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BAO cÁo TAI clitNil
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LN
97 Pham HUu Chi, PhuO'ng12, Qun 5, TP.HCM

BANG CAN DO! ICE TOAN
Tai ngày 31 tháng 03 nám 2022
TA! SAN

Mâso

Du tw tIi chlnh ngAn han
Dâu tu nm gitl dn ngày dáo han
Các khoãn phãi thu ngan han
Phãi thu ngân hn cüakhách hang
TM trithc cho nguài ban ngn hn
Phaithungnhankhác
Dr phông phâi thu ngn hn khO dói
Hang tn kho
Hang tn kho
Tài san ngAn han khác
Chi phi trã truôc ngn han
Thué GTGT ducic khu tth

100
110
111
112
120
123
130
131
132
136
137
140
141
150
151
152

TA! SAN DAt HAN
Các khoän phäi thu dài han
Pháithudàihnkhác
Tài san c djnh
Tài san c djnh hüu hInh
- Nguyen giá
- Giá frj hao mon lujki
Tài san c6 djnh vô hinh
- Nguyen giá
- Giá tr/ hao mOn 1u51k1
Tui san d dang dãi han
Chi phi xây drng co ban dà dang
Du tir tài chmnh dài han
DAu Ui gop v& vào don vj khác
Tài san dài han khác
Chi phi Ira tnthc dài han

200
210
216
220
221
222
223
227
228
229
240
242
250
253
260
261

TONG TA! sAN

270

TA! SAN NGAN HN
Tin và dc khoân ttrong throng tin
Tin
Các khoán tuang throng tin

Thuyk
mnih

5

6

7
9
8
10
11

12

Tai 31/03/2022
YND

Tai 01/01/2022
YND

200.857.434.120
27.187.915.484
7.187.915.484
20.000.000.000
107.620.418.845
107.620.418.845
55.083.576.724
51.387.676.226
6.708.676.928
4.140.826.895
(7.153.603.325)
9.480.918.291
9.480.918.291
1.484.604.776
1.484.604.776

211.783.968.471
79.239.802.840
20.239.802.840
59.000.000.000

240.610.006.959

246.582.784.346

166.093.084.467
165.677.782.377
810.781.674.509
(645.103.892.132)
415.302.090
7.051.839.016
(6.636.536.92 6)
15.527.477.817
15.527.477.817
8.330.000
8.330.000
58.981.114.675
58.981.114.675

176.159.877.622
175.777.282.620
810.150.396.127
(634.3 73.113.507)
382.595.002
6.823.714.666
(6.441.119.664)
7.807.776.930
7.807.776.930
8.330.000
8.330.000
62.606.799.794
62.606.799.794

441.467.441.079

458.366.752.817

60.448.850.718
60.448.850.718
57.689.394.662
54.014.664.958
9.195.808.669
1.632.524.360
(7.153.603.325)
12.236.034.122
12.236.034.122
2.169.886.129
2.169.886.129

8
13

14

15
6

12

Các thuyt minh dinh kàm là mc5t b5 phán hqp thành cia báo cáo nay
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CONG TY CO PHAN CAP NIIUC Cii LON
97 Phm Hftu ChI, Phueing 12, Quân 5, TP.HCM

BAO CÁO TAI cHIN!!
Cho giai don tr 01/01/2022 dn 3 1/03/2022

BANG CAN DO! KE TOAN (TIEP)
Ti ngày 31 tháng 03 nãm 2022

NGUON VON

Ma Thuyt

Tai 31/03/2022

Tai 01/01/2021

VND

VND

22 1.243.552.006
170.650.053.275
87.093.253.016
16.579.062.537
21.514.260.856
9.354.900.242
15.348.325.65 1
6.276.878.658
15.386.005.921
(902.633.606)
50.593.498.731
7.096.949.549
43.367.021.674
129.527.508

232.588.754.936
174.925.293.531
93.366.505.723
13.743.745.566
17.044.898.612
24.607.265.8 15
7.866.723.327
4.790.167.173
8.675.845,921
4.830.141.394
57.663.461.405
8.839.283.672
48.694.650.225
129.527.508

220.223.889.073
220.223.889.073
130.000.000.000
130.000.000.000
63.849.723.527
26.374.165.546
31.928.274.354

225.777.997.881
225.777.997.881
130.000.000.000
130.000.000.000
63.849.723.527
31.928.274.354
4.197.897.591

421b

(5.554.108.808)

27.730.376.763

440

441.467.441.079

458.366.752.817

s

NV PHAI TRA
Nq ngän han
Phài trã ngu?ii ban ng.n han
Nguó'i mua trã tin tnthc ngn han
Thu và câc khoãn phai np Nba ntràc
Phái trã nguài lao dQng
Chi phi phai trã ng.n han
Phaifrangnhankhác
Vay và ncr thuê tài chInh ngn han
Qu khen thuông, phüc lçri
Nc' dài han
Phãi trâ dài han khác
Vay và ncr thuê tài chInh dài han
Thuá thu nhâp hon 1i phai trã

VON CHU S1 HtJU
V6n chO sö hiru
V6n gop cOa thu sâ hUti
- Cd philuphd thông có quyJn bidu quyit
Qu du ttr pháttrin
Lçri nhun sau thus chua phân phi
- LNSTchwaphánphdi lily id dIn cudi
nàm trzthc
- LNST chwa phán phdi lcj> nay

TONG NGUON VON

minh

300
310
311
312
313
314
315
319
320
322
330
337
338
341
400
410
411
411a
418
421
421a

16
17
18
19
20
21

20
21
22
23

Tp. H Chi Mirth, ngày 18 thang 04 näm 2022

Nguôi lap

biu

PHAN THI XUAN DAO

Ke£ Toán Triröng

vU THI NHIJ QUNH

Các thuydt minh dInh kàm là m3t bó phin hcxp thành cia báo cáo nay
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CONG TV CO PHAN cAp NU'OC CHQ LON

BAO CÁO TAI CHINH

97 Pham Hthi ChI, Phu'äng 12, Quan 5, TP.HCM

Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH
Cho giai doan tt ngày 01/01/2022 dIn ngày 3 1/03/2022

Chi tiêu

Ma Thuyt
minh
s

Doanh thu bàn hang và cung cp djch vu

01

24

Các khoàn giàm tnt doanh thu

02

25

224.311.778

49.992.114

Doanh thu thuiin v bàn hang và cung cp djch vii

10

282.609.650.555

294.025.139.208

Giá vn hang ban

11

268.420.035.660

265.683.862.659

Lçi nhuãn gp v bàn hang và cung cp dich vu

20

14.189.614.895

28.341.276.549

Doanh thu hot dOng tài chinh

21

27

1.174.238.750

748.466.326

Chi phi tài chinh

22

28

958.857.772

945.379.555

Trong do: Chi phi 1ai vay

23

958.857. 772

945.379.555

Chi phi ban hang

25

29

7.334.638.482

6.731.912.815

Chi phi quãn I doanh nghip

26

29

12.880.166.880

12.392.881.682

Lç'i nhuân thun tfr hot dng kinh doanh

30

(5.809.809.489)

9.019.568.823

Thunhpkhác

31

30

318.397.442

289.615.813

Chi phi khác

32

31

62.696.761

780.868.088

Lçi nhuán khác

40

255.700.681

(491.252.275)

Tng Im nhun k toán truó'c thu

50

(5.554.108.808)

8.528.316.548

Chi phi thu TNDN hin hành

51

Chi phi thug TNDN hoän lai

52

Lçri nhun sau thud thu nhãp doanh nghip

60

Läi co' bàn trên c phiu

70

Läi suy giãm trên c phiu

71

26

Tü 01/01/2022
dn 31/03/2022

Ta' 01/01/2021
dn 31/03/2021

VND

VND

282.833.962.333

294.075.131.322

32

1.587.806.659
(5.554.108.808)

6.940.509.889

33

(427)

534

34

(427)

534

Tp. H Chi Minh, n

04 nàm 2022

MI

K Toän Tru&ng

Nguôi Ip biu

VU THI NHU' QU''NH

PHAN THI XUAN DAO

COc thuyé't minh dinh kern là môt bô phan hcxp thành cla báo cáo nay
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CONG TY cO PHAN cA NUOC CHq LON
97 Pham Hu Chi, Phung 12, Qun 5, TP.HCM

BAO CÁO TA! ciliMi
Cho giai don tr 01/01/2022 dan 3 1/03/2022

BAO CÁO LIfU CHUYEN TIEN T
(Theophwongphap gidn tIv)
Cho giai dorn it ngày 01/01/2022 dIn ngày 31/03/2022

MA Thuyet
s
minh

TO 01/01/2022
dan 31/03/2022
VND

TO 01/01/2021
dan 31/03/2021
YND

01

(5.554.108.808)

8.528.316.548

02
03

10.960.985.887

12.149.642.246

05

(1.174.238.750)
958.857.772

(748.466.326)

06

LØ nhu2n kin/i dow,!, 1rw6c nhfrng f/wy dól von lieu dng

08

5.191.496.1 01

945.379.555
20.874.872.023

Tang/giarn các khoãn phai thu
Tang/giam hang thn kho
TAng/giãm eác khoãn phai tth (Khong k iai vay phai trã, thué
thu nhp doanh nghip phái nOp)
TAng/giam chi phi trá tru(,c
lien IAi vay dA trá
Thué thu nhp doanh nghip dâ nOp
lien thu khác tr hot dOng kinh doanh
lien chi khác cho hot dOng kinh doanh
Lieu chuyIn tidn thud,, fit hogi dng kinh doanh

09
10
11

2.542.905.154
2.755.115.831
(9.124.992.635)

423. 142.677
(269.644.384)
(39.785.396.140)

12
14
16
17

4.310.966.472
(964.163.612)
(1.337.082.086)
45.000.000
(5.777.775.000)

3.449.517.125
(1.007.716.208)
(2.875.228.430)
40.000.000
(5.726.765.000)

20

(2.358.529.775)

(24.877.218.33 7)

Luu chuyen tien tr hoOt dng du tu
Tièn chi mua se.m, xay dvng TSCD và các tài san dai han khác 21

(5.111.575.937)

(6.570.183.759)

23

(86.425.315.845)

(82.833.246.826)

24
27

39.253.747.718
1.237. 15 1.534

88.860.624.733
2.664.881.623

30

(51.045.992.53 0)

2.122.075.771

Chi tiêu
Luu chuyn tin tfr hoOt dng kinh doanh
Lçri nhun trwóc thuE
Diu chinh cho các khoãn
Khau hao TSCD vá BDSDT
Các khoãn dr phông
(Lai)/I tt hoat dng du tu
Chi phi IAi vay

Tièn chi cho vay và mua các cong c,i nçi cüa dn vj khãc
TiCn thu hi cho vay, ban 1i các cong ci nq cOa don vj khác
lien thu IAi vay, c6 ttc vã IQi nhun duc chia
Lieu chuyln liOn thud,, fit hozf d3ng dJu tie

15

Luu chuyen tien tfr hoOt dng tAl chlnh
Tien thu tr di vay
TiCn trã nc, g6c vay
C6 t(xc, Icii nhun da trá cho chü so hüu
Lieu clsuyln iidn thud,, fit hosf dng Mi ch(nh

33
34
36

3.539.251.449
(2.156.720.000)
(29.896.500)

3.450.000.000
(1.970.720.000)
74.766.709

40

1.352.634.949

1.554.046.709

Luu chuyen tien thuAn trong k5'
Tien và tu0ng throng tien deu k3'
Anh huOng cOa thay d6i t gi h8i doâi quy d6i ngoai t

50
60
61

5

(52.051.887.356)
79.239.802.840

(21.201.095.857)
26.485.599.074

Tien vA tirong throng tien cuai kj'

70

5

Tp. H ChI Minh,
'.
Ke Toan Truong

Ngu*i Ip bieu

QIP ____

VU Till NW! QU'NH

PHAN TH! XUAN DAO

Các rhuyét minh dinh kàm là m5t b5 phin hcip fhành cüa báo cáo nay
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CONG TY CO PHAN cA NIJOC CHç1 L1N
BAO CÁO TA! CHiNII
97 Phm Hilu ChI, Phuing 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINH
(Các thuylt minh nay là b phán hp thành và cdn duqc dQc ddng thai vái Báo cáo tài chinh)

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Cho giai doin & ngày 01/01/2 022 dEn ngày 31/03/2022
DAC DIEM HO3T DQNG CUA CONG TV
1.1

HInh thfrc sO' hflu v6n
Cong ty c6 phn Cp nuâc Chq Ln (sau day gi tt là "Cong ty") là cOng ty c6 phn, duc thành 1p
tfr qua trinh c6 phn hóa Chi nhánh Cp nuàc Chq Lan thuc T6ng Cong ty dp nu&c Sài GOn TNHH
MTV. COng ty hoat dng theo Giy chüng nhn däng k doanh nghip s6 0304797806 do S&K hoach
va Dau tu Thanh pho Ho Chi Minh cap ngay 16 thang 01 nam 2007. Trong qua trinh hoat dong, Cong
ty dA ducic S K hoach va Du tLr Thành ph8 H ChI Minh cp b6 sung các Giy chthig nhn dAng k
doanh nghip dng k thay d6i nhu sau:
- Giy chirng nhn dang k kinh doanh dAng k thay d6i 1&n thtr nht ln thu nht ngày 02 tháng 06
nAm 2008, chun y vic b6 sung mt s6 ngãnh ngh kinh doanh.
- Giáy churng nhn dang k kinh doanh dAng k thay d6i ln thfr hai so 0304797806 ngày 16 tháng 05
nAm 2012, chun y vic thay d6i ngu&i dai din theo pháp lut Ong LO Trcng HiOu thay th Ong Pham
Manh lXrc.
- Giy chüng nhn dAng k doanh nghip dang k thay d6i 1n thu ba sO 0304797806 ngày 18 tháng 5
nAm 2018, chun y vic thay dOi nguii dai din theo pháp lut là Ong HuS'nh Tun Anh thay th Ong
Lé Trng HiOu
CO phiOu cüa Cong ty duç'c phép niêm yOt tai S& Giao djch Chthig khoán thành phO HO ChI Minh theo
QuyOt djnh sO 223/2010/QD-SGDHCM ngày 20 tháng 10 nm 2010 cña Sà Giao djch Chumg khoán
thành ph6 HO ChI Minh vâi sO lucmg 13.000.000 cO phiOu niOm yOt tumig frng 13 0.000.000.000 VND.
Ngày 11 tháng 01 nãm 2011, cO phiOu cña Cong ty CO phn dp nuâc Chq Lón dã chInh thirc duçc
niêm yOt t3i S& Giao djch Chüng khoán thành phO HO ChI Minh vâi mA chirng khoán là CLW.
• V6ndiui
So co phieu
Mnh giá
• TrisO'hotdng

