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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLJ'O'C LAM DONG

BAO CÁO CCJA BAN TONG ClAM DOC

U

Ban Tong Giám dOc Cong ty CO phn Cp thoát nu'&c Lam DOng (gol ttlá "Cong ty") d trinh báo cáo
nay cUng vol baa cáo tài chInh tOng hQ'p giu'a niên d cUa Cong ty cho ki kê toán 6 tháng két thUc
ngày 30 tháng 6 näm 2021.
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Các thành vièn cüa HOi dOng Quãn tn, Ban Kiém soát và Ban TOng Giám dOc COng ty dã diu hành
Cong ty trong k' vâ den ngày lap báo cáo nay gOm:
Hôi dônq Quân tn
Ong Phan DInh Tan
Ong Nguyn Hung Cu'ô'ng
Ong Trn QuOc Hung
Ong Du'o'ng Tién Dung
Ong Nguyen Van Dung
Ong Vö QuOc Trang

Cht tch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên (bO nhim ngày 28 tháng 4 nàm 2021)
Thánh viên (min nhiêm ngày 28 tháng 4 nàm 2021)

Ban Kim
a

U
U

Ba Nguyn Thi M9 Van
Ong Trén Van Thuân
Ba Trán Thi Thiy

Tru'O'ng ban
Thành vien
Thành viên

Ban T 6 nci Giám döc

U

Ong Nguyn Hung Cu'ng
Ong Nguyn Van Dung

•

Nqu'&i dai diên theo pháp

U

Ngu'ol dal diên theo pháp Iuät cOa COng ty trong kS' và cho d&n ngày lap báo cáo nay là Ong Nguyn
Hung Cu'ông - TOng Giám dOc Cong ty.
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Báo cáo tài chInh tOng hp ga niên d cho k ké toán 6 tháng két thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2021
cOa COng ty du'cc soát xét bO'i COng ty TNHH Kiém toán QuOc t - Thành viên Hang Kiém toán Qu6c
tè AGN International.
TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOc
Ban TOng Giám dOc COng ty cO trách nhiêm 1p báo cáo tài chinh tOng hcp gica niên dO phàn ánh mOt
cách trung thu'c và hYp l' tInh hlnh tài chInh tOng ho'p cOa COng ty tai ngày 30 thang 6 nàm 2021, cung
nhu' két qua hoat dOng kinh doanh tOng ho'p giu'a niên d và tInh hInh Iu'u chuyén tin té tOng hcp giü'a
niên dQ cho kS'
toán 6 tháng két thCic cUng ngày, phü ho'p vOl chuén mu'c kê toán, chê dO kê toán
doanh nghiep Viêt Nam và các quy dnh pháp l có lien quan den viec lap và trnh bay báo cáo tài chinh
tOng ho'p giO'a niên dO. Trong vic 1p các báo cáo tài chinh tOng hç'p giu'a niên dO nay, Ban TOng
Giám dOc dU''C yêu cu phái:

Ice

. Lu's chon các chInh sách k toán thich hcp va áp dung các chInh sách dO môt cách nht quán:
£u'a ra các phán doán và u'&c tinh môt cách hop l' Va than trong;
Nêu rO các nguyen tc
toán thich hgp có du'o'c tuân thu hay không, cO nhO'ng áp dung sai Iêch
trong yu can du'oc cong bô và giái thich trong báo cáo tài chInh tOng hçp giCi'a nièn do hay khong;
• Lp bAa cáo tài chinh tOng hp giu'a niên dO trén co' sO' host dQng lien tt,jc trU' tru'O'ng hp khOng
the cho rang Cong ty sé tip tc ho?t dOng kinh doanh; và
. Thit ké va thu'c hiên he thOng kiém soát nOl bQ môt cách hü'u hièu cho myc dIch lap và trinh bay
baa cáo tài chinh tOng ho'p giG'a niên dO hap I nhm han chê nüi ro va gian Ian.

.

Ice

U
0
0
fl.

a
I

CONG TY CO PHAN CAP THOAT NIJOIC LAM DONG

a
a

I
a
a
a
a
a
a

K
a
a

U
K

BAO CÁO CIJA BAN TONG GIAM DOC (tip theo)
TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC (tiép theo)
Ban T6ng Giám dóc Cong ty chiu trách nhiOm dam báo rng so k& toán du'YC ghi chép môt cách phü
hçp d phãn ánh môt cách ho'p I' flnh hinh tài chInh tOng hop cüa COng ty O bat k' thôi dim nào và
dam báo rng báo cáo tài chlnh tOng ho'p giula niên do tuãn thO chun mu'c ké toán, ch do kê toán
doanh nghiêp ViOt Nam và các quy dinh pháp I' cO liOn quan den viêc lap Va trinh bay báo cáo tài chmnh
tOng h9'p giO'a nien do. Ban TOng Giám dOc cOng chu trách nhiêm dam báo an toàn cho tài san cOa
COng ty Va thu'c hiên cac biên pháp thIch hçp dé ngán chàn va phát hiên cac hành vi gian n và sal
pham khác.
Ban TOng Giám d6c xác nhàn rng Cong ty dã tuân thu các yêu cu nêu trOn trong viêc lap báo cáo tài
chinh tOng hcp giu'a nien do.
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BAO CÁO SOAT XET THÔNG TIN TAI CHINH TONG HYP GIU'A NIEN SQ
Kinh qü'i:

Quy Co dông
HÔI d 6 ng Quan tr!, Ban Kiêm soát và Ban TOng Giám clOc
Cong ty Co phãn Cap thoát nu'&c Lam BOng

Chüng tôi dã soát xét báo cáo tài chinh tng ho'p giQ'a nien dQ kern theo cta COng ty C6 phn Cp
thoãt nu'O'c Lam Song (gQi tat là "Cong ty"), du'Q'c 1p ngày 16 tháng 8 nãm 2021, ti' trang 4 den trang
38, bao góm bang can d61 ké toán tong hop giO'a nién dc ti ngãy 30 tháng 6 nàm 2021, báo cáo kêt
qua hoat dOng kinh doanh tOng ho'p giU'a niên dO, báo cáo lu'u chuyOn tiên tê tOng ho giU'a niên d
cho ks' kê toán 6 tháng kêtthüc cong ngày và bàn thuyêt rninh báo cáo tài chInh tOng hop giO'a nien dO.
Trách nhiêm cüa Ban Tang Giám dôc
Ban TOng Giám dOc Cong ty chiu trách nhiêm lap va trInh bay trung thl,l'c và hop l' báo cáo tài chinh
tOng hçp gicra niên dQ theo chun mi,vc ké toán, ché d k toán doanh nghip Viêt Nam và các quy
dinh pháp l' cô lien quan den vic Ip Va trinh bay báo cáo tài chInh tOng hp giOa niên do và chju
trách nhiem ye ki4rn soát nOi bO ma Ban TOng Giám dOc xác djnh là can thiêt dO dam bâo viêc lap và
trinh bay báo cáo tài chInh tOng hçp giO'a niên do không cO sal sOt trong yêu do gian Ian hoäc nhám
Ian.
Trách nhiêm cüa Kiêm toán vièn
Trách nhiêm cOa chUng tOi là du'a ra kOt luân vO báo cáo tài chInh tOng hçp giCra niên dO du'a trên kOt
qua scat xét cOa chOng tôi. ChOng tOl dä thu'c hiên cong viêc soát xét theo ChuOn mu'c Viét Nam ye
hap dOng dlch vu soát xét so 2410 - Soát xét thông tin tài chlnh giu'a niên d do kiOm toán viên dc 1p
cOa dan vi thu'c hin.
Cong vièc soát xét thông tin tài chInh giu'a niên dO bao gOm vic tht,i'c hin các cuc phOng vn, chO
yOu là phOng vn nhu'ng ngu'O chiu trách nhiêm ye các vn dO tài chlnh kê toán, Va thu'c hiên thO tuc
phân tIch và các thO tyc soát xét khác. Môt cuOc soát xét vO ca bàn cO phm vi hp han mt CUC kiOm
toán du'o'c thic hin theo các Chun mv'c KiOm toán Viêt Narn Va do vy không cho phép chOng tOi dt
dLip'c Si' darn bâo rang chOng tôi sê nhân biêt du'ac tt cá cac vn dO trong yOu cO thO dii'ac phát hien
trong mt cuOc kiOm toán. Theo dO, chung tOi không du'a ra ' kiOn kiOm toán.
Kêt Iuân cüa Kiêm toán vièn
Can cO' trén kOt qua soát xét cOa chOng tOi, chOng tôi khOng thy cO vn dO gi khiOn chCing tOi cho rOng
báo cáo tài chinh tOng hap giü'a niên do dinh kern khong phán ánh trung thu'c và hop li', trOn các khla
canh trçng yOu, tinh hinh tài chinh tOng hap cOa Cong ty tai ngày 30 tháng 6 nàm 2021, kOt qua hoat
dOng kirih doanh tOng hop gicra niên dO va lu'u chuy&n tiOn t tOng hçp giG'a niên d cho k' ké toán 6
tháng két thUc cOng ngày, phCi hçp vO'i chun my'c ké toán, ché d kê bàn doanh nghip Viet Nam Va
các quy dinh pháp l' có lien quan den viéc 1p và trInh bay báo cáo tài chinh tOng hop giO'a niOn dO.
Vn dê khác
ài chInh tOng hap cho nàm tái chinh kOt thUc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 và báo cáo tài
p giu'a niên dO cho k' kO toán 6 tháng kêt thUc ngày 30 thang 6 nàm 2020 cOa Cong ty dã
n Va soät xét tu'cYng O'ng b&i cac kiOm toán viên và doanh nghiep kiOm toán khác. Các
kiU11tthn
V
ày dã du'a ra ' kiOn kiOm toán chap nhãn toàn phOn vào ngày 8 tháng 3 nàm 2021 và
2
KlEMc3P)
soát xét khOng cO ghi chO ngoai trU' vào ngày 19 thang 8 näm 2020.
-Cl-il NHANH

*

SAl GON
\

Lu'o'ng Gianj Thach
Phó Giám dôc Chi nhánh
Giày chU'ng nhãn dàng k' hành nghê
kiOm toán sO: 2178-2018-072-1
Thành ph6 HO Chf Minh, ngày 16 tháng 8 nàm 2021
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLJ'O'C LAM DONG
Mu so B Ola - DN
BANG CAN DOI KE TOAN TONG HQP GIU'A NIEN DQ
Tal ngày 30 tháng 6 nàm 2021
Darn vi tinh: VND

TAI SAN

Ma Thuyêt
so minh

A. TAI SAN NGAN HAN

100

I. Tiên và cãc khoàn tu'o'ng clu'o'ng tiên
1. Tin
2. Câc khoân tu'o'ng du'cYng tin

110
111
112

II. Dâu tu' tài chInh ngän han
1. Du t nm giC den ngày dáo han

120
123 V.10.a

III.
1.
2.
3.
4.
5.

130
131
132
136
137
139

Câc khoân phài thu ngän hn
Phi thu ngn hn cüa khách hang
Trà tru'c cho nguo bàn ngen han
Phi thu ngn hn khác
Di' phong phi thu ngen han khO dOl
Tài sn thieu chô' xü' I

V.1

V.2
V.3
V.4.a
V.5

30/06/2021

01/01/2021
(Trinh bay Ii)

631.303.556.708

634.902.994.649

54.244.613.063
33.914.163.594
20.330.449.469

16.851.512.009
16.851.512.009

535.335.676.667
535.335.676.667

561.667.893.764
561.667.893.764

33.430.648.628
4.805.440.028
4.502.324.400
29.176.675.906
(5.147.524.224)
93.732.518

38.617.064.327
8.199.493.478
4.609.749.456
27.015.200.324
(1.255.341.957)
47.963.026

8.245.003.910
9,491,743.100
(1.246.739.190)

17.637.229.791
18.883.968.981
(1.246.739.190)

i.Y

NI

IV. Hang ton kho
1, Hàngt6nkho
2. Dçr phong gim giá hang tOn kho

140
141
149

V. Tài san ngän hn khác
1. Chi phi tr tru'O'c ngen han
2. Thué va càc khoân khác phal thu
Nhà nu'i'c

150
151 V.11.a

47.614.440
46.744.866

129.294.758

153 V.15.a

869.574

129.294.758

V.6

00
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Các thuyét minh dlnh kern là môt bO p/ian hop thành caa baa cào tài chinh tóng hop gicra niên dO nay

4

CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLJ'O'C LAM SONG
Mu so B Ola - DN
BANG CAN DOI KE lOAN TONG HP GIU'A NIEN DO (t14p theo)
Tai ngây 30 tháng 6 nám 2021
SoTI vi tinh: VND
TAI SAN

Ma Thuyet
minh
so

30/06/2021

01101/2021

B. TAI SAN DAI HAN

200

856.571.963.967

880.169.878.497

I. Các khoãn phãi thu dài hn
1. Phãi thu dâi han khác

210
216

728.036.580
728.036.580

728.036.580
728.036.580

II. Tài san co d!nh
1. Tãi san cO djnh hO'u hlnh
- Nguyen giá
- Giá tn hao mOn lu k4
2. Tài san c6 dinh vO hlnh
- Nguyen giá
- Giá tn hao mOn 1u ké

220
221
222
223
227
228
229

807.814.262.453
806.318.373.013
1.476.596.475.903
(670.278.102.890)
1.495.889.440
1.903.591.000
(407.701.560)

838.765.959.896
837.204.934.348
1.476.281.306.408
(639.076.372.060)
1 .561.025.548
2.244.417.842
(683.392.294)

III. Tài san d& dang dài han
1. Chi phi xây du'ng c ban dO' dang

240
242

7.359.427.703
7.359.427.703

2.563.393.065
2.563.393.065

IV. Dâu tu' tài chInh dài han
1. Du tu' vào cOng ty lien doanh, lien kt
2. Du tu' nm giG' dén ngây áo hn

250
252 V.10.b
255 V.10.a

11.125.252.238
11.125.252.238

14.625.252.238
11.125.252.238
3.500.000.000

V. Tài san dài han khác
1. Chi phi trâ tru'c dài han
2. Thi&t b, vat tu', phi tOng thay th
dãi han

260
261 V.11.b

29.544.984.993
20.544.944.008

23.487.236.718
23.487.236.718

1

TONG CONG TAI SAN
(270 = 100 + 200)

