gc 

YND 

Dir phông 

VND 

Giá trj có t 
thu hôi 

YND 
6.911.352.435 (4.778.319.383) 2.133.033.052 

6.911.352.435 (4.778.319.383.) 2.133.033.052 

6.911.352.435 (4.778.319.383) 2.133.033.052 

11. HANGTONKIIO 

Tai 3 1-12-2021 Ti 01-01-202 1 
Giá gc Dir phông Giá gc Dir phông 

YND VND VND VND 
Nguyen Lieu, vt Iiu 12.236.034.122 - 15.864.354.999 

Cong 12.236.034.122 - 15.864.354.999 -  
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CONG TV CO PHAN CAP NUOC CH€5 LON BAO CÁO TAI CHINII 
97 Pham Hüu ChI, Phi.rO'ng 12, Quân 5, TP.HCM Cho giai doan tr 01/01/2021 c1n 31/12/2021 
THUYET MINH BA€ CÁO TAI CHINH (TIEP) 
(Các thuyet ,ninh nay là b phOn hcrp thành và 

12. CHI PHI TRA TRUC 

cdn duo'c doe ddn th&i vái Báo cáo tài chinh) 

Tai 31-12-2021 
VND 

Tai 01-01-2021 
VND 

Chi phi trã trtró'c ngän htn 2.169.886.129 2.286.827.992 
Cong cii diing cii 214.941.772 453.799.992 
Bâo him nhâii tho cho nhân viên 1.695.400.000 1.750.000.000 

Chi phi djch vi khác 259.544.357 83.028.000 

Chi phi trã tru'óc dãi han 62.888.383.614 70.086.686.797 
Cong cii diing ciii 6.141.722.377 2.196.336.662 
Chi phi sira chca van phOng 148.063.983 737.645.342 

Gn dng h nuóc theo ND 117 12.895.446.042 16.635.417.917 
Thay dng h nuoc djnh k' 36.222.160.130 41.833.329.689 
Chi phi cal tao ng rni,ic, thay dng h 
phic viii chng tht thoát iuróc 

din ttr, dng h tng 7.480.991.082 8.683.957.187 

Cong 65.058.269.743 72.373.514.789 

16 



CONG TY cO PHAN CAP NIXOC CH€ LON BAO CÁO TAI CHINH 
97 Pharn Hüu ChI, Phuông 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 31/12/2021 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP) 
(Các thuyé't ininh nay là b phan  hop thành và ccn du'ctc dQc dng th&i vol Báo cáo tài chInh) 

13. TAI SAN CO DINH HUh H!NH 

Nguyen giá 

Nhàtha 
vt kin trüc 

VND 

May mOc 
thiêt bj 

VND 

Phirong tiên vn 
tãi, truyn dn 

YND 

Thiêt hl 
ding en quãn 1i 

VND 

CQng 

VND 

Tai 01-01-202 1 29.216.148.586 5.134.521.315 740.454.481.427 19.091.204.715 793.896.356.043 
- Mua trong k' 1.120.220.720 7.742.293.277 1.425.522.599 10.288.036.596 
- DAu tis XDCB hoàn thành 6.639.021.408 6.639.021.408 
- Giám nguyen giá theo Quyt toán (28.856.024) (28.856.024) 
- Thanh 1i, nhircng ban (644.161.896) (644.161.896) 
Ti 31-12-2021 29.216.148.586 6.254.742.035 754.162.778.192 20.516.727.314 810.150.396.127 

- A Gia tn hao mon tuy ke 
Tai 01-01-2021 (2.915.669.702) (1.517.685.367) (569.153.288.976) (16.515.741.891) (590.102.385.936) 
- Khu hao trong kS' (585.530.484) (1.621.883.884) (41.484.107.962) (1.223.367.137) (44.9 14.889.467) 
- Thanh 1, nhucing ban - 644.161.896 - 644.161.896 

Tai 31-12-2021 (3.501.200.186) (3.139.569.251) (609.993.235.042) (17.739.109.028) (634.373.113.507) 
Giá tn con Ji 

Tai 01-01-2021 26.300.478.884 3.616.835.948 171.301.192.451 2.575.462.824 203.793.970.107 
Tai 31-12-2021 

Nguyen giá TSCD ht khâu hao nhung vn cOn 

25.714.948.400 3.115.172.784 144.169.543.150 2.777.618.286 175.777.282.620 

sfr diing: 
Tai 01-01-2021 623.466.486 341.795.798.335 13.216.435.029 355.635.699.850 
Ti 31-12-2021 722.656.486 376.077.790.936 16.136.341.904 392.936.789.326 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C CHQ LON BAO CÁO TA! CHINH 
97 Phm Hüu ChI, Phr?ing 12, Quân 5, TP.HCM Cho giai cloan tr 01/01/202 1 dEn 3 1/12/2021 
THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH (TIEP) 
(Các thuyAt rninh nay là bô phán hp thành và cdii diro'c dQc ddng thai vái Báo cáo tài chInh) 

14.  TA! SAN CO D!NH VO HINH 

Nguyen giá 

Phn mm 
may vi tInh 

VND 

Cng 

YND 

Tai 01-01-2021 6.666.544.666 6.666.544.666 
Mua trong kj' 157.170.000 157.170.000 
Ti 31-12-202 1 6.823.714.666 6.823.714.666 
Giá tn hao mOn JOy k 
Tai 01-01-2021 (5.801.158.663) (5.801.158.663) 
Khclu hao lrong kS' (639.961.001) (639.961.001) 
Ti 31-12-202 1 (6.441.119.664) (6.441.119.664) 
Giá tn cOn Iai 
Tai 01-01-2021 865.386.003 865.386.003 
Ti 31-12-2021 382.595.002 382.595.002 

Nguyen giá cOa tài san c dnh  da khu hao hEt nhirng vn cOn sfr diing: 

Tai 01-01-2021 5.074.186.666 5.074.186.666 
Tai 31-12-202 1 5.074.186.666 5.074.186.666 

15.  CII! PHI XAY D1JG CO BAN DO DANG 
Tai 31-12-2021 Tai 01-01-2021 

VND VND 
Cong trInh di dOi duOng ng 579.956.842 579.956.842 

Cong trInh chng tht thoát nróc 695.022.280 

COng trInh cãi t?o  ông rnic 6.259.946.686 1.674.337.290 

Cong trInh dAu ti.r Eng cai 7.004. 108 

Cong trInh phàt triEn mang  hrOi 917.873.402 1.680.260.821 

Si'ra chila phOng CSKH Va quAy tiEp khách hang 50.000.000 - 

Cong 7.807.776.930 4.636.581.341 

16.  PHAI TRA NGISOI BAN 

Tai 31-12-2021 Tai 01-01-2021 

Giá trl 
VND 

- So co kha nang 
trã nc 
VND 

Giá tn 
YND 

So co kha nang 
trã no,  
YND 

Các khoãn phãi trã 93.427.331.256 93.427.331.256 130.724.031.035 130.724.031.035 
nguOi ban ngn han 

- TEng Cong ty CAp 86.793.146.567 86.793.146.567 123.215.656.252 123 .2 15 .656.252 
Ntrac Sài GOn 
- Phâi trâ nhã cung 6.634.184.689 6.634.184.689 7.508.374.783 7.508.374.783 
cAp ngAn han khác 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN BAO CÁO TA! CHINH 
97 Pham 1-1u ChI, Phr&ng 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHtNH (TIEP) 
('Các thuyt minh nay là bO phn hp thành và cdn dirac doc ddng th&i vOl Báo cáo tài chInh) 

16.  PHAI TRA NGIIO1 BÀN (TIEP) 

Tai 31-12-2021 Tai 01-01-2021 
So co kha nang 

Giá tn trâ my 
YND VND 

Giá tn 
VND 

So co kha nang 
trã my 
VND 

Các khoãn phãi trã 
ngirô'i ban dài han 

Phãi trá ngu'ffi ban 87.218.486.160 87.218.486.160 
là các ben lien quan 

123.318.217.364 123.318.217.364 

- Ting Cong ty Cap 86.793.146.567 86.793.146.567 123 .2 15 .656.252 123.215.656.252 
NuOc Sài GOn 

- Cong ty CP Tu Van 425.339.593 425.339.593 91.594.012 91.594.012 
XD CT Giao Thông 
COng Chánh 

- CN Cap ni.róc Tan 10.967.100 10.967.100 
HOa 

17.  NGIJOI MUA TRA TIEN TRIXOC 

Tai 3 1-12-2021 Tai 01-01-202 1 
VND VND 

Các khoãll nguOi rnua trã tin trirc ngn han 13.743.745.566 17.139.942.616 

- Tam thu chi phi thit ka 6ng ngánh 2.487.917 59.511.043 

- Tin nuâc khách hang trã cho kS'  sau 13.454.546.227 14.702.849.459 

- Ngi.ri mua trâ tin tnrO'c ngan han khác 286.711.422 2.377.582.114 

Các khoãn ngtrOi mua trã tin truOrc dài hn 

Ngu*i mua trã tiên tru'óc là các ben lien quan 

18.  THUE VA CAC 1a1OAN PHAI NQP NBA NIXOC 

S phãi np 
Tai 01-01-2021 

S dã thirc nôp 
Tti 31-12-2021 

trong k)' trong k)' 
YND VND -VND VND 

Thu6 giá trj gia tang phãi 1.608.259.292 
np 

600.524.839 1.007.734.453 

Thue thu nhap doanh 1.988.899.132 6.53 8.024.435 
nghip 

7.175.228.430 1.351.695.137 

Thué thu nhp cá nhãn 212.600.939 2.653.408.143 2.771.336.753 94.672.329 

Tin nhà dat, tian thuê dat 826.328.160 1.180.468.800 (354.140.640) 

PhI, 1 phi, các khoàn 11.897.673.929 109.071.757. 122 
phãi np khác 

106.009.880.667 14.959.550.3 84 

Cong 14.099.174.000 120.697.777.152 117.737.439.489 17.059.511.663 
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CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN BAO CÁO TA! CHINH 
97 Pham Hthi Chi, Phir?mg 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 

(Các 

19.  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
thuyt ,ninh nay là bó phdn hap thành và cn du-ac dQc dng ih&i vái Báo cáo tài chinh) 

CHI PHI PHAI TRA 

Ti 31-12-2021 
VND 

Ti 01-01-2021 
YND 

Ngn hn 7.823.333.581 6.804.085.758 
- Inch tnirOc chi phi thuê thrc hin các cong trInh phát trin 
mang liiâi ng nuoc nghim thu nhung chtra quyt toán. 