: 130.000.000.000 VND
: 13.000.000 co phieu
: 10.000 VNDIc6 phiOu

Dja chi: sO 97 Phm Hfhi ChI, Phumg 12, Qun 5, Thành ph6 HO ChI Minh.
sO lucmg nhân viên cila Cong ty ti ngày 31 tháng 03 nãm 2022 là 458 ngithi (tai ngày 31 tháng 12
nAm 2021 là 455 nguii).
1.2 Linh vuc kinh doanh
LTnh vi,rc kinh doanh cüa Cong ty là thuo'ng mai, djch vi,i.
1.3 Hoat dung san xut kinh doanh
Hoat dng san xut kinh doanh cüa Cong ty theo Giy churng nhan DAng k' doanh nghip bao gOm:
• Xây d%mg cOng trinh k thut dan di,ing khác. Chi tiOt: Xây d%mg cong trInh cp nuâc, tái Ip mt
duOng dOi vài cong trInh chuyOn ngành cp nuâc;
• Dai 1, môi giai, du giá. Chi tiOt: dai l' k gun hang hóa;
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CONG TY CO PHAN CAP N1JC cuçi LON
BAO CÁO TAI cHINII
97 Pham Hüu ChI, Phung 12, Qun 5, TP.HCM
Cho gial doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIN!! (TIEP)
(Các thuy& minh nay là b(5 phán hçrp thank và cdn dwçrc doc ddng thai vol Báo cáo tàé chink)
Ban buôn may móc, thit bj và phu tüng may khác. Chi tit: Mua ban may moe, thit bj, 4t tu ngãnh
cp nuàc;
• Ban buOn chuyén doanh khác chua ducirc phân vào dâu. Chi tit: Cung (mg, kinh doanh nuâc sach cho
nhu cu tiu dUng - san xut (trên dja bàn duçic phãn cong theo quyt dinh cUa T&ig Cong ty Cp nuâc
Sal Gôn);
• Hoat dng kin true va tir vn k5 thut có lien quan. Chi tit: Thit k xây di,rng Cong trInh ha tAng k
thut do thj; Lp dir an; Thm tra thit k; Giám sat thi cong xây dmg cong trinh cp - thoát rnràc;
• Hoat ttng chuyén môn, khoa hçc và cOng ngh khác chira duçc phãn vao dâu. Chi tit: Quãn I phát
trin he thong cp nuâc; Tu vn xây dimng cong trInh cp nuàc - dan di.mg - cong nghip (trir khão sat
xây dmg, giám sat thi công).
1.4 Chu k' san xut, kinh doanh thông thrèng
Hoat dng kinh doanh chU yu cUa Cong ty là cung cp nrn/c sach và djch vii. Theo do, chu k' san xut
kinh doanh thông thu?ing cUa Cong ty là ngAn ngày và quay vOng thumg xuyôn, liOn ti,jc nhiu IAn
trong thang.
1.5 D*c dim hot dng cüa doanh nghip trong k5r k toán có ãnh hirOng dn báo cáo tài chinh
Linh vrc kinh doanh chInh cUa Cong ty là cung cp nuâc sach và djch vi. Yu th chInh sách v &rn
giá tin nurc, chInh sách khuyn khIch uu dAi cUa dja phuang và cUa nhà nuàc thay dM theo trng thyi
kS' cO ánh huông dáng k dn kt qua hoat dng san xut kinh doanh cUa Cong ty.
1.6 Cu trüc cüa doanh nghip
Cong ty không cO cáe Cong ty con, COng ty lien doanh, liOn kt và cáe dcm vi trrc thuc hach toán phi
thuc
1.7 Tuyên b v khà näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh
S lieu so sánh trOn Bang Can dM k toán là s Iiu trOn Báo cáo tài chmnh cho nàm tài chmnh kt thüc
ngày 31/12/2021 cUa Cong ty dã duqc kim toán. s6 lieu so sánh trOn Báo cáo k& qua hoat dng kinh
doanh va Báo cáo liru chuyM tin té là s lieu trOn Báo cáo tài chInh cho giai doan tm ngày 01/01/2021
dn 3 1/03/2021 cUa Cong ty
2.

KY KE TOAN, DOlT Vi TIEN T SU D!JNG TRONG KE TOAN

2.1 K k toán näm
KS' k toán näm cUa Cong ty bAt dAu tir ngày 01 tháng 01 và kt thüe tai ngày 31 tháng 12 näm Ducxng
ljch.
Báo cáo tài chInh nay duçc 1p cho giai doan tr ngày 01/01/2022 dn ngày 31/03/2022.
2.2 Don v tin t sfr dung trong k toán
Don vj tin t sü ding trong k toán là Dng Vit Nam (VND).
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHJ LON
BAO CÁO TAI CIIINH
97 Pham Hüu ChI, Phuing 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 3 1/03/2022
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuy& minh nay là b phs1n hop thành và cdn dwqc dQC ddng th8i v&i Báo cáo tài chInh)
3.

CHIJAN MTC VA CHE ix) KE TOAN A D1JNG

3.1 Ch d k toán áp dung
Cong ty áp dicing Ch d K toán doanh nghip ban hành theo Thông tir 200/TT-BTC ngày 22/12/2014
("Thông tu 200") cüa BO Tài chInh và Thông tu 53/2016/TT-BTC ("Thông tu 53") cüa B Tài ChInh
ngày 2 1/03/2016 sra d6i bt sung mt s diu cüa Thông 'Fir 200.
3.2 Tuyên b6 v vic tuân thu Chun myc k toán và Ch d k toán
Cong ty tuân thu các Chun mrc và Ch d k toán doanh nghip Vit Nam hin hãnh va các quy djnh
pháp l' có lien quan d Ip va trinh bay các Báo cáo tài chmnh cho giai doan tü ngày 01/01/2022 dn
ngày 31/03/2022.
4.

TOM TAT CAC CHINH SAd KE TOAN CHU YEU
Sau day là các chinh sách k toán chii yu ducic Cong ty ap di,ing trong vic 1p Báo cáo tài chInh:

4.1 Co s& 1p báo cáo tài chInh, và thay di trong chInh sách k toán và thuyt minh
Báo cáo tài chinh ducirc 1p trên ca s& k toán dn tich (trr các thông tin lien quan dn các lung tiM).
Các chinh sách k toán Cong ty sr di,ing d 1p Báo cáo tài chInh cho giai do?n tr ngày 01/01/2022 ctn
ngày 31/03/2022 duçic ap diing nht quán vài các chlnh sách dA duqc áp drng d 1p Báo cáo tài chinh
cho giai doan ttr ngày 01/01/2021 dM ngày 31/03/2021.
4.2 lThc tInh k toán
Vic Ip Báo cáo tài chInh tuân thu theo các ChuM mi,rc K toán Vit Nam yêu cM Ban Giáin dc phài
có nhüng ucfic tInh và già djnh ãnh htthng dn s lieu báo cáo v các cong nç, tâi san và vic trInh bay
các khoán cOng nq và tài san tim tang tai ngày 1p Báo cáo tài chInh cüng nhu các s 1iu báo cáo v
doanh thu và chi phi trong sut k' k toán. S 1iu phát sinh thlrc t có th khác vâi các uc tinh, giâ
djnh dt ra.
4.3 TLn và các khoãn tirong throng tjM
TiM va các khoãn tuclng throng tiM bao gm tiM mt tai qu5, tiM gf.ri ngán hang không k' han, tiM
dang chuyM, tiM gi ngân hang có k5' hn gc không qua 03 tháng cO khà nAng thanh khoàn cao, CO
khà näng chuyM d6i d dàng thành các khoân tiM xác djnh và It rüi ro lien quan dn vic biM dung
giá tn chuyM dM cña các khoân nay.
4.4 Các khoãn du tir tài chInh
Các khoán du 1w nm gifr din ngày ddo h,n
Khoân du tir thrc'c phân loai là nni giü dM ngày dáo han khi Cong ty cO ' djnh và khã nAng giü dn
ngày dáo han. Các khoãn du tir nm gift dn ngày dáo han bao gm: các khoàn tiM gini ngân hang cO
kS' han (bao g6m cá các loai tin phiM, k phi&i), trái phi&i, c phi&i mu dAi ben phát hãnh bAt buc
phãi mua !ai tai mt th&i dim nht djnh trong tuong lai và các khoãn cho vay nm gift dn ngày dáo
han vài mi,ic dich thu lAi hang k' và cac khoãn du tm nm gift dn ngày dáo han khác.
Các khoãn du tm nm gift dn ngày dáo han duçrc ghi nhn ban du theo giá gc bao gm giá mua và
các chi phi liOn quan dn giao dich mua các khoãn du tr. Sau khi nhn ban du, các khoãn du tm nay
duçrc ghi nhn theo giá trj cO th thu hi. Thu nhp lAi tfr các khoãn du tm nAm gift d&i ngày dáo han
sau ngày mua duqc ghi nhn trên Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trOn cci sâ dir thu. LAi ducrc
hu&ng truàc khi Cong ty nin gift ducrc ghi giãm trfr vào giá gc tai thO'i dim mua.
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CONG TY CO PHAN cA NU'OC CII LN
BAO CÁO TAI CHINH
97 Pham Hüu Chi, Phuthig 12, Qu.n 5, TP.HCM
Cho giai doan tfr 01/01/2022 dn 3 1/03/2022
THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuy& minh nay là b5 ph2n hçip thành và cdn dwcrc dQc ddng thai vái Baa cáo tài chInh)
Khi cO các bang chirng chic chn cho thy mt phAn hoc toàn bO khoãn d&i tu Co th không thu hi
duçirc va s tn that ducic xác dInh mOt cách dáng tin cy thi thn tMt duqc ghi nhêtn vào chi phi tài
chinh trong nàm và giám tth trrc tip giá frj du tu.
Cdc khoán dau 1w vào dErn vj khdc
Du tir vào Cong ci vn cüa dan vj khac bao gm cáe khoân ctu lit cOng cii vn nhung Cong ty không
co quyen kiem soat, dong kiem soat hoac co anti huông dang ke doi vcn ben dtrqe dau lii.
Các khoàn du lit vao eOng ci vn cüa dan vj khác duqe ghi nhn ban du theo giá gc, bao gm giá
mua hoc khoân gop vn cong cáe chi phi trlrc tip liOn quan dn boat dng dâu tu. C tire và lcri nhun
cUa eác k' tnrire khi khoàn du ti.r dtrctc mua ducic bach toán giãm giá fri cila chinh khoãn dAu tu do.
c6 tire và Iqi nhun cüa các k' sau khi khoàn du tu duqe mua thrctc ghi nhn doanh thu. C tire ducre
nhn bang c phiu chi dtrqc theo dOi s lucing c phiu tang thOrn, không ghi nhân giá fri CI phiu
nhn ducrc.
4.5 Các khoân phãi thu
Cáe khoàn phài thu ducie trinh bay theo giá frj ghi s trr di khoân dr phông phài thu khO dOi.
ViC phân loai các khoàn phài thu là phâi thu khách hang và phái thu kháC thrqc thrc hin theo nguyen
tAc sau:
• Phái thu cüa khách hang phán ánh cac khoãn phài thu mang tInh chat thuang mai phát sinh tr giao
djch cO tInh chat mua - ban giüa Cong ty và ngu?ii mua là dan vj dc 1p vii Cty.
• Phái thu khac phãn ánh eac khoân phãi thu khOng cO tInh thtrang mai, khOng liOn quan dn giao djeh
mua-bán.
Du phông phài thu khO dôi duqc lap cho trng khoãn nq phài thu khó dôi can ci vào tui nq qua han
cira cac khoàn nç hoc dr ki&i mire tn that có th xày ra, ci th nhu sau:
D6i vii nq phãi thu qua han thanh toán
• 30% giá frj d6i vii khoân nq phài thu qua han tr 6 tháng dn duii 1 nAm.
• 50% giá frj d6i vii khoàn n phãi thu qua han ttr 1 nAm dn duii 2 näm.
• 70% giá frj di vii khoàn nq phãi thu qua han tü 2 nAni dM duii 3 nAm.
• 100% giá frj d6i vii khoãn nq phãi thu qua han tü 3 näm fri IOn.
Di vii n phài thu chua qua han thanh toán nhung khó Co khã nang thu hi: cAn cit vào dr kin mire
tn that d 1p dr phOng.
Sr tang hoe giàm khoàn dr phOng phâi thu khO dôi cn phãi frich 1p tai ngày kt thüe k5' k toán
ducic hach toán vao chi phi quãn l doanh nghip trong kS'.
A

4.6 Hang ton kho
Hang thn kho duçe xac djnh trOn ca s& giá thap han giia giá gc và giá fri thun có th thirc hin dtrc.
Giá g6e hang tn kho bao gm chi phi rnua, chi phi ch bin và các chi phi liOn quan tnrc tip khác
phát sinh d cO duçrc hang tn kho & dja dim và frang thai hin tai. Giá trj thuAn CO th th%rc hin duçrc
là giá ban uie tinh cüa hang t6n kho frong k' san xuAt kinh doanh bInh thurng tth chi phi uic tInh d
hoàn thãnh san phni và chi phi uic tinh cho vic tiOu thi,i chiing.
Giá hang xuat kho ducie xác djnh theo phuang pháp bInh quOn gia quyM. Hang tn kho duçic hach toán
theo phuang pháp kO khai thurng xuyOn.
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CONG TY CO PHAN cA NUOC CHU LON
BAO CÁO TA! duNn
97 Pham Hitu Chi, Phuing 12, Quân 5, TP.HCM
Cho giai don til 01/01/2022 dn 31/03/2022
THIJYET MINH BAO CÁO TA! CHIM{ (TIEP)
(Các thuylt minh nay là b5 phn hqp thank và cdn dwc dQc ddng thai vái Báo cáo tài chink)
Dir phông giàm giá hang tn kho (nu co) cüa Cong ty duçrc trich 1p khi có nhung b&ng chirng tin cy
v sr suy giàm cUa giá frj thun có th thrc hin ducirc so vài giá g6c cüa hang tin kho. Giá tn thun có
th thrc hin duçrc xác djnh bang giá ban uâc tInh trir các chi phi d hoàn thành cüng chi phi tip thj,
ban hang và phân phi phát sinh. Sir tAng hoc giam khoãn dr phông giãm giá hang tn kho cn phài
trich 1p tai ngày kt thUc kS' k toán duc hach toán vào giá v6n hang ban trong ks'.
4.7 Tài san c ttnh và hao mon
Tài san c6 djnh duçic phân ánh theo nguyen gia và hao mOn lily k&
Nguyen giá tái san c6 djnh g6m giá mua và toàn bO các chi phi lion quan tnjc tip dn vic dua tài san
vào trang thai sn sang sir ding. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du chi dtrqc ghi tAng nguyen
gia tãi san c djIIh nu các chi phi nay chAc chin lam tAng lçri Ich kinh t trong tLrang lai do sir dling tài
san do. Các chi phi phát sinh không thOa mAn diu kiin trOn ducc ghi nhOn là chi phi san xut, kink
doanh trong kS'.
DM vài các tài san c djnh dã dua vao sir ding nhung chua cO quyt toán chInh thIrc se duqc tam ghi
tAng nguyen giá va trIch khAu hao, khi có quyt toán chInh thirc së diu chinh lai nguyen giá va khu
hao tuclng Crng.
Khi tài san c djnh ducirc ban hay thank l, nguyen giá và giá frj hao mOn lily k ducrc xOa s Va lAi, lô
phát sinh do thanh 1 ducrc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong kS'.
Tài san c djnh hftu hInh duci'c khu hao theo phuong pháp du&ng thng dira trOn thri gian hOn ding
uàc tInh, ci th nhu sau:
Loai tài san
Nhà cira, 4t kin true