263
270

V.4.b

V.7

V.8

V.9

V.12

9.000.040.985
1.487.875.520.675

1.515.072.873.146

Các thuyt minh dinh kern là môt bO phn hQp thành cOa báo cáo tái chinh tóng hcp gina nien d nay
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NU'O'C LAM DONG
Mu s6 B Ola - DN

a

BANG CAN oOi KE TOAN TONG H9'P GIU'A NIEN DQ (tip theo)
Tal ngày 30 thang 6 nàm 2021

R

Do'n vi tinh: VND

a

Ma Thuyót
minh
S6

NGUON VON

30/06/2021

01/01/2021
(Trinh bay Ii)

315.485.928.775

321.689.810.730

•

C. N

a

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nc' ngän hn
Phài tr ngu'oi bàn ngn han
Ngu'O mua tr tin tru'&c ngn han
Thu& Va các khon phi nap Nhã nu'O'c
Phi trâ ngu'O'i lao dong
Chi phi phi tr ngn h?n
Phi tr ngn han khác
Vay va nç thuê tài chinh ngn han
Qu9 khen thu'&ng, phOc lo

310
311 V.13
312 V.14
313 V.15.b
314
315 V.16
319 V.17.a
320 V.18.a
322 V.19

72.848.345.928
13.569.855.135
627.972.286
4.823.732.128
8.517.284.835
2.643.337.351
10.309.886.613
22.793.678.241
9.562.599.339

67.267.077.245
14.362.553.841
639.836.979
4.558.975.852
12.613.913.907
3.054.479.986
1.377.678.277
22.793.678.242
7.865.960.161

II.
1.
2.
3.

No' dài han
Phi tr dài han khác
Vay va nQ' thuê tài chinh dài hn
Qu9 phát trin khoa hQc Va Cong ngh

330
337 V.17.b
338 V.18.b
343

242.637.582.847
502.782.099
241.712.890.785
421 .909.963

254.422.733.485
513.152.274
253.109.750.298
799.830.913

1.172.389.591.900

1.193.383.062.416

864.385.423.362
788.000.000.000

874.102.467.093
788.000.000.000

788.000.000.000
28.512.122.705
543.607.360
12.863.713.995
23.135.454.930

788.000.000.000
28.512.122.705
543.607.360
7.066.214.231
38.649.998.425

421b
422

23.135.454.930
11.330.524.372

38.649.998.425
11.330.524.372

430

308.004.168.538

319.280.595.323

308.004.168.538

319.280.595.323
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U
a

V
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R
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V
a

V
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a
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N
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PHAI

300

o. VONCHUSIHU'U

400

I. V6nchüso'hU'u
1. VOn gOp cüa chü s& h0u
- CO phiu ph6 thông Co quyn
biu quyt
2. Thang du' vOn cO phn
3. VOn khác cOa chO sO' hO'u
4. Qu9 du tu' phat tri4n
5. Lo'i nhuân sau thu chu'a phán phOi
- Lai nhuân sau thu4 chu'a phán phOi
by k4 d4n cu6i k5' tru'&c
- Lo'i nhuân sau thu4 chu'a phan ph6i
k' nay
6. Ngu6nvOndutu'xayckpngco'bàn

410
411

II. Ngu6n kinh phi và qu khãc
1. NguOn kinh phi ã hlnh thành tài san có
di nh

V.20

411a
412
414
418
421
421a

432

V.21

TONG CONG NGUON VON
(440 = 300 + 400)

1.4

1.515.072.873.146

a

CONG TV
cá PHAN

a

CAPThOATNU
LAM DON

a
a
a

U
U

Trn Thu Tuyet Ngpc
Ngu'ô'i Ip biêu

BUi Hoang Tru'o'ng Vi
Kó toán tru'ó'ng

.'
n Hung Cu'o'ng
Tong Giám dôc

Lam DOng, ngày 16 tháng 8 nãm 2021
Các thuyét minh cllnh kàm là môt bô phan hap thành cUa báo cáo tài chinh tong hap g icl'a niOri dO nAy
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NU'O'C LAM OONG
Mu s6 B 02a - ON
BAO CÁO KET QUA HOIT DQNG KINH DOANH TONG HQ?P GIU'A NIEN OQ
Cho kS' k toán 6 thàng kt thOc ngay 30 tháng 6 nàm 2021
Do'n vi tinh: VND

1. Doanh thu ban hang và cung cap
dich vu
2. Cãc khoân giãm trü' doanh thu
3. Doanh thu thuân (10 = 01 - 02)
4. Giá v6n hang bàn
5. Lo'i nhun gp v ban hang và cung
cap dich vu (20 = 10 - 11)
6. Doanh thu hoat dong tài chinh
7. Chi phi tài chmnh
- Trong dO: Chi phI lãi vay
8. Chi phi bàn hang
9. Chi phi quàn I' doanh nghièp
10. Lo'i nhuân thuân tu' hot dng kinh
doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)]
11. Thu nhäp khàc
12. Chi phi khác
13. L6khác(40=31 -32)
14. Loi nhuãn k 6 toán tru'óc thud
(50 = 30 + 40)
15. Chi phi thu thu nhap doanh nghiep
hiên hành
16. Loi nhuân sau thuê thu nhp
doanh nghiep (60 = 50- 51)
17. Lãi cc bàn trên có phiu

Trân Thi Tuyêt Ng9c
Ngu'o'i lap biêu
Lam

Tu' 01/01/2021
den 30/06/2021

TU' 01/01/2020
den 30/06/2020

VII

129.268.575.755

125.430.911.362

VI.2

129.268.575.755
103.220.208.023

125.430.911.362
100.737.413.849

26.048.367.732
21 .055.481 .253
8.444,99 1 .227
8.444.991.227
2.817.798.636
6.580.135.122

24.693.497.513
22.040.643.985
9.145.461.990
9.145.461.990
2.819.246.212
5.817.032.265

29.260.924.000
822.001.888
1 .265.552.984
(443.551.096)

28.952.401.031
2.199.582.407
4.264.200.807
(2.064.618.400)

28.817.372.904

26.887.782.631

Ma Thuyt
s6
minh

CHI TIEU

01
02
10
11
20
21
22
23
25
26
30
31
32
40

VI.3
Vl.4
Vl.5
VI.6

Vl.7
Vl.8

50
51

Vl.9

5.681 .917.974

6.293.296.860

60
70

Vl.11

23.135.454.930
294

20.594.485.771
177

BUI Hoàng Trwo'ng Vi
Kê toãn tru'&ng

Nguyen HUng Cu'o'ng
Tong Giám dôc

Dóng, ngày 16 tháng 8 nám 2021

Các thuyét minh dIn/i kern là môt bO phan hop thánh cOa báo cáo tài chInh tong hp gici'a niên d nay
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NIJO'C LAM DONG
Mâu sO B 03a - DN
BAO CÁO LLI'U CHUYEN TIEN TE TONG HaP GIU'A NIEN DQ
(Theo phu'cing pháp tru'c tiOp)
Cho kS' ké toán 6 tháng két thüc ngày 30 thang 6 nàm 2021
0yn vi tInh: VND
Ma
so

CHITIEU

I. LU'U CHUYEN TIEN TO' HOT DQNG KINH DOANH
1. Tin thu tO' bàn hang, cung cp dch vçi và
doanh thu khác
01
2. Tin chi tr cho ngu'o cung thp hang hóa Va
dichvu
02
3. Tin chi tr cho ngu'O lao dOng
03
4. Tin al vay dã tr
04
5. Thué thu nhap doanh nghiep dä flOp
05
6. Tin thu khàc tO' hoat dng kinh doanh
06
7. Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh
07
Lu'u chuyên tiên thuân tU' hot dng kinh doanh
20
II. LU'U CHUYEN TIEN Ti? HOT DQNG eAu TU'
1. Tin chi 64 mua sm, xay du'ng TSCD Va
càc tai sn dài han khác
2. Ti4n thu tO' thanh Is', nhu'o'ng bàn TSCD và các tài
sn dài han khác
3. Ti4n chi cho vay, mua cãc Cong cy no' cia
dn vi khác
4. Tièn thu h61 cho vay, bàn Iai CàC Cong cci no' ciia
6n vi khàc
5. Ti4n thu lãi cho vay, có tO'c và lo nhuãn
du'o'cchia
Lu'u chuyên tiên thuân tü' hot dng dâu tu'

21

Tu' 01/01/2021
den 30/06/2021

Tu' 01/01/2020
den 30/06/2020
(TrInh bay Iai)

138.984.291 .628

136.525.487.103

(61.688.193.485)
(26.226.250.962)
(8.504.961.174)
(5.680.745.544)
122.322.815
(20.283.515.451)
16.722.947.827

(58.636.768.679)
(21.975.864.909)
(9.234.493.200)
(4.582.000.000)
192.540.260
(19.592.787.316)
22.696.113.259

(8.538.833.469)

(10.413.711 .954)

22

3.007.838.131

23

(262.971 .453.117)

(43.529.000.000)

24

293.369.130.443

41.953.041.121

27
30

22.148.846.948
44.007.690.805

2.111.041.936
(6.870.790.766)

III LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DQNG TAI CHiNH
1. Ti4n trã nc gOc vay
34
2. Co tU'c, lol nhuãn dä tr Cho chü s& h&u
36
Lu'u chuyên tiên thuân tu' hoat dng tài chmnh
40

(11.396.839.112)
(11.940.698.466)
(23.337.537.578)

(11.396.839.113)

50

37.393.101.054

4.428.483.380

60

16.851.512.009

16.316.219.565

70

54.244.613.063

20.744.702.945

Lu'u chuyên tiên thuân trong ky
(50=20+30+40)
Tiên va tu'orng du'orng tiên dau ky
Tiên và tu'o'ng du'o'ng tiên cuôi ky
(70 = 50 + 60)

Trãn Th Tuy4t Ng9c
Ngu'&i lap biu

BUi Hoang Tru'o'ng Vi
Kê toán tru'o'ng

(11.396.839.113)

Nuy6n Hung Cu'&ng
Tong Giám dôc

Lam oáng, ngày 16 tháng 8 nàm 2021
Các thuyet minh dmnfi kern là môt bO phn hop fhành cUa báo cáo tài chInh tong hop gicra niên dO nay
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLC LAM OONG
Mu s6 B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HYP GIU'A NIEN DQ
Cho k' k toán 6 tháng kt thOc ngày 30 thàng 6 näm 2021
I.

THÔNG TIN KHAI QUAT
HInh thu'c s& hU'u von
Cong ty 06 phn Cp thoàt nu'&c Lam Sang (gçi tt là "Cong ty") tin than là COng ty TNHH
MTV Cap thoát nu'O'c Lam Song (doanh nghip 100 % von Nhà nu'O'c) du'c thành 1p theo
Quyêt dnh sO 2873/QD-UBND ngày 18 thàng 10 nàm 2005 cOa Dy ban nhân dan tinh Lam
SOng.
COng ty thu'c hiên có phan hOa theo Quy&t dlnh s6 774/QS-UBND ngáy 23 thàng 4 nàm 2015
cüa Dy ban nhàn dan tTnh phê duyt IQ trInh sap xep doanh nghip 100% vOn Nhà nu'O'c thuQc
tinh Lam SOng và Quyêt dnh sO 2660/QS-UBND ngày 8 thang 12 nàm 2017 ca Uy ban nhân
dan tTnh phê duyet co càu vOn khi chuyn sang doanh nghiep cô phân.
Cong ty chinh thU'c hoat dOng du'O hInh thCi'c Cong ty có phan theo Giy cht:rng nhän àng k'
doanh nghip so 5800000174 ngày 22 tháng 6 nàm 2018 do S& kê hoach va Oâu tu' tinh Lam
SOng cap Va du'o'c cap nhàt thay dói vào ngày 7 thàng 5 nàm 2021 do dàng k' b6 sung them
ngành nghe kinh doanh.
V6n diu lé cia Cong ty là 788.000.000.000 dng, u'c'c chia thành 78.800.000 có phn bng
nhau, mOnh giá môt có phan là 10.000 56ng.
Tru s& chinh ca COng ty toa ac tai s6 50 Hi:rng Vu'ng, Phu'O'ng 9, thành phó Sà Let, tTnh
Lam SOng.
Ten giaodich bng tiéng Anh là: Lam Dong Water Supply and Sewerage Joint Stock Company,
ten viêt tat là: Lawaco.
C6 phiéu cOa Cong ty hiên dang niêm y&t tai san chti'ng khoán Upcom thuôc S giao dich
chU'ng khoán Ha Nôi, ma có phiu: LDW.
T6ng s6 nhän viên ca Cong ty tai ngày 30 tháng 6 nàm 2021 là 371 ngu'Oi (tai ngày 31 tháng
12 nãm 2020 là 373 ngu'äi).
Ngành nghe kinh doanh và hot dng chInh
Ngành ngh kinh doanh ci:ia Cong ty bao g6m san xut và cung cp nu'c sinh hoat phuc vu
dO thi và cOng nghiêp; tu' van thiêt kê cOng trInh xây du'ng dan dung, cOng trInh cap thoát
nu'&c; giám sat thi cOng cong trInh xây dci'ng dan dyng, cOng nghip, cap thoàt nu'âc, thOy 1p'i;
lap dci' an du tu' xay du'ng cOng trinh; thm tra dcv an dâu tu'; dành già tác dOng mOi tru'O'ng;
thiêt kê du' toán xày du'ng cOng trhih xây du'ng dan dyng, cOng nghip, cap thoát nu'&c, thOy
lg'i; lap dt h thông cp, thoàt nu'O'c, là su'O'i và dieu hôa không khI; thi cong xay dv'ng cOng
trInh cap thoát nu'O'c, cOng nghip, dan dyng, thiy lvi, khu du lch, khu nghT du'O'ng, vu'ô sinh
thai; san xuât và kinh doanh dich vu, vat tu' ngành nu'O'c; kinh doanh dch vu du lich tham quan,
ngh du'O'ng; quy hoch xây du'ng h thóng cp thoát nu'O'c; tu' van 1p quy hoch, xây du'ng h
thông cp thoát nu'O'c, tu' van 1p hO so mO'i thau, xét thu, tu' van quàn l' dy' an; khão sat dia
hmnh, dia cht, thüy van, mOi tru'ng.
Hoat dông chInh cOa COng ty trong kS' là san xut và cung cp nu'O'c sinh hoat phyc vu do thl
và Cong nghiêp; xO' l' nu'vc thai; thi cOng xay du'ng cOng trInh cap thoát nu'&c.
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLYC LAM SONG
Mu s6 B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HP GIU'A NIEN DO (tip theo)
Cho k9 k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 thang 6 nàm 2021
I.