44.011.264 1.114.023.741 

- Tnich tnràc chi phi gn dng h rnràc theo nghj dnh 117 1.344.497.208 661.041.904 

- Trich tni.râc chi phi sira b& TLMD süa b, nâng d?i DI-IN 2.335.339.789 4.059.933.95 1 

- Thu lao Hi dcng quãn trj 229.500.000 228.178.695 

- Chi phi Läi vay 308.265.036 440.7 15.666 

-Chi phi khác 3.561.720.284 300.191.801 

Dài han 
Cong 7.823.333.581 6.804.085.758 

20.  PHAI TRA KHAC 
Ti 3 1-12-2021 Ti 01-01-202 1 

YND YND 
Ngn han 7.543.583.448 9.480.615.292 

-Kinhphicongdoàn 770.5 14.533 4.203.866 

- Báo him y t 2.410.169 2.410.169 

- Báo him that nghip 2.582.159 2.582.159 

- Nhn k qu, k CUQC ngAn hn 3.141.150.000 3.596.245.604 

- C trc phâi trã cho các cé dong 1.367.785.539 1.274.831.719 

- Phãi trâ khách hang dAu ttr ng cái gn dng h ni.róc 2.219.155.422 4.452.320.683 

- Cty TNT-IH MTV Cong tninh Giao thông Cong chánh 30.000.000 

- PhI bâo v rnôi trurng thrcc giO Iai d chi 3 .0 13 .825 

- Các khoân phái trâ, phâi np khác 36.971.801 118.021.092 

Dài han 6.303.283.688 6.178.371.814 

- Phâi trâ khách hang du tx ng cái gAn dng h nithc 6.303.283.688 6.178.371.814 

S no qua hn chira thanh toán 

Cong 13.846.867.136 15.658.987.106 
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CONG TY cO PHAN CAP NUOC CHQ LON BAO CÁO TA! CHI NH 
97 Phm Htiu ChI, PInrng 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai don tr 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 

THU YET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuyI minh nay là b phan  hp thành và cdn duc dQc dng thai vái Báo cáo tài chInh) 

21. VAY VA N9 THUE TA! CHfNH 

Tal 31-12-2021 Trong ky Ti 01-01-2021 
Giá tr 

YND 
S có khã nãng 

trã nor (VND) 
Tang 
VND 

Giãm 
VND 

Gm tn 
VND 

S6 có khã nang 
trã nci (VND) 

Vay và no thuê tài chInh ngn hn 8.675.845.921 8.675.845.921 8.866.880.000 8.184.880.000 7.993.845.921 7.993.845.921 

- Ngân hang Nông nghip Va Phát 
trin Nong thôn dn han  trá (i) 

5.538.880.000 5.538.880.000 5.538.880.000 5.538.880.000 5 .538.880.000 5.538.880.000 

- Ngan hang TMCP Ngoai Thung 3.136.965.921 3.136.965.921 3.328.000.000 2.646.000.000 2.454.965.921 2.454.965.921 
Viêt Nam - Chi nhánh Sãi Thành (ii) 

Vay và no thuê tãi chinh dài han 48.694.650.225 48.694.650.225 13.261.659.533 8.866.880.000 44.299.870.692 44.299.870.692 

- Ngân hang Nong nghip và Phát 
triên Nong thôn (I) 

18.095.358.366 18.095.358.366 5.538.880.000 23.634.238.366 23.634.23 8.3 66 

- Ngan hang TMCP Ngoai Thtrong 30.599.291.859 30.599.291.859 13.261.659.533 3.328.000.000 20.665.632.326 20.665.632.326 
Viêt Narn - Chi nhánh Sâi Thành (ii) 

Cong 57.370.496.146 57.370.496.146 22.128.539.533 17.051.760.000 52.293.716.613 52.293.716.613 
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CONG TY CO PRAN CAP NI1C CH LN BAO cAo TM CHINH 
97 Phm HIru Chi, Phtrôrng 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 
THUYET MINI! BAO CÁO TAI CHINH (TIEP) 
(Các thuyét minh nay là b5 ph1n hcip thành và cdn thtxc dQc ddn thai vái Báo cáo tài chlnh) 

(i) Vay dài han Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Viêt Narn - Chi nhánh Chç Ló'n: 

K' thanh toán nçi gôc 

K' thanh toán lAi 

: s6 6220-LA V-2017.01235/Hf.ITD ngày 30 ngày 11 thong 2017.và Phi 1(lc 
sá 6220-LA V-201 701235-2/PLHD ngày 23/12/2019. 

43.800.000.000 VND. 

8 näm k tr ngày tip theo cüa ngày giãi ngân vn vay. Thxi han giãi ngân 
vn cho vay ch.m nht là ngày 3 1/12/2021 

An han  I näm k tir ngày giái ngân vn vay ln du cüa Hçrp dng tin ding 
nhixng không qua 18 tháng k t ngày k' kt hp dng. 

Lãi sut cho vay 12 thang dAu k tü ngày giãi ngân dAu tiên cta hçip dng tin 
dicing là 7,5%/nãm. Läi sut tir tháng thr 13 trâ di áp ding lAi sut bin dii, 
diu chinh theo k' han  6 tháng/IAn hoc khi có bin dng Iäi sut cho vay trên 
thj tnthng theo quy djnh cüa Ngan hang Nba nuâc Vit Nam và Ngân hang 

-. Nong nghiep va Phat then Nong thon, bang binh quan lai suat huy dQng tiet 
kim dan cu kS' han 12 thang trá Iài sau cüa 4 ngân hang Agribank, 
Vietcombank, Vietinbank, BIDV tai  thri dim diu chinh cong  1,5%/näm. 
Mire lãi sut theo timg giy nhn nci. 

Trâ du hang qu, ci1ng k' vài nci lãi, quy djnh ci th trong tirng giAy nhan 
na. 

Ngày 20 hang qu' (20/0 1, 20/4, 20/7 và 20/10). 

Du tu thay mâi ng mic trén dja bàn Quân 5, Qun 6, Qun 8 cho 16 dir an 
dA có Quy& djnh phé duyt Báo cáo kinh t - k5 th4t. 

Tài san hmnh thành tir v6n vay là H thng di.thng 6ng cp mrâc Va các tài san 
có lien quan do Agribank - Chi nhánh Chçi Lirn tài trçl theo Hcrp dng th chip 
tâi san hInh thành trong tucing lai s 6220-LCL-2017.01008/HT1'L ngày 
16/10/20 17. 

Ngân hang TMCP Ngoi thinrng Vit Nam - Chi nhánh Sài Thành: 

sJ 0017/TD3.TC/J9CD ngày 01 ngày 10 thOng 2019. 

3 8.000.000.000 dng, nhixng t6i da không vtrçrt 79,4% tng mire du tu (chua 
bao gm thu GTGT) cüa tirng phucing an kinh doanh. 

120 tháng k tir ngày tiép theo ngày giâi ngãn du tiên. Thai han  giái ngán tM 
da 24 tháng k tir ngày hiu lrc cüa Hçip dng. 

12 tháng k tr ngày tip theo cüa ngày giâi ngân ln du 

Lãi sut cho vay 12 tháng dAu k tir ngày giãi ngân du tiên là 7,5%/näm. Lãi 
sut tir tháng thir 13 trâ di b&ng bInh quân lAi suit tit kim VND kS' han 12 
thang trá lãi sau cüa 4 ngan hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 
cing 1,4%/näm, 

Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo. 

Trong khoãng thai gian 06 ngày duçc tinh tü ngày tip theo cUa ngày len 
phiu tInh lAi là ngày 26 hang tháng. 

Hpp dEng tin d(tng 

S tin cho vay 

Th&i gian cho vay 

Than gian an han 

LAi suAt cho vay 

K' thanh toán nçi gôc 

K' thanh toán lAi 

Mijc ctIch sCr dung v6n 
vay 

Tài san dam báo 

(ii) Vay trung dài han 

Hgo d!ing tin d(Ing 

S6 tin cho vay 

Th&i gian cho vay 

Thii gian an han 

LAi suit cho vay 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHç1 LON BAO CÁO TA! ciiii 
97 Pham Hftu Chi, Phu&ng 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai doan tr 01/01/2021 dn31/12/2021  

T}IIJYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuyIt minh nay là b phn h thành và cdn dwqc dQC ddng ih&i va'i Báo cáo tài chmnh) 

Mijc dIch si:r d%ing v6n Du tu dr an thay mâi ng mic tai  dja bàn Qun 5, Quân 6, Qun 8 TP. H 

vay ChI Minh do Cong ty lam chü du tu. 

Tài san dam bâo : Không có tài san bâo dam. 

: S6 0002/TD3. TC/20'D ngày 08 ngày 6 thdng 2020. 

1.339.000.000 dng, nhung tM da không vuca 77,9% tMg m(rc du ttr (chua 
bao gm thu GTGT) cia phucmg an du tir. 

120 tháng k tir ngày tip theo ngày giâi ngân dâu tién. Th?.ii han  giãi ngân thi 

da 24 tháng k tr ngày hiu lIre  cüa Hcp ng 

12 tháng k tr ngày tip theo cüa ngày giâi ngán 1n dAu. 

Lãi su&t cho vay 12 tháng ctu k tir ngày giãi ngân du tiên là 9,2%/nAm. Lài 
sut tir tháng thu 13 tr1 di bang binh quân lâi suit tit kim \'ND k5' han  12 

thang trâ lãi sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 
cong 3,1%/nAm, chu k5' diM chinh lAi suAt cho vay 03 tháng/l.n. 

Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo. 

Trong khoâng th?ri gian 06 ngày duqc tinh tr ngày tip theo cüa ngày ln 
phiM tInh lài là ngày cu6i tháng. 

DAu tir thay mâi Mg mc näm 2020 thuc dja bàn Phung 4, 5, 8, 9, 10 Qun 

8, TP. H ChI Minh do Cong ty lam chü dAu tu. 

Không có tài san bâo dam. Bin pháp bão dam b sung là toàn b tài san hInh 
thành tir dir an và các quyM tài san phát sinh theo Hcip dMg th ch&p tài san 

s 0197/2020/S1'N-HDTC ngày 0 8/06/2020. 

:56 0004/TD3.Tc/2OCD ngày 12 ngày 8 lháng 2020. 

4.343.000.000 d6ng, nhung t6i da không viiqt 779% tMg rn(rc diu tu (chua 

bao gm thu GTGT) cUa phirrng an dM tu. 

120 tháng k tr ngày tip theo ngày giâi ngân dAu tiên. Thôi h?n  giài ngân tôi 

da 24 tháng ké tir ngày hiu li,rc cüa Hcrp déng. 

12 tháng ké tr ngày tip theo cia ngày giâi ngân iM dM. 

Li suit cho vay 12 tháng aM k tr ngày giãi ngân aM tién là 9,2%/nAm. LAi 

suit tr tháng thr 13 trâ di bMg bInh quân lãi suit tiét kim VND k5' han  12 

thang trã iäi sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcmbank, Vietinbank, BJDV 
cong 3,1 %/näm, chu k5' diM chinh lãi suit cho vay 03 thángllAn. 

Theo Ijch do Ngân hang 1p và thông báo. 

Trong khoàng thô'i gian 06 ngày dircic tInh tr ngày tip theo cüa ngày len 

phiéu tInh läi là ngày cu6i tháng. 

DAu tir thay mài Mg mic nãm 2020 thuOc d'a bàn Phumg 16 Quân 8, TP. He 
ChI Minh do Cong ty lam chü aM tir. 

Không CO tài san bão dam. Bin pháp bão dam be sung là toàn b tài san hinh 
thành tr dIr  an va các quyén tài san phát sinh theo Hcip dng the cMp tài san 

sé 0295/2020/STN-HDTC ngày 12/08/2020. 

H dng tin drng 

s6 tiM cho vay 

Th?ii gian cho vay 

Th&i gian an han 

LAi sut cho vay 

K' thanh toán nçi gôc 

KS' thanh toán lãi 

Mtc dIch sfr dung v6n 
vay 

Tài san dam bâo 

Hp d6ng tin dung 

s6 tiM cho vay 

Thii gian cho vay 

Th?yi gian an han 

LAi suit cho vay 

K5' thanh toán nci g6c 

K5' thanh toán lài 

MIle clIch sCr di,ing vn 
vay 

Tài san dam bâo 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHq LON BAO CÁO TAI culirm 
97 Pham Hthi ChI, Phu?ing 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai doan ttr 01/01/2021 dn 3 1/12/2021  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuy& minh ncy là bó phdn hj thành và cdn du-c,c dQc ddn th&i vái Bdo cáo tài chinh) 

: Sá 0006/TD3. TC/2OCD ngày 21 ngày 12 linIng 2020. 

1.310.000.000 dong, nhung toi da khong vuqt 77,9% tong mtrc dau tu (chua 
bao gm thus GTGT) cüa phi.rcing an du tu. 