Thii gian khu hao (nAin)
50

May moe thit bj

03 - 07

Phuang tin 4n tái truyn dn

03 - 10

Thit bj, ding ci quàn 12

03 - 05

Tài san c djnh vo hInh cüa Cong ty là phn mm may tinh ducic khu hao theo phuong pháp &rmg
th&ng, th&i gian sir ding uàe tinh là 02 - 03 nAm.
4.8 Chi phi xây dyng co bàn d& dang
Chi phi xay drng ca bàn dir dang bao gm các tài san là các thit bj dang trong qua trinh du tu mua
sm và 1p dat, chua dua vào sir diing, các cong trinh xay dung cr bàn dang trong qua trinh xây drng
chua ducc nghim thu và dua vào sir ding t3i th?ni dim khOa s Ip Báo cáo tài chink. Các tài san nay
ducrc ghi nhn theo giá g6c. Giá gc nay bao gm: chi phi hang hóa, djch vi phài trâ cho các nhà thu,
nguri cung cap, chi phi lAi vay eO liOn quan trong giai doan du tu và cac chi phi hcp 1' khác liOn quan
tni,rc tip dn vic hinh thành tài san sau nay. Vic tinh khu hao cOa cac tài san nay duçc áp diving
ging nhu vii cáe tài san khác, bt du tir khi tài san ir vào trang thai sn sang sir ding.
4.9 Chi phi trã tru'c
Chi phi trá true bao gm các chi phi trà trithc ngân han hoäe chi phi trá tnnirc dài han là nhüng ehi phi
thirc t da phát sink nhung cO liOn quan d&i kt qua hoat dng kinh doanh cüa nhiàu kS' k toán.
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CONG TY CO PHAN CAP N1JC CHç1 LON
BAO CÁO TAI CIIINH
97 Pham Hiru Chi, Phuàng 12, Qu.n 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (TIEP)
'Gác thuyét minh nay là bc5 ph4n hQ7, thành và cdn dwqc dQc &ng thô1 vái Báo cáo tài chIn/i,)
Chi phi trá truâc ngAn han bao gm chi phi cong ci dang ci, bào him nhan th9 va các chi phi ch&
phân b6 ngn han khác. Các chi phi nay duc phân b vào Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh cüa
COng ty tü 03 tháng dn 12 tháng.
Chi phi trã trithc dài han bao gm chi phi cOng ci dang cxi, chi phi sUa chUa và các chi phi ch& phân b
dài han khac. Các chi phi nay ducvc phân b vào Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh cüa Cong ty
trong th?ii gian ttr trén 12 tháng d&i 36 tháng, riêng chi phi g&i ding h nurc và thay dng h6 nuâc
djnh k' ducic phân b trong vông tir 01 nAm dn 05 nãm.
4.10 Ncr phãi Ira và chi phi phãi trã
Các khoán nq phái trá va chi phi phâi trâ duçic ghi nhn cho s tin phâi trã trong tuong lai lien quan
dn hang bOa va djch vi dã nhn duqc. Chi phi phãi trâ duqc ghi nhn dra trén các thc tinh hcip l' v
s tin phài trá.
Vic phân loai các khoán phài trã là phài trâ ngu&i ban, chi phi phâi trà va phài trà khac duçc thirc hin
theo nguyen tc sau:
- Phái trà ngu1i ban phãn ánh các khoán phài trá mang tinh chat thtrcmg mi phát sinh tr giao djch mua
hang hóa, djch vii, tài san và ngu&i ban là dun vi dc 1p vâi COng ty
- Chi phi phái trá phãn ánh các khoãn phái trá cho hang hOa, djch vi dA nhn duqc th ngtthi ban hoc
dä cung cp cho ngtthi mua nhung chua chi trà do chua có hóa dcm hoc chua dü h su, tài 1iu k toán
và các khoán phài trà cho ngu&i lao dng v tin lirong nghi phdp, các khoàn chi phi san xut, kinh
doanh phâi trIch truâc.
- Phài trâ khac phãn ánh các khoân phài trà không cO tInh thucing mai, không lien quan dn giao djch
mua, ban, cung dp hang hóa djch v',i.
4.11 Vnchüsfrhfru
V6n du tir chñ s& hftu duçc ghi nhn theo s vn thrc gOp cüa chü s& hUu.
Lçii nhuân sau thu chua phan phi là s Içn nhuân tir các hoat dng cüa doanh nghip sau khi trir (-)
các khoàn diu chinh do áp drng hi th thay d6i chInh sách k toán và itiu chinh hi t sai sOt trQng
yu cüa các kS' trtrâc.
Lçiri nhuân sau thué chua phân phi có th duqc chia cho các nhà du tir dira tren t) 1 gOp v6n sau khi
dtrcc Dai hi ding c dông thông qua và sau khi da trich 1p các qu5 theo Diu i Cong ty và các quy
djnh cüa pháp lust Vit Nam.
4.12 Ghi nhn doanh thu, chi phi
Doanh thu ducrc xác djnh khi Cong ty có khá nAng nhn duqc các lcii Ich kinh t cO th xác djnh mt
cách chc chin. Doanh thu thun duoc xac djnh theo giá frj hcp l' cüa các khoãn dã thu hoAc së thu
duqc sau khi trr cac khoãn chi& khu thucrng mai, giâm giá hang ban, hang ban bj Ira lai. Dng thô'i
doanh thu duqc ghi nhn khi thoâ mAn các diu kin sau:
Doanh thu bàn hang
Doanh thu ban hang duçc ghi khi dng thai thOa mAn tt cã nAm diu kin sau:
- Phn Ion rüi ro và Iciri ich gn lin vOi quyn sO hüu san phin hoc hang hóa cIA dtrcic chuyn giao
cho ngu&i mua;
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CR0 LON
BAO CÁO TAI cuirm
97 Phm Hthi Chi, Phuàng 12, Qu.n 5, TP.HCM
Cho giai doan ttr 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHINH (T!EP)
(Các thuy& mink nay là b5 phç2n hop thank và cdii dwçxc dQc ddng th&i vái Báo cáo tài chink)
- Cong ty không con n.m gii quyn quán 1' hang hóa nhu ngtri sâ hitu hang hóa hoc quyn kim
soát hang hóa;
- Doanh thu duç'c xác djnh ttrcing Mi chic ch&i;
- COng ty dA thu duqc hoc së thu duçc Icii Ich kinh t tir giao djch ban hang;
- Xác dlnh duqc chi phi lien quan dn giao djch ban hang.
Doanh thu cun cp dich vu
* D6i vôi djch vu dóng mö nuóc, barn mô chI, gin mh, thay doi &ing ha nw4c cho khdch ii:
Cong ty ghi nhn doanh thu vào thii dim khách hang dóng tin phi d Cong ty thrc hin các djch vii
nOu trén, không phi thuc vao thOi dim Cong ty da thc hin xong djch vi.
* Dái vói cdc dich vi cén 19i, doanh thu driVe ghi nhân khi etang thô'i thóa man cdc tku kiin:
- Doanh thu duc,c xac djnh tucmg d6i chic cMn;
- Co khà nAng thu ducrc lcii Ich kinh th tr giao djch cung cp djch vi dO;
- Xác djnh dtrcrc phn cOng vic dä hoàn thành vào ngày 1p Báo cáo;
- Xác djnh dtrcc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch vi
Khi kt qua cUa m,t giao djch v cung cp djch vi không th xác djnh duqc chic chin thi doanh thu
duçrc ghi nhan tucmg 1mg vâi chi phi dã ghi nhan và có th thu h6i.
Doanh thu hoat dÔ112 tài chInh
Läi tin gIn ducic ghi nhn trOn ca s?r dn tich, ducrc xác djnh trén So dtr các tài khoãn tin gIni và li
sut áp dicing cho tirng th?yi kS'. Läi tIn các khoàn du tu ducrc ghi nhn khi Cong ty có quyn nhn
khoàn lAi.
Chi phi hoat donE san xut kinh doanh Va vOn
Chi phi ducrc ghi nh.n theo nguyen tc than tr9ng, duqc tp hop theo tbirc t phát sinh, phi) h?p vó'i
doanh thu và dung k' kO toán.
4.13 Thud và các khoàn phãi np nhà nimc
ThuO thu nhp doanh nghip thO hin tOng giá tn cüa sO thuO phài trà hin tai và sO thuO hoän Iai.
Chi phi thuO thu nhâp doanh nghip hin hành ducrc tinh dra trOn thu nhp chju thuO trong kS'. Thu
nhp chju thuO khac vâi lqi nhun thun duçrc trInh bay trén Báo cáo KOt qua hoat dng kinh doanh vi
không bao gOm các khoãn thu nhp hay chi phi tinh thuO hoc duc khu trir trong các k' khác (bao
gOm cá 10 mang sang, nOti co) và ngoài ra không bao gOm các chi tiéu khOng chju thuO hoc không
ducrc khu tth.
Theo Bien bàn kOt 1un thanh tra thuO sO 1757/KL-CT ngày 14 tháng 12 näm 2015, tin k' tinh thuO nãm
2009, Cong ty së duçc áp dining iru dAi thuO thu nhp doanh nghip theo quy dlnh tai Thông tir
130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 nAm 2008 cüa B Tài chInh cho th&i gian cOn lai. Do dOn hOt k'
tInh thuO nãm 2008, Cong ty da hOt thri gian min thuO theo Thông tir sO 134/2007/TT-BTC nén mIne
uu dãi Cong ty ducrc hu&ng ci thO nhi.r sau: ThuO suit 10% tin nAm 2009 dOn näni 2021; giãm 50% sO
thuO thu nhp doanh nghip phái np trong 9 nãm tinh tin nm 2009. K' nay Cong ty dä hOt duçrc
huing mu däi giâin 50% sO thuO thu nhp doanh nghip.
DOi v&i khoân thu nhOp thuc lTnh virc kinh doanh thông thttimg, linh vxc hoat dng tài chinh, thu
nhp khác duc ap ding vài mmc thuO suOt thông thuing là 20%.
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CONG TY cO PIIAN CAP NI3C CH1 LON
BAO CÁO TA! cHfNI!
97 Pham Hfku ChI, Phuông 12, Quán 5, TP.HCM
Cho giai don tir 01/01/2022 dn 31/03/2022
THIJYET MINII BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP)
(Các thuyét minh nay là b ph<2n hqp thành và cdn dçrc dQc ddng th&i vOl Báo cáo tai chInh)
Vic xac djnh thu thu nhp cüa Cong ty can cir vào các quy djnh hin hành v thu& Tuy nhiOn, nhung
quy djnh nay thay d6i theo tfrng thi k' và vic xác djnh sau cüng v thus thu nhp doanh nghip tuS'
thuc vào kt qua kim tra cüa ca quan thug cO thiiin quyn.
Các Ioai thus khác duqc áp ding theo các lust thu hin hành ti Vit Nam.
4.14 Báo cáo b phn
B phn theo lTnh we kinh doanh là mt bO phân cO th phân bit ducic, tham gia vào qua trinh san
xut hoc cung cp san phm, djch vii riêng 10, mt nhóm các san phm hoc các djch v'i Co liOn quan
ma b phn nay cO rüi ro và lçii Ich kinh t khác vi các b phn kinh doanh khác. Theo do, hoat dng
theo linh vrc cüa Cong ty g6m: cung cp rnthc sach và cung cp các djch vi.i khác.
Toàn b hoat dng cüa Cong ty din ra trong länh th Vit Nam. Theo do, không cO si,r khác bit v
hoat dng kinh doanh cüa Cong ty theo khu vtrc dja l'.
Baa cáo b phn bao gm các khoãn mic phân b trrc tip cho mt b phn cüng nhu các b phn
duçc phân chia theo mt c s?i hcp 1.
4.15 Ben liOn quan
Các ben duçic coi là lien quan nu mt ben cO khà nang kim soát hoc cO ành htthng dáng k aM vâi
ben kia trong vic ra quyt djnh các chInh sách tài chmnh và hoat dng. Ben liOn quan bao gm:
• NhUng doanh nghip cO quyn kim soát, hoc bj kim soát trijc tip hoc gián tip thông qua mt
hoc nhiu bOn trung gian, hoc duâi quyn bj kim soát chung vài Cong ty gm Cong ty mc, các cong
ty con cüng tp doàn, các bOn liOn doanh, c si kinh doanh d6ng kim soát, các cong ty liOn kk
• Các cá nhân cO quyn trirc tip hoc gián tip bMu quyt a các doanh nghip báo cáo dn dn cO ành
hu&ng dáng k tâi doanh nghip nay, các nhãn viOn quãn 1' chñ ch& cO quyM và trách nhim v vic
lap k hoach, quãn 1' va kim soát cac hoat dng cüa Cong ty k cã các thãnh viên mt thit trong gia
dInh cüa các cá nhân nay.
• Các doanh nghip do cic cá nhân ducirc nOu trOn nni trrc tip hoie gián tip quyM biu quyt hoc
ngu&i dO có th có ãnh hu&ng dáng k tài doanh nghip.
Theo dO, Ben liOn quan cUa COng ty là Tng Cong ty Cp nuàc Sài GOn, các COng ty tr'rc thuOc Tng
Cong ty, các Cong ty con, Cong ty liOn kt do Tng Cong ty du tu và chi phM, các thành viOn Hi
dng Quàn tn, Ban Giám d6c cüa Cong ty và Các c dông nm giü s Iucing c phi&i dáng k.
5.

TLtN VA CAC KHOAN TIJcING DUcNG TIEN
Tai 31/03/2022
YND
1.401.241
7.186.514.243
20.000.000.000
27.187.915.484

lien mt
Tin gri ngãn hang
Các khoãn tuang duang tin (*)
Cong

Tai 01/01/2022
VND
45.814.060
20. 193.988.780
59.000.000.000
79.239.802.840

(*) Là các khoàn tin gCri có kS' han gc 1 tháng tai Ngân hang TMCP Sài GOn vài lãi sut 3,5%/nAm,
Ngân hang TMCP Du tir và Phát trin Vit Nam vâi lãi suit 3,0%/nàm, và kS' han g& 3 tháng t?i
Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nong thôn Vit Nam vâi lai sut 3,5%/nAm.
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CONG TI' cO PHAN CAP N1J$C CHV LON
97 Pham HUu Chi, Phuàrng 12, Quan 5, TP.HCM
THUYET MINI! BAO CÁO TM CHINU (TIEP)
(Các thuyEt minh nay là b5 phn hqp thành và cdn dtrçc dQC dng thai vái Báo cáo tài chInh,)
6.