THÔNG TIN KHAI QUAT (tiép theo)
Câu trUc doanh nghip
Cäc dn v tru'c thuôc cOa Cong ty bao g6m:
Ten darn vi

Dia chi

Nhà may nu'àc Lam Ha
Nha may nu'àc Baa Lam
Nhà may nu'àc a Téh
Nhà may nu'àcSo'n Dng
Nhá may m.rO'cOa Huoai
Nhä may nu'&c Sam ROng
Xi nghiep xCi' 19 nu'&c thai
Xi nghiep tu' vn Cp thoát nu'&c
Xi nghiep xây Ip cp thoát nu'O'c
Xi nghiep Quan 19 thOy lu'cng k

Thi trn Sinh Van, huyên Lam Ha, tinh Lam Song
Thj trn Lôc Thng, huyen Bâo Lam, tinh Lam 06ng
Khu phó 6A, huyen Sa Téh, flnh Lam Eng
Thj trn Thanh M, huyên So'n Du'ong, tinh Lam sàng
Thj trn MadaguOi, huyen Da Huoai, tTnh Lam D6ng
Th trn Bng Lang, huyn Sam Rang, tTnh Lam Dng
Thành ph6 Üà Lat, ffnh Lam Dng
Thành phó Dà Lt, trnh Lam 56ng
Thành phó Sà L?t, trnh Lam Sng
Thành ph6 Dà Lat, tinh Lam Sang

Ti ngày 30 tháng 6 nàm 2021, Cong ty dang du tu' trU'c tiêp vào hal (02) cong ty lien kêt.
Thông tin chi tit v CãC Cong ty du''c u tu' nay nhu' sau:
Ten cong ty

Nci
thanh lap
và hoat dOng

Tc'le
iCh

Hoat drig chinh

(%)

T9le
quyn
biu quyt
(%)

Icyl

1. COng ty Co phn
Cp thoát nu'&c Va
Xäy du'ng Di Linh

TTnh
Lam SOng

40,00%

40,00%

Khai thác, kirch doanh
nu'O'c s?ch

2. Cong ty CO phn
Cp thoát nu'&c va
xay du'ng DU'C Trong

TTnh
Lam SOng

32,10%

32,10%

Khai tháC, xci' 9 va
cung cap nu'O'c

Thuyêt minh ye khâ näng so sánh thông tin trén báo cáo tài chInh t 6 ng hçp giU'a niên d
Cong ty áp dung nht quán các chinh sách k toán thea Ché dO ké toán doanh nghiêp ban
hänh kern theo thông tu' sO 200I2O14ITTIBTC ngây 22 thàng 12 nàm 2014 do BO Tài chInh ban
hành. Do dO, thông tin và sO lieu trInh bay trén báo cáo tài chinh tOng hçp giG'a niên dO là cO
th so sánh du'oc.
Chu k9 san xut, kinh doanh thông thu'ng
Chu k9 san xut, kinh doanh thông thu'O'ng cUa Cong ty du'Q'c thçj'c hin trong thô gian khOng
qua 12 tháng.
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLJ'O'C LAM DONG
Mu só B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HO? GIU'A NIEN DQ (tip theo)
Cho kS' kê toán 6 tháng kêt thUc ngäy 30 tháng 6 nãm 2021
II.

C S& LP BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP GIcJ'A NIEN DQ VA KY KE TOAN
Co' s& Ip báo cáo tài chInh t6ng hgp giU'a niên d(
Báo cáo tài chinh tong ho'p giu'a nien do kern theo dYc trInh bay bng DOng Viêt Nam (VND),
theo nguyen tàc giá gôc và phci hop vOl chun mu'c ké toán, chê dO ké toán doanh nghiep Viêt
Nam vâ các quy dlnh pháp l' cO lien quan den vic Ip va trinh bay báo cáo tài chmnh tOng ho'p
giQ'a niên dO.
Báo cáo tài chinh tOng hçp giu'a nien do kern theo không nhm phán ánh tInh hInh tài chinh
tOng ho'p giO'a niOn dO, két qua ho?t dOng kinh doanh tOng hp'p giD'a niên và tInh hInh lu'u
chuyn tin tê tOng ho'p giO'a nien dO theo các nguyen taG và thông lê kê toán du'cc chap nhân
chung ti CãC nu'àc khác ngoài Viêt Nam.
Ky kê toán
Nãm tài chinh cüa Cong ty bt du tü' ngày I thang 1 và kt thUc vào ngày 31 tháng 12 hang
nàm.
Báo cáo tai chInh tOng hp giO'a nien dO du'ç'c Ip cho k' k toán tü' ngay 1 tháng 1 dn ngày
30 tháng 6 hang nàm.

III.

CHUAN MU'C VA CHE DQ KE TOAN AP DUNG
Cong ty áp dung các Chun mu'c ké toán Viét Nam, Ch dO ké toán doanh nghiep ban hành
theo Thông tu' sO 200/2014/TT-BTC ('Thông tu' 200") rigày 22 tháng 12 nàm 2014 cüa BO Tài
chInh, Thông tu' s053/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 nám 2016 cOa BO Tài chinh ye viêc sO'a
dOl, bO sung môt so diéu cüa Thông tu' so 200/2014/TT-BTC và các Thông tu' hu'&ng dan thci'c
hiên Chun rnu'c ké toán cia BO Tài chInh trong viec lap và trInh bay báo cáo tài chinh tOng
hop giu'a niên dO.
Cong ty dã tuàn thO dy dü yêu céu cOa chun mu'c ké toán Viêt Nam trong viêc lap và trinh
bay báo cáo tài chInh tOng hop giO'a niên dQ nay.

IV.

TOM TAT CAC CHINH SÁCH KE TOAN CHU YEU
Sau day là cac chinh sách ké toán chU yu du''c Cong ty áp dung trong viec 1p báo cáo tài
chinh tong ho'p giO'a niên dO:
U'ac tmnh kê toán
Viêc lap báo cáo tài chinh tOng hop giO'a niên dO tuân thO theo chun mu'c ké toán, ch dO ké
toán doanh nghip Viet Narn và các quy dinh pháp l' cO lien quan den viec 1p và trinh bay báo
cáo tài chInh tOng hop giQ'a niên dO yêu céu Ban TOng Giárn dOc phái cO nhCrng u'O'c tinh và
giá djnh ânh hu'O'ng den sO lieu báo cáo v cOng no tài san và viec trInh bay các khoán cong
n' và tài san tim tang ti ngày 1p báo cáo tài chinh tOng hop giO'a niên dO cOng nhu' cãc sO
lieu báo cáo ye doanh thu và chi phi trong suôt k' hoat dOng. Mac dO các u'O'c tInh kê toán
du'yc lap bang tt cá sçi' hiéu bit cOa Ban TOng Giám dOc, sO thU'c tê phát sinh có the khác vOl
các u'Oc tInh, giá dinh dat ra.
Tiên và các khoãn tu'o'ng du'o'ng tiên
Tin va các khon tu'o'ng du'o'ng tin bao gOrn tin mat tai qu9, các khoán tin gO'i khOng k'
han, các khoãn däu tu' ngän han cO thô'i han gôc không qua 3 tháng, cO khá näng thanh khoán
cao, d dàng chuyén dOi thành tiên và It rOi ro lien quan den viec biên dOng giá tn.
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NIJ'O'C LAM DONG
Mu s6 B 09a - DN

I
I

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HYP GIU'A NIEN DQ (tiép thea)
Cho kS' k toán 6 tháng kt thüc ngay 30 tháng 6 nàm 2021
IV.

TOM TAT CÁC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tip thea)
Các khoàn dâu tu' tài chInh

a

Các khoán du tu'nãm giUdn ngày dáo han

N
N
N
N
N
N
a

N
N
a

U
N
U
N
N
N
N
N
N
N
a

a

N
N
N
U
N
a

Các khoàn du tu' nm gici' den ngãy dáo han bao gm các khoân du tu' ma Cong ty cO ' dlnh
và khà nàng giO' den ngày dão han. Các khon dâu tu' näm giG' den ngày dáo han baogOm:
các khoàn tiên gG'i ngàn hàngcO kS' han (bao gm cà các loal tin phiêu, k' phiêu), trái phiêu, có
phiêu u'u dai ben phét hành bat buôc phi mua lai tai môt tho'i diem nhàt dinh trong tu'o'ng lai Va
các khoàn dâu tu' nem giG' den ngày dáo han khác.
Các khoân deu tu' nm giG' dn ngày dáo han du'o'c ghi nhân bat dâu tO' ngày mua Va du'a'c xác
dinh giá trj ban du thea giá mua và cãc chi phi lien quan den giao dich mua các khon dâu tu'.
Thu nhàp Iäi tO' các khoàn dâu tu' näm giG' den ngay dáo han sau ngay mua du'o'c ghi nhân trên
baa cáo kèt qua hoat dông kinh doanh tong hgp trên co sâ dci' thu. Lâi du'cyc hu'O'ng tru'O'c khi
COng ty nem giG' duc ghi giâm trO' vào giá gôc tai thO'i diem mua.
Các khoàn deu thy nem giG' dn ngay dáo han du'yc xác dinh thea giá gOc trO' di du' phông phâi
thu khO dOi. Du' phông phai thu khó dOi cGa các khaàn du tu' nem giG' den ngày däo han du'c
trich lap theo các quy dnh kê toán hiên hành.
Du tu' vào cong ty hen kt
Cong ty lien ket là mt cOng ty ma Cong ty cO anh hu'O'ng dáng ke nhu'ng khOng phái là cOng ty
con hay cOng ty lien doanh cGa COng ty. Anh hu'ng dáng ke the hien & quyên tham gia vào
vic du'a ra các quyet dinh ye chInh sách tài chInh va hoat dng cGa ben nhn deu tu' nhu'ng
không cO anh hu'&ng ye mt kiem saát hac dOng kiem soát nhG'ng chinh sách nay.
Cong ty ghi nhãn ban deu khaãn deu tu' lien kt thea giá gOc. Cong ty hach taán vàa thu nhp
trên baa cáo kt qua haat dOng kinh doanh tOng hap khoân du'ç'c chia tO' l'i nhuân thun lOy
ke cGa ben nhàn deu tu' phát sinh sau ngày du tu'. Các khoân khác ma COng ty nhân du'o'c
ngaài Io nhuán du'o'c chia du'ac cai là phân thu hOi các khoan dàu tu' và du'çi'c ghi nhân là
khoan giàm trU' giá gOc dâu tu'.
Các khoán deu tu' vào cOng ty lien k&t du'çc trinh bay trang bang can d6i ké toán tOng hçi'p thea
giá gOc trO' di các khaãn dci' phOng giám giá (neu co). Dt,i' phOng giãm giá dâu tu' duvc trich lap
khi cac cOng ty lien kêt bi 10 hoac khi các khoàn dâu tu' nay b suy giám giá trj so vó'i giá tr dàu
tu' cGa COng ty tai ngày 1p baa cáo tài chinh tOng hap.
Nc' phãi thu
No' phâi thu là sO tien çó the thu hOi cGa khách hang hoc các d6i tu'p'ng khác. NQ' phái thu
du'qc trInh bay thea giá tr ghi sO trO' di các khaàn dci' phOng phai thu khó dôi.
Du' phông no' phâi thu khO dôi du'o'c trich lap cho các khoán: no' phái thu qua han thanh toán
ghi trang hap dOng kinh tê, các khé u'&c vay no', cam ket hap dOng haäc cam kêt no' va no'
phái thu chu'a den han thanh taán nhu'ng khó CO khá nàng thu hi. Trong do, viec trich 1pdu'
phông n' phái thu qua han thanh toan du'o'c can cO' vào thô gian trá n' gôc theo ho'p dông
mua ban ban dâu, khOng tinh den viec gia han n giG'a các ben và n' phài thu chu'a den han
thanh taan nhu'ng khách nç dã lam vàa tInh trang phá san hoc dang lam thu tyc giài the, mat
tich, bO trOn.
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NU'O'C LAM DONG
Mu sO B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HYP GIU'A NIEN DQ (tiép theo)
Cho kS' k toán 6 tháng kM thtic ngày 30 thang 6 näm 2021
IV.