120 thang k tr ngày tip theo ngày giâi ngãn du tin. Thii han  giâi ngân ti 

da 24 tháng k tü ngày hiu 1%rc cüa Hcip ding. 

12 tháng k tr ngày tip theo cüa ngày giài ngân 1&n du. 

Lii suAt cho vay 12 thang du k tiir ngày giài ngân du tiên là 8,2%/nim. Lii 

sut tir tháng thIs 13 trc di b&ng bmnh quân lii sut tit kim VND k5' han 12 
thang trâ lii sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 
cong 2,5%/nim, chu k5' diu chinh lii sut cho vay 03 thángllAn. 

Theo ljch do Ngân hang Ip và thông báo 

Trong khoãng thsi gian 06 ngày duqc tInh tr ngày tip theo cüa ngày Len 
phiu tInh lii là ngày cui tháng. 

Du tu thay mon ng m,ic nim 2020 thuc dia bàn Phtthng 16 Quân 8, TP. H1 
ChI Minh (Dqt 2) do Cong ty lam chü dAu ti.r. 

Không có tài san bão dam. Bin pháp bâo dam b sung là toàn bO tài san hinh 
thành tr dr an và các quyn tài san phát sinh theo Hcip d6ng th chAp tài san 
s 0681/2020/STN-HDTC ngày 21/12/2020. - 

sJ 0009/TD3.TC/21CD ngày 12 ngày 8 tinIng 2021. 

2.651.000.000 ding, nhixng t6i da không vxqt 77,7% t6ng mIre du tu (chua 
bao gm thu GTGT) cüa phtrcmg an ctu tu. 

120 tháng tr ngày tip theo ngày giâi ngân dAu tiên. Thyi han giài ngân ti 
da 24 tháng k tr ngày hiu li,rc cüa Hcrp dng. 

12 tháng k tir ngày tip theo clia ngày giài ngân lAn dAu. 

Lii suAt cho vay 12 tháng dAu k tiir ngày giâi ngân dAu tiên là 7,8%/nim. Lii 

suAt tr tháng thIs 13 tr& di b&ng binh quân lii suAt tit kim VND k5' han  12 

tháng trà lii sau clia 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 
cong 2,5%/nim, chu k5' diu chinh lii suAt cho vay 03 tháng/lAn. 

Theo ljch do Ngân hang ip và thông báo. 

Trong khoâng thri gian 06 ngày duqc tInh tr ngày tip theo elm ngày len 
phiAu tInh lii là ngày cui tháng. 

DAu ti' thay mIri 6ng mic thuc dja bàn Phithng Binh Trj DOng A, Qun BInh 
Tan,TP. Ho Chi Minh do Cong ty lam chu dau ttr. 

Không có tài san bão dam. Bin pháp bào dam b sung là toàn b tài san hInh 
thãnh tlr dr an và cac quyn tài san phát sinh theo Hçp dng th chAp tài san 
s 023 0/202 1/STh-HDTC ngày 12/08/2021. 

H9p dung tIn thing 

só tin cho vay 

Th&i gian cho vay 

Thii gian an han 

Lii sut cho vay 

K' thanh toán ncr gc 

K' thanh toán lii 

Mitc dIch sCr ding v6n 
vay 

Tài san dam báo 

H9p dung tin ding 

s6 tin cho vay 

Th?ii gian cho vay 

Th&i gian an han 

Lii suit cho vay 

K' thanh toán nq gôc 

KS' thanh toân lii 

Mic dIch sCr dung von 
vay 

Tài san dam bâo 
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BAO CÁO TAI cmNu 
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 31/12/2021  

CONG TY CO PIIAN CAP NIYOC CH LON 
97 Pham H&u ChI, Phung 12, Qun 5, TP.HCM 
THUYET MLNH BAO CÁO TAI CH!NH (TIEP) 
(Các thuy& minh nay là b5 phn hr, thành và cdn ditqc dQc ddng thai vái Báo cáo tài ch(nh) 

Sá 0015/TD3. TC/2JCD ngày 19 ngày 8 thdng 2021. 

1.838.000.000 dng, nhi.mg t61 da không vrçlt 77,7% tng müc dAu tu (chua 
bao gm thu GTGT) cüa phuang an du tu. 

120 tháng k t& ngày tip theo ngày giãi ngân du tiên. Thôri han giâi ngân ti 
da 24 tháng kE tr ngày hiu lirc cüa Hçtp dng. 

12 tháng k tir ngày tip theo cüa ngày giai ngân ln du. 

Läi suit cho vay 12 tháng du k tü ngày giài ngaii du tin là 7,8%/näm. LAi 
sut tir tháng thu 13 trâ di bang bInh quân lãi suAt tit kim VND k5' han 12 
tháng trâ läi sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 
cong 2,5%/nãm, chu k5' diu chinh lAi suit cho vay 03 tháng/l.n. 

Theo ljch do Ngan hang 1p và thông báo. 

Trong khoãng thii gian 06 ngày dLrqc tinh tr ngày tip theo cüa ngày len 
phiu tInh läi là ngày cu6i tháng. 

Du ttr thay mài 6ng.mvc nAm 2020 thuc dja bàn Phtthng 16 Quan 8, TP. H 
Chi Minh (Dctt 1) do Cong ty lam chü dAu ur. 

Không có tài san bão dam. Bin pháp bâo dam b sung là toãn bô tài san hInh 
thành tr dij an và cac quyn tài san phát sinh theo Hcp ding th chip tài san 
s 0232/2021/STN-HDTC ngày 19/08/2021. 

: SoX 0016/TD3. TC/21CD ngày 19 ngãy 8 tháng 2021. 

2.296.000.000 ding, nhung thi da không vucrt 777% thng müc du tu (chua 

bao gm thus GTGT) cüa phuong an du tu. 

120 tháng k tr ngày tip theo ngày giâi ngân du tiên. Thii han giâi ngân ti 

da 24 tháng k tr ngày hiu 1irc cüa Hçrp dng. 

12 tháng k tr ngày tip theo ciia ngày giâi ngân lan dau. 

UI suit cho vay 12 thang dau k tr ngày giài ngân dau tiên là 7,8%/nam. Läi 

su&t tr tháng thu 13 tr& di bang bInh quân lAi suit tit kim VND k5' han 12 
tháng trâ Iãi sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietlnbank, BIDV 
cong 2,5%/nAm, chu k5' diu chinh lãi sut cho vay 03 thángIl.n. 

Theo ljch do Ngan hang 1p và thông báo. 

Trong khoang thti gian 06 ngày ducvc tInh tr ngày tip theo cUa ngày len 

phiu tInh läi là ngày cui tháng. 
BAu ttr thay m&i ng mic thuc dja bàn PhLrôrng An Lac  A, Phu?ng Binh Trj 

Bong A, Qun BInh Tân,TP. H ChI Minh do COng ty lam chü dau tu. 

Không có tâi san bão dam. Bin pháp bâo dam b sung là toàn b tài san hinh 
thành tr du an va cac quyn tài san phát sinh theo Hçip ding th chap tài san 
s 0233/2021/STN-HDTC ngày 19/08/202 1. 

Hrp dEng tIn dung 

s6 tién cho 'ay 

Th?ñ gian cho vay 

Thii gian an han 

Läi su&t cho vay 

K5' thanh toán nq g6c 

K5' thanh toán lAi 

Mic dIch sCr ding vn 
vay 

Tài san dam bâo 

H &ng tIn ding 

s6 tin cho vay 

Thii gian cho vay 

Then gian an han 

Lãi sut cho vay 

1(5' thanh toán nçi gc 

K5' thanh toán lAi 

Mc dIch sr ding v6n 
vay 

Tài san dam bâo 
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BAO CÁO TAI cmrmi 
Cho giai doan tü 01/01/2021 dn 31/12/2021  

CONG TY CO PHAN CAP NII(f1C CHQ LON 
97 Pham HUu ChI, Phtrmg 12, Qu.n 5, TP.HCM 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuy& minh nay là bç5 phdn hc,p thành và cdn dwcic a'Qc &ng th&i vái Báo cáo tài chInh) 

S6 0017/TD3. TC/21CD ngày 05 ngày 11 tháng 2021. 

2.460.000.000 ding, nhirng t6i da không vuçvt 77,7% tOng müc du tu (chixa 
bao gOm thuO GTGT) cüa phucmg an du tir. 

120 tháng k tr ngày tiOp theo ngày giâi ngân du tiên. Thôi lin giâi ngân tOi 
da 24 tháng k tr ngày hiu lire  caa Hqp dOng. 

12 tháng k tr ngày tip theo cüa ngày giài ngân In du. 
A A s,... A o LAi suat cho vay 12 thang dau ke tu ngay giai ngan dau tien Ia 7,8 /o/nam. Lai 

suit tir tháng thu 13 trâ di bang binh quân lãi suit tiOt kim VND k5' han  12 
thang trã lãi sau cüa 4 ngan hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 

cong 2,5%/näm, chu k5' diOu chinh lAi sut cho vay 03 tháng/ln. 

Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo. 

Trong khoãng thai gian 06 ngày ducrc tInh tr ngày tip theo cia ngày len 
phiOu tinh lAi là ngày eu6i tháng. 

Du ttr thay mâi Ong mite thuOc dja bàn Phurng An Lac  A, PhuOng Binh 
Hung Hoa A, Quan Binh Tan,TP. Ho Chi Mmh do Cong ty lam chu dau tu. 

Không có tài san bão dam. Bin pháp bão dam bO sung là toàn b tài san hinh 

thành tü dir  an và các quyn tài san phát sinh theo Hcip dOng th eMp tài san 
so 0251/2021/STN-HDTC ngày 05/011/2021. 

s6 0018/TD3. TC/21CD ngày 13 ngày 12 tháng 2021. 

4.225.000.000 dOng, nhtrng t6i da không vuçit 77;9% tOng mrc du tix (chira 
bao gOm thuO GTGT) cüa phtrang an du tu. 

120 tháng kO tr ngày tip theo ngày giâi ngân du tiOn. Thai 11?n giâi ngãn tôi 

da 24 thang kO tir ngày hiu hrc cia Hqp dOng. 

12 tháng kO tr ngày tiOp theo cCta ngày giãi ngãn In dAu. 

LAi sut cho vay 12 tháng du kO tir ngày giãi ngân dAu tiên là 8,2%/nãm. Lãi 
suAt tir tháng thu 13 tth di bang binh quân IAi suit ti& kim VND k5' han  12 
thang trã läi sau cüa 4 ngãn hang Agribank, VietcOmbank, Vietinbank, BIDV 

cong 2,5%Inãm, chu k5' diOu chinh lãi suit cho vay 03 thángIln. 

Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo. 

Trong khoãng thri gian 06 ngày dtrçrc tInh tr ngày tiOp theo cüa ngày Len 
phiu tinh Iäi là ngày cuOi tháng. 

Dau tir thay mâi Ong mite  nãm 2020 thuOc  dja bàn Phumg 10,11, Qun 6, 
TP. HO ChI Minh do Cong ty lam chü dAu tu. 

Không có tài san bào dam. Bin pháp bão dam bO sung là toàn b tài san hInh 
thành tir dir  an và eác quyèn tài san phát sinh theo Hcrp dOng thO eMp tài san 
sO 0280/202 1/STN-HDTC ngày 13/12/2021. 