BAO CÁO TM CIilNII
Cho giai doan tir 01/01/2022 dn 3 1/03/2022

DAU TI! TM CIIINil
Ti3 1/03/2022
Giá g&
Giá trj ghi sii
VND
VND
Du hr nm gilt dn ngày dáo hn
Ngin han
TiM gi có k' h?n (*)
- Ngán hang TMCP Sài Gôn
- Ngán hang Nông nghip và Phat friEn Nông thôn Vit Nam
- Ngán hang TMCP d4u tw và phát trin Viêt Nam
Dài han
Các khoán ddu twkhác
Cong

Ti 01/01/2022
Cia gc
Giá tn ghi so
VND
VND

107.620.418.845
107.620.418.845
50.422.983.449
47.171.955.944
10.025.479.452

107.620.418.845
107.620.418.845
50.422.983.449
47.171.955.944
10.025.479.452

60.448.850.718
60.448.850.718
44.471.269.439
15.977.581.2 79

60.448.850.718
60.448.850.7 18
44.471.269.439
15.977.581.2 79

107.620.418.845

107.620.418.845

60.448.850.718

60.448.850.718

(*) Là cac khoãn tiM gCri Co k' han g& 6 tháng tai Ngân hang TMCP Sài Gôn vài lâi sut 5,6%/nam và ti Ngân hang Nông nghip và Phat triM Nông thôn
Vit Nam vâi lài sut 3,9%/nàm, tai Ngân hang TMCP Du hr và Phát triM Vit Nam vii lAi sut 3,7%/nAm

DAn tir gop vM vào don v khác
Du 1w vào &m vj khác
NH TMCP Sài Gôn Cong thuong (**)

Giá gc
VND
8.330.000
8.330.000
8.330.000

Ti 3 1/03/2022
Dir phông
VND

Giá tn hip l
VND
17.314.400
17.314.400
17.314.400

Giá gc
VND
8.330.000
8.330.000
8.330.000

Tai 01/01/2022
Dir phông
VND

(**) Là khoàn du ttr gop vn vào Ngân hang TMCP Sài Gôn Cong thucmg vi so luçrng c phn si hixu t?i ngày 31/03/2022 là 941 cô phân.
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Giá tr h9p ly
VND
17.314.400
17.314.400
17.314.400

CONG TY CO PHAN cAp NU'OC CHq LON
97 Pham Hüu Chi, PhuOiig 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINB (TIEP)
(Các thuyét minh nay là bç5 phan hçrp thành và cn dirqc dQC dng 1hói vái Báo cáo tài chInh)
7.

BAO CÁO TA! CH!NH
Cho giai doan tir 01/01/2022 dn 31/03/2022

PHA! THU KHACH HANG

Phãi thu cüa khách hang ngn hn
- Tng Cong ty Cp nuàc Sài GOn
- Các khách hang lien quan dn dch vi1 cung cp nuâc
- Các khách hang lien quan dn djch vu khác
Phãi thu cüa khách hang dài hn
Phãi thu cüa khách hang là ben lien quan
- Tng Cong ty Cp nuâe Sài GOn

Tai 31/03/2022
Giá tn
Duphông
YND
YND
(7.116.750.341)
51.387.676.226
1.564.337.548
(7.116.750.341)
49.651.362.861
171.975 .8 17
1.564.337.548
1.564.337.548

-

Ti 01/01/2022
Giá tn
Dir phông
YND
VND
54.014.664.958
(7.116.750.341)
1.712.957.171
52.075.638.458
(7.116.750.341)
226.069.329
1.712.957.171
1.712.957.171

8. PHA! THU KHAC

Phãi thu ngàn han khác
Tam Crng
Phài thu v khoãn cho muon vat ttr
Dir thu lãi tin gOi có kS' han
Phãi thu khác
Phãi thu dài han khác
K qu5' k' cuçrc dài han
Cong

Ti 3 1/03/2022
DuphOng
Giá trj
YND
YND
4.140.826.895
90.000.000
3 .047.333.703
838.523.649
164.969.543

Ti 01/01/2022
Giá tn
Dir phông
VND
YND
1.632.524.360

4.140.826.895

1.632.524.360

486.323.249
90 1.436.433
244.764.678

CONG TY CO PHAN CAP NISOC CHQ LN
97 Pham Hu ChI, Phuing 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINIH (TIEP)
(Các thuyè1 ininh nay là b phan hp thành và cn dztcrc dQc dng thai vài Báo cáo tài ch1nh)
9.

BAO CÁO TA! CHfNH
Cho giai doan th 01/01/2022 dn 3 1/03/2022

TR TRUOC CHO NG1f1 BAN
Tai 3 1/03/2022
Giá trj
Dir phông
VND
YND
(36.852.984)
6.708.676.928
1.332.791.134

Trá trtrrc cho ngiroi ban ngn han
Cong ty C phAn Xây dung S 5
COng ty TNFIH XD Hng Dang
Cong ty TNHH MTV CN Dng Tam Dng Tin
Cty TNHH TM XD Vit Long
Cong ty TNHH DTXD- Cp Thoát Nuó'c & MOi Trueing WASEEN
Cong ty DT XD K Nguyen
COng ty TNHH Dan Vi
Trà truàc cho ngu0i ban ngn han khác
Trã trirrc cho ngu*i bàn dài han
Trã trtr&rc cho ngiro'i bàn là ben lien quan
Cong ty CP Tu Vn XD Cp Nuóc

718.3 13 .456
1.184.875.5 64
1.830.320.039
1. 141.529.638
500.847.097

(36.852.984)

Tai 01/01/2022
Giá tn
Dir phông
VND
VND
9.195.808.669
(36.852.984)
1.332.791.134
1.051.283.280
718.313.456
1.184.875.564
1.830.320.039
949.484.008
1. 141.529.638
987.211.550
(36.852.984)
111.342.205
111.342.205

111.342.205
111.342.205

10. NQXAU

Khoãn phài thu khách hang dài han
qua han thanh toán hoe chua qua
han nhLrng khO có khã nAng thu hi
= Các khách hang lien quan dn dich
vu cung cap nu&c
Các khách hang khác
Cng

Giágc

YND
(7.153.603.325)

Giá tn có th
thu hli
YND
653 .553 .08 1

Tai 01/01/2022
Du phông

VND
7.807.156.406

VND
(7.153.603.325)

Giá trj có th
thu hi
VND
653.553.081

(7.116. 750.341)

653.553.081

7.770.303.422

(7.116. 750.341)

653.553.081

36.852.984
(36.852.984)
36.852.984
7.807.156.406 (7.153.603.325) 653.553.081 7.807.156.406

(36.852.984)
(7.153.603.325)

653.553.081

Giá g&

Tai 3 1/03/2022
Dir phông

YND
7.807.156.406

7.770.303.422
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CONG TY CO PHAN CAP NI3(1C CHV LON
97 Pham HOu ChI, Phuing 12, Qun 5, TP.HCM
TIIUYET MINI! BAO CÁO TAI CHINU (HEr)
(Các thuylt minh nay là b5ph(in hQp thành và cdn dc dQc ddng th&i vái Báo cáo tài chInh)

BAO CÁO TAI CHIMI
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022

11. HANG TON KilO

Nguyen 1iu, vt lieu
Chi phi san xut kinh doanh dâ dang
Cong
12. Cifi Pm TRA

Ti 31/03/2022
Du phèng
Giágc
VND
VND
9.299.164.543

Ti 01/01/2022
Giá g6c
D phông
YND
yD
12.054.280.374

181.753.748

181.753.748

9.480.918.291

12.236.034.122

riuflc

Chi phi trã trufrc ngän hn
Cong cu ding cli
Bào him nhân thç cho nhân viên
Chi phi djch 'iii khác
Chi phi trã tnthc dài hn
Cong ciii dung cli
Chi phi süa chüa van phông
Gndngh6nuàctheoND 117
Thay dng h nuàc djnh kS'
Chi phi cái tao Mg miic, thay &ng h din tir, d6ng h t6ng phiic vi ch&ig tMt thoát nu&c
Cong
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T3i 3 1/03/2022
YND
1.484.604.776
113 .3 17.706
1.218.400.000
152.887.070
58.981.114.675
5.686.422.807
108.946.488
11.809.222.536
34.011.161.421
7.365.361.423
60.465.719.451

Tai 01/01/2022
VND
2.169.886.129
214.941.772
1.695.400.000
259.544.357
62.606.799.794
6. 141.722.377
148.063.983
12.613.862.221
36.222. 160. 13 1
7.480.991.082
64.776.685.923

CONG TY CO PHAN cAp NUOC CHq LON
97 Pham H&u ChI, Phuing 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
('Các thuyêt minh nay là b phn hqp thành và cdn dirqc dQc dng thôi vái Báo cáo tài ch1nh)

BAO CÁO TA! CHfNH
Cho giai doan tir 01/01/2022 dn 31/03/2022

13. TA! SAN CO D!NH HUU HhNH

Nguyen giá
Ti 01/01/2022
- Mua trong ki
- Thanh I, nhtrcing ban
Tai 3 1/03/2022
Giá trl hao mon Iuy k
Ti 01/01/2022
- Khu hao trong k'
- Thanh I2, nhucmg ban
Tai 31/03/2022
Giá tn cOn Iai
Ti 01/01/2022
Ti 31/03/2022

NhO cua
vat kin trite
YND

May moe
thiet bi
VND

Phirong tin van
titi, truyn dn
VND

Thit bj
dung cu quán 1
YND

Cing

29.216.148.586

6.254.742.035
655.238.382

754.162.778.191
10.830.000

20.516.727.315

810.150.396.127
666.068.382
(34.790.000)
810.781.674.509

29.216.148.586

6.909.980.417

(3.501.200.186)
(146.382.621)
-

754.173.608.191

(34.790.000)
20.481.937.315

VND

(3.139.569.251) (609.993.235.041) (17.739.109.029) (634.373.113.507)
(498.410.468)
(9.878.242.406)
(242.533.130) (10.765.568.625)
34.790.000
34.790.000
(3.637.979.719) (619.871.477.447) (17.946.852.159) (645.103.892.132)

(3.647.582.807)
25.714.948.400
25.568.565.779

Nguyen giá TSCD ht khâu hao nhung vn cOn sit' dung:
Tai 01/01/2022
Tai 31/03/2022
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3.115.172.784
3.272.000.698

144.169.543.150
134.302.130.744

2.777.618.286
2.500.295.156

175.777.282.620
165.642.992.377

722.656.486
791.642.486

376.077.790.936
385.235.229.248

16.136.341.904
16.473.335.352

392.936.789.326
402.500.207.086

CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHcI LON
BAO CÁO TA! CHPH
97 Phm H&u ChI, Phing 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 3 1/03/2022
THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH (TIEP)
(Các thuyé't rninh nay là bó phán hç'p thành va cdn du'cc doc dng thai vol BOo cáo tài ch1nh)
14. TAI SAN CO DINH VO HtMl
Phn mm
may vi tInh
VND
Nguyen giá
Ti 01/01/2022
Mua trong 19)
Ti 3 1/03/2022
Giá tn hao mon lily k
Ti 01/01/2022
Khdu hao trong kS"
Tai 3 1/03/2022
Giá tn cOn lai
Tai 01/01/2022
Tai 3 1/03/2022

Cong
VND

6.823.714.666
228. 124.350
7.051.839.016

6.823.714.666
228.124.350
7.051.839.016

(6.441.119.664)
(195 .4 17.262)
(6.636.536.926)

(6.441.119.664)
(195.4 17.262)
(6.636.536.926)

3 82.595 .002
415.302.090

3 82.595 .002
415.302.090

Nguyen giá cüa tài san c dlnh dã khu hao ht nhung vn cOn sfr d9ng:
5 .074. 186.666
Tai 01/01/2022
6.093.489.666
Tai 31/03/2022

5.074.186.666
6.093.489.666

15. CHI PHI xAY DG CO BAN DO DANG

Cong trInh di di &thng ng
Cong trmnh chng tht thoát ntrâc
Cong trInh cái tao ng mic
Cong trInh phát trin mang 1uó1
Süa chia phOng CSKH và quy tip khách hang

Tai 31/03/2022
VND
579.956.842
91.27 1.233
13 .888.376.340
9 17.873.402
50.000.000

Tai 01/01/2022
VND
579.956.842

Cong

15.527.477.817

7.807.776.930

6.259.946.686
9 17.873.402
50.000.000

16. PHAI TRA NGU(I BAN

Các khoãn phãi trã
ngtrOi ban ngn han
- Tng Cong ty Cp
Nu'Oc Sal GOn
- Phãi trã nhã cung cp
ngn han khác
Các khoãn phãi trã
ngtrOi ban dài han

Tai 31/03/2022
S có khã nAng
Giá trj
trã no'
VND
VND
87.093.253.016
87.093.253.016

Tai 01/01/2022
So co kha nang
Giá trl
trã nc
YND
YND
93.366.505.723
93.366.505.723

79.841.860.265

79.841.860.265

86.793.146.567

86.793.146.567

7.251.392.751

7.251.392.751

6.573 .359. 156

6.573 .359. 156
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CONG TY CO PHAN cAp NUC CH LON
BAO CÁO TAI CHINH
97 Pham HO'u ChI, Phtryng 12, Quân 5, TP.HCM
Cho giai doan t 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP)
(Các thuyé't ,ninh nay là bó phOn ho'p thành va cdn dzrQ'c doc d3ng th&i vái Báo cáo tài chin/i)
16. PHil TRA NGU'OI BAN (TIEP)

Phãi trã ngirô'i ban là
các ben lien quan
- Tng Cong ty Cp
Ntró'c Sài Gôn
- Cong ty CP Tu Vn
XD CT Giao Thông
Cong Chánh

Tai 3 1/03/2022
S có khã näng
Giá trl
trã no'
YND
VND
80.267.199.858
80.267.199.858

Tai 01/01/2022
S có khà nàng
Giá trj
trã no'
YND
VND
87.218.486.160
87.218.486.160

79.841.860.265

79.841.860.265

86.793.146.567

86.793.146.567

425.339.593

425.339.593

425.339.593

425 .339.593

Tai 31/03/2022
VND
16.579.062.537

Tai 01/01/2022
VND
13.743.745.566

2.487.917

2.487.917

15 .932.743 .576

13.454.546.227

643.831.044

286.711.422

17. NGUOI MUA TRA TIEN TRU'OC

Các khoãn ngirô'i mua trã tin trtthc ngan hn
- Tam thu chi phi thit k

ng ngánh

- Tin nuc khách hang trá cho kSi sau
- Ngui mua trã tin tri.râc ngn han khác
Các khoãn ngLrô'i mua trã tin trtthc dài hn
NgtrO'i mua trã tin trtr&c là các ben lien quan
18. THUE vA cAC KIIOAN PHil NQP r'iiiA NirOc
Ti 3 1/03/2022
Thu giá trj gia tang phâi
nOp
Thu thu nhp doanh
nghip
Thud thu nhap cá nhân
A

.A

•

A

Tien nha dat, tien thue dat
Phi, 1 phi, các khoãn
phâi nOp khác
Cong

'/ND
2.200.871.865

S phãi np
trong k)'
VND
4.572.432.626

Sdãthcnp
trong k'
YND
3 .379.295 .2 14

Tai 01/01/2022
YND
1.007.734.453

1.337.082.086

1.337.082.086

3 .039.925. 169

94.672.329

360.459.033

3.305.711.873

(59.023.440)
19.011.953 .3 98

295.117.200
36.304.038.780

32.251.635.766

(354.140.640)
14.959.550.3 84

21.514.260.856

44.477.300.479

40.007.938.235

17.044.898.612
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CONG TY CO PHAN cA NUOC CH L1N
BAO CÁO TA! CIIINH
97 Pham Hthi ChI, Phu?ing 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan tü 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINI! BAO CÁO TA! CHIIffl (TIEP)
(Các thuyét minh nay là bó p/ian hQp thành va cdn duqc dQc ddng thai vái Báo cáo tài chmnh)
19. Cifi Pm PHAI TEA

Ngn han
- TrIch truàc chi phi thuê thrc hin các Cong trinh phát trin
mang Iuâi ng nuàc nghim thu nhung chua quyt toán.
- TrIch truâc chi phi g&n d6ng h nuàc theo nghj djnh 117
- TrIch truâc chi phi sfra b& TLMD sCra b& nâng d&i DHN
- Thu lao Hi dng quàn fri
- Chi phi LAi vay
- ThuO tâi san cüa Tng Cong ty dp nuàc Sài Gôn
- Chi phi kháni sire khOe
- Chi phi tham quan, nghi mat
- Trich tnràc chi phi chAm lo tt Dircing ljch 2022
- Phi BVMT ducic gut I3i
- Chi phi khác
Dài han
Cong

Tai 31/03/2022
YND
15.348.325.651

Tai 01/01/2022
VND
7.866.723.327
44.011.264

736.444.862
2.728.417.658
279.000.000
302.959.196
9.964.753.935
270.500.000
1.000.000.000

1.003.607.103
2.582.119.640
229.500.000
308.265.036

66.250.000

2.452.432.550
982.000.000
264.787.734

15.348.325.651

7.866.723.327

T3i 3 1/03/2022
VND
6.276.878.658
556.112.083
2.410. 169
2.582. 159
540.250.000
1.337.889.039
3.782.769.659
17.893.748
36.97 1.80 1
7.096.949.549
4.560.949.549
2.536.000.000

T3i 01/01/2022
VND
4.790.167.173
556.112.083
2.410. 169
2.582.159
605.150.000
1.367.785.539
2.219.155.422

13.373.828.207
60.000.000
60.000.000

13.629.450.845

20. PHAI TRA KHAC

Ngn han
- Kinh phi Cong doàn
-Bàohimyt
- Bào him that nghip
- Nhn k qu, k cucc ngn han
..
- CoA.
tue phai
tra cho các coA dong
- Phài trà khách hang du tu 6ng cái gn dng h rnthc
- Phi bào v môi tnthng duc gilt lai d ehi
- Các khoàn phái trã, phài np khác
Dài han
- Phãi trã khách hang du tu 6ng cái gn dng h nuâc
- Phái trâ khách hang k qu' dam b sIr di,ing nuâc
S nq qua han chira thanh toán
Cong
Phau trã khác là các bn lien quan
- ty TNFIH MTV COng trinh Giao thông Cong chánh
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36.971.801
8.839.283.672
6.303.283.672
2.536.000.000

I

1.