TOM TAT CÁC CHiNH SÁCH KE TOAN CHU YELJ (tip theo)
Hang ton kho
Hang tOn kho du'o'c xac dinh trên cc' s giá thp ho'n giu'a giá gOc và gia tn thun cO the thi,i'c
hiên du'o'c. Giá gOc hang tOn kho bao gOm chi phi nguyen vat Iiu tru'c tiêp, chi phi lao dông
tri'c tiep Va chi phi san xut chung d4 Co du'c'c hang tOn kho ó' a diem và trang thai hiOn tai.
Giá gOc ca hang tOn kho du'p'c xac dnh theo phu'o'ng phap binh quân gia quyèn. Giá tn thun
cO the thLi'c hiên du'o'c duçvc xác dinh bng giá bàn u'àc tinh trCi' các chi phi u0'c tinh de hoàn
thành san phem cOng chi phi tiep th, bàn hang và phân phOi phát sinh.
Du' phOng giàm giá hang tOn kho cOa Cong ty du'c trich 1p theo các quy djnh ké toán hin
hành. Theo do, Cong ty du'c phép trIch Ip di,i' phông giàm giá hang tOn kho 161 thO'i, hông,
kern phem cht vã trong tru'ng h'p giá gOc cOa hang ton kho cao hc'n giá trj thun cO the
thu'c hién du'o'c tai ngày lap báo cáo tài chinh tOng hop giQ'a niên dO. Chi phi trich 1p dt,r
phông giàm giá hang tOn kho 161 thO, hông, kern phem chet khOng dLc tinh vào chi phi du'Q'c
trci' khi tinh thué thu nhap doanh nghiêp cho den khi hang du''c thanh li'.
Tài san cô dinh hu'u hinh và khâu hao
Tai san cO dinh hO'u hInh du'çc tninh bay thee nguyen già trO' giá tr hao mon lOy ke.
Nguyen giá tài san cO djnh hCi'u hlnh bao gOrn giá mua và toàn bO các chi phi khác lien quan
tru'c tiêp den viéc du'a tài san vào trang thai san sang sO' dung.
Nguyen giá tài san cO dinh hG'u hinh do tu' lam, tu' xây dy'ng bao gOm chi phi xày di,i'ng, chi phi
san xuât thy'c tê phát sinh cong chi phi lap dat và chay thO'.
Tài san c6 djnh hu'u hinh du'cyc kheu hao theo phu'o'ng pháp du'o'ng theng du'a trên thO'i gian
hO'u dung u'&c tinh. Th&i gian khâu hao cv th4 nhu' sau:
SO nàm
Nhà cO'a vat kien trOc
May mac và thiêt bj
Phu'o'ng tiên van tài, truyên dan
Thiêt b dung cv quàn l'
Tài san cô dinh khác

6 - 50
5 - 20
6 - 30
5-10
4 - 25

Các khoàn lâi, 16 phát sinh khi thanh l', bàn tài san là chênh Ich giü'a thu nhp tcr thanh I' va
giá tr cOn lai cOa tài san và du'c ghi nhn vào báo cáo kèt qua ho?t dng kinh doanh tOng
ho'p.
Tài san c6 dinh vô hinh và kheu hao
Tài san cO dnh vO hinh du'c trinh bay theo nguyen giá trO' giá tr hao mon Iüy k. Tài san có
djnh vO hInh cOa Cong ty là giá tr cOa chu'o'ng trInh phn mem, du'ç'c khàu hao theo phu'o'ng
pháp du'ô'ng thäng trong vOng 10 nàm.
Quyn sO' dung det cO thai han du'Q'c kheu hao theo phu'o'ng pháp du'Ong theng du'a trên thO
gian sO' dung du'o'c cep
Chi phi xây dy'ng co' bàn do' dang
Các tài san sang trong qua tnInh xày du'ng phyc vu muc ich san xuet, cho thuê, quân trl hoãc
cho bet k' myc dich nào khác du'c ghi nhan theo giá gOc. Chi phi nay bao gOm chi phi dlch vy
và chi phi lãi vay có lien quan phO hp vO chinh sách ke toán cUa COng ty. Vic tinh kháu hao
cOa càc tài san nay du'çyc áp dung giOng nhu' vO'i các tài san khác, bat deu tO' khi tài san ô vào
trang thai sn sang sO' dyng.

13

'S

S
S
U
U
U

CONG TY CO PHAN CAP THOAT NIYO'C LAM OONG
Mu s6 B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP GIU'A NIEN DO (ti4p thea)
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IV.

TOM TAT CAC CHIN H SACH KE TOAN CHU YEU (tip theo)
Các khoán trã tru'&c

a
a
a
a
a
a

Chi phi tr tru'&c bao gÔm các chi phi thu'c té dã phát sinh nhung CO lien quan dn két qua hoat
dOng san xut kinh doanh cta nhiu k' ké toán va u'cYc cci là có khà náng dem Ii Iç'i ich kinh
té trong tu'ong Iai cho Cong ty. Các khoan chi phi tra tru'àc cüa Cong ty baa góm he thông
du'äng óng nhành, Icyl th kinh doanh khi có phn hOa doanh nghiep Nhà nu'&c, chi phi cong cu
dung cu xuét dUng và các khoân chi phi tra tru'&c khác.
He thông duông Ong nhanh
Chi phi Cong ty bó ra dé du tu' he thÔng du'Ong óng nhánh du'o'c ghi nhân nhu' môt khoán chi
phi trâ tru'&c dâi han, phàn b6 theo dinh mU'c vài don giá 297 dóng/m ghi thu theo quy dinh v
cc càu giá thành san xuét nu'Oc do S& Tài chinh và Uy ban Nhân dan tinh Lam DOng ban
hành.

a

S
U

DÔI vO'i phn giá tn tang them cUa he thÔng du'O'ng Ông nhánh khi xác dinh giá trj doanh nghiêp
có phän hOa, Cong ty thu'c hn phân bó theo phu'o'ng phãp du'ông thng vO thai gian sU' dung
hCuich 10 nàm.
Lo'i the kinh doanh khi c6 pheri hôa

a

U
a
a
a

Phn chènh léch tang cUa vOn Nhà nu'O'c giu'a già tr thu'c t& va giá tn ghi tnên sO k toán tai
thô diem cO phn hóa du'cyc hach toán nhu' môt khoán lo the kinh doanh cUa Cong ty, du'cyc
ghi nhän là tài san dài han và phân bO dan trong yang 3 nàm.
COng cu, dung cu và các khoân chi ph! ti-a tni'&c khác
Cong cu, dung cci, linh kin loi nhô da xut dUng và các khoãn chi phi tra tru'O'c khác du''c
vOn hOa du'O'i hinh thU'c các khoán trã tru'&c và du'o'c phân b6 vào chi phi san xuât kinh doanh,
sO' dung phu'o'ng phäp du'ng thng vO'i thai gian tOi da khOng qua 3 nãm theo các quy dlnh kê
toán hién hành.

a

U
a

Thit b, vat tu', phu tOng thay the dài hn
Các thit bi, vat tu', phu tOng du'o'c dci' trO' trên 12 tháng hoac ho'n mt chu k9 san xut kinh
doanh thông thu'O'ng cho mdc dich thay th, phông ngO'a hu' hông cOa tài san cÔ d]nh duc ghi
nhân là tài san dài han.

a

U
a

U
a
a
a

Thit bi, vat tu', phy tOng thay the dài hn du''c trinh bay trên baa cáo tài chinh theo giá tr
thuàn (sau khi da trU' du' phOng giám giá, nêu cO). Du' phong giãm giá cUa thiet b, vat tu', phçi
tOng thay the dài han du'ç'c trIch Ip theo cac quy dlnh k toán hin hành tu'o'ng ty' nhu' hang
tOn kho cOa COng ty.
Các khoãn nc phãi trâ
Các khoãn no' phái trá du'o'c theo dOi chi tiét thea k' han phài trá, dOi tu'o'ng phài trá, loi
nguyen tê phài trá va cac yéu tO khác theo nhu thu quan l' cOa Cong ty. Phái tra ngu'o'i ban
baa gOm các khoán phâi trã mang tinh chét thu'o'ng mai phát sinh tO' các giao dch mua - ban
va các khoán phái trâ khi nhap khéu thông qua ngu'O'i nhn Oy thác (trong giao dch nhap khu
Oy thác). Phai trá khác gOm các khoán phái trá khOng CO tinh thu'ang mi, khOng lien quan den
giao djch mua - bàn. Các khoán phái trà du'o'c phân loai ngàn han, dài han trên báo cáo tài
chinh tOng hp giu'a niên d du'a theo k' han cOn Iai cUa các khoân phái trà tai ngày baa cáo.

a
Chi phi phâi trâ
a

a

Các khoàn chi phi phài trá du'o'c ghi nhán cho sO tin phài trâ trong tu'ang Iai lien quan dn
hang hóa va dich vu dã nhn du'Q'c khOng phy thuOc vào vic COng ty dä nhn du'Q'c hOa do'n
cOa nhà cung thp hay chu'a hoac chu'a dO hO so', tài Iiu ké toän, du'c ghi nhàri vào chi phi
san xuât, kinh doanh cOa k' báo cáo.
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IV.

TOM TAT CÁC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (tip theo)
Von chü s& hru
Von c5.0 tu' cOa chü sâ hü'u du'crc ghi nhãn thea so vOn thu'c gOp ccia cO dông.
Thang du' vOn cO phn du'cyc ghi nhán theo sO chênh léch lon ho'n hoãc nhO hcn giu'a giá thu'c
té phát hành và mênh giá cO phi&u khi phát hành cO phi&u In du, phát hành bO sung hoàc tái
phát hành cO phiu qu9.
VOn khác cüa chO s hO'u phàn ánh sO vOn kinh doanh du'cc hInh thành do bO sung tü' két qua
hoat clOng kinh doanh hoäc do du'cvc tang, biéu, tài tro', dánh giá I?i tài san (néu các khoân nay
du'o'c phép ghi tang, giam Von du tu' cOa chü s& hO'u).
Loi nhuãn sau thu4 chu'a phàn phOi du'o'c ghi nhãn theo sO IQ'i nhuân (hoàc 6) tO' két qua hot
ng kinh doanh tOng hp ca COng ty trO' (-) chi phi thuê thu nhp doanh nghip cOa kS' hin
hành và các khoân dlêu chinh do áp dung hOi tO thay dOi chinh sách ké toãn và diêu chinh hOi
tO sai sot trpng yeu cOa các k' tru'&c.

U

CO tO'c du'cyc cOng bO và chi tra trong niên c5 ké tiép tO' nguOn lcyi nhuän chu'a phan phOi can
cU' vao su' phé duyet ccia Dai hOi dOng cO dOng t?i Dai hOi thu'ng niOn cOa COng ty.

a

Các khoân du' tru', các qu9 tO' lo'i nhuân sau thu du'o'c trich lap can cU' vào diéu lê cOa Cong ty
và sç phé duyet cOa Di hOi Ong cO dông.

a

U
U
U
U
U
a

NguOn vOn u tu' xay dçi'ng co' ban l sO vOn thu'c t 5u'o'c Uy ban Nhàn dan tinh Lam DOrig
cép phçic vu cho viêc âu tu' xày du'ng co' ban các cong trinh cOng ich. Khi cong trInh hoàn
thành va nghim thu quyét toãn, Cong ty du''c ghi tang tài san cô jnh và nguOn kinh phi dä
hInh thành tài san co dinh. Dày là càc tài san ma Cong ty vn hành và quàn l' thay cho Nhà
nu'O'c.
Ghi nhân doanh thu
Doanh thu ban hang
Doanh thu bàn hang u'cyc ghi nhân khi dOng thô'i thOa man tt câ nãm (5) diéu kien sau:

U
U

(a) COng ty da chuyén giao phn kn rüi ro và lo'i ich gn lin vO quyén sO' hU'u san phém
hoàc hang hOa cho ngu'Oi mua;
(b) Cong ty không cOn nm giu' quyn quan l' hang hóa nhu' ngu'&i sO' hO'u hang bOa hoàc
quyèn kiém soát hang háa;
(c) Doanh thu du'cc xác dinh tu'o'ng dOi chäc chàn;
(d) Cong ty sé thu du'o'c lçvi ich kinh te tO' giao djch ban hang; và
(e) Xác dinh du'crc chi phi lien quan den giao dich ban hang.

a

Doanh thu cunq cp dich vu

U
a

Doanh thu cOa giao dich ye cung cp dich vu du'Q'c ghi nhän khi kt qua ca giao dlch dO du'o'c
xac djnh mOt cách dáng tin cay. Tru'ng ho'p giao dlch ye cung cap djch vçi liOn quan den nhiêu
kS' thi doanh thu dtyç'c ghi nhän trong kS' theo kOt qua phän cOng viec dã hoàn thành ti ngày
cOa bang can dOi k toán tOng ho'p cOa k' dO. Kt qua cOa giao djch cung cp dch vy du''c
xác dinh khi thOa man tat ca bOn (4) diu kiên sau:

a

(a)Doanh thu du'Q'c xàc dnh tu'ang d6 chc chin;

a

a

a

U
U
•

'I

(b) Co khâ nang thu du'ç'c lç'i ich kinh tê tO' giao dch cung cp dich vu dO;
(c) Xác djnh du'o'c phn cOng vic d hoàn thành ti ngày cOa bang can dOi ké toán tong ho'p;
và
(d) Xác dinh du'çc chi phi phát sinh cho giao dch và chi phi dé hoàn thânh giao dich cung cp
dich vu dO.
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IV.