Hçp ding tin ding 

s6 tin cho vay 

Thi gian cho vay 

Th&i gian an han 

Lãi sut cho vay 

KS' thanh toán nç g6c 

K5' thanh toán lAi 

Mite dIch si'r dung von 
vay 

Tài san dam bâo 

Hu dâng tin ding 

SO tin cho vay 

Thñ gian cho vay 

Thai gian an han 

LAi suit cho vay 

K5' thanh toán my gOc 

K5' thanh toán läi 

Mite dIch sü dung vOn 
vay 

Tài san darn bàn 

C 
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BAO CÁO TA! CHIN!! 
Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 31/12/2021 

CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHV L(1N 
97 Pham Httu ChI, Phtring 12, Q4n  5, TP.HCM  
THUYET MINI! BAO CÁO iAi CHINH (TIEP) 
(Các thuylt minh nay là b(5 phán hçi, thành và cdn thrqc dQc ddng thai vöi Báo cáo tài chin/i) 

: s6 0020/TD3. TCI21CD ngãy 20 ngày 12 tkáng 2021. 

1.131.000.000 ding, nhung t6i da không vircrt 77,7% tng m(rc du tu (chua 
bao g6m thus GTGT) cüa phLrcmg an du tu. 

120 thang k tir ngày tip theo ngày giâi ngân du tiên. Thai han  giâi ngân ti 
da 24 tháng k tir ngày hiu Ii,rc cita Hçrp ding. 

12 tháng k tir ngày tip theo cüa ngày giâi ngân thn Mu. 
,. . Läi suat cho vay 12 thang dau ke tu ngay giai ngan dau tien Ia 7,8 /o/nãm. Lai 

sut tir tháng thir 13 trâ di b&ng binh quân IAi suit tit kim VND k5' han  12 
thang trâ lAi sau ca 4 ngãn hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 
cOng 2,5%/nAm, chu k5' diu chinh lAl sut cho vay 03 tháng/l.n. 

Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo. 

Trong khoâng thai gian 06 ngày dtrcrc tInh ttt ngày tip tlieo cüa ngày len 
phiu tInh lài là ngày cui thang. 

DAu tu thay mài ng muc thuOc  dja bàn Phu?rng 1O,QuTh 6, (dcrt 1) do Cong 
ty lam chO Mu tu. 

Không Co tài san bão dam. Bin pháp bão dam b sung là toàn bO tài san hInh 
thãnh tir dr an va cac quyn tài san phát sinh theo Hcrp dng thá chip tài san 
s6 0283/2021/STN-HDTC ngày 20/12/2021. 

Sá 0021/TIJ3. TC/21CD ngày 24 ngày 12 thdng 2021. 

2.369.000.000 ding, nhtrng Mi da khong vugt 77,7% thng mrc Mu tu (chua 
bao gm thu GTGT) cüa phucxng an Mu tu. 

120 tháng k tir ngày tip theo ngày giái ngân Mu tiên. Th&i han  giãi ngân Mi 

da 24 tháng k tir ngày hiu li,rc cüa Hqp ding. 

12 tháng k tr ngày tip theo cUa ngày giâi ngân 1n Mu. 

Läi suit cho vay 12 tháng Mu k tr ngày giài ngân Mu tiên là 7,8%/näm. Lãi 
sut tir thang thir 13 trir di bang binh quân IAi suit tit kim VND k5' han  12 
thang trã lAi sau ciia 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 
cong 2,5%/nàm, chu k5r diu chinh IAi sut cho vay 03 tháng/lAn. 

Theo ljch do Ngân hang ip và thông báo. 

Trong khoàng thai gian 06 ngày duqc tInh tCr ngày tip theo cüa ngày len 
phiu tInh lãi là ngày cuM tháng. 

Dau tu thay mài ng mvc thuOc dja bàn PhLthng BInh Trj Dông A, BInb 
Hung Hôa A, Q4n  Binh Tan do Cong ty lam chü Mu tu. 

Không CO tài san bão dam. Bin pháp báo dam b&sung là toàn bO tài san hinh 
thành tir dir an va các quyn tài san phát sinh theo Hcrp dng th chap tài san 
s 0294/202 1/STN-HDTC ngày 24/12/2021. 

Hp dibig tin dung 

S tin cho vay 

Thi gian cho vay 

Thii gian an han 

LAi sut cho vay 

K5' thanh toán nq gôc 

KS' thanh toán Iài 

Mic dIch sir d%ing vn 
vay 

Tài san dam báo 

H dng tin ding 

S tin cho vay 

Th&i gian cho vay 

Thii gian an han 

LAi suAt cho vay 

K5' thanh toán ncr g6c 

K5' thanh toán lAi 

Mc dIch sir ding vn 
vay 

Tài san darn bâo 

d 

C 

1 
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CONG TY CO PHAN CAP NIfOC CHO LN BAO CÁO TA! CHINH 

97 Pharn Hu ChI, Phung 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai don tir 01/01/2021 dn 31/12/2021 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHf NH (TIEP) 
(COc thuyé't minh nay là bó phán hcrp thành và cdii du'çic dQc ddng thai 

22. THUE THU NHP HOAN LAI PHAI TRA 

vái BOo cáo tài chinh 

Tai 31-12-2021 
VND 

Tai 01-01-2021 
VND 

Các khoán chênh léch tam thôi chiu thud 758.469.595 388.118.239 

- Chi phi trá truóc là chi phi g&n dng h niróc 758.469.595 388.118.239 

T lê tru lai du tu' kinh doanh ntró'c sach 29% 30% 

Thu sut thuê TNDN sfr diing dê xác thnh giá tr thuê 
thu nhp hoãn li phãi trã 

- Thuê suit thu TNDN uu dal 10% 10% 

- Thug sut boat dng Kinh doanh khác không dw7c hu&ng 
ru dãi Thuê 

20% 20% 

Thuê thu nhâp hoãn li phãi trã phát sinh tir các khoãn 
chênh tech tam thôi chiu thu 

129.527.508 66.048.299 

S bü tru vó'i tài san thu thu nhp hoän 1a 

23. VONCHUSOHUU 

23.1 Chi tiêt vn du tLr ella chll s& hfru 

Chü sa hIru Tai 31-12-2021 Ti 01-01-2021 

T lé Giá trl (VND) T l Giá tn (YND) 

Tong Cong ty Cap 51,00% 66.304.000.000 

nu'óc Sal GOn 

51,00% 66.304.000.000 

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

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

Ong Nguyen Thanh Phon 6,30% 8.189.000.000 6,30% 8.189.000.000 

Các cô dOng khác 2 1,23% 27.601.300.000 21,23% 27.601.300.000 

Cing 100% 130.000.000.000 100% 130.000.000.000 

23.2 Các giao d!ch ye v1n vó'i các chü s& hfru và phân phi c tüc, lqi nhun 

Tu' 01/01/202 1 Tu 01/01/2020 
dn 31/12/2021 dn 31/12/2020 

VND YND 

Von dâu Ut ella chO sO,  hUu 
- Vn gop du kS' 130.000.000.000 130.000.000.000 

- Vn gOp tang trong k' 
- Vn gop giám trong kS' 
- Vtn gop cui kS' 130.000.000.000 130.000.000.000 

Cè trc, lcti nhun dA chia 15.600.000.000 13.650.000.000 
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BAO cAo TA! CHINII 
Chogiai doan tr 01/01/2021 dn 31/12/2021 

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHq LN 
97 Phm H&u ChI, Phi.rng 12, Qun 5, TP.HCM  
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuydt ininh nay là bç phthn hc,p thành và cdii dtrçic dcc ddng th&i vol Báo cáo tài chInh) 

.. 23.3 Co phieu 

- So lucing Co phiu dang k' phát hãnh 
- S krcrng C phiu dã ban ra cong ching 
+ Cd phiuphd thông 
+ Cd philu tru dãi 
- S krcrng c phiu duçc mua 1i 
- S Ii.rcng c phiu dang h.ru hành 
+ Cd phieuphd thông 
+ Co phi Eu uu däi 
*Më,lh giá cd phku (VND/Cd phku)  

Tai 31-12-2021 Ti 01-01-2021 
Co phiu Co phiu 

13.000.000 13.000.000 
13.000.000 13.000.000 
13.000.000 13.000.000 

13.000.000 13.000.000 
13.000.000 13.000.000 

10.000 10.000 

23.4 Bang di chiêu bin dng cüa vn chü s& hiru 

Loi nhun 
Vn dâu ttr Qu5 du tir phãt sau thug 

cüa chü so' hüu triên chira phân phi Cong 

VND VND VND VND 

Tai 01/01/2020 130.000.000.000 63.849.723.527 26.493.506.769 220.343.230.296 
Läi trong näm 27.955.441.891 27.955.441.891 

- Phãn phi 1ci nhun 
närn 2019 

(22.992.593.049) (22.992.593.049) 

+ TrIch Qu9 thuOng (361.778.400) (361.778.400) 

Ngtr&i quán ij Cong ly 

+ TrIch Qu9 khen 
thir&ng 

- (4.138.666.750) (4.138.666.750) 

+ TrIch Qu9phüc icr! (4.842.147.899) (4.842.147.899) 

+ Chia cd t&c nàm - (13.650.000.000) (13.650.000.000) 

Ti 31/12/2020 130.000.000.000 63.849.723.527 31.456.355.611 225.306.079.138 

Ti 01-01-2021 130.000.000.000 63.849.723.527 31.456.355.611 225.306.079.138 

Lãi trong närn 27.840.948.967 27.840.948.967 

- Phân phi lcii nhun 
narn 2020 (*) 

(27.258.458.020) (27.258.458.020) 

+ TrIch Qu9 thirOng (334.170.000) (334.170.00Q) 

Ngtr&i quán lj Cong ty 

+ TrIch Qu5Y khen 
thir&ng 

- (5.347.580.454) (5.347.580.454) 

+ TrIch Qu5Yphzc icr! (5.976.707.566) (5.976.707.566) 

+ Chia có t&c náni - (15.600.000.000) (15.600.000.000) 

Ti 3 1-12-2021 130.000.000.000 63.849.723.527 32.038.846.558 225.888.570.085 

(*) Cong ty thLrc hin phân phi lçyi nhuãn näm 2020 theo Nghj quyt Dai  hi dng C dông thi.rO'ng 

niên nãm 2021 s 1 1/NQ-DHDCD ngày 27/04/202 1 
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CONG TV CO PHAN CAP NIfOC CHQ LN BAO CÁO TAI CHiNH 
97 Pham H&u ChI, Phu&ng 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 
THUYET MINK BAO CÁO TAi CHINH (TIEP) 
(Các thuyét ,ninh nay là hO phOn hüp thành và cdn dwac dQC ddng thai 

24. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP D!CH VU 

vói Báo cáo tài chInh, 

Tu 01/01/202 1 
dn 31/12/2021 

VND 

TLr 0 1/01/2020 
dn 3 1/12/2020 

VND 
Doanh thu 1.155.675.708.746 1.177.743.359.088 

- Doanh thu cung cp nithc sach 1.137.950.172.265 1.156.918 .4 15 .084 

- Doanh thu cung cAp dch vi khác 17.725.536.481 20.824.944.004 

Doanh thu vó'i các ben lien quan 5.185.335.833 4.864.768.958 

- Tng Cong ty CAp nuó'c Sal Gôn 5.185.335.833 4.864.768.958 

25.  CAC KHOAN GIAM TRDOANH 
Tu' 01/01/2021 Tir 01/01/2020 

dn 31/12/2021 dn 31/12/2020 
VND VND 

Giãm tr(r doanh thu cung cAp ni.ric sach 277.955.500 865.155.925 

Giám trr doanh thu cung cAp djch vii khác 951.076.920 312.174.336 

Cong 1.229.032.420 1.177.330.261 

26.  GIA VON HANG BAN 
Tir 01/01/2021 Tu 01/01/2020 
dn 31/12/2021 dn 31/12/2020 

YND VND 
Giáv6ncungcAprniócsach 1.032.861.062.558 1.058.549.485.484 

Giá vn cung cAp djch vii khác 9.368.269.247 12.734.777.332 

Cong 1.042.229.331.805 1.071.284.262.816 

27.  DOANH THU HOAT BONG TAI CHINH 

Ti.r 01/01/2021 Tir 01/01/2020 
dn 31/12/2021 dn 31/12/2020 

YND YND 
Läi tin gri ngân hang có kS' han 5.396.115.960 6.277.904.505 

3 

Lãi tiii gtri ngân hang khong kS'  han 43.193.972 42.724.955 

Cong 5.439.309.932 6.320.629.460 

28.  CHI PHI TAI CHINH J 
Tir 01/01/2021 Tu' 01/01/2020 

dn 31/12/2021 dn 3 1/12/2020 
VND VND 

Chi phi Iãi vay 3.705.574.116 3.207.047.809 

Cng 3.705.574.116 3.207.047.809 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN BAO CÁO TAI cHulNu 
97 Pham Hcru Chi, .PhLr&ng 12, Quân 5, TP.HCM Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 31/12/2021 
THUYET MLN}I BAO CÁO iAi CHINH (TIEP) 
(Cac thuyAl minh nay là b5 p/ian hqp thành và cdi, dwc,c dQc ddng thai 