BAO CÁO TA! CHINH
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022

CONG TY CO PHAN cAp NUOC CHQ LON
97 Pham Hüu Chi, PhLrng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP)
(Các thuyê't ,ninh nay là b(5 phn hcip thành và cn dttçxc dQc &ng thai vái Báo cáo làí chinh)
21. VAY vA NQ TITHE TA! CHiNH
Trong k'
Tang
YND

Tai 31/03/2022
S có khã näng
Giá trl
trã nor (YND)
YND

Giãm
VND

Tai 01/01/2022
Giá tn
S có khá nang
VND
trá nor (VND)

Vay Va nç thuê tài chInh ngn han

15.386.005.921

15.386.005.921

8.866.880.000

2.156.720.000

8.675.845.921

8.675.845.921

- Ngân hang Nông nghip vã Phát
trin Nông thôn dn han trã (i)

9.693.040.000

9.693.040.000

5 .538.880.000

1.384.720.000

5.538.880.000

5.538.880.000

- Ngân hang TMCP Ngoai Thung
Viêt Nam - Chi nhánh Sài Thành (ii)

5.692.965.92 1

5.692.965.92 1

3 .328.000.000

772.000.000

3. 136.965 .92 1

3. 136.965 .92 1

Vay vã no' thuê tài chInh dài han

43.367.021.674

43.367.021.674

3.539.251.449

8.866.880.000

48.694.650.225

48.694.650.225

- Ngân hang Nông nghip và Phát
trin Nông thôn (I)

12.556.478.366

12.556.478.366

5.53 8.880.000

18.095.358.366

18.095.358.366

- Ngân hang TMCP Ngoai Thucmg
Vit Nam - Chi nhánh Sal Thãnh (ii)

30.810.543.308

30.8 10.543.308

3.539.251.449

3 .328.000.000

30.599.291.859

30.599.291.859

Cong

58.753.027.595

58.753.027.595

12.406.131.449

11.023.600.000

57.370.496.146

57.370.496.146
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CONG TY CO PHAN CAP NIJ'OC cuç LN
BAO CÁO TM CHINH
97 Pham Huu ChI, Phu&ng 12, Qu.n 5, TP.HCM
Cho giai doan tfr 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MLNH BAO CÁO TA! CH!NH rnEP
(Các thuy& minh nay là bç5 phán hop thành và cdn dwçrc dQc ddng thai vái Báo cáo tài chIn/i,)
(1) Vay dài han Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vi@ Nam - Chi nhánh Chç Lón:
Hqrp dàng tin dung
S tin cho vay

: S 6220-LA V-2017.01235/Hf) Ti) ngây 30 ngày 11 thdng 2017.và Pity 4w
sá 6220-LA V-201 701235-2/PLHB ngày 23/12/2019.
43.800.000.000 VND.

Thii gian cho vay

8 näm k tr ngày tip theo cüa ngày giâi ngãn vM vay. Th?ii han giai ngân
v6n cho vay chm nht là ngày 3 1/12/2021

Th&i gian an han

An han 1 nä.m k tr ngày giài ngân von vay ln du cüa Hçp dng tin ding
nhung không qua 18 tháng kO tr ngày k' kOt hçp dMg.

LAi suAt cho vay

LAi sut cho vay 12 tháng dAu kO tr ngày giãi ngan du tiên cüa hçp d8ng tin
diing là 7,5%/nAm. Lãi sut tü tháng tht'r 13 trâ di áp ding läi sut bi&i dOi,
diM chinh theo k5' han 6 tháng/l.n hoc khi có biOn dng Iäi suit cho vay trén
thj trithng theo quy djnh cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam và Ngân hang
Nông nghip và Phát triM Nông thôn, bang bInh quân läi suit huy dng tiOt
kim dan cu k5' hn 12 tháng trà lãi sau cüa 4 ngân hang Agribank,
Vietcombank, Vietinbank, BIDV tai thii diOm diM chinh cong 1,5%/nàm.
Müc lãi sut theo tüng giy nhn nc.

KS' thanh toán nq g6c

Trã du hang qu, cüng k5' vài nci lAi, quy djnh ciii thO trong tmg giy nhn
nq.
Ngày 20 hang qu (20/01, 20/4,20/7 và 20/10).

K5' thanh toán lãi

Mi,jc dich sCr diing vM Du tu thay mâi Mg mic trn dja bàn Qu.n 5, Qun 6, Qun 8 cho 16 d%r an
dã có QuyOt djnh phê duyt Báo cáo kinh tO - k thut.
vay
Tài san dam bào

Tài san hInh thành tfr vOn vay là H thOng du&ng Mg cp nuac và cac tài san
có lien quan do Agribank - Chi nhánh Chci Lan tài tr theo Hcip ding thO chp
tài san hinh thành trong tuang lai sO 6220-LCL-2017.01008/HTTL ngày
16/10/20 17.

(ii) Vay trung dài han Ngân hang TMCP Ngoi thirong V1t Nam - Chi nhánh Sài Thành:
Hip dng tin dung

: s6 0017/TD3.TC/19CD ngày 01 ngày 10 tháng 2019.

sO tiM cho vay

38.000.000.000 dOng, nhung t6i da không vuçrt 79,4% tOng mfrc du tu (chua
bao gOm thuO GTGT) cüa thug phuong an kinh doanh.

Thii gian cho vay

120 tháng kO tir ngày tiOp theo ngày giái ngân du tiên. Thii han giài ngân
tOi da 24 tháng kO tr ngày hiu Irc cüa Hctp dOng.
12 tháng kO tr ngày tiOp theo cüa ngày giái ngãn 1n du
Läi sut cho vay 12 thang du kO tir ngày giài ngân dAu tiôn là 7,5%/nAm. Läi
suit tir tháng thu 13 trâ di b.ng bInh quân läi suAt tiOt kim VND k5' han 12
tháng trà lãi sau cUa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV
cong 1,4%/näm,

Th?i gian an han
Läi sut cho vay

K5' thanh toán nq gOc
K5' thanh toán lAi

Theo ljch do Ngân hang Ip và thông báo.
Trong khoãng th&i gian 06 ngày duqc tInh tr ngày tiOp theo cüa ngày len
phiOu tInh lAi là ngày 26 hang tháng.
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CONG TY CO PHAN cA NUOC CH1 LON
BAO CÁO TA! cnirm
97 Phm Hthi ChI, Phu&ng 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuy& minh nay là bç phn hop thành và cdn dwçtc dQc dng thai vái Báo cáo tài chinh)
Mi,ic dIch sC di,ing vn Du tu dir an thay mâi 6ng m,ic tai dja bàn Qun 5, Qun 6, Qun 8 TP. H
vay
ChI Minh do Cong ty lam chü du tu.
Tài san dam bâo
Không có tâi san bâo dam.
Hp dong tin dung
S tin cho vay
Thii gian cho vay

s6 0002/TD3. TC/2OCD ngay08 ngày 6 thdng 2020.
1.339.000.000 dong, nhung toi da khong vuclt 77,9/a tong muc dau tu (chua
bao gm thu GTGT) cüa phuing an du tu.
120 tháng k tr ngày tip theo ngày giãi ngân du tiên. Th?i hn giái ngân

thi da 24 tháng k tr ngày hiu 1rc cüa Hcip dng
Thii gian an han
Lãi suit cho vay

12 tháng k tr ngày tip theo cña ngày giâi ngân ln du.
.....................
Lai suat cho vay 12 thang dau ke tu ngay giãi ngan dau tien la 9,2/o/nam. Lai
suit tr tháng thr 13 trt di bang bmnh quân lAi suit ti& kim VND k5' han 12
tháng trâ lAi sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV
cong 3,1%/nAm, chu k5' diu chinh làî suit cho vay 03 tháng/ln.

Theo 11th do Ngân hang ip và thông báo.
Trong khoàng thii gian 06 ngày ducrn tmnh tr ngày tip theo cUa ngày len
phiu tInh läi là ngày cui tháng.
Du tu thay mâi 6ng miic näni 2020 thuc dja bàn Phuing 4, 5, 8, 9, 10
Mic dIch sr diving v8n
Qun 8, TP. H ChI Minh do Cong ty lam chü du tu.
vay
KS' thanh toán nq g6c
K5' thanh toán läi

Tài san dam bào

Hp ding tin d(tng

Không có tài san bào dam. Bin pháp bâo dam b sung là toàn b tài san
hinh thành tr dr an và các quyn tài san phát sinh theo Hop ding th chp tài
san s 0197/2020/STN-HDTC ngày 08/06/2020.
Sá 0004/TD3. TC/2OCD ngày 12 ngày 8 thdng 2020.

s6 tin cho vay

4.343.000.000 dng, nhung t6i da không vuclt 77,9% thng m(rc du tu (chua
bao gm thud GTGT) cüa phuang an du tu.

Thii gian cho vay

120 tháng k tr ngày tip theo ngày giãi ngân dAu tiên. Thii han giãi ngan
t6i da 24 tháng k tr ngày hiu 1rc cüa Hcip dng.

Theii gian an han
Läi sut cho vay

12 tháng k tr ngày tip theo cüa ngày giái ngãn ln du.
Lài suAt cho vay 12 tháng du k tr ngày giãi ngân du tiên là 9,2%/nin. Läi
suit tr tháng thir 13 tr& di bang binh quân lãi sut tit kim \'ND k5' han 12
tháng trã lAi sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV
cong 3,1%InAm, thu k5' diu chinh lAi suit cho vay 03 tháng/ln.

Theo ljch do Ngân hang ip và thông báo.
Trong khoang thii gian 06 ngày ducic tinh tr ngày tip theo cüa ngày len
phiu tInh Iãi là ngày cu6i tháng.
Mic dIch sr ding vn Du tu thay mài Mg miic nAm 2020 thuOc dja bàn Phuing 16 Qu.n 8, TP.
H6 ChI Minh do Cong ty lam chü dAu tu.
vay
Không có tài san Mo dam. Bin pháp bâo dam b sung là toàn bO tài san
Tài san dam bâo
hinh thành tr dr an va các quyn tài san phát sinh theo Hcip dng th chap tài
san s 0295/2020/STN-HDTC ngày 12/08/2020.

K5' thanh toán nq gc
K5' thanh toán lãi
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CONG TV CO PILAN CAP NIOC CH L(%N
BAO CÁO TA! CHINII
97 Pham HUu ChI, Phung 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022
TIIUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP)
(Các thuy& minh nay là b5 phn hop thank và cdn dwqc dQc &ng thou vái Báo cáo tài chin/i)
H

ding tIn dung
s6 tién cho vay
Thii gian cho vay
Th?yi gian an han

Lãi sut cho vay

K5' thanh toán nç gc

s6 0006/TD3. TC/2OCD ngày 21 ngày 12 tháng 2020.
1.310.000.000 dng, nhung t& da không vrçt 77,9% thng mIrc du tu (chua
bao gm thug GTGT) cüa phucing an dAu tu.
120 tháng k tr ngày tip theo ngày giài ngân du tién. Thii han giài ngân
thi da 24 tháng k tr ngày hiu hrc cüa Hqp ding.
12 tháng k th ngày tip theo cUa ngày giài ngân ln du.
Lãi sut cho vay 12 thang dAu k tr ngày giái ngân du tiên là 8,2%/näm. LAi
suit tr tháng thCr 13 tth di bang bInh quân lãi sut tit kim VND k5' han 12
tháng trâ lAi sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV
cong 2,5%/nAm, chu k5' diu chinh lAi suit cho vay 03 thang/lan.
Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo

Trong khoãng th&i gian 06 ngày duçc tinh tr ngày tip theo cüa ngày len
phieu tinh lai la ngay cuoi thang.
Mac dIch sCr dang vn Du tu thay mài ng mic nAm 2020 thuc dja bàn Phumg 16 Qun 8, TP.
H ChI Minh (Dcit 2) do Cong ty lam chñ dan tu.
vay
Không có tài san bão dam. Bin pháp bão dam b sung là toàn bO tài san
Tài san darn bão
hInh thành tr dir an và các quyn tài san phát sinh theo Hqp dng th chp tài
san s 0681120201STN-HfiTC ngày 21/12/2020.
K5' thanh toán lAi

Hrp dEng tin dung
s6 tin cho vay
Th?yi gian cho vay
Th&i gian an han
LAi sut cho vay

Sá 0009/TD3.TC/2JCD ngày 12 ngày 8 thdng 2021.
2.651.000.000 d6ng, nhung t6i da không vuçit 77,7% tng mirc dAu tu (chtra
bao gm thud GTGT) cüa phuong an du tir.
120 tháng k tir ngày tip theo ngày giái ngân dAu tiên. Thii han giãi ngân
t6i da 24 tháng k tir ngày hiu 1rc cUa Hqp dng.
12 tháng k tir ngày tip theo cüa ngày giái ngân lan dan.
LAi sut cho vay 12 tháng dan k tr ngày giài ngân dan tiên là 7,8%/näm. LAi
sut tr tháng thr 13 trâ di bang bInh quân lãi sut tit kim VND k5' han 12
tháng trà lAi sau cUa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV
cong 2,5%/nàm, chu k5' diu chinh lài suit cho vay 03 tháng/l&n.

Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo.
Trong khoãng thii gian 06 ngày duqc tInh tir ngày tip theo cUa ngày len
phiu tInh lAi là ngày cu6i tháng.
Du tu thay mài ng mi,ic thuc dja bàn Phtthng Binh Trj Dong A, Qun
Mac dIch sir dang vn
BInh
Tân,TP. H Chi Minh do Cong ty l chU du ttr.
vay
Không có tài san bâo dam. Bin pháp bâo dam b sung là toàn b tài san
Tài san dam bào
hInh thành tir dr an và cac quyn tài san phát sinh theo Hqp dng th chap tài
san s 023 0/202 1/STN-HDTC ngày 12/08/2021.

K5' thanh toán nçi g&
K5' thanh toán lAi
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CONG TY CO PHAN cA NIJ'OC CHV LN
BAO CÁO TAI CHtI4H
97 Phm Hfku ChI, Phung 12, Qu.n 5, TP.HCM
Cho giai don tfr 01/01/2022 dn 3 1/03/2022
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyIt rn/nh nay là b5 phán hqp thành và cdn dwçic dpc ddng thöi vái Báo cáo tài chIn/i)

Ljch trã nc vay dài han
Trong vöng 1 nAm
NãmthiE2
Näm thu 3
Nmth(x4
Namthi'x5
Sau 5 näm
Cong
Trong do
Nc dài hn dn hn trã
Nq dài han con ic1

22.249.518.366

VCB
5.692.965.921
4.440.000.000
4.440.000.000
4.440.000.000
4.440.000.000
13.050.543.308
36.503.509.229

Cong
15.386.005.921
9.978.880.000
9.978.880.000
5.918.718.366
4.440.000.000
13.050.543.308
58.753.027.595

9.693.040.000
12.556.478.366

5.692.965.921
30.810.543.308

15.386.005.921
43.367.021.674

Agribank
9.693.040.000
5.538.880.000
5.538.880.000
1.478.718.366

23. VON CHU S(1 HUU
23.1 Chi tit vn du tir cüa chü s& hthi

Tng Cong ty Cp
nuàc Sài Gôn
Ong Lé Huy Hung
Ong H Lê Minh
Ong Nguyn Thanh

Ti 31/03/2022
Tl
Gil trl (\TNID)
51,00%
66.304.000.000

Ti 01/01/2022
Giá trj (YND)
T l
51,00%
66.304.000.000

14,00%
7,47%
6,30%

18.200.000.000
9.705.700.000
8.189.000.000

14,00%
7,47%
6,30%

18.200.000.000
9.705.700.000
8.189.000.000

Các c6 dông khác
Cong

21,23%
100%

27.601.300.000
130.000.000.000

21,23%
100%

27.60 1.300.000
130.000.000.000

Chü s& hflu

(*) Ngày 11/02/2022, Cong ty nhn duc blo cáo cOa ông Nguyn Thanh Phong v kt quA giao dlch
c phiu cOa ngirii ni b, theo do Ong Nguyn Thanh Phong cia mua thành cong 129.240 cO phiu,
nâng tng s c phiu nrn gi là 948.140 c phiu (7,29%)
23.2 Các giao dlch v vn vói dc chü s& hflu và phân phi c tire, lçi nhun

Vn du ttr cOa chü s& hüu
- Vn gOp du k'
- Vn gop tAng trong kS'
- V6n gOp giâm trong kS'
- V6n gOp cui k'
Ci thc, lçii nhun ciA chia

Tu 01/01/2022
dn 31/03/2022
VND

Tu 01/01/2021
dn 31/03/2021
YND

130.000.000.000

13 0.000.000.000

130.000.000.000

130.000.000.000

T3i 31/03/2022
C phiu
13.000.000
13 .000.000
13.000.000

Ti 01/01/2022
C phiu
13.000.000
13 .000.000
13.000.000

23.3 Co phieu

- S luqng c phiu dang k phát hành
- S hrçmg Co phiOu ciA ban ra cong chng
+ Cd phiduphd thông
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CONG TY cO PHAN CAP NTIOC CHQ LON
BAO CÁO TA! CIIINH
97 Phm Hthi ChI, Phu&ng 12, Qu.n 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINH BAO CÁO TA! CIII NH (TIEP)
(Các thuy& minh nay là b5 ph(2n hçip thành và cdii dwçic dçic ddng th&i vOl Báo cáo tài chmnh)
Z

.L

.

23.3 Co phieu (tiep)
Ti 3 1/03/2022
C phiu

Ti 01/01/2022
C phiu

13.000.000
13.000.000

13.000.000
13.000.000

10.000

10.000

+ Cdphiáu ui a'âi

- S6 Iucmg c6 phiu duqc mua lai
- S lucing c phiu dang luu hành
+ Cd philuphd thông
+ Cd philu ztu däi
*M nh giá cdphilu (VND/Cdphiu)
23.4 Bang d61 chiu bin dng cüa vn chü so h&u

Ti 01/01/2021
LAi trong näm
- Phân phöi 1ci nhun
näm 2020
+ TrIch Qu9 thu'&ng
Ngzrài quán lj Cong ty
+ Trich Qu9 khen
thzthng
+ Trich Qu9phüc iqi
+ Chia cd tc nám
Ti 31/12/2021
Ti 01/01/2022
L trong nAm
- Phân phi lçii nhun
nãm 2021
+ TrIch Qu5 thwOng
NgwOl quán lj Cong ty
+ TrIch Qu9 khen
thwáng
+ Trich Qu9phüc lçri
+ Chia cd tzc nám
Ti 3 1/03/2022

Vn du tir cüa Qu du tir phát
trien
chü s& hOu
VND
YND
63.849.723.527
130.000.000.000

Lçi nhun
sau thud
Cong
chira phân ph6i
YND
YND
31.456.355.611 225.306.079.138
27.730.376.763
27.730.376.763
(27.258.458.020) (2 7.258.458.020)
(334.170.000)

(334.170.000)

(5.347.580.454)

(5.347.580.454)

(5.976.707.566)

(5.976.707.566)

(15.600.000.000) (15.600.000.000)
31.928.274.354 225.777.997.881

130.000.000.000

63.849.723.527

130.000.000.000

63.849.723.527

31.928.274.354
(5.554.108.808)

225.777.997.881
(5.554.108.808)

130.000.000.000

63.849.723.527

26.374.165.546

220.223.889.073
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CONG TY CO PHAN CAP NIOC CH1 LON
BAO CÁO TAI CHfNH
97 Phm Htiu Chi, Phtthng 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan tir 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINH BAO CÁO TAI cmMi (rIEP)
(Các thuy& minh nay là b p/ian hçxp than/i và cdn duç.rc dpc ddng thai vái Báo cáo tài chinh)
24. DOANB THU BAN HANG vA CUNG CAP DCH vir

Doanh thu
- Doanh thu cung cp nithc sach
- Doanh thu cung cp djch vi khac
Doanh thu vói các hen lien quan
- T6ng Cong ty Cp nithc Sài GOn

Tir 01/01/2022
dn 31/03/2022
VND
282.833.962.333
279.676.703.117
3.157.259.216
1.233.785.844
1.233.785.844

Tir 01/01/2021
dn 31/03/2021
YND
294.075.131.322
287.619.777.034
6.455.354.288
1.233.785.844
1.233.785.844

Tu 01/01/2022
dn 3 1/03/2022
VND
149.980.794
74.330.984
224.311.778

TIr 01/01/2021
dn 31/03/2021
VND
4.322. 100
45.670.014
49.992.114

Tir 01/01/2022
dn 3 1/03/2022
VND
266.146.279.622
2.273.756.038
268.420.035.660

Tir 01/01/2021
dn 31/03/2021
VND
262.837.507.203
2.846.355.456
265.683.862.659

Tir 01/01/2022
dn 31/03/2022
YND
1.16 1.307.363
12.93 1.387
1.174.238.750

Tu 01/01/2021
dn 31/03/2021
VND
740.385.496
8.080.830
748.466.326

Tir 01/01/2022
dn 3 1/03/2022
YND
958.857.772
958.857.772

Tir 01/01/2021
dn 31/03/2021
VND
945.379.555
945.379.555

25. CAC KNOAN GIAM TRIY DOANH

Giàm tnt doanh thu cung cp nurc sach
Giãm tnt doanh thu cung cp djch viii khác
Cong
26. GIA VON HANG BAN

Giá vn cung cp nu&c sach
Giá vn cung cp djch vi,i khác
Cong
27. DOAN}I THU flOAT DQNG TAI CIIINII

LAi tin gui ngân hang có k' hn
Läi tin gri ngân hang khOng kS' han
Cong
28. Cm PHI TAI CHINII

Chi phi lài vay
Cong

27

CONG TY CO PIIAN CAP NIJOC CHV LON
BAO CÁO TM CIIINH
97 Phm Hüu ChI, Phirông 12, Qu.n 5, TP.HCM
Cho giai doan tir 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!! (TIEP)
(Các thuyét minh nay là b5 phn hçip thành và cdii thoc dQc ddng th&i vái Báo cáo tài chinh)
29. Cm Pifi BAN HANG yA Cm PHI QUAN L'' DOANH NGHIP
Tu 01/01/2022
dn 3 1/03/2022
VND
Chi phi quãn 1)2 doanh nghip
12.880.166.880
- Chi phi nhân viên quân 1)2
6.596.740.564
- Chi phi d dung vAn phông
865.158.466
- Chi phi khu hao TSCD
584.333.013
- Thus, phi và lé phi
27.175.253
- Chi phi thuê dt
295.117.200
- Chi phi dir phông
- Chi phi djch vz mua ngoài
37.257.501
- Chi phi b&ng tin khác
4.474.384.883
Chi phi ban hang
7.334.638.482
- Chi phi nhân viên ban hang
5.764.540.340
- Chi phi di.ing ci, d6 dung
183.294.895
- Chi phi khu hao TSCD
832.774.977
- Chi phi bang tMn khac
554.028.270
Các khoãn ghi giãm chi phi ban hang và chi phi quãn 1)2
doanh nghiêp

TIr 01/01/2021
dn 31/03/2021
YND
12.392.881.682
6.329.430.753
532.270.113
639.325.886
34.696.931
295.117.200
23.550.000
4.538.490.799
6.731.912.815
5.465.546.686
203.731.966
688.992.837
373.641.326

30. THU NHAP KHAC

PhI Bão v môi trtrmg duqc giü Iai
Kháo sat cung cp dtthng óng cp thoát ntthc
Thu nhp ban h s mM than
Thu nhp khác
Cong

Tir 01/01/2022
den 3 1/03/2022
YND
3 14.949.169
3.416.000
2.500.000
(2.467.727)
318.397.442

Tu' 01/01/2021
den 31/03/2021
VND
221.749.655
5.080.000
4.000.000
58.786. 158
289.615.813

Tu' 01/01/2022
aen 31/03/2022
VNfl

Tu' 01/01/2021
den 31/03/2021
VND
75.882.305
150.000

31. Cifi PHI KHAC

Chi phi phat vi phom hành chInh ye thu
Chi phi du giá, h scx m?i thu
Chi phi thanh 1)2 cong ci ding ci
Chi phi khác
Cong

55.528.416
5.000.000
2. 168.345
62.696.761

704.835.783
780.868.088

L
J

'I
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CONG TY CO PHAN CAP M1C CH(5 L(N
BAO CÁO TAI cmNll
97 Phm Hthi Chi, Phtrông 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINH BAO cÁo TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyit minh nay là b(5 phin hçip thành và cdn du-cc dQc ddng th&i vái Báo cáo tài chinh)
32. Cifi Pm TRUE THU N1LP DOANII NGHIP HIN HANH

Tng Iç'i nh4n k toán tnro'c thu
- Lçii nhun tir boat dng san xut kinh doanh nuàc sach
- Lcii nhun ttr hoat dng san xut kinh doanh khac
CIc khoãn diu chinh tang giãm Içi nhuân k toán d xác
djnh thu nhâp chiu thu
Cdc khoán diu chinh giám
Cdc khoán diu chinh tang
Chi phi bj phat thu, vi pham hành chInh
Lucirng FIDQT không trrc tip thain gia diu hành
T i iru dâi du tir kinh doanh niró'c sach
Tng thu nhp chju thud:
- Thu nhp tr hoat d,ng san xut kinh doanh nuàc sach ducc
tru dAi
- Thu nhp tr hot dng san xut kinh doanh nuâc sach không
dLrcic tru däi
- Thu nhp tr hot dng san xut kinh doanh khac

Tir 01/01/2022
dn 31/03/2022
VND
(5.554.108.808)
(7.572.701.445)
2.018.592.637
153.000.000

TIr 01/01/2021
dn 31/03/2021
YND
8.528.316.548
5.124.690.052
3.403.626.496
203.155.032

153.000.000
153.000.000
29%

203.155.032
75.882.305
127.272.727
30%

(5.401.108.808)
(2. 166. 142.485)

8.731.471.580
1.584.876.567

(5.253.558.960)

3.742.968.5 17

2.018.592.637

3.403.626.496

20%

10%
20%

.0

Thue suat thue TNDN
- Thu sut Thug TNDN iru dAi
- Thu sut hoat dung kinh doanh khác không ducrc huâng uu
dãi thus
Chi phi thud TNDN hin hành
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1.587.806.659

CONG TY CO PIIAN CAP NU%C CH1 LN
BAO CÁO TA! CHIMI
97 Phm H0u ChI, Phu&ng 12, Qu.n 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET M!NH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuylt minh nay là b5 phdn hc'p thành va cdn dwçic dQc ddng thai vái Báo cáo tài chin/i,)

33. LA! C( BAN TREN CO PHLEU

L9'i nhun hoc I phân bô cho cô dông
hüu cô phiu
ph thông (VND)
TrIch qu5 khen thuâng, phüc kn (VND)
s6 bInh quân gia quy&n cña c phiu dang lu'u hành trong nAm
(CP)
Li co' ban trên c phiu (VND/CP)
so

Tir 01/01/2022
dn 31/03/2022
(5.554.108.808)

Tu 01/01/2021
dn 31/03/2021
6.940.509.889

13.000.000

13.000.000

(427)

534

34. LA! SUY GIAM TREN CO PilLtU
Cong ty không có các c phiu ph thông tim nAng có tác dng suy giãrn nén läi suy giãrn trén c
phiu duqc tInh bang Iãi c ban trén c phiu.

35. CIII Pifi SAN XUAT KII4H DOANH T}IEO YEU TO

Chi phi nu&c sach
Chi phi nguyen 1iu, vt Iiu
Chi phi nhân cong
Chi phi khu hao tài san c6 djnh
Thu& phi và 1 phi
Chi phi dr phOng
Chi phi djch vi,i mua ngoài
Chi phi khác bang tin
Cong
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Tir 01/01/2022
dn 31/03/2022
VND
211.697.877.058
1.728.769.144
33.446.603.076
10.960.985.887
27.175.253

Tu 01/01/2021
dn 31/03/2021
VND
207.945.353.500
1.934.890.345
34.154.107.330
11.445.898.058
34.696.931

10.002.011.436
20.771.419.168

10.373.432.880
18.920.278.112

288.634.841.022

284.808.657.156

CONG TY CO PHAN CAP NTJOC CHQ L(fN
97 Phm HUu ChI, Phu&ng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)

BAO CÁO TAI CHINH
Cho giai doan tir 01/01/2022 dn 3 1/03/2022

(Các thuyét mjnh nay là bó phdn hop thành và cdn dwov doc dng th&i v&i Báo cáo tài chmnh)

36. BAO CÁO BO PHAN
Báo cáo b phân theo Iinh v'c kinh doanh:
D1ch vu khác
VND
3 .082.928.232

Cong
VND
282.609.650.555

(2.273.756.038)

(268.420.035.660)

13.380.442.701
(19.994.286.374)

809.172.194
(220.518.988)

14.189.614.895
(20.2 14.805 .362)

Lçi nhun tfr hot dng kinh doanh
Doanh thu hoat ding tài chInh
Chi phi tài chinh
Thu nhâp khác
Chi phi khác

(6.613.843.673)

588.653.206

(6.025.190.467)

1. 174.23 8 .750

Tng Içì nhun k toán triró'c thu
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin
hành
Chi phi thug thu nh.p doanh nghiêp hoãn
lai
L9i nhufln sau thuthu nhçIp doanh
nghip

(7.572.701.445)

318.397.442
(62.696.76 1)
2.018.592.637

1.174.238.750
(958.857.772)
318.397.442
(62.696.76 1)
(5.554.108.808)

(7.5 72. 701.445)

2.018.592.637

(5.554.108.808)

Tu 01/01/2022 dn 31/03/2022

Cung cp nithc sch
VND
279.526.722.323
Doanh thu thun t(r ban hang và cung cp
djchv
(266.146.279.622)
Giávnbôphân

Kt qua kinh doanh theo b phn
Chi phi ban hang và chi phi quãn 1' doanh
nghip

(958.857.772)

Tng Tài san

441.467.441.079

Ting Nq phãi trã

22 1.243.552.006
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CONG TY CO PHAN cAp NUOC CHq WN
BAO CÁO TA! CH!NH
97 Phm H&u ChI, PhuOng 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan ti'r 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuye't minh nay là bó phan hp thành và cdn dttov dQc dng th&i vái Báo cáo tài chInh)
Báo cáo b phn theo ITnh vrc kinh doanh (tip)
Tir 01/01/2021 dn 31/03/2021

Cung cp ntrvc sch
VND
287.615.454.934
Doanh thu thun tir ban hang và cung cp
djchvi
(262.837.507.203)
Giá vn b ph.n

Kt qua kinh doanh theo b phn
Chi phi ban hang và chi phi quán l' doanh
nghip
Lç'i nhuân tir hot dng kinh doanh

Dichvukhác
YND
6.409.684.274

Cong
YND
294.025.139.208

(2.846.355.456)

(265.683.862.659)

24.777.947.731
(18.707.878.124)

3.563.328.818
(4 16.916.373)

28.341.276.549
(19. 124.794.497)

6.070.069.607

3.146.412.445

9.216.482.052

748.466.326

748.466.326

Doanh thu hoat dng tài chinh
Chi phi tài chinh
Thu nhp khác
Chi phi khác

289.615 .8 13

289.615.813

(780.868.088)

(780.868.088)

Ting Ioi nhun k toán trir&c thu

5.124.690.052

3.403.626.496

8.528.316.548

Chi phi thug thu nhâp doanh nghip hiên
hành

(907.081.360)

(680.725.299)

(1.587.806.659)

4.217.608.692

2.722.901.197

6.940.509.889

Chi phi thud thu nhp doanh nghip hoãn
Iai
Lpi nhumn situ thu1 thu nhIp doanh
nghip

37.

(945.379.555)

(945 .3 79.555)

Tong Tài san

448.105.456.421

Tang Nç phãi trá

215.858.867.394

NHUNG THONG TIN KHAC

37.1 Thông tin vol các ben lien quan
M6i quan he vái cdc ben lien quan
Ben lien quan
- Tng Cong ty cp nirOc Sal GOn
- Cong ty CP TV Giao thông Cong chánh
- Cty TNHH MTV Cong trInh Giao thông Cong chánh
- Cong ty CP Ui vn Xây dirng dp Nuóc
- Xi nghip Truyn Dn Nthc sach
- Chi nhánh Cp nuâc Tan HOa
- Cong ty CP Cp niràc Nhà Be
- Cong ty TNHH Thuang Mai N.T.P

32

Mi quan h
Cong ty mc
COng ty cüng tp doàn
Cong ty cüng tap doàn
Cong ty cüng tp doàn
Cong ty cüng tp doàn
Cong ty cüng tap doàn
Cong ty cüng tap doàn
Giám Dc là TV.HDQT cüa cong ty

BAO CÁO TAI crnru
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHV LN
97 Phm HUu Chi, Phumg 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINH BAO CÁO TM CHINH (TIEP)
(Các thuy& minh nay là b5 phán hqp thành va cdii dwqc dQc ddng th&i vái Báo cáo tài chinh)
Giao dich vó'i các ben lien quan
TIr 01/01/2022
dn 31/03/2022
VND

Tir 01/01/2021
dn 31/03/2021
VND

1.233.785.844
77.272.727
211.697.877.058
1.382.405.467
229.319.057.213

1.233.785.844
34.400.000
207.945.353.500
5.376.284.910
252.376.446.708

1. Tng Cong ty Cp nir6c Sui Gôn
- Cho thuê TSCD Huyn BInh Chánh
- Thuê tài san c6 djnh và djch vi,i khác
- Mua nuc sach
- Thu tin cung cp djch vi
- Trâ tin mua hang, djch vi
2. Cong ty CP Tir vn Giao thông Cong chánh
- Trâ tin mua hang, djch vi

13 .63 2.937

3. Cong ty CP Tirvn Xây dirng Cp ntroc
- Trã tin mua hang, djch vi

45.911.445

4. Cty TNEffl MTV Cong trInh Giao thông Cong chánh
- Thu tin k cuqc k qu5'
5. COng ty TN1ffl Thnmg Mi N.T.P
- Mua 4t tu
- Trà tin mua vat tix
SaX

60.000.000
765.092.840
840.560.904

611.773.800
672 .95 1. 180

Tai 31/03/2022
VND

Tai 01/01/2022
VND

1.564.337.548
79.841.860.265

1.712.957.17 1
86.793.146.567

425.339.593

425.339.593

du vó'i các be,, lien quaiz

1.Tiing Cong ty cp nir1c Sài Gôn
- Phãi thu khách hang
- Phái trà cho ngu1i ban
2. COng ty CP Tir vAn Giao thông COng chánhnh
- Phãi trâ cho ngithi ban
3. Cty TNIffl MTV Cong trInh Giao thông COng chánh
- Nhn k qu5' k cuqc
4. Cong ty CP Tir vAn Xây dyng CAp nirrc
- Trá tnrâc cho ngu1i ban

60.000.000
111.342.205

5. Cong ty TNIffl Thirorng Mi N.T.P
- Phãi trã cho ngu&i ban

94.097.400
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111.342.205

CONG TV CO PHAN CAP NUOC C}IV L(IN
BAO CÁO TAI cmu
97 Phm Hthi ChI, Phu&ng 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINH BAO cÁo TAI CH!NH (TIEP)
(Các thuydt minh nay là b5 ph2n hqp thành và cdn thtqc dQc ddng th&i vái Báo cáo tài ch(nh)
Thu nh/Ip cáa cdc thành viên quáiz 1 châ chEt
Ten

Tu 01/01/2022
dn 31/03/2022
VND
119.935.175
140.738.560
103.026.282
103 .026.282
68.850.305
103.026.282
102.397.114

Chirc danh

Ong HCra Trong Nghi
Chü tich HOi dng Quãn Trj
Ong Hu'nh Tun Anh
Giám D&ilUV.HDQT
Ong Nguyn Anh Kit
Phó Giám Dc
Ba Ho Kim Phi.rcmg
Phó Giám D&
Ong Büi Minh Ngoc
Phó Giám Dc
Ong Hoàng Thanh Blnh Tnxàng Ban Kim soát
Ba Vu Thj Nhu Quh K Toán Truông
Ong Trn Quang Minh UV.HDQT
Ong Lê Trong ThuAn
UV.HDQT
Ong Dng DCrc Hièn
CT.HDQT/Min nhim
Ong Tr&n Van Châu
UV.HDQT
Ong Lé Huy Hung
UV.HDQT
Ong Nguyn Thanh phong UV.HDQT
Ba Nguyn Thi Bão Châu Thành viên BKS
Ba Trucmg Thj Thanh Nhun Thành viên BKS
Thành vien BKS
Ba U Thj Kim Xuyn
Ong Nguyn NgQc Luong Thành viên BKS
Cong

Tu 01/01/2021
dn 31/03/2021
VND

21.000.000
21.000.000
2 1.000.000
21.000.000
21.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
894.000.000

139.886.285
105.710.247
105.710.247
105.710.247
105.710.247
18.181.818
18.181.818
18.181.818
18.181.818
18.181.818
9.090.909
9.090.909
9.090.909
9.090.909
690.000.000

A
37.2 Cam ket
hoat dçng

Cong ty thue dt cüa Uy Ban Nhân Dan Thành Ph H ChI Minh lam vAn phông lam vic theo hçp
dng thuê dAt s 341/HD-TNMT-QHSDD ngày 15/01/2013. Thông tin ci th nhu sau:
- Din tIch dAt thuê là 1.543,5m2 g6m 19,5m2 pham l gith và 1.524m2 thuc thira dAt s 4, ti ban d
s6 22, phtring 12, Qun 5, tai s 97 Pham Hru ChI, Phu&ng 12, Qun 5, Thành ph6 H ChI Minh.

37.2 Cam kt hoat dng tip theo)
- Thii han thuê dAt:
+ Din tIch dAt pham l giâi 19,5m2: thuê ngAn han hang nAm cho dn khi Nhà nuâc thrc hin quy
hoach. Cong ty CP CAp nucc Chçi' Lan không duqe du tu xây drng, khi Nhà nu&c thrc hin quy
hoach Cong ty phãi chAp hành giãi tOa theo quy djnh;
+ Din tIch không pham h giâi 1 .524m2: k tr ngày 16/01/2007 dn ht ngày 01/01/2046.
- Phuang th(rc np tin thuê dAt: Thanh toán tin thuê dAt hang nAm.
)

37.3 Nhung khoãn nc tim tang
Không có khoàn nq tim tang nào phát sinh ti nhttng si,r kiin dA xãy ra có th ành huâng dn cAc thông
tin dA ducirc trInh bay trong Báo cáo tài chInh ma Cong ty không kim soát dLrçc hoc chua duçc ghi
nhn.
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH1 LON
BAO CÁO TAI clitNil
97 Pham Hthi Chi, Phuông 12, Qu.n 5, TP.HCM
Cho giai do?n tü 01/01/2022 dn 31/03/2022
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyAt minh nay là b$ ph2n hQp thành va cdn dztc.rc dç'c dng th&i vái Baa cáo tài chmnh)
37.4 Nhfrng s1r kiin phát sinh sau ngày kt thüc k' k toán
Không phát sinh bAt kS' sr kin nào có th ânh huâng dn các thông tin d duçic trInh bay trong Bâo
cáo tài chInh cOng nhu cO hoc cO th tác dng dáng k dn hoat dng cüa Cong ty.
37.5 Thông tin hoat dng lien tc
Khong cO bAt k' sir kin nao gay ra sir nghi ngi lan ye khá nang hoat dng lien ti1c và Cong ty không
cO djnh cOng nhu buc phài ngrng hoat dng, hoc phãi thu hçp dáng ke quy mô hoat dng cOa mInh.

Tp. H ChI Minh
Nguôi Ip biu

PHAN Tm XUAN oAo

K than truöng"

vU THJ NHU QUYNU
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tháng 04 nãm 2022
d6c

TONG CONG CAP NU(%C sAt GON
TRACH NHIM HtTU H4N MQT THANH VIEN
CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LON

BÀN GIAI TRINH CAC CHI TIEU TAI CH!NH
QUYI NAM 2022
Theo báo cáo két qua kinh doanh qu 1 nàm 2022 cOa Cong Ty C6 Phn Cép Nuàc Ch Lan, nhüng chi tiêu có
t' l thay déi tang, giàm lam ãnh huâng den lqi nhun cüa qu 1 näm 2022 nhtr sau:
I. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VJ:
a. Phân ilch clii tiêu:
Chi tiêu

Qu I nam 2022

Qu I nàm 2021

(A)

(1)
279.526.722.323

(2)
287.615.454.934
6.409.684.274

Doanh thu nuàc
Doanh thu cung cp dich vi gm:
-Doanh thu cho thuê tài san hot dOng
-Doanh thu chuyén nhtrqng vt ttr
-Doanh thu djch vu
Doanh thu thuin ban hang 'J cting
cap djch vy

3.082.928.232
1.233.785.844
-

1.233.785.844
1.875.636.364

Chênh lch

TI

(3)=(1)-(2)
(4)=(1)/(2)
97,19%
(8.088.732.611)
48,10%
(3.326.756.042)
-

1.849.142.388

3.300.262.066

(1.875.636.364)
(1.451.119.678)

282.609.650.555

294.025.139.208

(11.415.488.653)

100,00%
56,03%
96,12%

b. Thuyit mmli:
Doanh thu thu&n bàn hang và cung cép djch vi qu I näm 2022 giám han so vài qu 1 nàm 2021 là 11.415.488.653
ding, t' l giam 3,88% do:
1. Doanh thu nuâc giam 8.088.732.611 dng, t 1 giam 2,81% do:
- Giá bàn bInh quan qu' 1 nãm 2022 tang so vâi qu 1 nAm 2021 là 440,76 dng/m3, t)' l tang 104,03% lam
chodoanhthutAng 11.555.749.951 dng
- San ltrçmg nuâc tiOu th quy 1 näm 2022 giàm so vâi qu I näm 2021 là 1.672.940 m3, t) l giám 6,38% lam
cho doanh thu giãm 19.03 1.073.897 dMg.
- Doanh thu truy thu và hoàn tièn quy I nAm 2022 giàm so vâi qu' 1 nàm 2021 là 612.093.238 d6ng, t l giàm
32,04%.
2. Doanh thu cung cp dich vi qu 1 näm 2022 giam so vài qu' 1 näm 2021 là 3.326.756.042 d&ig, t' 1 giàm
51,9% do:
- Doanh thu chuyén nhuçmg 4 tu qu' 1 näm 2022 thép han qu' 1 nàm 2021 là 1.875.636.364 déng do qu' 1
nAm 2022 khong phát sinh khoãn doanh thu nay
- Doanh thu cung cép djch vii dng h nuàc quy 1 nam 2022 thAp han qu 1 nam 2021 là 1,451,119.678 dng, t
l giãm 43,97%.
II. GIA VON HANG BAN
a. Phân tich clii lieu:
Quy I nàm 2022

Chi tiêu
(A)
Giá yen hang bàn nuàc sach
Giá yen hang ban cung cép djch
trong do:
Giá yen cung cp djch vi DHN
Chi phi chuyén nhuçing 4t tu
Chi phi KHTSCD cho thuê
Cong

"s'

Quy I nãrn 2021

Chênh lch

Tl

(4)=(1)/(2)
(3)=(1)-(2)
101,26%
3.308.772.419

(1)
266.146.279.622

(2)
262.837.507.203

2.273.756.038

2.846.355.456

(572.599.418)

79,88%

1.265.150.534
1.008.605.504
268.420.035.660

1.780.823.940
71.000.000
994.531.516
265.683.862.659

(515.673.406)
(71.000.000)
14.073.988
2.736.173.001

71,04%

Trang 1/5

101,42%
101,03%

Trong do chi tilt giá vdn n,thc:
Chi tiêu

Qu I nàm 2022

Qu I nàm 2021

(A)
Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu-rnthc sach
Chi phi nguyOn lieu, 4t 1iu khác
Chi phi nhân cOng
Chi phi kh&u hao tài san c6 djnh
Chi phi thuO tài san hoat dung
Chi phi g.n và thay ding h nuàc
Chi phi ch6ng th&t thoát rnràc
Chi phi câi tao ng m%Ic
Chi phi srab
Chi phi khác
Tong chi phI san xuOt
Chi phi san xut kinh doanh d?i dang
dâukS/
Giá vOn nirOrc dA cung Cap

(1)
211.697.877.058
965.029.605
21.085.322.172
8.535.272.393
9.964.753.935
9.397.610.916
1.247.474.128
204.585.402
2.718.877.366
329.476.647

(2)
207.945.353.500
747.150.614
22.359.129.891
9.123.047.819
10.349.882.880
10.394.451.269
1.232.458.349
264.907.854
183.905.420
237.219.607

266.146.279.622

262.837.507.203

3.308.772.419

-

-

-

266.146.279.622

262.837.507.203

3.308.772.419

Chênh lch

Tl

(3)=(1)-(2)
(4)=(1)/(2)
3.752.523.558 101,80%
217.878.991 129,16%
(1.273.807.719)
94,30%
(587.775.426)
93,56%
(385.128.945)
96,28%
(996.840.353)
90,41%
15.015.779 101,22%
(60.322.452)
77,23%
2.534.971.946 1478,41%
92.257.040 138,89%
101,26%

101,26%

b. ThuyEt mink:
TOng giá vOn ban hang qu 1 nãm 2022 tang so vài qu9 1 näni 2021 là 2.736.173.001 dOng, t 1 tang 101,03%,
trong do:
- Giá vOn nuOc quy 1 näm 2022 tang so vài quy I nàm 2021 là 3.308.772.4 19 dOng, t' 1 thng 10 1,26% do:
I. Chi phi mua Si nU&IC sach tAng 3.752.523.558 dOng, t' l tAng 101,8% do:
+ San luqng nuOc mua si qu 1 nAm 2022 giam so vâi qu I nAin 2021 là 751.198 m3, t' l giàm 2,31%, 1am
cho chi phi mua si nuàc sach giàm 5.001.799.299 dOng
+ Giá mua si nuOc sach tang 268,99 dOng/m3, t' 1 tang 104,21%% lam cho chi phi mua si n,thc sch tang
8.752.523.558 dOng.
2. Chi phi nguyen 4t lieu khác tAng 217.878.991 dOng dOng, t' l tAng 129,16%
3. Chi phi nhân cong qu 1 nAm 2022 giam SO vOi vOi quy' 1 nAm 2021 là 1.273.807.719 dOng, t' l giam 5,7%, chü
yOu do:
+ Chi phi dOng phiic giam 1.492.793.750 dOng so vri qu 1 nAm 2021, do có sr khác nhau vO thii diOm hach
toán.
+ Chi phi dOng BHXH, BHYT, BHTN, KPCD tang 792.190.977 dOng so vài nAm 2021, do nAm 2022 cong ty
thrc hin theo kiOn nghj cüa doàn KiOm toán Nhà ntrOc V0 vic dOng BHXH, BHYT, BHTN, KPCD theo tOng
thu nhp hang tháng cüa NLD, quy 1 nAm 2021 Cong ty dOng câc khoãn chi phi nay theo hqp dOng lao dng.
RiOng chi phi dóng BHTN giãm 62.682.982 dOng do nAm 2022 diOu chinh mrc dOng BHTN tir 1% vO 0% tr
ngày 01/10/2021 dOn 3 0/09/2022 theo Nghj quyOt sO 116/202 1/NQ-CP ngày 24/09/2021.
4. Chi phi khOu hao tài san c0 djnh qu' 1 nAm 2022 giãm so vOi qu 1 nAni 2021 là 587.775.426 dOng, t' l giam
6,44%.
5. Chi phi thuO tài san c0 djnh qu' 1 nAm 2022 giãm so v&i qu' 1 nAm 2021 là 385.128.945 dOng, t' 1 giãm
3,72%.
6. Chi phi gn và thay DHN qu 1 nAm 2022 giam so vài qu 1 nAm 2021 là 996.840.353 dOng, t' l giãm 9,59%.
7. Chi phi chOng that thoát rnthc qu 1 nAm 2022 tAng so vài qu 1 nAm2021 là 15.015.779 dOng, t' lê tang
101,22%.
8. Chi phi cài to Mg mic qu 1 nAm 2022 giàm so vOi qu 1 nAm 2021 là 60.322.452 dOng, t I giãm 22,77%.
9. Chi phi süa bO qu9 I nAm 2022 tAng so vOi qu' 1 nAm 2021 là 2.534.971.946 dOng, t' l tAng 1478,41%, chi phi
tang chO yOu là chi phi thuO ngoài dO và sàa bO tAng so vOi qu 1 nAni 2021 là 2.590.281.022 dOng.
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10. Chi phi khác tAng so vâi qu 1 nAm 2021 là 92.257.040 d6ng, l tAng 138,89%
- Giá v6n hang ban cung cp djch vi,i quy I näm 2022 giàm so vài qu' 1 nAm 2021 là 572.599.418 dng, t' l giãm
20,12%, giá von giãm ehü yu là giá vOn cung cp djch v,i dOng hO nuâc giam 515.673.406 dOng, t l giam
28,96%, giá vOn cung cp djch vi,i giám tiwng 1mg vsi doanh thu cung cp djch vii
HI. CHI PH! BAN HANG
a. Phân lick chIliêu:
Chi tiêu
(A)

Clii phi nhân cong
Clii phi cong ci,i ding c,i
Clii phi khAu hao
Chi phi djch vlsi mua ngoài + CP khác
Cong

Qu I nAm 2022

Quy I näm 2021

Chênh Ich

(2)

(3)=(1)-(2)

(1)

298.993.654
(20.437.071)
143.782.140
180.386.944
602.725.667

5.465.546.686
203.731.966
688.992.837
373.641.326
6.731.912.815

5.764.540.340
183.294.895
832.774.977
554.028.270
7.334.638.482

T5' I
(4)=(l)I(2)

105,47%
89,97%
120,87%
148,28%
108,95%

b. Thuyul mink:
Chi phi bàn hang qu' 1 nAm 2022 tang 602.725.667 dOng so vài qu 1 nAm 2021, t 1 tAng 108,95% do:
1. Chi phi nhân Cong tang 298.993.654 dOng so vài quy 1 nAm 2021, t l tAng 105,47% chU yOu do:
+ Chi phi dOng phic giàm 358.8 10.417 dOng so vài qu 1 nam 2022, do cO s kJiác nhau V0 thai diOm hach toAn.
+ Chi phi dóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCD tAng 269.2 10.854 dOng so vâi qu 1 nAm 2021, do nAm 2022
cong ty thuc hin theo kiM nghj cña doàn KiOm toán Nhà nuàc vO vic dong BHXH, BHYT, BHTN, KPCD
theo tOng thu nhp hang tháng cUa NLD, qu 1 nAm 2021 Cong ty dOng các khoãn chi phi nay theo hçip dOig lao
dng.
+ Chi phi tiOn luong qu 1 nAm 2022 tAng so vói qu 1 nAin 2021 là 393.688.037 dOng.
2. Chi phi cong ci di,ing ci,i giAm 20.437.071 dOng so vth qu' 1 nAm 2021, t lê giam 10,03%.
3. Chi phi kMu hao tAng 143.782.140 dOng, t' l tAng 120,87%
4. Chi phi djch vi,i mua ngoài và chi phi khác tAng so vâi qu 1 nAm 2021 là 180.386.944 dOng, t' l tAng 148,28%.
IV. CHI PHI QUAN L'
a. Phân Itch chiliêu:
Chi tiêu

Qu I nAm 2022

Qu I nAm 2021

Chênh Ich

(A)

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

6.596.740.564

6.329.430.753

267.309.811

Chi phi dO dung van phOng

865.158.466

532.270.113

332.888.353

Chi phi khu hao TSCD

584.333.013

639.325.886

(54.992.873)
(7.521.678)
-

Chi phi nhan viên quân l

Thu&phIvàlphI
ThuOdOt
Chi phi djch vi mua ngoài + CP khác

27.175.253

34.696.931

295.117.200
4.511.642.384

295.117.200
4.562.040.799

Cong

12.880.166.880

12.392.881.682

(50.398.4 15)
487.285.198

T5 l
(4)=(1)/(2)

104,22%
162,54%
91,40%
78,32%
100,00%
98,90%
103,93%

b. Thuyit mink:
Chi phi quãn l doanh nghip qu 1 nAm 2022 tang so vth qu 1 nAm 2021 là 487.285.198 dOng, t' l tAng 103,93%
chi phi tang chü yOu do:
1. Chi phi nhân viôn quy I nAm 2022 tang so vói qu 1 nAm 2021 là 267.309.811 dOng, t l tAng 104,22% chü yOu
do:
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+ Chi phi dng phic giàm 434.229.166 dng so vó'i qu 1 nm 2021, do có si,r khác nhau v thii dim hach toán.
+ Chi phi dóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCD tAng 3 12.962.245 dng so vôi qu 1 nAm 2021, do nAm 2022
cong ty thirc hin theo kin nghj cüa doàn Kim toán Nba rnthc v vic dóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCD
theo tng thu nhp hAng thAng cUa NLD, quy 1 nâin 2021 Cong ty dóng các khoAn chi phi nay theo hqp ding lao
dng.
+ Chi phi tin lucing qu' 1 nAm 2022 tAng so vài qu 1 nAm 2021 là 384.351.132 dng, t l tAng 108,42%.
2. Chi phi d dung vAn phong tAng so vài qu 1 nAm 2021 là 332.888.353 dng, t' l tAng 162,54% chü yu do quy
1 nam 2022 phAt sinh chi phi phan bó bàn quyàn phn mèm Gis s6 tin là 491.880.600 ding, các clii phi d6 dung
vAn phOng con Iai giãm 158.992.247 dng.
3. Chi phi khu hao qu 1 nAm 2022 giAm 54.992.873 ding, t' 1 giAm 8,60%
4. Thu& phi và l phi qu 1 nAm 2022 giAm 7.521.678 ding so vó'i qu 1 nAm 2021, t' l giAm 21,68%.
5. Chi phi djch vu mua ngoai và bang tin khác giAm 50.398.415 dng so vâi qu' I nAm 2021, t' l giAm 1,1%.

V.DOANH THU HOAT BONG TAI CNH
a. Phân tic!, clii lieu:
Chi tiêu
(A)
Tin gO'i cé k' h?n
Tin gâi khôngk'hn
Cong

Quy I nAm 2022

Qu I nAm 2021
(2)
740.385.496
8.080.830

(1)
1.161.307.363
12.931.387
1.174.238.750

748.466.326

Chênh lcb

T' I

(4)=(1)/(2)
(3)=(1)-(2)
420.921.867
156,85%
4.850.557
160,03%
425.772.424 156,89%

b. Thuyt mink:

Doanh thu hoat dng tài chinh cUa qu 1 nAm 2022 tAng 425.772.424 dng so vâi qu 1 nAm 2021, t' 1 tang
156,89%.

VI. CHI PHI HOAT BONG TA! CHINH
a. Phân tick clii lieu:
Chi tiêu

Qu I nAm 2022

Qu I nAm 2021

Chiphilaivay

(1)
958.857.772

(2)
945.379.555

Cong

958.857.772

945.379.555

(A)

Chênh Ich

T' 1

(3)=(1)-(2)
(4)=(1)/(2)
101,43%
13.478.217
13.478.217

101,43%

b. ThuyEt mink:

Chi phi hoat dng tài chInh qu 1 nAm 2022 bin dng khOng dAng k so vói qu 1 nAm 2021.

VII. THU NH4P KHAC
a. Phân tick clii lieu:
Chi tiêu

Qu I nAm 2022

Qu I nAm 2021

Chênh Ich

(A)
Thu thp bAn h sa mOi thu
Khào sAt cung cp dtring ng cp
thoAtnuàc
Phi BVMT 1% gitl Iai
Thu nhp khác
Cong

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

2.500.000

4.000.000

3.416.000
314.949.169
(2.467.727)
318.397.442

5.080.000
221.749.655
58.786.158
289.615.813

(4)=(1)/(2)
62,50%
(1.500.000)

(1.664.000)
93.199.514
(6 1.253.885)
28.781.629

b. muyEt mink:
Thu nhp khAc cüa quy 1 nAm 2022 tAng 28.781.629 dng so von qu' 1 nAm 2021, t' 1 tAng 109,94%.
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67'24°/
142,03%
-4,20%
109,94%

VIII. CHI PHI KHAC
a. Phân lIch chidêu:
Chi tiêu

Qu I nàm 2022

Chênh tech

Qu I nàm 2021
(2)

(4)=(1)/(2)
(3)=(1)-(2)
55.378.416 37018,94%

(A)
Chi phi du giá, h sam&i thAu
Tin phat chm np thu TNDNtheo
BBKTNN2O19

(1)
55.528.416
-

75882305

75882305

Chi phi tin thanh 1y' cong ci,i ding ci.i

5.000.000

-

5.000.000

2.168.345
62.696.761

704.835.783
780.868.088

Chi phi khác
Cong

150.000

TsIe

(702.667.438)
(718.171.327)

031%
8 03%

b. ThuyEt mink:
Chi phi khác cüa qu9 1 näm 2022 giam so vth qu 1 nám 2021 là 718.171.327 dng, t' 1 giàm 91,97% chU yu
tang do qu 1 näm 2021 phát sinh chi phi khu hao cüa cong trhth P10/06 dA nghim thu dixa vào sr di,ing theo bién
bàn 2108/BB-CNCL-QLDA ngày 20/02/2007 dn 31/03/2021 tài san nay dä ht thii hn sCr dwig 04 näm nén toàn
bO chi phi du hr nay dtrcc hach toán vào clii phi khác s tiM là 703.744.188 dMg.
IX. Lçfl NHUJN
a. Phân lIch chitiêu:
Chi tiêu

Qu'i, I näm 2022

Qu I näm 2021

ChOnh tech

T' le

(A)

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

(4)=(1)I(2)

Lci nhun trtrOrc thud TNDN gm:

(5.554.108.808)

8.528.316.548 (14.082.425.356)

Li nhun nuàc
Lçn nhun cung cp djch vi
Lçi nhun HDTC
Lçii nhun khác
Thus 1'NDN
Thus TNDN hoãn lai
Lçi nhuOn sau thug TNDN

(6.834.362.661)
809.172.194
215.380.978
255.700.681
-

5.653.153.234 (12.487.515.895) -120,89%
22,71%
3.563.328.818 (2.754.156.624)
412.294.207 -109,38%
(196.913.229)
-52,05%
746.952.956
(491.252.275)
1.587.806.659 (1.587.806.659)

(5.554.108.808)

6.940.509.889

(12.494.618.697)

-65 13%

-80,02%

b. Thuyil mink:
Qua bin dng cüa các chi tiêu doanh thu - chi phi nu trén da lam cho lçfi nhun truâc thu cUa qu 1 näm 202 1
5.554.108.808 dMg. Lqi nhun sau thus qu 1 näm 2022 l 5.554.108.808 dMg.

Ngu*i tp

K toán trithng

Phan Thi Xuân Dào

Vu Thj Nhir Quynh
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