TOM TAT CAC CHiNH SACH KE TOAN CHU YEU (tip theo)
Ghi nhn doanh thu (tip theo)
Thu nhâp tO' các khoân c1u tu' tài chInh
Läi tin gü'i du'cyc ghi nhân trên co' s& dntich, du'oc xác dinh trén s6 du' các tâi khon tin gt1'i
và al sut áp dung trü' khi khà nàng thu hOi tiên al khong chãc chn
Läi tU' các khoàn du tu' dirç'c ghi nhn khi Cong ty cO quyn nhn khoân al.
Ghi nhn giá v6 n
Giá vn hang ban và cung cp dich vu du'cyc ghi nhän theo giá tn thu'c té phát sinh và tap ho'p
theo giâ tn và sO lu'o'ng thành phm, hang hOa, vat tu' xuét ban và djch vu cung cap cho khách
hang, dam bâo nguyen tãc phCi ho'p v&i doanh thu và nguyen täc than trong. Các chi phi vu'o't
trén mü'c binh thu'O'ng ct1a hang tOn kho và dich vu cung cap du'o'c ghi nhân ngay vào kêt qua
hoat dOng kinh doanh tóng hçp trong ki.
Chi phi cli vay
Chi phi di vay du'çc ghi nhän vào chi phi san xuét, kinh doanh trong näm khi phát sinh, trü' khi
duvc von hoá theo quy dnh cia Chun mu'c ké toán "Chi phi di vay". Theo dO, chi phi di vay
lien quan try'c tiêp den viec mua, dâu tu' xay dt,rng hoc san xuât nhu'ng tài san can mt thO'i
gian tu'o'ng dOi dài dé hoàn thành du'a vâo sü' dung hoc kinh doanh du'c cong vào nguyen
giá tài san cho den khi tài san dO dLF'c du'a vào sü' dung hoc kinh doanh. Các khoân thu nhp
phát sinh tCr viëc du tu' tam thO'i cac khoân vay du'o'c ghi giam nguyen giá tài san cO lien quan.
06i v&i khoan vay niêng phuc vu vic xây d'ng tài san cô dinh, bt dOng sn däu tu', lãi vay
du'o'c von bOa ké c khi th&i gian xây du'ng du'O'i 12 tháng.
Thuè
Thu thu nhäp doanh nghiep the hiën tOng giá tn cüa sO thu4 phal tra hiên tai va sO thu hoãn
lai.
SO thu phâi tra hin tl du'çc tinh du'a trên thu nhap chiu thu trong nâm. Thu nhap chiu thu
khác v&i Io nhuân thuen du'oc trinh bay trOn báo cáo kêt qua hoat dOng kinh doanh tOng ho'p
vI thu nhap chiu thuê khOng bao gOm các khoán thu nhâp hay chi phi tinh thuê hoàc du'cc
kheu trU' trong cac nàm khác (bao gOm cã 16 mang sang, nu Ca) và ngoài ra khOng bao gOm
cac chi tiêu khOng chu thu hoäc khOng du'o'c khàu trü'.
Thus thu nhap hoan Iai du'cyc tinh trén các khoán chênh Iêch giG'a giá tn ghi sO và co' s tinh
thuê thu nhap cOa cac khoân muc tài san hoc cong n' trên báo cao tái chinh tOng hQ'p giCra
niên d và du'Q'c ghi nhn theo phu'o'ng pháp bang can dOl ké toán. Thué thu nhp hoãn lai
phái trã phái du''c ghi nhn cho tat cã các khoan chênh Ich tam thO'i cOn tài san thuê thu
nhp hoãn li chi du'o'c ghi nhn khi chac chãn cO dO I'i nhun tinh thuê trong tu'o'ng lal dé
khâu trU' các khoán chOnh Iëch tam thOi.
Thuthu nhp hoân lai du'o'c xác djnh theo thu sut du' tinh sê áp dung cho näm tài san du'Q'c
thu hôi hay n' phài tná du'ç'c thanh toán. Thuê thu nhap hoän Iai du'ç'c ghi nhän vào báo cáo
ket qua hoat dng kinh doanh tOng hap và chi ghi váo vOn chO sO' hG'u khi khoan thuê dO cO
lien quan den các khoán muc du'Q'c ghi thãng vào vOn chO sO' hO'u.
Tài san thug thu nhap hoOn lai và no' thu thu nhp hoan Iai phai tná duvc bO trO' khi COng ty
cO quyèn hap pháp de bü trLi' giQ'a tài san thu thu nhäp hièn hành vO'i thué thu nhap hiên hành
phài nOp vá khi các tài san thu thu nhap hoãn al và no' thuê thu nhp hoOn lai phai trá lien
quan tO'i thu& thu nhp doanh nghip du'ç'c quan l' bO'i cOng mOt co' quan thuê và Cong ty có
du' dinh thanh toán thuê thu nhãp hiên hành tnên co' sO' thuän.
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH TONG HaP GIU'A NIEN DO (ti4p thee)
Cho k' kê toán 6 tháng kM thüc ngày 30 thang 6 nàm 2021
IV.

TOM TAT CÁC CHINH SACH KE TOAN CHCJ YEU (tip theo)
Thuê (ti&p theo)

U

Viéc xac dlnh thu thu nhâp ca Cong ty can ci:i' vào các quy dlnh hiên hành v thu. Tuy
nhiOn, nhG'ng quy dinh nay thay dói thee tü'ng thOi kS' và viêc xác dinh sau cüng ye thuê thu
nhâp doanh nghiêp tCiy thuc vào kM qua kim tra cüa cc' quan thuê cO thm quyen.

U

Các loai thu khác du'çyc áp dung theo các luãt thu hiên hành tai Vit Nam.
T

U

Lãi co' bàn trên c6 phieu

U

LãI cc' bàn trên c6 phiu du'oc tmnh bng cách chia li nhuän hoãc 6 sau thu4 phân b6 cho có
dông sO' hO'u có phiêu ph6 thông cüa COng ty (sau khi da diêu chinh chovic trich 1p qu9 khen
thu'O'ng, phCic lvi) cho sO lu'crng bInh quân gia quyèn cüa có phiêu pho thông dang Iu'u hành
trong kS'.

R

Các ben lien quan

U

Du'cyc col là các ben liOn quan là các doanh nghiep - ke cà cong ty me, Cong ty con, cong ty liOn
kM - các cá nhân, tru'c tiOp hay gián tiêp qua mt hoác nhiu trung gian, có quyên kiêm soát
Cong ty hoc chu sçi' kim soát cüa Cong ty, hoc c1ing chung kiém soát vài COng ty. Các ben
lien kOt, cac cá nhàn nào trçrc tiêp hoc gián tiêp nãm quyen biu quyet cüa COng ty ma có ành
hu'O'ng dáng k d61 vO'i Cong ty, nhU'ng chü'c trách quàn I chü chôt nhu' T6ng Giám dôc, viên
chüc cüa Cong ty, nhO'ng thành viên than can trong gia dInh cüa các cá nhân hoàc các ben
liOn kOt nay hoäc nhO'ng cOng ty liOn kM vO'i các cá nhân nay cOng du'o'c coi là ben liOn quan.

U
U
U
U

Trong viêc xem xét m6i quan he cüa tO'ng bOn liOn quan, bàn chM cOa m6i quan he 5u'cvc cht:i '
chU' không phâi là hInh th0'c pháp l.
Thông tin bô phân

11

Doanh thu cüa Cong ty chO yu là tO' màng kinh doanh, cung cp nu'O'c s?ch. sóng thO'i, toàn
bô hoat dông cOa Cong ty diên ra trOn ja bàn tinh Lam Dông. Do dO, Cong ty khong 1p báo
cáo bO phàn thee linh vu'c kinh doanh và khu vu'c ca l.
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THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOÁN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN 901 KE
TOAN TONG HqP GIU'A NIEN 99

1.

Tiên và các khoãn tu'o'ng du'o'ng tiên

U
U
U
U
U
U

Tiên mat
Tin givi ngàn hang khOng k' han
Tin dang chuyén
Cãc khoán tu'c'ng du'o'ng tin (I)
Cong

30/06/2021
VND

01/01/2021
VND

256.557.185
33.323.012.511
334.593.898
20.330.449.469
54.244.613.063

69.771.824
16.781.740.185

16.851.512.009

(I) So du' càc khon tu'c'ng du'o'ng tin là tin gO'i cO kS' han môt (01) tháng tai Ngân hang
Thu'o'ng mai Nam A vâi lài suàt tiOt kièm là 3,85% nàm.

U
U
U
U
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLJ'C LAM DONG
Mu s6 B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH TONG HaP GIU'A NIEN eQ (ti&p theo)
Cho kS' 1c toán 6 tháng két thUc ngãy 30 thang 6 nàm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE
TOAN TONG HaP GIU'A NIEN eQ (tip theo)

2.

Phài thu ngan hn cüa khách hang

•

U

30/06/2021
VND

01/01/2021
(Trinh bay
VND

3.268.833.491
288.788.014
411.889.691
835.928.832
4.805.440.028

1.774.726.599
5.340.719.021
411 .889.69 1
672.158.167
8.199.493.478

30/06/2021
VND

01/01/2021
VND

3.906.852.300
595.472.100
4.502.324.400

3.906.852.300
702.897.156
4.609.749.456

30/06/2021
VND

01/01/2021
VND

21 .176.796.485

23.991.941.065

•
•
Phi thu tin sO' dung nu'âc sinh hoat
S& xày du'ng tTnh Lam Dóng
Cong ty Co phn a 6c Oà Lat
Cãc khoàn phãi thu khách hang khác
COng

a

R
•
u

3.

Trâ tru'o'c cho ngu'o'i ban ngAn hn

U
COng ty TNHH 1(9 thut U.S
CacdOiti.ro'ng khác
Cong

a
a

U

4.

Phãi thu khác

a

U
U
a
a

U

a. Ngàn hn
Phâi thu ye al tin gO'i
Khoàn phài thu Ban qun 9 du' an thuOc dci' an
thoát nu'O'c và x9 9 nu'&c thai 'i,)
Khoan phâi thu Nhà nu'O'c ye di.r an thoàt
và xCr 9 nu'O'c thai thàrth phO Dã Lat (10
Phai thu ye co tu'c du'yc chia
Các khoân phài thu khác

U

b. Dài han
K9 qu9, k9 cu'o'c

U

Tong cong phãi thu khâc

U
U
U
•

U
•

U

Trong cTó, s6 dphài thu ben lien quan:
Cong ty CO phen Cép thoát nu'O'c và Xay dçi'ng
DO'c TrQng
Cong ty CO phen Cép thoát nu'O'c và Xãy dy'ng
Di Linh
Cong

3.688.211.187
1.587.664.778
1.156.318.656
1.567.684.800

1.587.664.778

29.176.675.906

27.015.200.324

728.036.580

728.036.580

29.904.712.486

27.743.236.904

1.435.594.481

780.030.000
376.288.656
1.156.318.656

(I,) Day là khoan chi phi quãn 19 vuVt d!nh mtrc cta Ban quán 19 dy' an thuQc dci' an thoát nu'O'c

Va xO' 19 nu'O'c thai. Dy'a trën dánh gia cOa Ban TOng Giám dOc ye khã nang thu h61, Cong ty da
thu'c hiên trIch lap dy' phông toàn bO giA tr cho khoan phài thu nay.

(ii) Dày là khoan phai thu Nhà nu'&c d4 thanh toán cho các gOi theu xây dy'ng mang lu'ài thu

U

gom tram bom nàng nu'&c thai và xay du'ng mang Iu'O'i dich vu déu nOi hO gia dInh thành phO
Dà Lat. Cong ty vn dang trong qua trinh lam thO tuc thanh toàn v&i SO tài chInh tTnh Lam
DOng dé nhãn nguOn vOn dOi U'ng.

a
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NIJO'C LAM DONG
Mu so B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HOP GIU'A NIEN DQ (tip theo)
Cho ki ké toàn 6 thàng kt thic ngày 30 thang 6 näm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN TONG HQ'P GIIJ'A NIEN DQ (tiép theo)

5.

No'xâu

Phâi thu ngn han ciia khãch hang
Tr tru'O'c cho ngu'ô'i bàn ngn han
Phi thu ngn han khãc
Cong

6.

Già gOc
VND

30/06/2021
Giá trj cO the thu hOi
VND

Dç phOng
VND

Giá gOc
VND

01/01/2021
Già tr cO the thu h6i
VND

4.805.440.028
4.502.324.400
29.176.675.906
38.484.440.334

3.513.126.991
4.335.324.400
25.488.464.719
33.336.916.110

(1.292.313.037)
(167.000.000)
(3.688.211.187)
5.147.524.224

8.199.493.478
4.609.749.456
27.015.200.324
39.824.443.258

7.111.151.521
4.442.749.456
27.015.200.324
38.569.101.301

D' phong
VND
(1.088.341.957)
(167.000.000)
(1.255.341.957)

Hang thn kho
30/06/2021
Giã gOc
VND
Nguyen vt Iiu
Cong cu, dyng cy
COng

8.102.016.605
1.389.726.495
9.491.743.100

DLI' phOng

VND

(720.540.690)
(526.198.500)
(1.246.739.190)

01/01/2021
Giá gOc
VND
17.050.722.077
1.833.246.904
18.883.968.981

D phong
VND

(720.540.690)
(526.198.500)
(1.246.739.190)
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NU'O'C LAM DONG
Mu so B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH TONG HYP GIU'A NIEN DQ (tiép theo)
Cho kS' ké toán 6 tháng kOt thUc ngày 30 thäng 6 nàm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN TONG HOV GIU'A NIEN DQ (t14p theo)

7.

Tài san cô dinh hU'u hmnh
Nhã cü'a,
vat kién trüc
VND

May mOc
thit bl
VND

Phu'ong tiên
van tài, truyn dn
VND

Thi&t bi,
dung cu quàn I
VND

Tài san cO dnh
khác
VND

Cong

466.700.782.359
2.655.812.767
(3.205.195.455)
466.151.399.671

83.981.182.346
622.831.149
(869.411.478)
83.734.602.017

770.109.867.729
319.667.273
758.865.239

112.032.628.399
32.600.000
112.065.228.399

43.456.845.575
43.456.845.575

1.476.281.306.408
975.098.422
3.414.678.006
(4.074.606.933)
1.476.596.475.903

Giá tr! hao mon Iüy kê
Ti ngày 01/01/2021
Khéu hao trong k'
Giãm khác
Tal ngày 30/06/2021

226.319.056.369
9.505.400.068
(1.756.271)
235.822.700.166

33.586.235.053
2.591 .054.302
(24.454.679)
36.152.834.676

326.103.601.000
13.057.829.781

41.737.810.432
5.211.857.937
-

339.161.430.781

46.949.668.369

11.329.669.206
861.799.692
12.191.468.898

639.076.372.060
31.227.941.780
(26.210.950)
670.278.102.890

Giã tn con Iai
Ti ngày 01/01/2021

240.381.725.990

50.394.947.293

444.006.266.729

70.294.817.967

32.127.176.369

837.204.934.348

Tai ngày 30/06(2021

230.328.699.505

47.581.767.341

432.026.969.460

65.115.560.030

31.265.376.677

806.318.373.013

Nguyen giá
Ti ngày 01/01/2021
Mua trong k
Xày dçi'ng co bàn hoàn thành
Giâm khãc
Tai ngày 30/06/2021

771.188.400.241

VND

Nguyen giá tài san c6 thnh hu'u hlnh da khu hao hét nhu'ng vn con sO' dung tai ngày 30 tháng 6 nãm 2021 là 48.228.255,106 dOng (tai ngày 1 tháng 1 nàm 2021 là
37.962.893.230 dong).
Cong ty dã dUng các tài san vO giá tn cOn Ii ti ngày 30 thang 6 nàm 2021 là 322.797.906.290 dOng (tai ngày 1 tháng 1 näm 2021 là 331 .268.216.996 dOng) dé bào
dam cho các khoàn vay theo hiép dinh vO'i BO îàì chmnh xem thông tin chi tiêt tai ThuyOt rn/nh sO V.18).
Tài san Ce djnh hO'u hinh bao gOm giá trj tài san cUa Xi nghiep quân l' nu'O'c thai du'Q'c hInh thành tO' ngu6n vOn ngân sách Nhà Nu'&c vO'i nguyen giá va giá tn cOn al
ti thO'i diem 30 tháng 6 nàm 2021 lan Iu't là 504.386.803.244 dOng Va 308.004.168.538 dông (ti ngày 1 tháng 1 näm 2021 lan Iu't l 504.386.803.244 dOng va
319.280.595.323 dOng).
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLYO'C LAM DONG

Mu so B 09a - DN

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HO'P GIU'A NIEN DQ (tiép thec)

Cho k' k toán 6 tháng kt thUc ngày 30 thang 6 nàm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MyC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE
TOAN TONG H9P GIU'A NIEN DQ (tiép theo)

8.

Tài san

a

•

c6

dinh vô

Quyn
sO'dungdt
VND

Chu'cng trInh
phnmm
VND

COng

737.591.000

1.506.826.842

2.244.417.842

(340.826.842)

(340.826.842)

Tai ngày 30/06/2021

737.591.000

1.166.000.000

1.903.591.000

Giá tn hao mOn Iüy k
Tai ngày 01/01/2021

165.070.111

518.322.183

683.392.294

7.31 5.286

57.820.822
(340.826.842)

65.136.108
(340.826.842)

Ti ngày 30/06/2021

172.385.397

235.316.163

407.701.560

Giã tn con Iai
Tai ngày 01/01/2021

572.520.889

988.504.659

1.561.025.548

Tai ngày 30/06/2021

565.205.603

930.683.837

1.495.889.440

30/06/2021
VND

01/01/2021
VND

a

a

Nguyen giá
Tai ngày 01 /01/2021

a

Thanh Itrong k'

VND

a

a

Khu hao trong k'
Thanh I' trong k'

U
a

a

a

a

9.

Chi phi xày divng co' bàn d& dang

a

a

Du' an xày du'ng tram cp thoát nu'O'c t?i xã Tram
Hành, thành phO Dà Lat (,)
Càc du' an khàc

5.311.623.355
2.047.804.348

504.445.513
2.058.947.552

a

Cong

7.359.427.703

2.563.393.065

a

(i) Day

là dci' an du tu' xày dci'ng tram cp thoát nu'Oc tai xã Tram Hành, thành phO Dà Lat vO'i
tOng mU'c du tu' dt,r kin là 14,94 tç' Ong. Muc dIch cOa dt,r an d san xuât, cung cap nu'&c
sinh hoat phuc vu ngu'ô'i dan trén dia bàn xâ vO'i tOng cong suàt cap nu'O'c 2.000m3/ ngày dêm.
Diy an da du'o'c Dai hOl dông CO dông phê duyt t?i Ngh quyêt Dai hOi CO dông thu'ô'ng niên
nàm 2021 ngày28 tháng4nam 2021.

a

a

10.
a

Các khoãn dâu tu'tài chmnh
a) Dâutu'nämgiü'dênngàydãohan

30/06/2021
VND

01/01/2021
VND

535.335.676.667

561.667.893.764

-

3.500.000.000

535.335.676.667

565.167.893.764

Ngan hn

Tin gO'i cO k' han
a

a

a

Dài han

Tin gO'i cO k' han
TOng cOng

U

Theo nghi quy4t sO 04/2018/NQ-HDQT ngày 16 tháng 7 näm 2018 cOa Hi dOng Quàn trl Cong
ty, tiên thu du'o'c tü' bàn cO phn du'p'c giG' lal d4 dáu tu' phãt trin Cong ty. Hin nay, toàn b
so tiên nay dang du''c gU'i tai các ngàn hang thu'ng mai vâi ki
han ti' 3 tháng d&n 12 tháng
và viec nay tip ti,ic du'Q'c Di hi dOng CO dông thông qua tai Nghj quyt sO 01/2019/NQDHCD ngay 20 tháng 6 nãm 2019. Các khoàn tin gO'i hiOn dang hu'&ng mG'c läi sut trong k'
dao dQng tG' 5,55% den 7,80%/nàm.

U
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLJ'OC LAM DONG
Mu so B 09a DN
-

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH TONG HYP GIU'A NIEN BQ (t14p thea)
Cho k' ké toán 6 tháng kt thüc ngây 30 thang 6 nàm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN TONG HGP GIU'A NIEN DO (tiép theo)

10.

Các khoán du tu'tài chinh (tip theo)
b) Dâu tLv VàO Cong ty lien kêt
CO phiu
nãm giG'
Cong ty CO phn Cp thoát nu'O'c
vàXâydt,rng Di Linh
Cong ty CO phn Cp thoät nu'&c
Va Xäy di'ng fpc Trong
Cong

30/06/2021
Giá gOc
Du' phong
VND
VND

554.128

5.658.526.204

433.350

5.466.726.034
11.125.252.238

01/01/2021
Giá gOc
Dii' phông
VND
VND

Giá trl hop l'
VND

CO phi4u
näm giG'

-

(I)

554.128

5.658.526.204

-

(I)

433.350

-

(1)

5.466.726.034
11.125.252.238

Giá trj hçi'p I'
VND

(I)
-

-

(I)
(I)

SO hu'Q'ng cO phiéu dang nm giG' cOa Cong ty CO phn Cp thoät nu'O'c và Xây dçi'ng Di Linh baa gOm 28.628 cO phiu nhãn du'ci'c do Cong ty lien kt nay chia cO tG'c
trong nàm 2020, tu'ong du'o'ng v&i giá tr 286.280.000 dông. Theo quy djnh cOa ch d ké toán hien hành, Câng ty khOng ghi nhän tang giá tr khoán déu tu' và doanh
thu tâi chinh khi nhân cO tü'c bang cO phiêu ma chi theo dOl so lu'çi'ng cO phiéu du'ç'c nhn trén thuy&t minh báo cáo tài chinh.
(I) Giá tn hop l' cOa các khoán du tu' vào cong ty lien kt chu'a du'o'c xac dinh dé thuyét minh trên báo cáo tài chInh tOng hop giG'a niên dO do den thô'i diem hin t
van chu'a CO hu'àng dan cci th4 và thông nhât ye phu'ng pháp xac djnh giá trl hop trong ké toán cOa các khoán dâu tu' nay.
'
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLYC LAM SONG
Mu s6 B 09a - ON
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HYP GIU'A NIEN eQ (tip theo)
Cho k' ké toán 6 tháng kt thüc ngây 30 thang 6 näm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TR1NH BAY TRONG BANG CAN
TOAN TONG HP GIU'A NIEN eQ (tip theo)

11.

Chi phi trà tru'ac
30/06/2021
VND
a. Ngan hn
Cong cv, dung cy xutdUng
b. Dài han
Già tn tang them do dành giá I?i h th6ng 6ng
nhánh (0
Cong cv dyng cy xut dUng
Chi phi 1p dat d6ng ho nir&c Va Ong nhánh
Lo'i th thu'o'ng mai khi có phn hóa

TOng cong chi phi trà tru'&c

eOi KE

01/01/2 1

46.744.866

13.285.760.507
3.691 .781 .632
3.567.401 .869

14.235.300.860
3.813.689.437
5.233.954.073
204.292.348

20.544.944.008

23.487.236.718

20.544.944.008

23.487.236.718

1:

(I) Dày là giá tr tang them do dânh giá Iai he thOng du'ng Ong nhánh theo hO so' xãc dinh giá
tn doanh nghiep khi cO phn hOa. Cong ty thu'c hiên phân bO trong vông 10 nãm. Tinh den
ngày 30 tháng 6 näm 2021, Cong ty dã phân bO chi phi san xuât kinh doanh du'o'c 3 nãm.

'•0
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NU'O'C LAM SONG
Mu so B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH TONG HYP GIU'A NIEN DQ (tip theo)
Cho k kê toán 6 tháng két thtc ngày 30 thang 6 nãm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MyC TR1NH BAY TRONG BANG CAN 901 KE TOAN TONG HQ? GIU'A NIEN SQ (tip theo)

12.

Thit b, vat tu', phii tüng thay th dài hn
30/06/2021
Cia gOc
VND
Thiét bi, vat tu', phu tüng thay th& dài hn

13.

Du' phong
VND

01/01/2021
Giá gOc
VND

Du' phong
VND

9.000.040.985

Phài trâ ngu'&i ban ngãn han
30/06/2021
Giã trj
SO cO khà näng
thanh toán
VND
VND
Cong ty CO phn Cp nu'âc Sài Gôn San Kia
Trung tam Quàn I' Su tu' va Khai thác Thüy Ia'S tinh Lam SOng
Lien danh nhà thu Cong ty CO phn Xay du'ng Bach Sng va
Cong ty CO phn Thiy Iç'i 1 Nghê An
Các nhà cung cp khac
Cng

01/01/2021
Giá tr
SO Co khà nang
thanh toán
VND
VND

10.388.236.690
795.967.200

10.388.236.690
795.967.200

7.661 .436.732
566.806.500

7.661.436.732
566.806.500

305.306.956
2.080.344.289
13.569.855.135

305.306.956
2.080.344.289
13.569.855.135

3.890.220.726
2.244.089.883
14.362.553.841

3.890.220.726
2.244.089.883
14.362.553.841
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NU'C LAM DONG
Mu s6 B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH TONG HaP GIU'A NIEN DQ (tip theo)
Cho kS' kê toán 6 tháng két thOc ngay 30 tháng 6 näm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRiNH BAY TRONG BANG CAN 001 KE
TOAN TONG HP GIU'A NIEN DO (ti&p theo)

14.

Ngu'&i mua trâ tin tru'o'c ngãn han

Cong ty TNHH An PhU House
Khäch hang Ip dt &i'Ong óng nhánh
Các khách hang khác
Cong

30/06/2021
VND

01/01/2021
VND

228.357.000
156.872.308
242.742.978
627.972.286

283.631 .002
356.205.977
639.836.979
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLC LAM DONG
Mu so B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HYP GIU'A NIEN DQ (tiép theo)
Cho k' k& toán 6 tháng két thüc ngày 30 tháng 6 nàm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MyC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN TONG HQ'P GIU'A NIEN OQ (tiOp theo)

15.

Thud và các khoán phãi thu, phài np Nhà nu'&c
01/01/2021

a. Phái thu
Thué thu nhâp Ca nhân
b. Phâi flop
Thu giá tn gia tang
Thug thu nhap doanh nghiep
Phi bovê mOitru'ng
Thutài nguyen
Tin thuê dt
Cãc khon phâi nOp khãc
Cong

SO dã flOp
trong k'
VND

30/06/2021

VND

SO phâi nOp
trong kS'
VND

129.294.758

194.135.880

65.710.696

869.574

189.788.535
2.880.705.544
1.402.108.952
86.372.821
4.558.975.852

3.833.001.697
5.681.917.974
8.770.521.097
508.537.726
449.264.476
19.726.220
19.262.969.190

3.533.791.342
5.680.745.544
8.802.282.352
517.129.200
449.264.476
15.000.000
18.998.212.914

488.998.890
2.881 .877.974
1.370.347.697
77.781.347
4.726.220
4.823.732.128

VND

26
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NU'O'C LAM DONG
Mu so B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HYP GIU'A NIEN DQ (tip theo)
Cho ki k toán 6 tháng kOt thUc ngay 30 thang 6 nãm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOl KE
lOAN TONG HP GIU'A NIEN DQ (tip theo)

16.

Chi phi phãi trà ngän hn

Chi phi Iãi vay
Chi phi hO trç nhán viên thu phi bâo ye môi tru'ong
Các khon chi phi phi tr khâc
Cong

30/06/2021
VND

01/01/2021
VND

2.043.194.308
600.143.043
2.643.337.351

2.103.164.255
892.212.731
59.103.000
3.054.479.986

1

1

17.

Phãitrãkhác
30/06/2021

a. NgAn han
CO tü'c phi tr
Phài trà v CO phn hôa
Tài sn thCra ch& xt' I'
Cãc khoãn phài tr khác
b. Dài han
Nhân k qu9, k' cu'cc
Tong cong phãi trâ khác

VND

01/01/2021
(Trinh bay Iai)
VND

8.457.848.454
817.283.299
101.153.279
933.60 1 .581

68.146.920
817.283.299
54.220.715
438.027.343

10.309.886.613

1.377.678.277

502.782.099

513.152.274

10.812.668.712

1.890.830.551
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NU'O'C LAM DONG
Mu So B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH TONG HaP GIU'A NIEN DO (tip thea)
Cho kS' kê toán 6 tháng két thüc ngày 30 tháng 6 nãm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOAN MUC TR1NH BAY TRONG BANG CAN 001 KE TOAN TONG HqP GIU'A NIEN DQ (tiép thea)

18.

Vay và nç' thuê tài chinh
30/06/2021
Giá tr
SO Co khâ nang
thanh toán
VND
VND
a. Ngan han
Ncydàihandn hantr
(xem Thuyt minh b)
b. Dài han
Vay tài tro' dci' an cp nu'àc
thành phO Dã Lat (i)
Vay tài tro' tiéu du' an cp nu'&c
tTnh Lam DOng (ii,)
Tri.i': So phãi trâ trong vong
12 thang tO'i

lông cOng khoân vay

Phát sinh trong kS'
Tang
VND

Gim
VND

01/01/2021
Giä tr
SO cO kha näng
thanh toán
VND
VND

22.793.678.242

22.793.678.242

8.415.839.113

219.265.510.166

219.265.510.166

2.981 .020.401

56.637.918.374

56.637.918.374

(22.793.678.241)

(22.793.678.242)

(22.793.678.242)

241.712.890.785

241 .712.890.785

253.109.750.298

253.109.750.298

264.506.569.026

264.506.569.026

275.903.428.540

275.903.428.540

22.793.678.241

22.793.678.241

210.849.671.053

210.849.671.053

-

53.656.897.973

53.656.897.973

-

(22.793.678.241)

-

11.396.859.514
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLC LAM DONG
Mu s6 B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HYP GIU'A NIEN DQ (tip theo)
Cho kS' k& toán 6 tháng kt thüc ngày 30 thãng 6 näm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TR1NH BAY TRONG BANG CAN 901 KE
TOAN TONG HaP GIU'A NIEN DO (tip theo)

18.

Vay và nç thuê tài chInh (tip theo)
Thông tin chi tit lien quan den các khoân vay dâi hn
(I) Khoàn vay tài trç, dLf an cp nu'&c thành ph6 Dà Lat:
Khoàn vay du'c thçj'c hien theo hip dnh vay phci giCi'a BO Tài chInh Vit Nam và Cong ty
TNHH MTV cp thoàt nu'O'c Lam Dóng (nay là Cong ty C phân Cap thoät nu'O'c Lam DOng)
ngày 28 tháng 12 nàm 2011 ye viêc sü' dung môt phàn khoân tin dung so 4948-VN cOa Hiep
hOi Phát trin Qu6c té IDA. Mc dich là dé tài trcY v6n d du tu' xây du'ng nâng cap Va mó' rOng
he thông cap nu'c thành phó Da Lat thuôc dci' an cap nu'àc và nu'O'c thai do th. Han mCi'c
khoàn vay tOi da 13.184.521 DO Ia M9, tu'o'ng du'cYng 274.422.627.526 dOng ti thô'i diem phê
duyet. Tho'i han vay là 20 näm ké tO' ngày rOt vOn du tiën. Läi vay áp dcing trong suôt thO'i gian
vay là 6,75%/nàm, cOng them phi 0,2%/nàm cho sO du' no' vay tOy tO'ng thô'i dim. Tài san dam
bao và the chp cho khoãn vay nay bao gOm nhà van phOng diêu hành tai 50 HUng Vu'o'ng,
Phu'ng 9, thành phO Dá Lat, tinh Lam DOng; tram bo'm tang ãp HOng Vu'o'ng, 6 b chU'a
(MQng Mo', Thai Phiên, Resimair, Màng Lin, Cao Thàng, Van Thành) và he thOng tuyn Ong
chuyên tài, phân phOi, dich vu và thiêt bi dâu nOi h gia dinh cOa dci' an nâng cap mO' rOng he
thông cap nu'&c và nu'O'c thai do thj thành phO Dà Lat.
(ii) Khoán vay tài trQ t14u dii an cp nu'&c tinh Lam D6ng:
Khoân vay du'o'c thu'c hiên theo hiep dinh vay Iai giU'a Bô Tài chInh Viêt Nam và Cong ty ngày
16 tháng 12 nàm 2009 ye viêc sO' dung môt phn khoan tin dung sO 4028-VN cOa Hip hôi
phát tri&n quOc t IDA. Muc dich là d tài trçY vOn cho ti&u Di' an cp nu'O'c sinh hoat cho 6 th
trân thuOc dia phn tinh Lam DOng, bao gOm: Thi trân Tan Ha, huyOn Lam Ha; Thi trân Nam
Ban, huyên Lam Ha; Thi trn MadaguOi, huyOn Da Huoai; Thi trân Dambri, huyên Da Huoai;
Th trân D'ran, huyn Oo'n Du'o'ng; Thi trn Bng Lang, huyn Dam ROng trong khuôn khO Dci'
an Phát tri4n Cp riu'O'c DO thi Viet Nam. Hn mO'c khoân vay tOi da 137,96 tç' dOng. Thô hn
vay là 20 nàm k tO' ngày rOt vOn däu tiên. Läi sut vay áp dcing trong suOt thô'i gian vay là
3%/nãm. Tài san the chp cho khoân vay nay bao gOm may móc thit bi, tuyn Ong, du'ô'ng ni
bô, các Cong trInh phu trçY và b nu'O'c); nhà hành chinh, nhà kho, nhà hOa chat, cong trinh thu
nu'O'c (cong trInh thu, tram bo'm nu'O'c thô), tram bo'm tang äp cOa 6 nhà may cp nu'O'c (Tan
Ha, Nam Ban, MadaguOi, Dambri, D'ran, Bang Lang) thuc dci' an phát trin cap nu'O'c dO th
Viét Nam.
Các khoân vay dài han du'çc hoàn trã theo Ich biêu sau
30/06/2021
VND

01/01/2021
VND

Trong vông mt näm
Trong nàm thO' hai
TO' näm thO' ba dn nàm thO' nãm
Sau nãm nàm

22.793.678.241
22.793.678.241
68.381.034.723
150.538.177.821

22.793.678.242
22.793.678.241
68.381.034.723
161.935.037.334

TrU': sO phai tra trong vong 12 tháng tâi
So phãi trâ sau 12 tháng

264.506.569.026
(22.793.678.241)
241.712.890.785

275.903.428.540
(22.793.678.242)
253.109.750.298
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a
CONG TY CO PHAN CAP THOAT NL)'C LAM OONG
a

p
a

Mu s6 B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HYP GIU'A NIEN DQ (tip thea)
Cha k' k toán 6 thâng kèt thOc ngày 30 thãng 6 nm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRNH BAY TRONG BANG CAN DOI KE
TOAN TONG HO'P GIU'A NIEN DQ (tip thea)

19.

Qu khen thu'o'ng, phUc Içii

a

p

TO' 01/01/2021
den 30/06/202 1
VND

a

U
a

N

IC! 01/01/2020
dn 30/06/2020
VND
A

S6du'clâu ky
Trich lap qu9 trong kS'
Sü' dung qu9 trong k'
So du' cu61 ki

7.865.960.161
11.605.598.677
(9.908.959.499)
9.562.599.339

10.553.939.794
(1.272.005.271)
9.281.934.523

a

N
a
a
a

K
K

7-

a
a
a

U
U
a
a
a
a

N
a
a
a
a
a
a
a
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLJ'O'C LAM DONG
Mu s6 B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH TONG HaP GIU'A NIEN DQ (ti&p theo)
Cho k' ké toán 6 tháng két thOc ngäy 30 thang 6 nOm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MyC TRINH BAY TRONG BANG CAN 001 KE TOAN TONG HO? GIU'A NIEN OQ (tip theo)

20.

V6nchUs&hO'u
a) Bang bin c1ng v6n chü s& hU'u

Ti ngày 01/0112020
LQ'i nhun trong k'
Chia có tü'c
Trich qu9 khen thu'ó'ng, phüc 'i
Trich qu9 du tu' phãt trién
Tai ngày 30/06/2020
L'i nhuân trong k'
Tai ngày 31/12/2020
Ti ngày 01/01/2021
Lç'i nhun trong k'
Chia có trc
Inch qu9 khen thu'O'ng, phL:lc IcYi
Trich qu9 du tu' phát trin
Thu lao vO thu'áng Hi dng
Qun tr, Ban Kiém soOt
Ti ngày 30/06/2021

V6n gop cOa
chO s hCi'u
VND

Thãng du'
v6n c phn
VND

V6n khOc cUa
chO sà' hG'u
VND

Qu9 du tu'
phat trin
VND

Li nhun sau thu
chu'a phân phói
VND

Nguón vn du tu'
xäy du'ng co' bn
VND

Tong cOng

788.000.000.000

28.512.122.705

543.607.360

1.769.214.231

34.999.339.794

11.330.524.372

865.154.808.462

-

-

-

5.297.000.000

20.594.485.771
(19.148.400.000)
(10.553.939.794)
(5.297.000.000)

-

20.594.485.771
(19.148.400.000)
(10.553.939.794)
-

788.000.000.000

28.512.122.705

543.607.360

7.066.214.231

20.594.485.771

11.330.524.372

856.046.954.439

-

-

-

-

18.055.512.654

-

18.055.512.654

11.330.524.372

874.102.467.093

VND

788.000.000.000

28.512.122.705

543.607.360

7.066.214.231

38.649.998.425

788.000.000.000

28.512.122.705

543.607.360

7.066.214.231

38.649.998.425

11.330.524.372

874.102.467.093

-

-

-

-

23.135.454.930
(20.330.400.000)
(11.605.598.677)
(5.797.499.764)

-

23.135.454.930
(20.330.400.000)
(11 .605.598.677)
-

11.330.524.372

864.385.423.362

-

788.000.000.000

28.512.122.705

5.797.499.764

-

-

(916.499.984)

543.607.360

12.863.713.995

23.135.454.930

(916.499.984)
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLrO'C LAM DONG
Mu sO B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH TONG HP GIcJ'A NIEN DO (tip theo)
Cho k' ké toán 6 tháng kêt thUc ngày 30 tháng 6 nàm 2021
V.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOt KE
TOAN TONG HP GIU'A NIEN DO (tip theo)

20.

Von chi s& hü'u (tip theo)
b) Chi tit von dâu tu' cüa chU s& hU'u

Ten cô clông
TOng Cong ty Du tu' và Kinh doanh vOn Nhà nu'&c
Ba Tru'ng Thi M9 An
Cong ty CO phn Cp thoát nu'&c ThOy Anh
COng ty TNHH Dch v va Thu'o'ng mai Mesa
Cong ty CO phn Golden Stream
Càc cO Ong khác
Cong

Tai ngày 30/06/202 1 và 0 1/01/2021
SO lu'o'ng
T' l
Già tr
CO phn
(%)
VND
31.512.924 39,99%
13.975.893 17,74%
12.502.601 15,87%
10.735.182 13,62%
9.000.000 11,42%
1 .073.400
1,36%
78.800.000 100,00%

315.129.240.000
139.758.930.000
125.026.010.000
107.351.820.000
90.000.000.000
10.734.000.000
788.000.000.000

c) C 6 phiêu

SO lu''ng CO phiu du'o'c phep phát hành
SO Iu'o'ng cO phiu dä phat hành ra cOng chOng
+ CO phiiu phi thông
SO lu'o'ng cO phi&u dang lu'u hành
+ CO phiéu ph6 thông
Mênh glé cO phiu: 10.000 VND/cO phiu

30/06/2021
CO phi&u

01/01/2021
CO phiu

78.800.000
78.800.000
78.800.000
78.800.000
78.800.000

78.800.000
78.800.000
78,800.000
78.800.000
78.800.000

d) C 6 tU'c
Theo Nghj quyt sO 01/2021/NQ-DHDCD cOa Di hi Ong CO dOng thLrO'ng nién nàm 2021
ngày 28 thang 4 nam 2021, cO tU'c nàm 2020 dä du'o'c phê duyêt v&i t' lê là 258%, tu'o'ng O'ng
258 COng/cO phiêu dang lu'u hành.
CO tO'c nàm 2021 theo ké hoach sé du'c chi tr v&i t lé là 2,77%, tu'ng O'ng 277 dOng/cO
phiêu dang lu'u hành. MU'c chi trâ cO tU'c cuOi cOng sé dcYc phê duyët tal Di HOi dOng cO dông
thu'ng nien cOa nàm tip theo.

21.

Ngu6n kinh phi dã hinh thành tài san cO dinh
Nhu' dä trinh bay tai thuyt minh sO V.7, toàn bO ngu6n kinh phi ôã hinh thành tài san cO dinh
là nguOn vOn ngàn sách Nhà nu'cc d dâu tu' xäy du'ng tài san cO dinh tai Xi nghiep quàn l'
nu'cc thai vI nguyen giá là 504.386.803.244 dOng, chi tiêt biên dông trong k' nhu' sau:

Giã tn con Iai dâu ky
Khu hao trong kS'
Giá tn con lal cu6i Icy

TO' 01/01/2021
d4n 30/06/202 1
VND

TO' 01/01/2020
dn 30/06/2020
VND

319.280.595.323
11 .276.426.785
308.004.168.538

342.082.651.695
11 .338.727.486
330.743.924.209

32

N
U
U
N
N
U
N
N
N
N
U
U
N
N

CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLJ'O'C LAM OONG
Mu sO B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG HYP GIU'A NIEN DO (ti4p theo)
Cho k' k toán 6 tháng kët thUc ngày 30 tháng 6 nàm 2021
VI.

THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TR1NH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA
HOT DQNG KINH DOANH TONG HO? GI&A NIEN DQ

1.

Doanh thu ban hang và cung cap dlch vu

Doanh thu kinh doanh nu'àc sach
Doanh thu xü' I' nu'&c thi
Doanh thu xãy du'ng, Ip dat he thOng cp nu'O'c
Doanhthu khác
Cong

2.

N
N
N
N
N
U
N
U
N
N
U
N
N
N
N
N
U
N
N

3.

115.892.320.989
8.259.890.129
4.501 .270.124
615.094.513
129.268.575.755

111.014.128.299
8.299.853.619
5.516.608.217
600.321.227
125.430.911.362

TO' 01/01/2021
den 30/06/2021
VND

TO' 01/01/2020
den 30/06/2020
VND

92.671.969.830
6.538.035.165
3.586.481 .864
423.721.164
103.220.208.023

89.491.296.788
6.510.291.494
4.300.612.661
439.890.577
(4.677.671)
100.737.413.849

TO' 01/01/2021
den 30/06/202 1
VND

TO' 01/01/2020
den 30/06/2020
VND

19.899.162.597
1.156.318.656
21.055.481.253

22.040.643.985

Tu' 01/01/2021
den 30/06/202 1
VND

TO' 01/01/2020
den 30/06/2020
VND

8.444.991 .227

9.145.461.990

Doanh thu hoot clOng tài chinh

Läi tin gO'i
CO tO'c diycic chia
Cong

4.

TO' 01/01/2020
den 30/06/2020
VND

Giá von hang ban

Giá vOn kinh doanh nu'c sach
Giá vOn xO' I nu'O'c thai
Giá vOn xäy du'ng, iep dat he thOng cp nc
Giá vOn khác
Hoân nhap dii' phOng giâm giá hang tOn kho
Cong

a

TO' 01/01/2021
den 30/06/202 1
VND

22.040.643.985

Chi phi tài chinh

Chi phi Iãi vay
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLrC LAM SONG
Mu s B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH TONG HP GIU'A NIEN DO (t14p theo)
Cho kS' k& toán 6 tháng kt thüc ngây 30 thang 6 nàm 2021
VI.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRNH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA
HOT BONG KINH DOANH TONG HP GIU'A NIEN DQ (tiép theo)

5.

Chi phi ban hang

Chi phi duy tn c5u n6i
Chi phi dich vu mua ngoài
Cong

6.

2.791.721 .363
26.077.273
2.817.798.636

2.769.590.758
49.655.454
2.819.246.212

Tii' 01/01/2021
dn 30/06/202 1
VND

TU' 01/01/2020
dn 30/06/2020
VND

2.596.217.620

2.072.156.500
3.332.312
761 .789.658
131 .429.401
296.089.824

579.286.704
133.352.229
224.706.670
203.971.080
2.842.600.819
6.580.135.122

2.552.234.570
5.817.032.265

Tü' 01/01/2021
dn 30/06/202 1
VND

Tir 01/01/2020
dn 30/06/2020
VND

600.143.043
221 .858.845
822.001.888

446.504.636
1.460.902.952
292.174.819
2.199.582.407

TO' 01/01/2021
dn 30/06/2021
VND

TO' 01/01/2020
d&n 30/06/2020
VND

600.143.043
495,207,991

446.504.636

170.201.950
1.265.552.984

3.688.211.187
129.484.984
4.264.200.807

Thu nhâp khác

Phi bào ye mOi trng 5u'ci'c giG' al
Thu nhp ti:r thanh l, nhu'o'ng bàn tài san Co dinh
Càc khoàn thu nhap khác
Cong

8.

TU'01/01/2020
dn 30/06/2020
VND

Chi phi quàn I' doanh nghip

Chi phi nhàn vien quàn I'
Chi phi vat lieu quân I'
Chi phi d dung van phong
Chi phi khu hao tài san có inh
Thu, phi và Iê phi
Chi phi dci' phông
Chi phi djch vu mua ngoai Va chi phi bng
tin khác
Cong

7.

TO'01/01/2021
dn 30/06/202 1
VND

Chi phi khác

Chi phi h tri' nhân vièn thu phi bao ye mOi tru'ong
Chi phi khu hao tãi san khOng sü' dung
Chi phi Ban quan I' dci' an khong có kha nàng
thu hi
Các khoan chi phi khàc
COng
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CONG TY CO PHAN CAP THOAT NLI'O'C LAM DONG
Mu s6 B 09a - DN
THUYET MINH BAO CÁO TAt CHNH TONG H7P GIU'A NIEN DQ (tip theo)
Cho kS' ké toán 6 tháng kt thUc ngày 30 thárig 6 nàm 2021
VI.

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TR1NH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA
HO4T BQNG KINH DOANH TONG HQV GIU'A NIEN DO (tip theo)

9.

Chi phi thuê thu nhp doanh nghiêp hin hành

Lo'i nhuãn kê toán tru'&c thuê
Diêu chinh cho thu nhp ch!u thuê
Cong: Chi phi khong du'cc trO'
TrO': Thu nhàp khong chiu thu
Thu nhp chiu thuê
Thu nhptInhthue
Hoàn nhap qu9 khoa hoc và cOng nghe
Thu sut thông thu'&ng
Thu thu nhäp doanh nghiep phài flop
Thu thu nhap doanh nghiep ciu chTnh nãm tru'c
Thud thu nhp doanh nghiep hiên hành

10.

TO' 01/01/2020
den 30/06/2020
VND

28.817.372.904

26.887.782.631

749.478.094
(1.534.239.606)
28.032.611.392
28.032.611.392
377.920.950
20%
5.682.106.468
(188.494)
5.681.917.974

4.200.780.717
31.088.563.348
31.088.563.348
377.920.950
20%
6.293.296.860

TO' 01/01/2021
den 30/06/202 1
VND

TO' 01/01/2020
den 30/06/2020
VND

44.281.003.616
30.911.464.524
19.495.232.162
203.971 .080

39.394.036.312
29.987.339.197
19.942.346.519

17.726.470.399
112.618.141.781

20.350.308.024
109.674.030.052

TO' 01/01/2021
dn 30/06/2021
VND

TO' 01/01/2020
dn 30/06/2020
(Trinh bay lai)
VND

23.135.454.930

20.594.485.771

23.135.454.930

(6.649.290.589)
13.945.195.182

78.800.000
294

78.800.000
177

6.293.296.860

Chi phi san xuât kinh doanh theo yeu t1

Chi phi nguyen Iiu, vátlièu
Chi phi nhân cOng
Chi phi khu hao tài san c6 dinh
Chi phi du' phông
Chi phi dich vu mua ngoài va chi phi bng
tien khác
Cong

11.

TO' 01/01/2021
den 30/06/2021
VND

Lãi co' bàn trên cö phiêu

Lçi nhuân sau thue thu nhâp doanh nghiep
TrO': S6 trich Ip qu9 khen thu'ô'ng, phUc IQ'i
và thU lao, khen thu'ông ban diu hành
Lçsi nhun tinh Iãi co' bàn trên C 6 phiu
S6 blnh quân gia quyen cia có phi&u
dang Iu'u hành trong kS'
Lãi co' bàn trén Co phiêu

Lcii nhuän dUng de tinh Iãi co' bàn trên có phiu cOa k' so sãnh dä du'o'c diu chTnh lal so v&i
s6 lieu d trInh bOy trOn Báo cáo tOi chinh tong hp cOa k' so sOnh nhm phn Onh ânh hu'ã'ng
cUa quyêt dinh phOn phôi Iç'i nhuán sau thuè cUa nOm 2020 theo Ngh quyêt Dai hôi Co dOng
thu'o'ng niOn nOm 2021 vào ngay 28 thOng 4 nOm 2021.
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Cho k' k toán 6 tháng kt thüc ngây 30 tháng 6 nàm 2021
VII.

THÔNG TIN KHAC

1.

Danh sách và nghiêp vy vol các ben lien quan
Danh sách các ben lien civan

M6i quan he

Cong ty C6 phn Cp thoât nu'&c vâ Xäy dci'ng Di Linh
Cong ty Co phn Cp thoát nu'O'c và Xay dcng Oü'c Trong

Cong ty lien két
Cong ty lien két

Ngoài các sO du' vã giao dich dã du'oc trInh bay tai các thuyét minh khác trong bn thuyét minh
báo cáo tài chinh tOng ho'p giU'a nièn dO nay, trong k' COng ty cOn phát sinh các giao dich
trong yêu vOl cãc ben lien quan nhu sau:
TCi' 01/01/2021
Ti' 01/01/2020
den 30/06/202 1
den 30/06/2020
VND
VND
Cong ty C 6 phân Cap thoãt nu'&c và Xây du'ng Di Linh
CO tü'c du'o'c chia
Chi phi thOi rira giéng khoan

376.288.656
89.023.636

Cong ty C 6 phn Cap thoát nu'&c va Xây dy'ng DU'c Tr9ng
CO tü'c du'o'c chia
780.030.000
Thu nhap cüa Hôi d6ng Quàn tn, Ban Kiêm soát và Ban Tong Giám dôc du'qc hu'o'ng
trong ky:
Tu' 01/01/2021
TO' 01/01/2020
den 30/06/202 1
dn 30/06/2020
Ho ten
Chu'c vu
VND
VND
Hi dOng Quàn trj
Ong Phan Olnh Tan
Ong Nguyn HCing Cu'orng
Ong Trn QuOc Hung
Ong Du'cng Tién Dung
Ong Nguyn Van Dung

Cht tich
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

343.590.553
798.753.470
163.163.131
163.163.131
508.234.831

120.000.000
365.470.950
72.000.000
72.000,000
314.470.950

Ban kiêm soát
Ba Nguyn Thi M9 Van
Ong Trn Van Thun
Ba Trn Thi Thüy

Tru'ng ban
Thành viên
Thành viên

246.611.848
94.375.138
76.400.914

192.880.000
48.000.000
4.000.000

Ban Tong Giám dôc
Ong Nguyn Hung Ci.r&ng
Ong Nguyn Van Dung

TOng Giám dOc
Phó TOng Giám dOc

798.753.470
508.234.831

365.470.950
314.470.950
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VII.

THÔNG TIN KHAC (tip theo)

2.

S Iiu so sánh
So lieu so sánh là sO lieu cüa báo cáo tài chInh tOng ho'p cho nàm tài chinh kt thác ngày 31
tháng 12 näm 2020 dã du'p'c k14m toán va báo cáo tài chInh tOng hp giO'a nien
cho ki kO
toán 6 tháng kOt thCic ngày 30 thang 6 nàm 2020 dä duo,c scat xét.
Môt sO sO lieu ca k' báo cáo truo'c du''c phân Ioi li dO phü ho'p v&i vic so sánh vO'i sO lieu
cüa k nay. Chi tiOt các khoân muc phân loal li trén báo cáo tài chInh tOng hcp giu'a niên d
nhu' sau:
Bang can d6 i kê toán tOng hç'p
31/12/2020
VND

Phân loal lai
VND

01/01/2021
S 6 trinh bàylai
VND

100

629.562.275.628

5.340.719.021

634.902.994.649

130

33.276.345.306

5.340.719.021

38.617.064.327

131

2.858.774.457

5.340.719.021

8.199.493.478

TONG CONG TAt SAN

270

1.509.732.154.125

5.340.719.021

1.515.072.873.146

NOPHAITRA
No'ngän hn
Phài trâ ngOn han khác

300
310
319

321.686.527.210
67.263.793.725
1 .374.394.757

3.283.520
3.283.520
3.283.520

321.689.810.730
67.267.077.245
1 .377.678.277

Nguôn kinh phi và
qu khác
NguOn kinh phi

430
431

313.943.159.822
(5.337.435.501)

5.337.435.501
5.337.435.501

319.280.595.323

TONG CONG NGUON VON

440

1.509.732.154.125

5.340.719.021

1.515.072.873.146

Ma

SO dã báo cáo

CHI TIEU

sO

TAt SAN NGAN HAN
Câc khoãn phài thu
ngãn hn
Phài thu ngOn hn cüa
kháchhàng

Bão cáo Iu'u chuyen tiên tê tOng ho'p giU'a niên d

Ma
CHi TIEU

sO

Tu' 01/01/2020
den 30/06/2020
S6dãbáocáo
VND

LU'U CHUYEN TIEN TU' HOAT DQNG KINH DOANH
TiOn thu tO' bàn hang, cung cOp
dich vu và doanh thu khác
01 136.533.325.234
TiOn chi trâ cho ngu'o'i cung cOp
hang hOa và dch vu
02 (59.723.057.050)
Lu'u chuyen tiên thuOn tO'
20
21.617.663.019
hoat dong kinh doanh

Phân Ioai Iai
VND

TO' 01/01/2020
dOn 30/06/2020
So trInh bay Iai
VND

(7.838.131)

136.525.487.103

1.086.288.371 (58.636.768.679)
1.078.450.240

22.696.113.259

LU'U CHUYEN TIEN TU' HOIST DQNG DAU iii'
TiOn chi dO mua sOm, xay du'ng
TSCD vâ các tài san dái han khác 21 (8.846.341.325) (1.567.370.629) (10.413.711.954)
liOn thu tO' thanh I', nhuvng bàn
TSCD va càc tài san dài han khác 22
3.000.000.000
7.838.131
3.007.838.131
lien thu Iäi cho vay, cO tO'c và
lyi nhuân du'o'c chia
27
1 .629.959.678
481 .082.258
2.111.041.936
Lu'u chuyOn tiOn thuân tO'
hoat dcng dâu tu'
30 (5.792.340.526) (1.078.450.240)
(6.870.790.766)
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VII.

THÔNG TIN KHAC (tip theo)

3.

Các sir kiin sau ngày k6t thüc kS' kê toán
Su' bing phát cüa dai djch do virus corona ('Covid-19") trong nàm 2021 dang diên
i phü'c
tap vã Co taG dong tru'c tiêp den tinh hlnh hoat dOng kinh doanh cüa COng ty. Vào ngj/1 tháng
8 nám 2021, Van phông ChInh phO dâ ban hânh van ban so 5257/VPCP-KTTH yêu c các Uy
ban nhân dan tai các tinh thành dang thLrc hièn giàn cách xã hi theo chi th 16 cüa ThU tu'&ng
Chinh PhCi thu'c hiên dieu chinh giam giá nu'vc sach sinh hoat, tin sO' dung nu'O'c sach sinh
hoat nhàm hO trQ' cho ngu'O dan va các dOi tu'cYng sO' dung nu'O'c sach bi anh hu'O'ng bó'i dch
benh Covid-19. Do dO, doanh thu cUa COng ty dci' kién cO the suy giam trong các tháng tO day
sau khi phu'o'ng an h tro' ngu'o'i dan du'o'c thOng nhet và Co quyét dlnh cuoi cOng cUa Uy ban
nhân dan tinh Lam DOng.
Ngoai su' kiên nêu trên, khOng cOn su' kiên quan trQng nào xay ra sau ngây két thUc kS' ké toán
can du'o'c dieu chinh hoàc cOng bO trén báo cáo tài chinh tOng hçi'p giU'a niên dO nay.

a
000O 17.

U

CONGTY
có PHAN

a

CAP THOAT N
LAM DO

I
I
I
a

Trân Th Tuyêt Ngpc
Ngu'&i lap biêu

BUI Hoang Tru'o'ng Vi
Kê toán tru'&ng

gtiin HUng Cu'&ng
Tong Giám dôc

Lam D6ng, ngày 16 tháng 8 nãm 2021

a
a
a
a

I
I
I
I
a
a

U
U
a
a
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