29. Cm PHI BAN HANG vA Cifi PHI QUAN L' DOANH 

vái Báo cáo tài chinh) 

NGHIP 
Tir 01/01/2021 
dn 31/12/2021 

VND 

TIr 01/01/2020 
dn 31/12/2020 

YND 
Chi phi quãn 1 doanh nghiêp 50.696.098.416 49.412.908.738 
- Chi phi nhân viên quân 1 26.344.707.220 24.014.182.723 

- Chi phi d dung van phàng 2.906.908.337 2.086.650.267 

- Chi phi khu hao TSCD 2.448.858.623 2.950.600.073 

- Thu& phi và l phi 108.606.601 144.686.909 

- Chi phi thuê dt 826.328.160 1.180.468.800 

- Chi phi dr phóng 2.338.430.958 1.449.955.155 

- Chi phi djch vii mua ngoài 92.575.001 84.750.000 

-Chi phi bngtin khác 15.629.683.516 17.501.614.811 

Chi phi ban hang 32.650.739.159 24.900.621.186 
- Chi phi nhân viên ban hang 22.440.952.772 20.122.090.219 

- Chi phi diing cp, d dung 808.382.583 582.024.942 

- Chi phi kMu hao TSCD 2.932.112.627 1.817.918.358 

- Chi phI bang tin khác 6.469.291.177 2.378.587.667 

Các khoãn ghi giãm chi phi ban hang và clii phi quãn 1 
doanh nghip 

30.  THU NUAP KHAC 
Tu 01/01/202 1 TIr 01/01/2020 
dn 31/12/2021 dn 31/12/2020 

VND YND 
PhI Bâo v môi trLr1ng duqc giü lai 982.143.737 515.247.028 

Xfr l2 cac khoân chi phi , cong nçi 3.479.218.798 
Kháo sat cung cAp &rmg 6ng cAp thoát nuàc 109.144.000 40.450.000 

Thu nhp tir thanh 1' cong ciii ding cii 9.392.727 

Thu nhp tir thanh 1 tài san c djnh 39.273. 133 

Thu nhp ban h s mYi thAu - 2.400.000 

Thu nhp khác 515.265.538 106.916.135 
41 

Cong 5.095.164.800 704.286.296 
4C 

31.  CHIPHIKHAC 
Tif 01/01/2021 Tir 01/01/2020 
dn 31/12/2021 dn 31/12/2020 

- VND VND 
Chi phi phat vi pham hành chinh v thus 86.682.305 

Chi phi dAu giá, h sa m?ii thAu 10.232.727 110.171.458 

Chi phi dau ti.r không hoàn vn ng cal (27.452.987) 

Chi phi thanh 1' cOng ciii dung c 8.000.000 

PhI Bâo v môi trtr&ng 982.000.000 5 10.800.343 

XCr 1' các khoân chi phi, cong ncr 23 .438.057 

Chi phi khác 154.601.862 110.666 

Cong 1.256.954.951  601.629.480 
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CONG TY CO PIIAN CAP NIJt1C CH Lt1N BAO CÁO TA! duNn 
97 Pham Hiu ChI, Phu&ng 12, Quan  5, TP.HCM Cho giai cloan tr 01/01/2021 dn 31/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO TM CHiNH (TIEP) 
(Các thuyit minh nay là b5 ph4n hç.rp thành và cdi, dwctc doc ddng thai vài Báo cáo tài chmnh) 

32.  CIII Pm TRUE THU NIL&P DOANU NGHIP HIJ1N HANH 

TIr 01/01/2021 
dn 31/12/2021 

VND 

Tu 01/01/2020 
dn 3 1/12/2020 

VND 
Tong Içri nhun k toán trir&c thud 
- Lqi nhuân tr hoat dng san xut kinh doanh turOc s?ch 

- Lçii nhun tir hoat dng san xuAt kinh doanh khác 

Các khoãn diu chinh tang giãm lçi nhnân k toán dé 
xác dnh thu nhâp chin thud 

34.442.452.611 
18.969.797.288 

15.472.655.323 

1.194.143.600 

34.184.474.554 
21.278.810.710 

12.905.663.844 

7.029.259.177 

Các khoán dicu chinh giám (3 70.351.356) 6.562.354.609 

Chênh 1ch tam  thi khoán chi phi trâ trtrâc (370.351.356) 6.562.354.609 

Cdc khoán dieu chinh tang 1.564.494.956 466.904.568 

Chi phi bj pht thu, vi pham hành chInh 86.682.305 19.789.947 

Chi phi khu hao không duc trir 968.72 1.742 

Lvang HDQT không trirc tip tham gia diu hành 509.00.909 447.114.621 

Chi phi trIch trithc chtra có hóa dcin ch(rng tir - 

T 1 iru dãi du tir kinh doanh nir&c sach 29% 30% 

Tang thu nhp chu thud: 35.636.596.211 41.213.733.731 

- Thu nhp tir hoat dng san xut kinh doanh nuàc sach 
duqc vu ctãi 

5.892.948.076 8.442.679.285 

- Thu nhp tfr hot dng san xut kinh doanh nuóc sach 
không ducc i.ru dAl 

14.270.992.812 19.865.390.602 

- Thu nhp tir hot dng sãnxuAtkinh doanh khác 15.472.655.323 12.905.663.844 

Thud sut thud TNIDN 

- Thus sut Thus TNDN vu däi 10% 10% 

- Thu suit hoat dng kinh doanh khác không dtrçic htrâng 
tru di thu 

20% 20% 

Chi phi thu TNDN hin Iiãnh 6.538.024.435 7.398.478.8 18 

33.  CHI PH! TRUE THU NIL4P DOANH NGLIIP HOAN LAI 

Tu 01/01/202 1 Tfr 01/01/2020 3 

dn 31/12/2021 dn 3 1/12/2020 
YND YND 

Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoAn [ai  phát sinh tr 63.479.209 (1.169.446.155) .4 

các khoân chênh Ich tam thôi chju thu V 

S 

Chi phi thu TNDN hoän lai 63.479.209 (1.169.446.155) 
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CONG TY cO PHAN CAP NIJOC CHQ L(N BAO CÁO TA! CHIN!! 
97 Pham Hitu ChI, Phung 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 31/12/2021  

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH (TIEP) 
(Các thuylt mink nay là b5 phn hcip thank va cdn duc,c dQc ddng thai vái Báo cáo tài chin&) 

34. LA! C BAN TREN CO PIIIEU 
Tir 01/01/2021 Tir 01/01/2020 
dn 31/12/2021 dn 3 1/12/2020 

Lçi nhun hoc I phân b cho ci dông s& hüu cô phiu 

ph thông (YND) 

TrIch qu5 khen thucmg, phüc Ecu (VND) (*) 

S bInh quân gia quyn eüa c phiu clang km hành trong 
nAni (CP) 

Lãi c0 ban trên ci phiu (VND/CP)  

27.840.948.967 

(10.3 17. 855 .687) 

13.000.000 

1.348 

27.955.441.891 

(11.658.458.020) 

13.000.000 

1.254 

(*) Cong ty dã trich qu khen thtrâng, phác lçui nãm 2020 cAn cr vào Nghj quyt Dai  hi ding C dông 

thu?ung niên nAm 2021 s6 1 1INQ-DHDCD ngày 27/04/2021. Do do, Cong ty dA diu chnh s6 1iu so 
sánh cho giai doan tr ngày 01/01/2020 dn ngày 31/12/2020 khi tinh lAi ccu bàn trên c phiu. 

NAm 2021 cOng ty tam  trfch và trr qu khen thtrâng, phc lqi nàm 2021 (1y bang t' 1 phân phi lçu 

nhun nAm 2020) d tInh 1i c bàn trên c phiu. 

35.  LA! SUY GIAM TREN CO PIIIEU 

Cong ty không Co the c phiu ph thông tim nAng CO tác dng suy giám nén läi suy giãm trên c 

phiu ducic tInh bAng läi ci bàn trén c phiu. 

36.  Cifi PH! SAN XUAT K!NH DOANII THEO YEU TO 

Tu 01/01/2021 Tir 01/01/2020 
dn 31/12/2021 dn 31/12/2020 

YND VND 

Chi phi rnthc sach 815 .890.934. 104 824.715 .6 15 .544 

Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu 6.429.592.615 9.139.447.126 

Chi phi nhân cong 137.764.093.396 131.563.782.608 

Chi phi khâu hao tài sAn C6 djnh 45.554.850.468 45.639.073.406 

Thu& phi và 1 phi 108.606.601 144.686.909 

Chi phi dv phOng 2.338.430.958 1.449.955.155 7 

Chi phi djch v11 mua ngoài 41.355.002.923 44.032.066.098 

Chi phi khác bang t16n 76.134.658.315 88.913.165.894 ) 

Cong 1.125.576.169.380 1.145.597.792.740 I' 

C 
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CONG TY CO PHAN CAP NItOC CHQ LN BAO CÁO TAL CHIN!! 
97 Pham Hitu ChI, Phuvng 12, Quãn 5, TP.HCM Cho giai doan t& 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 
THUYET MINH BAO CÁO TAI cHfrsm (rIEP) 
(Các thuy& minh nay là b5 phn hçp thành và cdn dirçic dQc ddng thai vái Báo cáo tài chinh 

37. BAO CÁO BQ PHAN 

Báo cáo b phân theo linh vuc kinh doanh: 

Tir 01/01/202 1 dn 31/12/202 1 Cung 

Doanh thu thun tir ban hang và cung 
cpdjchvi.i 

Giá v6n b phn 

cap nu'ó'c sich 
VND 

Dich vu khác 
VND 

Cong 
YND 

1.137.672.216.765 

(1.032.861.062.558) 

16.774.459.561 

(9.368.269.247) 

1.154.446.676.326 

(1.042.229.331.805) 

Kt qua kinh doanh theo b phân 104.811.154.207 7.406.190.314 112.217.344.521 

Chi phi ban hang và clii phI quail l' 
doanh nghip 

(82.135.782.803) (1.211.054.772) (83.346.837.575) 

Lçri nhun hr hoyt dng kinh doanh 22.675.371.404 6.195.135.542 28.870.506.946 

Doanh thu hot dung tài chinh 5.439.309.932 5 .439.3 09.932 

Chi phi tài chInh (3.705.574.116) (3.705.574.1 16) 

Thu nhp khác 5,095,164.800 5,095,164.800 

Chi phi khác (1.256.954.951) (1.256.954.951) 

Tang lçri nhun k toán triró'c thud 18.969.797.288 15.472.655.323 34.442.452.611 

Chi phi thug thu nhp doanh nghip 
hin hành 

(3.443.493.370) (3.094.531.065) (6.538.024.435) 

Chi phi thu thu nhp doanh nghip 
hoAn lai 

(63.479.209) (63.479.209) 

L'i nhuân sau thul thu nhp doanh 
nghip 

15.462.824.709 12.378.124.258 2 7.840.948.967 

Tng Tài san 458.800.790.150 

Tiing NQ' phãi trã 232.912.220.065 
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CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHQ LN BAO CÁO TA! CHiNH 

97 Pham Hu Chi, Phi.rO'ng 12, Quân 5, TP.HCM Cho giai don tir 01/01/2021 dn 3 1/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH (TIEP) 
(Cdc thuyèt minh nay là bó phOn hcrp thành và cdn duvv LtQC dng thai vái Báo cáo tài chInh) 

Báo cáo bô phân theo linh viyc kinh doanh (tip) 

Tir 01/01/2020 itn 31/12/2020 Cung cp niró'c sch Dichvukhác Cing 
YND YND YND 

Doanh thu thun tir ban hang vâ cung 1.156.053.259.159 20.512.769.668 1.176.566.028.827 

cp dich vu 

Giá v6n bi phn (1.058.549.485.484) (12.734.777.332) (1.071.284.262.816) 

Kt qua kinh doanh theo b phn 97.503.773.675 

Chi phi ban hang và chi phi quãn 1 (73.017.915.156) 

doanh nghip 

Loi nhuân tfr hot dng kinh doanh 24.485.858.519 

Doanh thu hoat dng tài chInh 

Chi phi tài chinh (3.207.047.809) 

Thu nhp khác 

Chi phi khác 

Tong I9i nhuân k toán trirac thu 21.278.810.710 

Chi phi thu thu nhâp doanh nghip (4.8 17.346.049) 

hiên hành 

Chi phi thué thu nhp doanh nghip 1.169.446.155 

hoãn lai 

Lpi nit lion  sau thuE thu nhOp doani: 
izghip 

7.777.992.336 

(1.295.614.768) 

6.482.377.568 

6.320.629.460 

704.286.296 

(601.629.480) 

12.905.663.844 

(2.58 1.132.769) 

10.324.531.0 75 

105.281.766.011 

(74.313.529.924) 

30.968.236.087 

6.320.629.460 

(3.207.047.809) 

704.286.296 

(601.629.480) 

34.184.474.554 

(7.398.478.818) 

1. 169.446.155 

27.955.441.891 17.630.910,816 

Tong Tài san 

Tong Nq phãi trá 

38. NHUG THÔNG TIN KHAC 

38.1 Thông tin vói các ben lien quan 

Mi quati he vói cdc ben lien quati  

Ben lien quan 

- Tng Cong ty cp nuót Sài GOn 

- Cong ty CP TV Giao thông Cong chánh 

- Cty TNHH MTV Cong trInh Giao thông Cong chánh 

- Cong ty CP tu vAn Xây th,rng CAp Nirac 

- Xi nghip TruyAn Dan Nuc sch 

- Chi nhánh Cap ni.roc Tan HOa 

- Cong ty CP CAp nt.róc Nhà Be 

- Cong ty TNHH Thi.rang Mai  N.T.P  

491.707.477.974 

266.401.398.836 

MM quan h 

Côngtym 

Cong ty cüng tp doàn 

Cong ty cOng tp doàn 

Cong ty cOng tp doàn 

Cong ty cOng tp doàn 

Cong ty cOng tp doan 

COngtycOngtpdoàn 

Giám DAc là TV.HDQT cOa Cong ty 
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CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHQ LON BAO cAo TAI CH!NH 
97 Phm Hru ChI, PhLrông 12, QuOn 5, TP.HCM Cho giai don tr 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 
THUYET MINK BAO CÁO TAI CHINH (TIEP) 
(Các ihuyt ,ninh nay là bó phOn hctp thành và cdn dircic doc &ng thai 

Giao did, vô'i các ben lien quaiz 

vái Báo cáo tài chInh) 

Tu 01/01/202 1 
dn 31/12/2021 

YND 

Tir 01/01/2020 
dn 31/12/2020 

YND 
1. Tong Cong ty Cp niroc Sài GOn 

- Cho thuê TSCD Huyên Bmnh Chánh 4.935.143.374 4.864.768.955 

- Cung cp dch vu khác 697.644.856 

- Khoân giâm trir doanh thu 447.452.397 

- Mua dich vu 41.330.427.922 44.046.661.552 

- Mua nilóc sach 815 .890.934. 104 824.715 .6 15 .544 

- Thu tin cung cp djch vu 16.298.809.949 1.815.374.330 

- Ira tin mua hang, djch vu 938.564.661.209 875.408.762.662 

2. Cong ty CP Tir vn Giao thông Cong chánh 

- Phâi trá xây di,rng co' ban 787.382.785 622.596.657 

- Trá tin mua hang, djch vii 532.375.482 5 18.8 12.700 

3. Cong ty CP Tu' vein Xây ding Cp nLc 
-Muadjchvii 107.109.949 

- Trá tin mua hang, djch vi 45.911.445 129.231.596 

4. Ct-y TNIIH MTV Cong trInh Giao thông Cong chánh 
-Trâ tin k' cuqc k3' qu5' 30.000.000 

S S 

5. Cong ty CP Cap ntro'c Nha Be 
- Mua hang hóa 6.099.999 

- Trâ tin rnua hang hóa 6.710.000 

6. Cong ty TNHH Thirng Mi N.T.P 
- Mua vat tix 1.356.508.220 8.101.205.780 

- Trá tién mua vat tu 1.492.159.042 9.791.106.358 

7. CN Cp nLró'c Tan hOa 
- Trá tiên mua hang, dch vii 10.967.100 

Sá dir vol cdc ben lien quan 
Tai 31-12-2021 T3i 01-01-2021 

YND VND 

1. TOng Cong ty cp nLró'c Sal GOn 
- Phãi thu khách hang 1.712.957. 171 12.316.959.482 

- Phái trá cho ngi.ri ban 86.793.146.567 123 .2 15 .656.252 

- Chi phI thuê tài san phái trã 11.234.056.213 

- Phâi trá Co tirc 

2. Cong ty CP Tir vn Giao thông Cong chánhnh 
- Phâi trâ cho ngui ban 425.339.593 9 1.594.012 

t 
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH1 LON BAO CÁO TAI cmxii 

97 Phm Hthi ChI, Phi.rng 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 3 1/12/2021 
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuyIt minh nay là b5 phn hap thành và cdn dwcxc dQc ddn th&i 

Sá dir vol các ben lien quan ('tilt, Theo) 

vol Báo cáo tài chInh) 

Tai 31-12-2021 
VND 

Tai 01-01-2021 
VND 

3. Cty TNHB MTV Cong trInh Giao thông Cong chánh 

- Nhn k qu5' k2 cixçc 3 0.000.000 

4. Cong ty CP Ttr vn Xây dirng Cp nLTaC 

- Trã truàc cho ngithi ban 111.342.205 65.430.760 

5. CN Cp nlrorc Tan HOa 
- Phâi trâ cho nguYi ban - 10.967.100 

TI: ii nizâp cüa cdc than/i v/en (/11(111 c/li! c/tot 

Tir 01/01/2021 Tu 01/01/2020 

Ten Chfrc danh dn 31/12/2021 dn 3 1/12/2020 
YND YND 

Ong Hira Trong Nghi Chü tjch Hi dng Quàn Trj 318.237.588 

Ong Nguyn Vn Dung CT.HDQT/Min nhim 519.928.246 

Ong Hu'nh Tun Anh Giám D&IUV.HDQT 565.163.034 560.373.718 

Ong Nguyn Anh Kit Phó Giám EMc 414.033.650 423.588.601 

Ba H Kim Phucmg Phó Giám Dc 414.033.650 423.588.601 

Ong Hoang Thanh BInh Truâng Ban Kim soát 414.033.650 210.946.154 

Ba Lai Th Thu TBKS/ Min nhiem 212.642.447 

Ba Vu Thj Nhu Qu'nh K Toan Truórng 413.407.525 412.841.329 

Ong Trn Quang Minh UV.HDQT 24.242.424 72.727.272 

Ong Lê Trng Thun UV.HDQT 48.484.848 

Ong Dng Dirc Hin CT.HDQT/Min nhim 72.727.272 72.727.272 

Ong Tr&n Van Châu UV.HDQT 72.727.272 72.727.272 

Ong Lê Huy Hung UV.HDQT 72.727.272 72.727.272 

Ong Nguy&i Thanh UV.HDQT 72.727.272 72.727.272 
Phong 
Ba Nguyn Thj Bão Châu Thành viên BKS 36.363.636 36.363.636 

Ba Truang Thi Thanh Thành viên BKS 36.363.636 36.363.636 
Nhung 
Ba Lê Thj Kim Xuyn Thành vin BKS 36.363.636 36.363.636 

Ong Nguyn NgQc Luang Thành viên BKS 36.363.636 36.363.636 

Cong 3.048.000.000  3.273.000.000 

38.2 Cam k& hoat dng 

Cong ty thuê dt cüa Uy Ban Nhân Dan Thành Ph6 H ChI Minh lam vn phông lam vic theo hap 
ding thuê dt s 341/HD-TNMT-QHSDD ngày 15/01/2013. Thông tin ci th nhu sau: 

- Din tich ctt thuê là 1.543,5m2 gm 19,5m2 pham l giâi và 1.524m2 thuc thüa dAt s 4, ti bàn d 

s 22, phithng 12, Qun 5, tai s 97 Pham Hfiu ChI, Phurng 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh. 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CH LON BAO CÁO TAI cHIN!! 
97 Phm Htiu Chi, Phung 12, Q4n 5, TP.HCM Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 3 1/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP) 
(Các thuyAt minh nay là bc5 phçmn hc.rp thành và cdn dwqc doc dng th&i vái Báo cáo tài chlnh) 

38.2 Cam ket h03t dçng (tiep theo) 

- Thii han  thuO dt: 

+ Din tIch dt pham l giài 19,5m2: thué ng.n hn hang nAm cho dn khi Nhà nLróc th%rc hin quy 
hoach. Cong ty CP Cp nuàc Chq Lan không dtrcc du tu xây dmg, khi Nhà rnrâc th%rc hin quy 
hoach Cong ty phái chip hành giái tOa theo quy djnh; 

+ Din tich khong pham I giâi 1.524m2: k tir ngày 16/01/2007 dn h& ngày 01/01/2046. 

- Phrnmg thüc np tin thuê dt: Thanh toán tin thuê dt hang nAm. 

38.3 NhIing khoãn no tim tang 

Không có khoân nç tim tang nào phát sinh tir nhctng sr kiin  dà xây ra cO th ãnh hu&ng dn các thông 

tin dA di.rcrc trInh bay trong Báo cáo tài chInh ma Cong ty không kim soát duçic hoc chua duçic ghi 
nhân. 

38.4 Nhfrng si kiin phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán 

Không phát sinh bAt k' S%t kin nao cO th ành hu&ng dAn các thông tin dã di.rcxc trinh bay trong Báo 
cáo tài chinh cling nhu CO hoc cO thA tác dng dáng kA dAn hoat dng cüa Cong ty. 

38.5 Thông tin hoat  dng lien tic 

Không cO bAt k' sr kién náo gay ra sr nghi ng lan v khâ nãng hoat dông lien tic và Cong ty không 

có ' djnh cüng nhtr buc phái ngrng hoat dng, hoac phái thu hçp dáng kA quy mô hoat dng cüa mInh. 

39. sO LIEU SO SAN!! 

SA lieu so sánh trOn Bang Can dAi kA toán là sA lieu trOn Báo cáo tài chInh cho nAm tài chInh kAt thic 
ngày 31/12/2020 cüa Cong ty d duçc kiAm toán. SA 1iu so sánh trên Báo cáo kAt qua hoat dng kinh 

doanh và Báo cáo km chuyAn tin t là s6 lieu trOn Báo cáo tài chinh cho giai doan tir ngày 01/01/2020 
dAn 31/12/2020 cüa Cong ty 

Mt sA chi tiêu so sánh dä dtrçrc trInh bay lal nhtr ducrc nêu tai  thuyAt minh so 34, 35 cüa ThuyAt minh 
Báo cáo tài chinh va duçxc phân loai lal cho phà hcvp v&i ni dung chi tiôu/tài khoán, chi tiAt nhu sau: 

Chi tiêu trên Ma sO Ti ngày Phân loal lal Tai ngày 

Bang can dôi ké toán 3 1/12/2020 3 1/12/2020 

(Da kiêm toán) sau Phân loai 1aj 
VND VND VND 

Chi phi trá truâc ngAn 
han 

151 4.483.164.654 (2.196.336.662) 2.286.827.992 

Du ttr gop von vào 
dcin vi khác 

253 8.330.000 8 .3 30.000 

DAu tu nm giU dAn 
ngày dáo han 

255 8.330.000 (8.330.000) 

Chi phi trâ tnràc dài 
han 

261 67.890.350.135 2.196.336.662 70.086.686.797 

Phãi trá ngãn han khác 319 5.028.294.609 4.452.320.683 9.480.615.292 

Phài trã diii han khác 337 10.630.692.497 (4.452.320.683) 6.178.371.814 
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Ma s Tu 01/01/2020 
dn 3 1/12/2020 
(Sau diu chinh) 
VND/ cô phiu 

Chi tiêu trén 
Báo cáo kt qua 

hoatdngkinhdoanh 

Tu' 01/01/2020 
dn 31/12/2020 

(Theo BCTC cüa cong ty) 
. ., VND/ co phieu 

1.254 1.394 

1.394 1.254 

Ui cc bàn trên c phiu 70 

Lâi suy giàm trên c6 phiu 71 

Thành ph H 
hi Ke toan trirong • CONG TV' 

CO PHN 
cAp NL)'OC 

CH1 LON 

tháng 01 näm 2022 

dc 

PHAN TH! XUAN DAO VU THJ NHI! QUYNH H TUAN ANH 

Ngirôi Lap biu 

CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON BAO CÁO TA! CHINH 
97 Phm Hifu ChI, Phisng 12, Qun 5, TP.HCM Cho giai don tr 01/01/2021 dn 3 1/12/2021  
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHENH (TIEP) 
(Các thuyé't minh nay là bó ph4n  hcip thành và cdn dirov O'oc d3ng th&i v&i Báo cáo tài chIn/i,) 

39. sO LIEU SO SANH (TIEP THEO) 
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TONG CONG CAP NUOC sAi CON 
TRACH NHIM llffU HALN MQT THANH VIEN 
CONG TY CO PHAN CAP NITC CH LON 

BAN GIAI TRNH CAC CHi TIEU TA! CH!NH 
QUY IV NAM 2021 

Theo báo cáo kt qua kinh doanh qu 4 näm 2021 cUa Cong Ty c6 Phn Cp Nuc Chct Ldn, nhng chi tiOu có t' 
1 thay di tang, giàm lam ãnh htrâng dn Iciri nhun cüa qu 4 näm 2021 nhu sau: 

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

a. Phân tIc!: chi tiêu: 

Chi tiêu 
Quy IV näm 

2021 
Qu IV näm 

2020 
Chênh tech Ty l 

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

Doanh thu rnrâc 273.086.890.659 287.782.479.217 (14.695.588.558) 94,89% 

Doanh thu cung cp djch vi gm: 5.745.155.050 6.019.230.823 (274.075.773) 95,45% 

-Doanh thu cho thuO tái san hoat dng 1.233.785.842 896.427.791 337.358.051 137,63% 

-Doanh thu chuyn nhuqng 4t tu 2.659.503.211 1.885.454.545 774.048.666 141,05% 

-Doanh thu dich vu 1.851.865.997 3.237.348.487 (1 .385.482.490) 57,20% 

Doanh thu thuãn haii thing l cung 
cap dch %'II 

278.832.045.709 293.801.710.040 (14.969.664.331) 94,90% 
- 

b. Thuyét mini:: 

Doanh thu thuAn ban hang vã cung cp djch v1 qu 4 nAm 2021 giãm hm so vâi qu 4 nãm 2020 là 14.969.664.331 
dng, t l giám 5,1% do: 

1. Doanh thu nuàc giàm 14.695.588.558 dng, l giàm 5,11% do: 
S . .. S A , . 0 - Giá ban bmh quan quy 4 näm 2021 giàm so vai quy 4 näm 2020 la 231,75dong/m3, ty lç giãm 2,19/o lam cho 

doanh thu giãxn 6.255.915.977 ding, ngày 27/09/2021 HDQT da ra nghj quyk s6 8 1/NQ-CNCL-HDQT thông 
qua vic giãm giá 10% tiM nisâc sinh hoat cho ngui dan và các doanh nghip thrc hin 3T do ánh htrâng djch 
Covid- 19. 

- San hrcmg rn.ràc tiêu thi quy" 4 nAm 2021 giàm so vài qu' 4 näm 2020 là 685.872 m3 do lam cho doanh thu 
giãm 7.113.727.309 d6ng, t 1 giáni 2,54%. 

- Doanh thu truy thu qu 4 nAm 2021 giám so vài qu 4 näm 2020 là 1.325.945.271 dMg, t1 l giãm 86%. 

2. Doanh thu cung cp dich vi,i qu 4 nàm 2021 giám so vcci qu' 4 näm 2020 là 274.075.773 dng, t l giàm 4,55% 
do: 

- Doaith thu cho thuê tài san c dnh huyn BInh Chánh qu 4 närn 2021 cao hon qu 4 nãm 2020 là 337.358.051 
d6ng, t) l tang 137,63%. 

- Doanh thu chuyM nhi.rcmg vat tu qu 4 nám 2021 cao hon qu? 4 näm 2020 là 774.048.666 dMg, t) l tang 
14 1,05% 

- Doanh thu cung cp djch vi,i d6ng h nuàc qu 4 nãm 2021 thAp hcm qu 4 nAm 2020 là 1.385.482.490 d&ig, t 
lé giàm 42,8%. 

II. GIA VON HANG BAN 

a. Phân fkh chitiêu: 

Chi tiêu 
Quy IV näm 

2021 
Quy IV näm 

2020 
Chênh Ich Ty 1 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 
Giá vn hang ban nuc sch 240.566.083.035 263.849.986.450 (23.283.903.415) 91,18% 

Trang 1 
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Chi tiêu 
Quy IV nám 

2021 
Quy IV nám 

2020 
Chênh léch 

- 
Ty I 

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

Giá von hang bàn cung cp dich vu 
trong do: 

2.486.807.447 3,154,201.909 (667.394.462) 78,84% 

Già vOn cung cp dch vii DHN 1.314.167.990 2.046.652.336 - (732.484.346) 64,21% 
Chi phi chuyn nhwing vat tu 146.466.531 143.464.536 3.001.995 102,09% 

Chi phi KHTSCD cho thuê 1.026.172.926 964.085.037 62.087.889 106,44% 

Cong 243.052.890.482 267.004.188.359 (23.951.297.877) 91,03% 
Trong do chi tiét giá vOn ntthc.' 

Chi phi nguyen Iiu, vat  1iu-nuàc sch 194.736.615.568 200.606.524.375 (5.869.908.807) 97,07% 

Chi phi nguyen lieu, vat 1iu khác 1.370.584.751 1.602.359.858 (231.775.107) 85,54% 

Chiphinhân cong 21.585.642.239 22.420.983.783 (835.341.544) 96,27% 

Chi phi khu hao tài san cO djnh 8.713.414.721 9.363.401.522 (649.986.801) 93,06% 

Chi phi thuê tài san hoat dng 10.2 12.779.284 10.583.259.966 (370.480.682) 96,50% 

Chi phi gn và thay dng hO nisâc (19.353.064) 13.024.380.792 (13.043.733.856) -0,15% 

Chi phi chOngthtthoátni.râc 1.205.978.945 983.092.444 222.886.501 122,67% 

Chi phi cài t?o  Ong mic 189.857.427 709.460.104 (5 19.602.677) 26,76% 

Chiphisüab 2.268.154.431 4.274.341.589 (2.006.187.158) 53,06% 

Chi phi khác 302.408.733 282.182.017 20.226.716 107,17% 

TOng chi phi san xut 240.566.083.035 263.849.986.450 (23.283.903.415) 91,18% 
Chi phi san xut kinh doanh dâ dang 
duk' - - - 

Cia vOn flIOC dä cung CaP 240.566.083.035 263.849.986.450 (23.283.903.415) 91,18% 

b. Thuyêi rninh: 

TOng giá vOn bàn hang qu' 4 nãm 2021 giàm so vài qu' 4 näm 2020 là 23.95 1.297.877 dOng, t' 1 giàm 8,97%, 

trong do: 

- Giá vOn ni.râc qu' 4 näm 2021 giàm so vói qu? 4 nãm 2020 là 23.283.903.4 15 dOng, t 1 giám 8,82% do: 

1. Chi phi mua si rnthC sach  giàm 5.869.908.807 dOng, t-  1 giám 2,93% do: 

+ San lirçing nuàc mua si qu 4 näm 2021 giàm so vâi qu' 4 nAm 2020 là 546.339 m3, t 1 giàm 1,64%, 1am cho 

chi phi mua si nu&c sach  giàm 3.250.200.054 dOng 

+ Giá mua si nu&c sch giàm 78,72 dOnglm3, t 1 giàm 1,31% lam cho chi phi mua si nuàc sach  giàm 

2.619.708.753 dOng. 

2. Chi phi nguyen vat lieu khác giàm 23 1.775.106 dOng dOng, t 1 giãm 14,46% 

3. Chi phi nhân cong qu>" 4 näm 2021 giãm so vâi vài qu 4 nAm 2020 là 835.34 1.544 dOng, t) l giàm 3,73%. 

4. Chi phi khu hao tài san cO dinh qu' 4 nãm 2021 giàm so vói qu' 4 nãm 2020 là 649.986.801 dOng, t lê giàm 

6,94%. 

5. Chi phi thuê tài san c0 dlnh  qu' 4 näm 2021 giãm so vi qu' 4 nãm 2020 là 370.480.682 dOng, t' 1 giàm 3,5%. 

6. Chi phi gn và thay DHN qu 4 näm 2021 giàm so vOi qu 4 nãm 2020 là 13.043.733.856 dông, t lê giàm 

100,15% do qu' 4 näm 2021 cOng ty hch toán laj chi phi gAn DHN nãm 2021 phân bO 3 näm, näm 2020 phân bO 

toàn b trong näm. 

7. Chi phi chOng tht thoát nuàc qu' 4 nãm 2021 tang so vâi qu 4 nãm 2020 là 222.886.501 dOng, t' l tang 
122,67%. 

8. Chi phi cãi tao  Ong mic qu' 4 näm 2021 giàm so vâi qu' 4 näm 2020 là 5 19.602.677 dOng, t' lê giàm 73,24%. 

9. Chi phi stra b qu 4 nãm 2021 giàm so vài qu' 4 nãm 2020 là 2.006.187.158 dOng, t' l giàm 46,94%, chi phi 
giám chü yu là chi phi thuê ngoài dO và süa b giám so vM qu' 4 nám 2020 là 2.002.832.189 dOng. 

10. Chi phi khác tang so v&i qu 4 nam 2020 là 20.226.716 dOng, t' l tang 107,17% 
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- Giá vn hang ban cung cAp dich vii qu 4 näm 2021 giãm so vi qu 4 nàm 2020 là 667.394.462 dng, t) I giàm 
21,16%, giá vn giãm chü yu là giá vn cung cAp djch vi,i dng h nurc giám 732.484.346 dng, giá vn cung cAp 
dlch vii giàm tuang üng v?ii doanh thu cung cAp djch v,i 

III. CHI PHI BAN HANG 

a. Phân tich c/il lieu: 

Chi tiêu 
Qu IV nàm 

2021 
Quy IV nAm 

2020 
Chênh lch T l 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)='(l)I(2) 
106,85% Chi phi nhãn cong 5.716.218.939 5.349.936.037 366.282.902 

Chi phi cOng ci dimg cu 179.343.385 188.427.755 (9.084.370) 95,18% 
Chi phi khAu hao 775.456.631 659.337.505 116.119.126 117,61% 
fhi phi djch vi,i mua ngoài ± CP khác 3.721.866.813 919.661.431 2.802.205.382 404,70% 

Cong 10.392.885.768 7.117.362.728 3.275.523.040 146,02% 

b. Thuyiiminh: 

Chi phi bàn hang qu 4 nâm 2021 tang 3.275.523.040 ding so vâi qu 4 näm 2020, t 1 tAng 146,02% do: 

1. Chi phi nhân Cong tang 366.282.902 ding so vài qu 4 nAm 2020, t' l tang 106,85% do nAm 2021 cong ty thrc 
hin theo kiAn nghj cüa doàn Kim toán Nhã nu&c v vic dOng BHXH, BHYT, BHTN, KPCD theo tng thu 
nhp hang tháng cüa NLD, näxn 2020 Cong ty dóng các khoãn chi phi nay theo hcp dng lao dng. 

2. Chi phi cong ci dung Cu giãm 9.084.370 dng so vói qu' 4 nAm 2020, t' l giàm 4,82% 

3. ChiphikhAuhaotang 116.119.126dng,tfltang 117,61% 

4. Chi phi djch vi,i mua ngoài và chi phi khác tAng so vci quy' 4 nAm 2020 là 2.802.205.382 dng, t I tAng 404,7%, 
chi phi tang chU yu do trong qu 4 näm 2021, Cong ty th%rc hiên theo NQ s 801NQ-CNCL-HDQT ngày 29 
tháng 06 nãm 2021 cüa HDQT v vic min giãm tiM nu&c sinh hot cho các khu cách ly, h nghèo và cn 
ngheo bj ành huâng bài djch Covid 19, Cong ty dA miM giàm tiM nuàc và hch toán vào chi phi vth s6 tiM là 
3.405.622.083 dMg. Các chi phi khác cOn lai giãm 603.416.701 ding. 

IV. CHI PHI QUAN LV 

a. Phân dcli clii lieu: 

Qu IV nAm Quy IV nAm 

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

Chi phi than viên quàn l 7.148.392.613 6.316.658.351 831.734.262 113,17% 

Chi phi d dung van phOng 869.692.551 547.432.980 322.259.571 158,87% 

Clii phi khAu hao TSCD 551.315.790 6 12.632.924 (61.317.134) 89,99% 

Thu, phi và l phi 40.374.434 34.437.145 5.937.289 117,24% 

Thuê dAt (59.023.440) 295.117.200 - (354.140.640) -20,00% 

ChiphidrphOng 1.216.338.616 (973.117.581) 2.189.456.197 -124,99% 

Chi phi djch vi mua ngoài + CP khác 2.638.451.180 4.648.777.982 (2.010.326.802) 56,76% 

Cong 12.405.541.744 11.481.939.001 923.602.743 108,04% 

b. Thuyitminh: 

Chi phi quãn 1' doanh nghip qu 4 nAm 2021 tang so vài qu' 4 nAm 2020 là 923.602.743 dMg, t I tAng 108,04% 
chi phi tAng chü yAu do: 

1. Chi phI nhãn viên qu 4 näm 2021 tAng so v6i qu' 4 nAm 2020 là 83 1.734.262 dMg, t l tAng 113,17% do nAm 
2021 cong ty thrc hin theo kiM nghj cüa doàn KiAm toán Nhà ntrc VA vic dOng BHXH, BHYT, BHTN, 
KPCD theo t&ig thu nhp hang tháng cCia NLD, nAm 2020 Cong ty dóng các khoàn chi phi nay theo hqp dAng lao 
dng. 
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2. Chi phi d dung van phông thng so vài qu 4 nAm 2020 là 322.259.571 d6ng chü yu do qu 4 nAm 2021 phát 
sinh chi phi phân b bàn quyèn phAn mm Gis s tiàn là 491.880.600 dng, các chi phi d dung vAn phông con 
Iai giám 169.62 1.029 d6ng. 

3. Chi phi khu hao qu 4 nAm 2021 giàm 61.3 17.134 ding, t lê giãm 10,01% 

4. Thu& phi và l phi qu 4 nAm 2021 tAng 5.937.289 ding so vri qu 4 nAm 2020, t 1 tAng 117,24%. 

5. Tin thuê dat qu 4 nAm 2021 giàm 354.140.640 dng so vài qu 4 nAm 2020, t' 1 giãm 120% do nAm 2021 
cong ty ducic min giàm tièn thuê dat theo quy& djnh s 27/202 1/QD-TFg ngày 25/09/21. 

6. Chi phi dr phOng qu 4 nAm 2021 tAng so vi qu 4 nAm 2020 là 2.189.456.197 dng, t' 1 tAng 224,99%. 

7. Chi phi djch vi,i mua ngoài và bang tiM khác giàm 2.0 10.326.802 dMg so vci qu 4 nAm 2020, t 1 giãm 43,24% 
chU yau do nAm 2021 không phát sinh chi phi dMg phc cho CB CNV và chi phi din thoai di dng cho can b 
quãn 1', cOn qu' 4 nAm 2020 phát sinh các chi phi nay vài s tiM là 1.711.118.403 dMg. 

V. DOANH THU HOAT DQNG TA! CHINH 

a. Phân tich chitiêu: 

Chi tiêu 
Qu) IV nàrn 

2021 
Qu IV nàm 

2020 
Chênh lch T5 I 

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

TiM gài có k5' hn 979,804.191 2.8 16.979.736 (1.837.175.545) 34,78% 

Tingikhongkhn 13.664.120 8.108.247 5.555.873 168,52% 

Cong 993.468.311 2.825.087.983 (1.831.619.672) 35,17% 

b. Tlzuyitminh: 

Doanh thu hot dOng  tài chinh cüa qu 4 nAm 2021 giãm 1.83 1.619.672 dMg so vài qu 4 nAin 2020, t' l giàm 
64,83%, chü yu do luçmg tiM gri và lAi tièn giri cO k' h?n  nAm 2021 giãin so vói nAm 2020 ( nAm 2021 diM chinh 
cách hach toán trich lAi du thu vào thvi diam cuM mi qu', cOn nArn 2020 hch toán trich lAi dir thu cüa nAm vào 
cuM qu 4) 

VI. CHI PHI HOAT DQNG TAI CHINH 

a. Phân tich chitiêu: 

Chi tiêu 
Qu IV nàm 

2021 
Quy IV nàm 

2020 
Chênh lch T l 

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

Chi phi IAi vay 894.638.235 845.425.236 49.212.999 105,82% 

Cong 894.638.235 845.425.236 49.212.999 105,82% 

b. Thuyitminh: 

Chi phi hoat dong tài chfnh qu 4 nAm 2021 tang so vài qu' 4 nAm 2020 là 49.212.999 dMg, t lê tAng 105,82% 

VII. THU NIIAP KHAC 

a. Phân t(ch chltiêu: 

Chi tiêu 
Qu IV nAm 

2021 
Quy IV nAm 

2020 
Chênh Ich T 1 

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

Thu nhp bàn h6 sc mOi thau - 2.400.000 (2.400.000) 0,00% 

XCr l các khoàn chi phi, cOng nçi 2.716.731.452 2.716.731.452 

KhAo sat cung cap du&ng 6ng cap 
thoát ntràc 62.642.000 4.690.000 57.952.000 

1335,65% 

Phi BVMT 1% gitt Iai 308.553.096 5 15.247.028 (206.693.932) 59,88% 

Thu tiènthanh I tài sAn C6 dinh - 47.273.133 (47.273.133) 0,00% 

Thu thp khAc 446.45 1.614 68.912.018 377.539.596 647,86% 

Cug 3.534.378.162 638.522.179 2.895.855.983 553,52% 

IN 
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b. Thuyii mink: 

Thu nhp khác cña quy 4 näm 2021 tang 2.895.855.983 dng so vài qu 4 näin 2020, t l tang 553,52%, thu nhp 
khác tang chü yu là do tang các khoãn xir l chi phi, cong nçt theo BiOn bàn xCr l cong nç ngày 31/12/2021. 

VIII. CHI PHI KIIAC 

a. Phân itch chliiêu: 

Chi tiêu 
Qu IV nàm 

2021 
Qu' IV nàm 

2020 
Chênh Lch T' I 

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

(56.378.514) 

(4)=(1)I(2) 

11,52% Chi phi hi so' m.ii thu 7.341.818 63.720.332 
in np phat vi pham hành chánh v 
boa dan 

10.800.000 ' 10.800.000 

Phi BVMT 1% git 1a 982.000.000 510.800.343 471.199.657 192,25% 

Xü 1 các khoãn chi phi, cOng nç 23.438.057 

Chi phi khác 125.986.636 79 125.986,557 159476754% 

Cong 1.149.566.511 574.520.754 551.607.700 200,09% 

b. Thuyit mink: 

Chi phI khác cüa quy 4 näm 2021 tAng so v&i qu 4 nàm 2020 là 551.607.700 dng, t' lé tang 200,1% chü yéu tAng 
do khoãn phi BVMT 1% gii 10i và chi phi khác. 

IX. Lfl NHU3N 

a. Phân itch chitiêu: 

Ch , i ieu 
Qu IV nAm 

2021 
Quy IV nAm 

2020 
"h h I h en cc T I y ç 

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

Lqi nhun tru'ó'c thud TNDN gm: 15.464.369.442 10.241.884.124 - 5.222.485.318 150,99% 

Lcri nhun ntrc 9.722.380.112 5.333.191.038 4.389.189.074 182,30% 

Lqi nhun cung cp djch vij 3.258.347.603 2.865.028.914 393.3 18.689 113,73% 

Lcn nhun HDTC 98.830.076 1.979.662.747 (1 .880.832.671) 4,99% 

Lqi nhun khác 2.384.811.651 64.001.425 2.320.810.226 3726,19% 

Thus TNDN 2.931.605.427 3.113.670.702 (182.065.275) 94,15% 

Thu TNDN hoân 1i (83.127.694) (1.386.469.636) 1.303.341.942 6,00% 

Lçi nhuãn san thud TNDN 12.615.891.709 8.514.683.058 4.101.208.651 148,17% 

b. Thayli minh: 

Qua bién dng cüa các chi tiOu doanh thu - chi phi nêu trên dA lam cho lqi nhuãn tri.ràc thus cüa quy 4 näm 2021 
tang so vài quy 4 nAm 2020 là 5.222.485.3 18 d6ng, t) 1 tAng 150,99%. Lqi nhun sau thu qu 4 nAm 2021 tAng so 
vâi qu 4 nAm 2020 là 4.101.208.651dng, t' 1 tang 148,17%. 

Ke toan trtrO'ng 

Vu Thl Nhir Qu3'nh 

Trang 5 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45

		2022-01-18T10:49:38+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN




