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CONG TV CO PHAN CAP NIXOC CHQ LON
97 Phm Hu ChI, PhuOng 12, Qun 5, Tp. Ho Chi Minh

S

p

p

p

BAO CAO CUABANGIAMDOC

U
U

Ban Giám d6c Cong ty C phn Cp niràc Chci Lan (sau day gi tt là "Cong ty") d trInh báo cáo nay
cng vói Báo cáo tài chinh gi&a niOn d cüa Cong ty dA &rgc soát xét cho giai doan tr ngày 01/01/2021
dn ngày 30/06/2021.

KHAL QUAT CONG TY
•
•

S

COng ty C6 ph.n Cp nixóc Ch L (sau day gi tAt là "Cong ty") là cong ty c6 phAn, dtrqc thành 1p tir
qua trinh c phAn hóa Chi nhánh CAp nuo,c Ch Lón thuc T6ng Cong ty CAp ntthc Sài GOn TNHH MTV.
Cong ty hoat dng theo GiAy chrng nh.n dàng k' doanh nghip s6 0304797806 do Sã K hoch và DAu
tu Thành ph H ChI Minh cAp ngày 16 thang 01 näm 2007 và thay d6i lAn thu ba vào ngày 18 tháng 05
näm 2018.
Cong ty Co tril s& chInh tai S6 97 Phm Hüu ChI, Phuong 12, Qun 5, Thành ph6 H6 ChI Minh.
•
.
*
Hoat dcng san xuat kinh doanh cua Cong ty theo Glay chtrng nhn fang ky doanh nghicp bao gom:

U
•
•
•

•
•

•
•

I
R

•

5
•

I

Xây drng cong trinh k thut dan di,ing khác. Chi tit: Xây dimg cong trInh cAp nu&c, tái Ip mt
dung d6i vai cong trinh chuyên nganh cAp nuâc;
Dai I, mOi giài, dAu giá. Chi ti6t: di 1 k gCri hang hóa;
Ban buOn may móc, thit bj và phii tüng may khác. Chi ti&: Mua ban may moe, thit bj, 4t tu ngánh
câprnróc;
Ban buOn chuyên doanh khác chua di.rçc phân vao dâu. Chi tit: Cung 1rng, kinh doanh nuâc sach cho
nhu cAu tiêu diing - san xuAt (trén dja bàn duçic phân cOng theo quy& djnh cüa T6ng Cong ty CAp
nuâc Sài GOn)
Hot dOng kin trüc va tu vAn ky th4t có lion quan. Chi ti6t: ThMt k xây di,rng Cong trinh ha tAng k5
thut do thj; Lp dr an; ThAm tra thiAt kA; Giám sat thi cong xây dimg cong trinh cAp - thoát nirâc;
Hoat dng chuyOn môn, khoa hc và cong ngh khác chi.ra dtrc phân vào dâu. Chi tit: Quãn l phát
triAn he th6ng cAp rnr&c; Tu vAn xây dirng cong trInh cAp rnràc - dan di,ing - cong nghip (tth kháo sat
xay di,rng, giám sat thi cong).

HQI BONG QUAN TR!, BAN KIEM SOAT VA BAN GIAM DOC
S

Các thành viOn eüa HOi dng Quán trj, Ban KiAm soát và Ban Giám d6c dä diu hành Cong ty trong gial
doan ti ngày 01/01/2021 dAn ngày 30/06/2021 và den ngày 1p báo cáo nay gOm:
Hi ding Quân trj
Ong Hira Trong Nghi

ChCi tjch

B6 nhim tfr ngày 27/04/2021

Ong Dng Dirc Hin

MiAn nhim tr ngày 27/04/2021

Ong Hu'nh TuAn Anh

Chü tich
Thành viOn

Ong NguyAn Thanh Phong

Thành viOn

U

Ong LO Huy Hung

Thanh vien

•

Ong TrAn Van Châu

Thanh

Ong Lê Trçng ThuAn

Thành viOn

B6 nhiém tir ngày 27/04/2021

Ong TrAn Quang Minh

Thành viOn

Mien nhim tir ngày 27/04/2021

•

S

U
U
U
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U
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CONG TY CO PHAN CAP NUC CHQ LON
97 Phm Huu ChI, Phithng 12, Qun 5, Tp. H ChI Minh

•

BAO CAO CUA BAN GIAM DOC (TIEP)

U
Ban Kim soát
Ong Hoàng Thanh Binh

TrnOng ban

Ba Trucmg Thj Thanh Nhung

Thành viên

I

Ong Nguyn Ngoc Ltring

Thành viên

•

Ba Lê Thj Kim Xuyn

Thành

Ba Nguyn Thj Bâo Châu

Thành viên

•

•
•

Ban Kiêm toán ni b
CAn cü Quyt djnh cOa H,i dng Quãn tn s6 72/QD-CNCL-HDQT ngày 27/04/2021 v vic thành Ip
Ban Kim toán ni b tn,rc thuc Hi dng Quân trj, gm cO các thành viên nhi.r sau:
H Thj Nam Phuoiig

•

TruOng Ban

B nhim tO ngày 01/05/2021

Ban Giám iMc

U
Ong Hu'nh TuAn Anh

Giám d6c

Ong Nguyn Anh Kit

Phó Giám dc

•

Ba H Thj Kim Phixcmg

Phó Giám dc

•

K toán trtrmg cüa Cong ty trong giai do?n hr ngày 0 1/01/2021 dn ngày 30/06/202 1 và dn ngày 1p Báo
cáo nay là Ba Vu Thj Nhu QuS'nh.

N

•
•

Di din pháp lut

•

Ngiräi di din theo pháp 1ut cüa Cong ty trong giai don t1r ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 và
dn th?ii dim 1p báo cáo nay là Ong Hu'nh Tun Anh.
cAC SII KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC K' ICE TOAN

•
•

Ban Giám d6c Cong ty khng djnh ring khong có sr kin nào phát sinh sau ngày kt thác k' k toán cO
ánh hixOng trong yu, yOu cu phái diu chinh hoc cong b trong Báo cáo tài chInh cho giai don hr ngày
01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 kern theo.

•

KIEM TOAN VIEN

•

Báo cáo tài chinh cho giai don hr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 kern theo duct soát xét bâi
COng ty TNHH Kim Toán và Tu Vn UHY - Chi nhánh tai Tp. H ChI Minh.
TRACH NHIM CUA BAN GIAM oOc

U
•

Ban Giám dc COng ty CO trách nhim 1p Báo cáo tài chInh cho giai do?n tir ngày 01/01/2021 dn ngày
30/06/202 1, phán ánh trung thrc và hcrp 1 tinh hInh tài chInh cOa Cong ty ti ngày 30/06/202 1 cüng nhix
kt qua hoat dng kinh doanh va tInh hinh Itru chuyn tin t cho giai doan hr ngày 01/01/2021 dn ngày
30/06/202 1. Trong vic Ip báo cáo tài chInh nay, Ban Giám dc duc yOu cu phâi:

U
U
5

3

a
a

CONG TY CO PHAN CAP NUC CHQ LO
97 Phm HUu ChI, ?htxông 12, Qun 5, Ip. H Chi Mirth

a

BAO CÁO CUA BAN GIAM BOC (TIEP)

a

TRACH NHIM CUA BAN ClAM DOC (TIEP)

a

•
•
•

a

•

•
a

•

Lra ch9n các chInh sách k toán thIch hçip và áp ding cac chInh sách do mOt cách nht quán;
Dua ra các phán doán và trOc tInh mtit each hcrp 1 và thin trQng;
Nêu r các nguyen t.c k toán thIch hçp có dtrcrc tuân thu hay khong, có nhUng áp diing sai 1ch trong
yu cn duçic cong b6 và giài thIch trong báo cáo tài chInh hay không;
Lp Báo cáo tài chinh trOn co sr hoat dng lien ti,ic trir tru0ng hcp không th cho rng Cong ty së tip
tuc hoat dng kinh doanh;
Thi& 1p va thrc hin h thng kim soát nOi b mOt each hu hiu nhm han ch rüi ro CO sai sot
trQng yu do gian 1n ho.c nhm 1n trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh.

a

Ban Giám dc Cong ty chju trách nhim dam bâo ring s sách k toán dtrcrc ghi chép mt each phi hqp
d phân ánh hp 1' tinh hInh tài chInh cüa Cong ty & bt k' th&i dim nào và dam bâo rng Báo cáo tài
chInh tuân thu các Chun mi,rc k toán Vit Nam, Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh
pháp 1' cO lien quan dn vic 1p va trinh bay báo cáo tài chInh. Ban Giám dc cUng chju trách nhiOm dam
báo an toàn cho tài san ciia Cong ty và vI 4y thijc hin các bin pháp thIch hp d ngän chn và phát hin
cac hành vi gian 1.n va sai pliam

a

Ban Giám d6c xac nhn r.ng Cong ty d tuân thu cac yéu cu nêu trên trong vic 1p Báo cáo tài chInh.

a

CAC CAM KET KHAC

•
a

a
a
a

Ban Giám d6c cam kt ring, Cong ty dã tuân thu viOc cong b6 thông tin theo quy dlnh tai Thông Ut s
96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cüa BO Tài chInh v vic cong b thông tin trën thj tru?Yng ch(rng
khoán; Nghj dinh s 155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phil quy djnh chi tit thi hành mOt s6
diu cüa L4t chirng khoán s6 54/2019/QHI4 và Thông tix s 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 cüa BO
Tài chinh huàng dn mQt s6 diu v quán trj cOng ty áp di,ing di vâi cong ty dai chüng.
PHE DUYT BAO CÁO TAI CHfNH

a
a

U
a

Ban Giám d6c phé duyt Báo cáo tài chInh dInh kern. Báo cáo tài chInh dä phán ánh trung thrc và hqp I
tinh hinh tài chinh cila Cong ty tai thOi dim 30/06/202 1, cüng nhix kt qua hoat dOng kinh doanh và cac
1ung hru chuyn tin t cho giai doan ffr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021, phü hçp vOi các Chun
mrc toán, Ch dO k toán doanh nghiOp Vit Nam và cac quy djnh pháp 1' có lien quan dn viêc 1p và
trinh bay Báo cáo tài chInh.
dai diên cho Ban Giám dc,

_-

U
a
a

U
•

Giám doc
Tp. iid ChIMinh, ngày 13 tháng 08 ndm 2021

a

U
a
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CONGTYTNHHKIEMTOANVATU'VANUHY

Sc: L/2021/UHYHCM-BCSX
BAO CAO SOAT XET
THÔNG TIN TAI CHINH GItJ'A NIEN DQ

•
KInh gá'i:
•
•
•

Quy C dông, Hôi dng Quãn tn và Ban Giám dc
Cong !y C phn Cp nrc Chçr Ló'n

Chüng tôi dä soát xét Báo cáo tài chInh gifla niOn dO kern theo cüa Cong ty C phAn CAp nuóc Ch Lan
(sau day gi tAt là "Cong ty") &rqc 1p ngày 13/08/2021, trInh bay ti'r trang 07 dn trang 44, bao gm
Bang can di k toán tai ngày 30/06/2021, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo Ltru chuyn
tin t cho kS' kA toán 06 thang kt thüc cüng ngày và Bàn thuyAt minh báo cáo tài chInh.
Trách nhiêm cüa Ban Giám d6c

•

Ban Giám d6c Cong ty chju trách nhim v vic 1p và trinh bay trung thrc và hop 1' báo cáo tài chInh
giüa niOn dO cüa Cong ty theo chuAn mrc k toán, chA dO k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh
pháp 1 cO lien quan dn vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh gi&a niên dO và chju trách nhiOm v kirn
soát nOi bO ma Ban Giám d6c xác dnh là cAn thit d darn bâo cho vic 1p va trInh bay báo cáo tài chinh
gifla niên dO không có sai sot trQng yu do gian ln hoc nhAm lAn.

•

Trách nhiêm cüa KiAm toán

•

Trách nhim cüa cháng tôi là thra ra kt Iun v Báo cáo tài chInh giOa niên dO da trOn kt qua soát xOt
cüa chüng tôi. Chüng tôi dã thirc hin cong viêc soát xét theo ChuAn mi.rc Vit Nam vA hçp dng djch vii
soát xét s6 2410 - Soát xét thông tin tài chInh gi&a niOn dO do kim toán viôn dOc 1p cüa don vj thic hin.

•
•

a

•
•
•

COng vic soát xét thông tin tài chInh giiia niên dO bao gm vic thirc hin các cuOc phông vAn, chü yAu là
phOng vAn nhung nguOi chju trách nhim vA các vAn dA tài chinh kA toán, và thrc hin thu tiic phân tIch va
các thu ti,ic soát xét khac. MOt cuOc soát xét v cci ban cO pham vi hçp hcm mOt cuOc kim toán dirçrc thi,rc
hin theo cac ChuAn mirc kim toán Vit Nam vâ do 4y không cho phép chüng tOi dat thrc svr darn bào
rAng chung tOi s nhn biAt &rc tAt cá các vAn d trong yu có th thrc phát hin trong mOt cuOc kim
toán. Theo d, chüng tôi không dim ra kiAn kim toán.

a

Kêt Juan cüa Kiêm toán viên
a

•
•
•

Can cü trén k& qua soát xét cüa chüng tôi, chUng tOi không thAy cO vAn d gI khin chiing tôi cho rAng
Báo cáo tài chInh gifla nién dO dInh kern không phán ánh trung thirc và hop l', trén các khIa cnh trong
yu tInh hinh tài chInh cüa Cong ty C6 phAn CAp nuâc Chq Lan t?i ngày 30/06/2021, cling nhi.r kAt qua
hot dng kinh doanh và tinh hinh luu chuyAn tiAn t cho kS' kA toán 06 tháng kAt thüc cirng ngày, phC hcip
vOi ChuAn mrc toán, Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan dAn
vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh gi0a niên dO.

a
a
a
a
a
Chi nhánh TP. HO Chi Minh: L4u 5, 146 Nguy4n Cong Tni,
•

PhuOng Nguyn Thai Binh, Quân 1 TP. HO Chi Minh, Viêt Nam.
DIn thoai: +84 28 3820 4899 * Fax: +84 28 3820 4909
ww.uhy.vn
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BAO CÁO SOAT XET
THÔNG TIN TA! CHINH GIU'A NIEN DQ (TIEP)
Vn d kliac
Báo cáo tâi chInh cho näm tai chInh kt thc ngày 3 1/12/2020 cUa Cong ty dä ducrc mOt doanh nghip
kim toán khac kim toán và dua ra kin chip nhân toàn phn v báo cáo tài chInh nay tai ngày
23/03/2021. Báo cáo tái chinh giüa niên dO cho giai doan tr ngày 01/01/2020 dEn ngáy 30/06/2020 cUa
Cong ty cüng dtrçc doanh nghip kim toán nay soát xét và thra ra kt 1un chip nh.n toàn phAn di vi
Báo cáo tái chInh nay ti ngày 12/08/2020.

LUONG NGO BAO TRAN
Phó Giám dc
Giay chrng nh?n DKI-IN kiem toan so 1828-2018-112-1
Thay mt và d1ii d4n cho
CONG TY TNHH KIEM TOAN vA nr VAN UHY — CHI NHANH TI TP.HCM
Tp. Ha ChI Minh, ngày 13 thang 08 nãm 2021

6

BAO CÁO TAJ CHINH
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 30/06/2021

CONG TY CO PHAN CAP NISOC CHQ LON
97 Pham HUu ChI, Phu&ng 12, Qun 5, TP.HCM

BANG CAN DOI ICE TOAN GICrA NIEN DO
Tqingày30 thang06nám2021
TA! sAN

Ma Thuyt
minh
S6

TAI SAN NGAN HAN
Tiên và các khoãn tirong throng tin
Tin

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

DAu tr tài chInh ngn han
Du ti.r nm git1 dn ngày dáo han
Các khoãn phãi thu ngn han
Phài thu ng&n han cUa khách hang
Trã truàc cho ngithi ban ngân han
Phái thu ngân han khác
Dir phông phái thu ngn han khó dôi
Hang tn kho
Hang thn kho
Tài san ngn han khác
Chi phi frâ trirâc ngn han
Thus GTGT thrcc khu tth

Tài san dài han khác
Chi phi trá tn.róc dài han

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

TONG TAI sAN

270

TA! sAN DAI
Các khoân phãi thu dài han
Phái thu dài han khac
Tâi san c6 djnh
Tài san c dnh hUu hInh
- Nguyen giá
- Giá trj hao mon 1u9 ke
Tài san c dnh vô hInh
- Nguyen giá
- Giá trj hao mOn 1u9 k
Tài san d& dang dâi han
Chi phi xây drng co ban dâ dang
Dâu tLr tii chInh dài han
Du tir gop vn vào dan vj khác

Tai 30/06/2021
VND

Tai 01/01/2021
VND

213.210.404.949
8.366.392.593
8.366.392.593
119.219.801.851
119.219.801.851
67.612.696.117
63.482.711.591
6.751.687.836
3.140.771.834
(5.762.475.144)
14.813.768.720
14.813.768.720
3.197.745.668
3.144.089.721
53.655.947

212.308.231.092
26.485.599.074
26.485.599.074
114.519.857.076
114.519.857.076
47.876.834.211
44.149.624.806
3.492.427.321
5 .0 13. 101.467
(4.778.319.383)
15.864.354.999
15.864.354.999
7.561.585.732
2.286.827.992
5.274.757.740

256.277.900.588

187.645.464.473
186.925.425.637
800.141.915.023
(613.216.489.386)
720.038.836
6.823.714.666
(6.103.675.830)
3.308.714.980
3.308.714.980
8.330.000
8.330.000
65.315.391.135
65.315.391.135

279.399.246.882
8.292.634
8.292.634
204.659.356.110
203.793.970.107
793.896.356.043
(590.102.385.936)
865.386.003
6.666.544.666
(5.801.158.663)
4.636.581.341
4.636.581.341
8.330.000
8.330.000
70.086.686.797
70.086.686.797

469.488.305.537

491.707.477.974

5
6

7
9
8
10
11

12

8
13

14

15
6

12

Các thuyt minh dInh kern là mç5t b(5 ph(in hçrp thành czia báo cáo nay
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BAO CÁO TA! CHiNH
tCr
01/01/2021
den 30/06/202 1
Cho giai doan

CONG TY cO PHAN CAP NUC CH1 LUN
97 Phm Hthi ChI, Phung 12, Qun 5, TP.HCM

BANG CAN DO! KE TOAN GItTA MEN DO (TIEP)
Taingày30tháng06nám 2021

NGUON VON
Nç1 PHAI TRA
NQ' ngn han
Phâi trã ngtr&i ban ngAn han
Nguâi muatrâtintruóc ngânhan
Thu và các khoãnphâi nQp Nhà rnràc
Phâi trã ngri lao dng
ChiphIphãitrángnhan
Pháitrângnhankhác
Vay và nçi thuê tài chInh ngn han
Qu5 khen thu&ng, phüc lçii

Nq di hn
Phãitrãdàihankhác
Vay va nq thuê tài chInh dài han
Thud thu nhp hon Iai phái trá

MA Thuyêt
minh
s

Ti 30/06/2021
VND

Ti 01/01/2021

257.857.568.407
212.178.822.382
96.223.320.43 1
9.158.765.322
14.500.013.856
13.888.406.197
28.186.629.487
28.443.972.412
12.524.026.283
9.253.688.394
45.678.746.025
6.104.665.566
39.278.250.330
295.830.129

266.401.398.836
215.857.108.031
130.724.031.035
17.139.942.616
14.099.174.000
22.870.974.366
6.804.085.758
9.480.615.292
7.993.845.921
6.744.439.043
50.544.290.805
6.178.371.814
44.299.870.692
66.048.299

211.630.737.130
211.630.737.130
130.000.000.000
130.000.000.000
63.849.723.527
17.781.013.603
4.197.897.591

225.306.079. 138
225.306.079. 138
130.000.000.000
130.000.000.000
63.849.723.527
31.456.355.611
3.500.913. 720

421b

13.583.116.012

27.955.441.891

440

469.488.305.537

491.707.477.974

300
310
311
312
313
314
315
319
320
322
330
337
338
341

400
410
411
Vngóp cüa chü si h1u
- Cphi1uphd thông có quyhz biu quyt 411a
418
Qu dâu tii pháttriên
Lqi nhunsau thus chraphânphi
421
421a
- LNST chua phdn phi liy kl den cui
nàm tnthc

VON CHIJ St% HUt
Vn chü s& hfiu

- LNSTchuaphánpMi Icj) nay

TONG NGUON VON

16
17
18
19
20
21

20
21
22
23

YND

Tp. H ChIMinh, ngày 13 tháng 08 nám 2021
Ngu'ôi 1p biêu

Kê toán tru&ng

)

NGUYEN TI!! KIM LOAN

VU Till NHU QUYNH

Các thuy& minh dInh kern là m(5t b5 phn hçp thành cia báo cáo nay
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p

BAO CÁO TAI CHINH
Cho giai don tr 01/01/2021 den 30/06/202 1

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHq LN
97 Phm Htiu ChI, Phuàng 12, Qun 5, TP.HCM

BAO CÁO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH GIA MEN DO
Cho giai doan t1 ngày 01/01/2021 dIn ngày 3 0/0 6/202 1

Ma Thuyt
minh
s

Clii tieu

Tir 01/01/2021
dn 30/06/202 1
VND

Tr 01/01/2020
dn 30/06/2020
VND

Doanh thu ban hang và cung cp djch vi

01

24

604.207.240.249

585.888.752.813

Các khoãn giám trir doanh thu

02

25

620.842.092

668.313.800

Doanh thu thun v ban hang và
cung cp djch vi

10

603.586.398.157

585.220.439.013

Giá v6n hang ban

11

547.675.678.207

534.833 .260.0 19

Lçi nhun gp v ban hang và cung cp
dlch vi
Doanh thu hoat dQng tài chInh

20

55.910.719.950

50.387.178.994

21

27

3.179.273.901

2.566.851.700

Chi phi tài chinh

22

28

1. 89 1.618. 142

1.569.670.875

Trong do: Chi phi lãi vay

23

1.891.618.142

1.569.670.875

Chi phi ban hang

25

29

13.986.000.761

11.442.411.949

Chi phi quân 1' doanh nghip

26

29

27.572.956.9 14

25.316.032.780

15.639.418.034

14.625.915.090

26

Loi nhuân thun tu hoat dng kinh doanh

30

Thu nhp khác

31

30

1.384.424.386

53.045.426

Chi phi khác

32

31

107.029.145

22.222.096

Loi nhuân khác

40

1.277.395.241

30.823.330

Tong lqi nhuân k toán triro'c thu

50

16.916.813.275

14.656.738.420

Chi phi thus TNDN hin hành

51

32

3. 103.915 .433

2.488.498.320

Chi phi thud TNDN hoãn 1i

52

33

229.78 1.830

291.240. 161

Lçri nhun sau thu thu nhp doanh nghip

60

13.583.116.012

11.876.999.939

Lãi co ban trên eli phiOu

70

34

1.045

575

Lãi suy giãm trên c phiu

71

35

1.045

575

Tp. Ho ChI Minh, ngày 13 thang 08 nOin 2021
Ngirô'i 1p biu

K toán tnthng

NGUYEN TH! KIM LOAN

VU Tm NW QUYNH

Các thuylt rn/nh dInh kern là rn(5t b5 ph2n hqp thành cza báo cáo nay

9
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a
40

BAO CÁO TA! CH!NH
Cho giai don tCr 01/01/2021 dn 30/06/2021

CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CH LON
97 Pham Htiu ChI, Phuing 12, Qu.n 5, TP.HCM

BAO CÁO LIYU CHUYEN TIEN TE GIU'A MEN ix)
(Theo phwong pháp gidn tie'p)
Cho giai doan tir ngày 01/01/2021 ä'ên ngày 3 0/06/202 1

Chitiêu

Liru chuyên tin tfr hoat dng kinh (loanh
LQ'i nhuân triro'c thu
Diêu chinh cho các khoãn
KhAu hao TSCD và BDSDT
Các khoân di,r phông
(LAi)/1 tr hoat dng du fir
Chi phi lãi vay
L9i nhumn kin/s doani: trw6c nhfrng thay ithi
von lu'u dng
Tang/giâm các khoân phãi thu

Tir 01/01/2021
dn 30/06/2021

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

VND

VND

01

16.916.813.275

14.656.738.420

02
03
05

23.416.620.617
984.155.761
(3.179.226.776)

22.566.560.910
2.423.072.736
(2.566.851.700)

06

1.891.618.142

1.569.670.875

08

40.029.981.019

38.649.191.241

09

(15.713.926.528)

(10.308.871.928)

10

(1.595.280.446)

Ma Thuyêt
minh
s

Tang/giâm hang tn kho
Tang/giâm các khoán phãi trã (Khong k lAi vay
phâi trâ, thu thu nhp doanh nghip phãi np)

11

1.057.543.262
(22.814.320.615)

TAng/giâm chi phi trã trithc
Tiën lãi vay dä trâ

12
14

3.914.033.933
(1.967.673.691)

(1. 146.94 1. 155)

Thu thu nhp doanh nghip dä nOp

15

2.875.228.430)

(2.630.851.787)

16

40.000.000
(9.189.208.669)

Tin thu khác tr hoat dng kinh doanh
Tin chi khác cho hoat dQng kinh doanli
Lwu chuyên ti..4n thun tfr hort e4ng kinh
doanh
Liru chuyn tin tir hoat .1ng i1u fir
Tin chi mua s&m, xây dirng TSCD và các tài
san dài han khác
Tin chi cho vay vâ mua các cong cii nq cüa
dcrnvjkhác

49.363.895.557

(1.6 16.032.356)

17
20

(7.518.799.719)

(4.890.954.775)
65.824.154.351

21

(8.797.135.426)

(12.881.458.666)

23

(119.219.801.851)

(91.200.140.684)

24

114.519.857.076

17.538.692.295

Tin thu hi cho vay, ban Iai các cong cii nçi
cOa dcrn vi khác
Tin thu lãi vay, c trc và lqi nhun dirgc chia
Liru chuyln tin thudn tfr hort d'3ng situ tsr

27

3.402.577.189

30

(10.094.503.012)

94 1.83 1.923
(85.601.075.132)

Liru chuyn tin tir hoat dng tãi chmnh
Tin thu tr di vay
Tin trã nq gôc vay

33
34

3.450.000.000
(3.941.440.000)

7.566.950.506
(2.769.440.000)

C tc, Iqi nhun dA trã cho chü sâ htu

36

(14.463.750)

(39.672.000)

40

(505.903.750)

4. 757.838.506

Lwu chuyên lien thun tfr hort dng tài chInh

Các thuyEt minh dInh kern là m5t bç5 phn hcxp thành cüa báo cáo nay

10

BAO CÁO TAI CHNH
Cho giai doan tr 01/01/2021 den 30/06/2021

CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LN
97 Pham H0u Chi, Phu?ing 12, Qun 5, TP.HCM

BAO CÁO Lilt CHUYEN TIEN TI GIU'A NIEN DO (TIEP)
(Theop/zwoizgphdp gián tiep)
A
Cho giai dogn 1u ngay 01/01/2021 den ngay 3 0/06/2021
Tfr 01/01/2021
dn 30/06/2021
VND
(18.119.206.481)

Tir 01/01/2020
dn 30/06/2020
VND
(15.019.082.275)

5

26.485.599.074

64.195.166.006

5

8.366.392.593

49.176.083.731

MA Thuyt
minh
s

Chitiêu

.A

Ltru chuyen hen thuan trong ky

50

Tin VA hrong throng tin du k3'
Anh huâng cCia thay di t' giA h6i doái quy d6i
ngoai t

60

Tin VA tirong throng tin cuôi k'

70

61

Tp. Hd Clii Minh, ngày 13 tháng 08 nãm 2021
Ngtrôi lap biu

K toán trwöng

CONG TY
CO PHAN
CA'P NUOC

CHi L5N
NGUYEN TI!! KIM LOAN

VU Till NilU Q1JNH

Các thuyit minh dInh kern là môt b(3 phn hcip thành cza baa cáo nay
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•
•

CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHQ LON

BAO CÁO TA!CH!NH
Cho giai doantr 01/01/2021 dn 30/06/202 1

97 Phm Hflu ChI, PhtrOng 12, Qu.n 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH
(Các thuyêt minh nay là bphin hcip thành và cdn duçxc dQc dng thai v&i Báo cáo tài chink)
1

oAc DIEM HOLT DQNG CUA DOANH NGHIP

1.1

HINH THUC sO HCJU VON
COng ty C ph.n Cp nuàc Chq Lón (sau day gpi gt là "Cong ty") là cong ty c phn, dUQC
thành Ip tr qua trinh c ph.n hóa Chi nhánh Cap nuàc Chci Lan thuc Tng Cong ty Cp
ni.rac Sài GOn TNHH MTV. Cong ty hoat dng theo GiAy chüng nh.n dãng k' doanh nghip s6
A
.
0304797806 do Si Ke hoach va Dau tu Thanh pho Ho Chi Minh cap ngay 16 thang 01 nam
2007. Trong qua trInh hoat dong, Cong ty d thrqc Sâ K hoach và Du tu Thành ph6 H ChI
Minh cp b sung các GiAy chlrng nhn dang k doanh nghip dang k thay di nhis sau:

•
.
•

I
GiAy chIrng nhn däng k doanh nghip dang k)2 thay di 1n thir nhAt ngày 02 tháng 06
näm 2008, chun y vic b sung mt s ngành ngh kinh doanh.

•
•

•

Giy cháng nhân dang k doanh nghip dng k thay di ln thu hai s 0304797806 ngày
16 tháng 05 näm 2012, chun y vic thay di ngi.r&i dai din theo pháp lut Ong Lê Trong
Hiu thay th Ong Ph?m Manh DIre.

•

•

Giy chlrng nhn däng k doanh nghip dang k thay di 1.n thIr ba s6 0304797806 ngày
18 tháng 05 nãm 2018, chun y vic thay di nguñ di din theo pháp lut Ong HuS'nh
Tu.n Anh thay th Ong Lê Trng Hiu.

•
a

•

Von diéu l theo Giây chlrng nhn däng k doanh nghip là 13 0.000.000.000 dông, thrc chia
thành 13.000.000 c6 phn, rnnh giá 10.000 dngfc phAn.

•

Cong ty có tri sa chInh tai so 97 Pham Hüu ChI, Phuing 12, Qun 5, Thành phô Ho ChI Minh.

•

C phiu elm Cong ty &rqc phép niêm yt tai S& Giao djch ChIrng khoán Thành ph H Chi Minh
theo Quyt djnh s6 223/2010/QD-SGDHCM ngày 20 tháng 10 näm 2010 cüa S& Giao djch ChIrng
khoan Thành ph H Chi Minh voi s krçmg 13.000.000 c phiu niém yt twmg 1mg
13 0.000.000.000 dng. Ngày 11 tháng 01 näm 2011, Cong ty dà chInh thIrc niém yt c phiu trên
thj tnr&ng chIrng khoán tai S& Giao djch ChIrng khoán Thành ph H ChI Minh vói ma c phiu là
CLW.

•
•
•

S6 lucng nhãn viên cüa Cong ty t?i ngày 30 tháng 06 näm 2021 là 461 ngi.rri (tai ngày 31
tháng 12 nãm 2020 là 459 ngirri).

•

I
•
•

1.2

LiNH VJ'C KINH DOANH
Linh vi,re kinh doanh cUa COng ty là djch vii va thi.rng mai.

1.3 HOIST DQNG SAN XUAT KINH DOANH

•

Hot dOng san xut kinh doanh cüa Cong ty theo GiAy chfrng nhn Dang k' doanh nghip bao
gm:

•

. Xây dijng cOng trinh k thu.t dan ding khác. Chi ti&: Xây di,rng cong trinh cp ntrót, tái
Ip mat di.rmg di vai cOng trinh chuyén ngành cp nuIrc;
• Di l, mOi giIri, du giá. Chi tit: di l k gIn hang hoa;
. Ban buôn may moe, thi& bj va ph,i tüng may khac. Chi tit: Mua bàn may mOc, thi& bj, 4t
ti.r ngânh cp nuIrc;

U

I
U
•
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BAO CÁO TA! CH!NH
CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON
Cho giai don t,r 01/01/2021 dn 30/06/2021
97 Phm Hitu ChI, PhrOrig 12, Qu.n 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH (TIEP)
('Các thuyêt minh nay là b phan hp thành và can dwç,c dQC ding thai vãi Báo cáo tài ch1nh)
1

DAC DIEM HOAT BONG CUA DOANH NGHIP (TIEP)

1.3

HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH (TIEP)
Ban buôn chuyên doanh khác chira duqc phân vào dâu. Chi tiêt: Cung rng, kinh doanh niióc
sach cho nhu cu tiOu dung - san xu.t (trOn da bàn dirge phân cong theo quyt djnh cüa
Tang Cong ty Cp nuàc Sài Gôn);
Hoat dng kin trüc va tir vn k thut có lien quan. Chi tit: Thit k xây drng cong trinh
ha tng k thut do thj; Lp dij an; Thm tra thit k; Giám sat thi cong xây dirng cong trinh
cp - thoát nithc;
Hoat dOng chuyên môn, khoa hQc và cong ngh khác chira dirge phân vào dâu. Chi tit:
Quãn l' phát frin h th6ng cp ntràc; lix vn xay drng cong trInh cp ni.râc - dan ding cong nghip (trir khâo sat xây di,rng, giám sat thi cong).

•

•

U

•

•
•

•

U
•

1.4 CHU K'c' SAN XUAT, KINH DOANH THÔNG THUUNG

1

Hoat dng kinh doanh chü yu cüa Cong ty là cung cp nuàc sach và dlch vi. Theo do, ehu k'
san xut kinh doanh thông thtr&ng cUa Cong ty là ngn ngày và quay vOng thirO'ng xuyên, lien
ti,ic nhiu lAn trong tháng.

•

U
U
U
U
U
I

1.5

Linh vrc kinh doanh chinh cUa Cong ty là cung cp niràc sach và djch vi,i. Yu t ehInh sách v
dn giá ti&n niróc, chinh sách khuyn khIch iru däi cüa dja phiro'ng và cüa nhà nuàc thay di
theo tung thi k' eó ânh hi.r&ng dang k dn kt qua hoat dung san xuAt kinh doanh cüa Cong ty.
1.5 CAU TRUC CUA DOANH NGHIP
Cong ty không có các Cong ty con, Cong ty lien doanh, liOn kt va các dcrn vi tlVc thuOc hch
toánphithuc.

•
•

-

DAC DIEM HOT BONG CUA DOANH NGHIP TRONG KY KE TOAN CO ANH HUONG
DEN BAO CÁO TA! CH!N}I

1.7 TUYEN BO yE iui NANG SO SANH THÔNG TIN TREN BAO CÁO TA! CH!NH

U
U

S 1iu so sánh trOn Bang Can di k toán là s lieu trên Báo cáo tài chInh cho nãm tài chInh kt
thñc ngày 31/12/2020 cüa Cong ty dA dirge kim toán. S 1iu so sánh trOn Báo cáo kt qua hoat
dng kinh doanh và Báo cáo luu chuyn tin t là s6 1iu trOn Báo cáo tài chInh cho giai don tir
ngày 01/01/2020 dn 3 0/06/2020 cüa Cong ty dã thrçrc soát xét.

U

Môt s6 chi tiêu so sánh dä dirge trinh bay Iai nhu dirge nêu tai thuyt minh s 34, 35 và 39 cüa
Thuyt minh Báo cáo tài chInh.
KY Kit TOAN, DaN '! TIEN T siY DUNG TRONG Mt TOAN

•

2

•

2.1 KY KE TOAN

U
U
•
•
•

I

KS' k toán näni cOa Cong ty bat dAu tfr ngày 01 thang 01 và kt thCic ngày 31 thang 12 näm
Duang ljch.
Báo cáo tài chInh nay duoc lap cho giai doan tr ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/202 1.
2.2 00N V! TIEN T stY DUNG TRONG KE TOAN
Don vi tin t sfr ding trong k toán là D.ng Via Nam (VND).
13
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BAO CÁO TA! CH!NH
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON
Cho giai don tir 01/01/2021 den 30/06/202 1
97 Phm HOu ChI, PhuOng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH TIEP)
(Các thuyét minh nay là bç5 phan h9p thành và cdn dwçc &QC ding th&i vâi Báo cáo tài chinh
3

CHUAN MIIC VACHE DQ KE TOAN AP DVNG

3.1

CHE DQ KE TOAN AP DIJNG

U

Cong ty ap dijng Che dO KO toán doanh nghip ban hành thea Thông ti.r 200/TI'-BTC ngày
22/12/2014 ("Thông tir 200") cüa BO Tài chInh và Thông tu 53/2016/TT-BTC ("Thông tir 53")
cüa BO lii ChInh ngày 2 1/03/2016 sCra di b sung mOt s6 diu cia Thông Tu 200.

•

3.2

TUYEN BO YE VIC TUAN THU CHUAN MVC ICE TOAN VA CHE oQ KE TOAN
Cong ty tuãn thu các ChuAn mi,rc và Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam hiOn hãnh va cac
quy djnh pháp 1' cO lien quan d Ip va trinh bay các Báo cáo tài chInh cho giai don tir ngày
01/01/2021 dnngày30/06/2021.

.
•
•

4

CAC CHfNH SACH KE TOAN CHU YEU

•

4.1

CO SO LP BAO CÁO TAI CH1II, VA THAY DO! TRONG CH!NH SACH KE TOAN vA
THUYET MINH

U
Baa cáo tài chInh duqc 1p trOn co sâ k toán dn tIch (tth các thông tin liOn quan dn các lung tin).
Các chInh sách k toán Cong ty sCr dicing d 1p Báo cáo tài chInh cho giai don tr ngày
01/01/2021 dn ngày 30/06/2021 duçrc áp ding nhAt quán vài các chInh sách dA dtrcyc ap dung
d 1p Báo cáo tài chInh cho giai doan tr ngày 01/01/2020 dn ngày 3 0/06/2020.

•
•

U

4.2

U

Vic Ip Báo cáo tài chInh tuân thu theo các Chun mtrc K toán Vit Nam yêu câu Ban Giám
dc phái có nhung uàc tInh và giâ djnh ânh hu&ng dn s liOu baa cáo v các cong nq, tài san và
viOc trinh bay cac khoàn cong nç và tài san tim tang tai ngày 1p Báo cáo tài chInh cüng nhix
các s liOu báo cáo v doanh thu và chi phi trong sut k' k toán. S lieu phát sinh thirc t có th
khác vâi các uàc tInh, giâ djnh dt ra.

•

U
•
•
•

U
U
•

UC TINH ICE TOAN

4.3

TIEN vA CAC IUOAN ThONG DITONG TIEN
Tin va cac khoân tuong duong tin baa gm tin mt tai qu, tin gcri ngân hang không k' han,
tin dang chuyn, tin gui ngãn hang có k' han gc không qua 03 thang có khã nang thanh
klioãn cao, cO kM nãng chuyn di a dang thành các khoán tin xác djnh và it rüi ro lien quan
dn viOc bin dOng giá tn chuyn ai cüa các khoãn nay.

4.4 CAC KHOAN DAU TU TAI

•

Cdc k/wan du tu' nm gifr elln ngày (Mo hzn

•

Khoàn du tu duc phán loai là nm giu dn ngày dáo han khi Cong ty có djnh và khã nãng
gi& dn ngày dáo han. Các khoân du tu nm giu an ngày dáo han baa gm: các khoán tin gii
ngân hang có k' han (baa gm cá cac i°ai tin phiu, k' phiu), trái phiu, c phiu mi däi bOn
phát hành bt buOc phâi mua li ti mOt thai dim nht djnh trong ttrong Iai và các khoàn cho
vay n&n giü dn ngày dao han voi mi,ic dIch thu Iài hang kS' và các khoãn du tir nrn gi& an
ngàydaohankhác.

U
•
•

U
U
•
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON
Cho
giai
don
tir
01/01/2021
dEn 30/06/2021
97 Pham Hitu Chi, Phing 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
('Các thuyêt minh n/ry là b phn hp thành và cdn thtQc dQc dng thai vái Báo cáo tài chInh)
4

CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (TIEP)

4.4

CAC KHOAN DAU TU' TA! CHINH (TIEP)

.
Các khoãn du 1w nm gifr dIn ngày dáo hzn (tiIp)
.
•
•

Các khoán du tu nm gi dEn ngày dáo han &rqc ghi nhn ban du theo giá g& bao gm giá
mua va các chi phi liOn quan dEn giao djch mua các khoân du tu. San khi nhn ban du, các
khoân du tu nay di.rçrc ghi nhn theo giá fri cO thE thu hi. Thu nhp lãi tir các khoán du ti.r
nm giü dEn ngày dáo han san ngày mua duqc ghi nh.n trOn Báo cáo kEt qua hoat dng kinh
doanh trOn ca sâ dir thu. Lãi duqc hi.rng truâc khi Cong ty nAm giü &rgc ghi giàm trir vao giá
gc tai th?'ti diEm mua.

a
a
a

Khi có cac b.ng ch(ing chic chin cho thy mt phn hoc toàn bO khoán Mu tir cO thE khOng
thu hi ducrc và s6 tEn that duqc xac djnh mOt each dáng tin cy thI tEn tht duc ghi nhn vao
chi phi tài chInh trong nAm và giám trr trrc tiEp giá trj Mu

a

Các khoán 1,i 1w vào dcn vi

a

Du tu vào cong c yEn cüa dan vj khác bao gEm các khoãn Mu tu cong ciii yEn nhung Cong ty
khOng cO quyEn kiEm soát, dEng kiEm soát hoe có ânh huOng dang kE dEi vó,i ben dirqc Mu

a
a
•
•

a
a

Các khoán Mu tu vào cong ci,i yEn cCia dan vj khac dtrc ghi nhn ban Mu theo giá gEe, bao
gEm giá mua hoc khoán gop yEn cong các chi phi trirc tiEp lien quan dEn hoat dng Mu tu. CE
trc va lcjri nhun ca cac kS' trithc khi khoân Mu ttr ducc mua duçc hch toán giàm giá trj
chinh khoãn Mu tu do. cE t(rc va 1ci nhuân cüa các k' sau khi khoán Mu tu ducrc mua dtrqc ghi
nhn doanh thu. cE trc duqc nhn bang cE phiEu chi thrc theo dOi sE kr9ng cE phiEu tang thOrn,
không ghi nhn giá frj cE phiEu nhn dirge.
4.5 CAC KHOAN P11k! THU

a

Các khoãn phái thu dugc trInh bay theo giá trj ghi sE trr di khoàn dir phOng phâi thu khó dOi.

a

Vic phân loai cac khoán phái thu là phái thu khách hang và phâi thu khác drcie thirc hin theo
nguyOn tac san:

•
•

•
•

Phái thu cüa khách hang phán ánh cac khoãn phãi thu mang tInh chEt thuang mai phát sinh
tir giao djch có tInh cMt mua - ban gi&a Cong ty và ngu'Oi mua là don vj dc Ip vOi dy.
Phâi thu khác phân ánh cac khoãn phãi thu không có tInh thucing mai, không lien quan dEn
giao dich mua - ban.

a
Dir phOng phài thu khó dOi dirge 1p cho tirng khoãn ng phâi thu khO dOi can c(r vào tuEi ng qua
han cOa cac khoãn nçc hoc di,r kiEn mic tEn thEt có thE xáy ra, ciii thE nhi.r sau:

a

DOi vài ncr phãi thu qua h?n thanh toán:

a
a

•

•

•
•

•

30% giá trl dEi vi khoân ncr phài thu qua han tir 6 thang dEn duOi 1 näm.
50% giá tTj dEi vài khoán ncr phái thu qua han tir I näm dEn du&i 2 nãm.
70% giá tn d6i vOi khoán ng phái thu qua han t1r 2 näm dEn duai 3 nãrn.
100% giá trj dEi vài khoàn ng phâi thu qua han tir 3 nãm trâ iOn.
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4.5

CAC KHOAN PHAI THU (TIEP)

U
•
•

•
•
•

S
•

Di vâi nq phái thu chLra qua han thanh toán nhung khó có khã nang thu hi: can ci vào dir kin
mrc thn tht d Ip dr phOng.
.5

.

Sr tang hoc giam khoân di,r phOng phai thu kho doi can phài trIch 1p tal ngay kët thüc ky ké
toán thrçic hach toãn vào chi phi quân I' doanh nghip trong kS'.
.

.

4.6 HANG TON KHO
Hang tn kho &rcYc xac djnh tren ccr s& giá thp hon giUa giá gc và giá trj thuAn có th thi,rc
hin dirqc. Giá gc hang tn kho bao gm chi phi mua chi phi ch bik và các chi phi lien quan
tflrc tip khac phát sinh d có thxçic hang t6n kho a dja dim và trang thai hién tai. Giá tr thuân
cO th thi,rc hin chrcic là giá ban ithc tinh cüa hang tn kho trong kS' san xut kinh doanh binh
thi.r&ng tth chi phi i.râc tInh d hoàn thành san pMm và chi phi ixàc tinh cho vic tiêu thi chüng.

•

•
•

•
•
•
•

1
•
•

S

Giá hang xuât kho dtrçxc tInh theo phtrcmg pháp bInh quân gia quyén. Hang ton kho dtrçic hach
toán theo phi.rong pháp ké khai thuOng xuyên.
Dir phOng giãm gi hang tn kho (nu co) cUa Cong ty di.rc trIch l.p khi có nhttng bang chlrng
tin cy v si,r suy giãm cüa giá trj thun có th thrc hin &rcc so vài giá gc cüa hang tn kho.
Giá tn thuan có th thrc hin thrqc xác djnh b&ng giá ban irac tInh tth các chi phi d hoàn thành
cang chi phi tip thj, ban hang và phân ph6i phát sinh. Sr tang hoc giant khoân dr phOng giâm
giá hang tn kho cn phâi trich 1p tai ngày kt thüc kS' k toán dtrcc hach toán vào giá v6n hang
ban trong ks'.
4.7 TA! SAN CO D!NH VA HAO MON
Tài san c6 djnh ducc phân ánh theo nguyen giá va hao mOn luy k.
Nguyen giá tài san c djnh g6m giá mua và toàn b các chi phi liOn quan trc tip dn vic &ra
tài san vào trng thai san sang sfr dicing. Các chi phi phát sinh sau ghi nhn ban Mu chi dugc ghi
tang nguyen giá tài san c djnh nu cac chi phi nay chac ch&n lam tang lqi ich kinh tE trong
t.rong lai do sIr ding tài san do. Các chi phi phát sinh không thOa man diu kin trOn &rçlc ghi
nhân là chi phi san xut, kinh doanh trong ks'.

I
I
•
•

•

Di vâi cac tài san c6 djnh dà &ra vao sIr di,ing nhi.rng chtra có quyt toán chInh thlrc Se dtrcc
tam ghi tang nguyen giá va trich khu hao, khi có quyt toán chInh th(rc së diu chinh lai nguyen
giá và khâu hao tircmg 1mg.
Khi tài san c8 djnh &rqc ban hay thanh 1, nguyen giá và giá frj hao mOn lily k dtrqc xóa s vâ
lãi, 1 phát sinh do thanh l di.rçic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong kS'.
Tài san c6 djnh h hInh cluqc khu hao theo phi.rcmg pháp di.r&ng thang, can cIr vao thai gian
h&u di,tng uón tinh cIra tài
Thai gian khAu hao cüa tái san nhu' sati:

I
I
•
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4.7

TA! SAN CO D!NH VA HAO MON çrIEP)
Loi tài san
Nhà cira, v.t kin trác
May móc thit bj
Phuong tin 4n tài truyn dn
Thit bj, dung ciii quàn 1

•
•

ThOi gian khu hao (näm)
50
03 - 07
03 - 10
03 - 05

Tài san c djnh vO hinh cOa Cong ty là phn mm may tInh dixqc khu hao theo phi.rong pháp
thr0ng thng, th&i gian s ding uàc tInh là 02 - 03 näm.
•

4.8 CHI PHI XAY DUNG C0 BAN DO DANG
Chi phi xây dmg co bàn d dang bao gm các tài san là các thit bj dang trong qua trinh du ti.r
mua sm va lAp dat, chixa dua vào sfr dung, các cong trmnh xây dmg co bàn dang trong qua trInh
xay dumg chi.ra &r9C nghim thu và dira vào sCr duingtai thai diem khóa so 1p Báo cáo tài chInh.
Các tài san nay &rqc hi nhn theo giá gOc. Giá gôc nay bao gOm: chi phi hang hóa, dich vui
phái trã cho cac nhà thâu, ngtrii cung cap, chi phi lAi vay có lien quan trong giai doan dâu tu Va
cac chi phi hcrp 1' khac lien quan trtjc tiêp dn vic hjnh thành tài san sau nay. Viêc tinh khâu
hao cüa các tài san nay duqc áp dung ging nhu vâi các tài san khác, bat dâu tir khi tài san a vao
trang thai san sang sir dung.

U
U
U
I
U
4.9

U
U
U
U
U
U
•
•
i
•
•

U

CHI PHI IRA TRU'OC
Chi phi trà tnràc bao g6m cac chi phi trá tnrâc ngAn han hoc chi phi trà trixOt dài han là nhctng chi
phi thijc t dA phát sinh nhung Cd lien quan dn kt qua hoat dng kinh doanh cüa nhiu k' k toan.
Chi phi Ira tnxóc ngAn han bao g6m chi phi cong ci duing cu, bào him nhãn th và các chi phi ch
phãn b ngn han khác. Các chi phi nay &rcrc phan b vào Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh
cüa COng ty tr 03 thang dn 12 tháng.
Chi phi trà trithc dài han bao g6m chi phi cOng ci,i ding cul, chi phi sfra cha và các chi phi ch
phân b dài han khác. Các chi phi nay duqc phân b vào Báo cáo Kt qua hoat dng kinh doanh
cüa Cong ty trong th&i gian tfr trén 12 thang dn 36 tháng, riêng chi phi gAn dng h ntrâc và
thay dng h nuâc djnh k' thrgc phân b trong vOng tir 01 näm dn 05

4.10 NQ PHAI TRA VA CHI PH! PHAI TRA
Các khoân ncr phâi trâ và chi phi phái trã duc ghi nhn cho s6 tin phâi trá trong thong Iai lien
quan dn hang hóa va djch vii dâ nhn di.rçrc. Chi phi phái trã thrqc ghi nhn dura trén các uàc
tinh hçp 1' v s tin phái
Vic phân loai các khoàn phài trà là phâi trà ngithi ban, chi phi phâi trã và phâi tri khác thrgc
thi.rc hin theo nguyen tAc sau:
•

•
•

U
U
•

•

•

Phái trá ngixai ban phàn ánh các khoán phâi trâ mang tInh cht thirong mai phát sinh tir giao
djch mua hang hda, djeh vu, tài san va nguOi ban là don vj dOe 1p vai Cong ty.
Chi phi phài trã phãn ánh các khoán phái trã cho hang hóa, djch vu dA nhn ducrc tir ngi.r&i
ban hoc dä cung cAp cho ngtrOi mua nhi.rng chira chi trã do ch.ra CO hOa don hoãc chira dCi
h so, tãi lieu kê toán va cac khoàn phái trã cho ngithi lao dng v tin luong nghi phép, các
khoán chi phi san xuAt, kinh doanh phâi trIch trithc.
Phài trá khác phán ánh các khoân phâi trà khOng có tinh thirong mgi, không lien quan dn
giao djch mua, ban, cung cAp hang hOa djch vul.
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CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (TIEP)

4.11 VONCHUSOHIXIJ
Von dâu tix chü sâ htu dtrçic ghi nhn theo so vOn thijc gop cüa chü so hitu.
Lçi nhuân sau thu chua phân phM là s6 lçii nhun tir các hoat dOng cüa doanh nghip sau khi trr
(-) các khoân diu chinh do áp ding hi t6 thay di chInh sách k toán và diu chinh hi t6 sai
sot trQng yk cüa các kS' trir6c.
Lçri nhun sau thus chixa phân phi cO th dtrcic chia cho các nhà du tir dira trên t5 i gop vn
sau khi thrçtc Dai hOi dng c6 dông thông qua và sau khi da trIch 1p các qu theo Diu 1 COng
ty và cac quy djnh cüa pháp 1ut Vit
4.12 GHI N1LLN DOANH THU, CHI PHI
Doanh thu &rçic xác djnh khi Cong ty có khâ näng nhn duçc các Lçii Ich kinh th cO th xác djnh
mit cách chic chn. Doanh thu thun dirge xác dinh theo giá trj hgp 1' cüa các khoán dA thu
hoc s thu dirge sau khi ttir cac khoãn chit khu thirctng mai, giãm giá hang ban, hang ban bj
trã Iai. Dng thOi doanh thu dirge ghi nhân khi thoã mAn các diu kiên

I

Doanhthubánhàng
•
•
•

U

Doanh thu ban hang dirge ghi nhân khi d.ng thi thOa mAn các diu kin sau:
- Phn IOn rñi ro và lc i Ich g&n 1in vOi quyn sO hiiu san phm hoc hang hóa dA dirge
chuyn giao cho ngirOi
Cong ty không con nm giO quyn quãn i hang hóa nhu ngirOi sO httu hang hóa hoc quyn
kim soát hang hóa;
Doanh thu dirge xác djnh tuang di chic chin;
- COng ty dA thu dugc hoc së thu dirge Içii Ich kinh t tir giao djch ban hang;
- Xác djnh dirge chi phi lien quan dn giao djch ban hang.

•

Doanh thu cuna cp dich vu

U

* DJi vôi djch v dóng mô ,uthc, bm mô chI, gtn mói, thay dfri thng hE nwóc cho khách U:
Cong ty ghi nhn doanh thu vào th&i dim khách hang dóng tin phi d Cong ty thijc hin các
djch vl,i nêu trén, không phi thue vao thi dim Cong ty dA thi,rc hin xong djch viii.

U
•

•
•

U

* D61 vó1 các djch vy can 4zi, doanh thu di,rc ghi nhOn khi dung thô'i thôa man các diu kiin:
- Doanh thu &rqc xác djnh tirong di chAc chAn;
- Co khà nAng thu dirge Igi ich kinh M tir giao djch cung cp djch vii do;
- Xác djnh dugc phn cOng vic dA hoàn thành vào ngày l.p Báo cáo;
Xác djnh dirge chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp
djehviidO.
Khi kt qua cOa mt giao djch v cung cp djeh vi không th xác djnh dircc chic chin thi doanh
thu dirge ghi nhãn tirang Ong vOi chi phi dA ghi nhân và có th thu hi.
Doanh thu hoat dôni tài chInh

1
•

LAi tin gOi dirçic ghi nhn trén c sO dn tIch, dirge xác djnh trOn s dir các tài khoân tin gCri va
lAi suit áp di,ing cho tirng th&i kS'. LAi tir các khoán du tir dirge ghi nhn khi Cong ty có quyn
nhn khoán lAi.

I
•
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CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU (TIEP)

a

4.12 GHI NH4N DOANH THU, CHI PH! (TIEP)

S
Clii phi hoat dông san

kinh doanh Va giá von

Chi phi &rcYc ghi nhn theo nguyen tc thn trQng, dtro'c tp hcip theo thirc M phát sinh, phu hçp
vài doanh thu và ding k' k toán.

a

4.13 THUE vA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NuUc
Thus thu nhp doanh nghip th hin tng giá tn cUa s6 thu phâi trà hin tai và s6 thu hoân lai.
a

Chi phi thug thu nhp doanh nghip hin hành disçic tInh dira trén thu nhp chiu thu trong kS'.
Thu nhp chju thug khác vi Iqi nhuân thun thTQC trInh bay trén Báo cáo K& qua hoat dng
kinh doanh vi không bao gm các khoàn thu nhp hay chi phi tInh thus hoc duc khu trr trong
các k' khác (bao gm câ 1 mang sang, nu co) và ngoài ra không bao gm các chi tiêu không
chju thu hoc không duqc khu

S
U
a

Theo BiOn bàn kt 1un thanh tra thud s6 1757/KL-CT ngày 14 thang 12 näm 2015, tir k'
thus näm 2009, Cong ty së &rçic ap d,ing tru dãi thus thu nhp doanh nghip theo quy dinh tai
Thông tu 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 näm 2008 cüa BO Tài chinh eho thai gian cOn Ii.
Do dn ht k5' tInh thus näm 2008, Cong ty dã ht thxi gian min thu theo Thông tir s
134/2007/TT-BTC nOn mire iru dai Cong ty dtrcrc hithng cu th nhu sau: Thu suAt 10% tü näm
2009 dn näm 2021; giâm 50% s thus thu nhp doanh nghip phái np trong 9 näm tInh tr näm
2009. KS' nay Cong ty dA ht chrqc hithng i.ru dAi giãm 50% s6 thus thu nhp doanh nghip.

•
a

I
•
a

Di vài khoân thu nhp thuc lTnh vrc kinh doanh thông thithng, linh vi,re hoat d*ng tài chInh,
thu nhâp khac thrqc ap d%lng vói mirc thus suit thông thuOng là 20%.

a

Vic xac djnh thu thu nhp cCa COng ty can cir vào các quy djnh hin hành v thus. Tuy nhiOn,
nhtmg quy djnh nay thay d6i theo ti'rng thii k5' và vic xác djnh sau ci1ng v thug thu nhp doanh
nghip tu5' thuc vâo kt qua kim tra cüa c quan thud Co thm quyn.

$

S

Các Ioai thu khác dirçic áp ding theo các luât thus hin hành tai Vit Nam.
4.14

$
•

BAO CÁO BQ PHiN
B phn theo lTnh vvc kinh doanh là mt hO phn Co th phân bit duçrc, tham gia vào qua trInh
san xut hoc cung c.p san phm, djch vu riêng 10, mOt nhóm cac san ph.m hoc cac djch vi,i có
lien quan ma bO phn nay Co rCi ro và igi Ich kinh t khác vi các bO phn kinh doanh khác.
Theo dO, hot dng theo 1mb vijc cüa Cong ty gm: cung cp ntr&c sach và cung cp các djch vii

•

•
$
$

bàn bO hoat dong cCa Cong ty din ra trong lAnh th6 Vit Nam. Theo do, khOng CO s,r khac bit
v hot dng kinh doanh cüa Cong ty theo khu vijc dja IS'.
Báo cáo bO phn bao gm các khoàn mic phân bt trirc tip cho mOt bO phn ciing nhix cac bO
phan duçrc phân chia theo mOt c sâ hçrp IS'.

I
U
•
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4.15 BEN LIEN QUAN
Các ben duqc coi là lien quan nu mt ben Co khà nAng kim scat hoc cO ánh hithng dáng k
d6i vài ben kia trong vic ra quyt djnh các chInh sách tài chInh và hoat dng. Ben lien quan bao
gom:
Nh0ng doanh nghiêp cO quyn kim scat, hoc bj kim soát trrc tip hoc gián tip thông
qua môt hoc nhiu ben trung gian, hoc duài quyn bj kim soát chung vó'i Cong ty gm
Cong ty m, các cong ty con cüng tp doàn, các ben liOn doanh, cci s kinh doanh dng kim
soát, các cong ty liOn kt.
•

Các cá nhân có quyn tri,rc tip hoc gián tip biu quyt ô các doanh nghip báo cáo dn
dn cO ánh hrông dáng k tói doanh nghip nay, các nhân viOn quán l2 chü ch6t có quyn
va trách nhim v vic 1p k hoach, quân l và kim soát các hot dng cüa Cong ty k cá
cac thành viOn mt thit trong gia dinh cüa các Ca nhân nay.

•

Các doanh nghip do các cá nhân drcrc nOu trOn nm trrc tip hoc gián tip quyn biu
quyt hoc ngrii do có th cO ánh huàng dáng k tài doanh nghip.

Theo do, Ben lien quan cüa Cong ty là Tng Cong ty CAp ntràc Sài GOn, các Cong ty trirc thuOc
T6ng Cong ty, các Cong ty con, Cong ty liOn kt do Tng Cong ty dAu tix và chi phi, các thành
vien Hi dng Quán trj, Ban Giám dc cüa Cong ty va Các c dOng nm gi0 s li.rqng c phiu
dáng k&
5.

TIEN VA CAC KHOAN TU'ONG IMIONG TIEN
Tai 30/06/2021
YND

Tai 01/01/2021
YND

Tinmt
Tin gri ngân hang

9.105.251
8.357.287.342

3.768.754
26.48 1.830.320

Cong

8.366.392.593

26.485.599.074
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LO1
97 Ph.m Hthi ChI, Phng 12, Qun 5, TP.HCM
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(Các thuye't minh nay là bç5 phmn hcrp thành và cdn dztcrc dQC dng thai v&i Báo cáo tài chIn/i)
6.

DAU TI! TA! CH!NH
Ti 30/06/202 1
Giá tij ghi s
Giá gc
VND
VND

Ti 01/01/2021
Giá tij ghi s
Giá gc
VND
VND

119.219.801.851

119.219.801.851

114.519.857.076 114.519.857.076

Ngimn hçzn

119.219.801.851

119.219801. 851

114.519.857.076 114.519.857.076

Ti ngi'ri cok i han (*)

119.219.801.851
103.542.228.691
15.677.573.160

119.219.801.851
103.542.228.691
15.677.573.160

114.519.857.076 114.519.857.076
85.811.250.116 85.811.250.116
28.708.606.960 28.708.606.960

Du tir näm gifr dn ngày dáo hn

- Ngan hang TMP Sài Gôn
- Ngdn hang Nong nghiêp và Phát
trkn Nong thôn Viêt Nam
Dài han

(*) Là các khoàn tin gfri cO k' hn gc 6 tháng t?i Ngân hang TMCP Sài GOn vói lãi suit 5,60%/nArn và tai Ngân hang Nông nghip Va Phát triên Nông
thôn Vit Nam v0i lAi sut ffr 3,7%/näm c1n 3,9%/näm.
Ti 01/01/2021
Ti 30/06/202 1
GIã tij hçp 13
Dir phOng
Giág&
Giã tij hop 1
Giágc DirphOng
VND VND VND VND VND VND
A

8.330.000

8.330.000

8.330.000

8.330.000

fEu Lw vào don vi khác

& 330.000

& 330.000

8.330.000

8.330.000

NH TMCP Sài GOn Cong thuGng (**)

8.330.000

8.330.000

8.330.000

8.330.000

Dan tir gop von vao don vi kliac

(**) Là khoán dAu tir gop vn vao Ngan hang TMCP Sài GOn Cong thirang vi s Iuqng c ph.n sâ hUu tai ngày 30/06/202 1 là 941 Co phân.
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CONG TY CO PHAN CAP NUC CHQ LON
97 Pham Hilu ChI, Phung 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP)
(Các 1huyt minh nay là bç phn hcip thành và cdn dttcic dc dng th3i vol Báo cáo tat chinh)
7.

U U NU I U U N
BAO CAO TA! CHINH
Cho giai don tr 01/01/2021 dAn 30/06/2021

PHAI THU KHACH HANG

Tai 30/06/2021
Dir phông
Giátri
VN1
YND
Phãi thu cüa khách hang ngn han

63.482.711.591

- Tang Cong ty Cp ni.râc Sài Gàn
- Các khách hang lith quan dn djch vi,i cung cAp nuàc
khác
- Các khách hang lien quan dn djch

3.177.961.101
59.993.635.256
311.115.234

Tai 01/01/2021
Dir phông
Giá trj
VND
VND

(5.762.475.144)

44.149.624.806

(4.778.319.383)

(5.677.429.239)
(85.045.905)

12.316.959.482
31.550.380.342
282.284.982

(4.778.319.383)

Phãi thu cüa khách hang dài han

8.

Phãi thu cila khách hang là ben lien quan

3.177.961.101

12.316.959.482

- T6ng Cong ty CAp nuOc Sài Gôn

3.177.961. 101

12.316.959.482

PHAI THU KHAC
Tal 30/06/2021
Dir phông
Giátij
VND
VND
NgAn han

3.140.771.834

- Tam irng
- Phãi thu vA khoãn cho mucm 4t tir
- Dir thu lãi tiAn giri có k' han
- Phãi thu khác

27.000.000
1. 158.013 .996
1.955.757.838

Tai 01/01/2021
DiyphOng
Giát
VND
YND
5.013.101.467

2.575.112.457
2. 179.061. 126
258.927.884

Dài han

8.292.634

- K qu5 k,2 cuqc dài han

8.292.634

Cing

3.140.771.834

5.021.394.101

a.

9.

TRA TRU'OC Cl-b

BAO CAO TA! CHINH
Cho giai doan tr 0 1/01/2021 dn 30/06/202 1

NGUfl BAN
Tai 30/06/202 1
DiphOng
Giátn
YND
VND
6.751.687.836
2.750.592.784
534.837.377
391.328.584
465.275.343
685.924.137
542.425.138
111.342.205
1.269.962.268

Trà triroc cho ngu'M ban ngn han
- Cong ty C phn Xây drng S 5
- Cong ty TNHH San xut và Xây dijng Nhân ViGt
- CôngtyTNHHXD HngDäng
- COng ty TNHH Bâo Phi Nam
- Cong ty TNHE-I Hãi Hoàng DLrang
- Cong ty TNHH MTV CN Dng Tam Dng Tién
- Cong ty C phn TVXD Cp ntràc
- Ira trithc cho ngui ban ngn han khác
Trã trtrc cho nguO'i ban dài han
Trã trtró'c cho ngirOi ban là ben lien quan
- Cong ty C phn TVXD Cp nithc

10.

I.

auaauuawaa.i

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ L014
97 Pham Hthi ChI, Phng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP)
(Các thuyt minh nay là bç5 phan hçip thành và cdn du-çrc a'QC &ng th&i v&i Báo cáo tài chInh)

Tai 01/01/2021
DiphOng
Giátij
VND
VND
3.492.427.321

534.837.377
391.328.584
465.275.344
685.924.137
542.425. 138
65.430.760
807.205.981
65.430.760
65.430.760

111.342.205
111.342.205

NQXAU
Tai 30/06/202 1
Di phOng
Giá gc

Khoãn phãi thu khách hang dài han qua
han thanh toán hoc chira qua han nhi.rng
khó có khã näng thu hi
- Các khách hang lien quan dn djch vy
cung cap nuác
-CôngtyCPDT&XDHUDJ
- Lien danh HUD-COWAELMJC
Cong

Giá gôc

Ti 01/01/2021
Thy phOng

YND
6.996.398.340

VND
(4.778.319.383)

Giá tn có th
thu hoi
VND
2.218.078.957

(4.778.319.383)

2.133.033.052

(4.778.319.383)

36.226.000
48.819.905
2.218.078.957

VND
7.485 .6 12.6 17

VND
(5.762.475.144)

Giã trj có th
thu hoi
VND
1.723.137.473

7.400.566.712

(5.677.429.239)

1.723.137.473

6.911.352.435

36.226.000
48.819.905
7.485.612.617

(3 6.226. 000)
'48.819.905)
(5.762.475.144)

1.723.137.473

36.226.000
48.819.905
6.996.398.340
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BAO CAOTAI CHINH
Cho giai doan ti 01/01/2021 den 30/06/2021

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHq WN
97 Phm Hihi Chi, Phng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH (TIEP)
(Các thuyét mmli nay là b(5 phçn hçp thành và cdn dwqc dQc dng thai vái Báo cáo tài chInh)
11.

HANGTONKHO
Tal 30/06/2021
Dir phông
Giá gc
VND
VND

12.

Tal 01/01/2021
Dir phông
Giãgc
VND
VND

Nguyen 1iu, 4t lieu

14.813.768.720

15.864.354.999

Cong

14.813.768.720

15.864.354.999

CHIPH!TRATRUOC
Tii 30/06/2021
VND

Tai 01/01/2021
YND

Ngn hin

3.144.089.721

2.286.827.992

- Cong cii diing cii
- Bão him nhân th cho nhân viên
- Chi phi djch vii khác

364. 132.72 1
2.759.200.000
20.757.000

453.799.992
1.750.000.000
83.028.000

Dài han

65.315.391.135

70.086.686.797

- Congcdingcii
- Chi phI sira chia van phông
- Gn dng h nuàc theo Nghj djnh 117
- Thay ding h rnrâc
- Chi phI cal tao ng milc, thay dng h din tir, ding hs tng phic vii cMng thAt thoát nuàc

1.990.673.680
328.250.736
11.948. 153 .461
42.898.276.419
8.150.036.839

2.3 55 .887.940
578.094.064
16.635 .4 17.9 17
41.833.329.689
8.683.957.187

Cong

68.459.480.856

72.373.514.789
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BAO CAO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP NUC CH LN
Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 30/06/202 1

97 Phm HOii ChI, Phr?ing 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP)
(Các thuyit minh nay là bç5phn hqp thành và cdn dwqc dQc ddng th&i v61 Báo cáo tài chmnh)

13.

TA! SAN CO D!NI-1 HUU HINH
Nhà cfra
vt kiên trüc
YND

Thit b
Phuong tin
My móc
di.ing
cii
quãn 19
vn
tãi,
truyn
dan
thit bi
VND
VND
VND

Cong
VND

NGUYEN GIA
T31 01/01/2021

29.216.148.586

5. 134.521.315

740.454.481.427

19.091.204.715

793. 896.356. 043

384.196.720

1.331.815.364
(28.856.024)

416.593.499

4.141.809.421
2.132.605.583
(28.856.024)

29.216.148.586

5.518.718.035

745.899.250.188

19.507.798.214

800.141.915.023

(2.915.669.702)

(1.517.685.367)

(292.765.242)

(78 1.469.558)

(3.208.434.944)

(2.299.154.925)

Ti 01/01/2021

26.300.478.884

3.616.835.948

171.301.192.451

2.575.462.824

203.793.970.107

Ti 30/06/2021

26.007.713.642

3.219.563.110

155.377.875.024

2.320.273.861

186.925.425.637

- Du tix XDCB hoàn thành
- Mua trong k'
- Giám theo quyt toán
Tai 30/06/202 1

4.141.809.421

HAO MON LUY KE

Ti 01/01/2021
- KhAu hao trong k'
Ti 30/06/2021

(569.153.288.976) (16.515.741.891) (590.102.385.936)
(21.368.086.188)

(671.782.462)

(23.114.103.450)

(590.521.375.164) (17.187.524.353) (613.216.489.386)

GIA Till CON L41

Nguyen giá tài san c djnh httu hinh ht khu hao nhung vn con scr di,ing tai ngày 30/06/202 1 là 380.377.404.949 dông.
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BAO CÁO TA! CH!NH
CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHI LON
Cho
giai
don
tr
01/01/2021
den 30/06/2021
97 Pham Hüu ChI, Phräng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINE BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyét minh nay là b5 phn hçrp thành và cdn dc dQC ddng thai vái Báo cáo tài chmnh)
14.

TA! SAN CO D!NH vO HINH

$

Phn mém
may vi tinh
VND

Cong

6.666.544.666

6.666.544.666

157.170.000

157.170.000

6.823.714.666

6.823.714.666

(5.801.158.663)

(5.801.158.663)

(302.517.167)

(302.517.167)

(6.103.675.830)

(6.103.675.830)

Tai 01/01/2021

865.386.003

865.386.003

Tai 30/06/2021

720.038.836

720.038.836

S
a
a

NGUYEN GIA
Ti 01/01/2021
-Muatrongk

5

VND

Ti 30/06/2021
GIA TRE HAO MON
Tai 01/01/2021

a

- KMu hao trong k'

•

Ti3O/06/2021

5

GIATR!CONL?d

a
a
•

Nguyen giá tài san c6 djnh vô hInh ht khu hao nhirng vn con scr diing tai ngày 30/06/202 1 là
5.074.186.666 dOng.
15. CHI PHf Ay DUNG CCI BAN DO DANG

U
a
.

a
a

Ti 30/06/2021
VND

Tai 01/01/2021
VND

579.956.842

579.956.842
695.022.280
1.674.337.290
7.004.108
1.680.260.821

- Cong trinh di dri &rOng 6ng
- COng trInh chng tht thoát nixâc
- COngtrInhcãit?o ngmic
-CongtrInhdAutirngcái
- CôngtrInh pháttrin mangltrâi
- Si:ra chUa phOng CSKH va quAy tip khách hang

1.760.884.736
917.873.402
50.000.000

Cong

3.308.714.980

4.636.581.341

U
a
a

U
U
a

U
U
U
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CONG TY CO PHAN CAP NU'C CHQ LON
97 Phm H0u Chi, Phi.r?ng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các ihuyit minh nay là bi3phçn hqp thành và ccn du-qc a'Qc dcng th&i vái Báo cáo tài chInh)
16.

• SR. SW R.I.S.RR S U
BAO CAO TA! CHINH
Cho giai doan tr 01/01/2021 dAn 30/06/202 1

PHAI TRA NGUfl BÀN
Ti 30/06/2021
Giá tij
So có khã näng
trã no
VND
VND

Ti 01/01/2021
S6 cO khã náng
Giá tij
trã nc
VND
VND

Các khoãn phãi trã ngiro'i ban ngn hn

96.223.320.431

96.223.320.431

130.724.031.035

130.724.031.035

- Tng Cong ty CAp nurc Sài GOn
- Phái trâ nhà cung cAp ngAn han khác

89.678.208.887
6.545.111.544

89.678.208.887
6.545.111.544

123.215.656.252
7.508.374.783

123.215.656.252
7.508.374.783

Phãi trã nguOi ban là các ben lien quan

90.067.830.062

90.067.830.062

123.318.217.364

123.318.217.364

- T6ng COng ty CAp nuàc Sài GOn
- Cong ty CP Tu vAn Giao thông Cong chánh
- CN CAp ntthc Tan HOa
- Cong ty CP CAp rnróc Nhà Be
- Cong ty TNHH Thuang Mai N.T.P

89.678.208.887
77.961.075
10.967. 100
3.000.000
297.693.000

89.678.208.887
77.961.075
10.967. 100
3.000.000
297.693.000

123.215.656.252
91.594.012
10.967.100

123.215.656.252
91.594.012
10.967.100

Ti 30/06/2021
YND

Ti 01/01/2021
VND

Các khoãn ngu*i mua trã tin triroc ngän han

9.158.765.322

17.139.942.616

- Tam thu chi phi thMt kA 6ng ngánh
- Tin ntràc khách hang trã cho kS' sau
- Ngtthi mua trâ tin truOc ngn han khác

75.500.000
8.707.546.008
375.719.314

59.511.043
14.702.849.459
2.377.582.114

Các khoán phãi trã ngLrOi ban dài han
S6 ncr qua hn chira thanh toán

17.

NGU'OI MUA TRA TIEN TRUOC

Các khoãn ngirM mua trã tin trtró'c dài hn
NgrOi mua trâ tin tru*c là các hen lien quail
27
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BAO CAO TA! CHINH
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 30/06/202 1

CONG TV CO PHAN CAP NUOC CH L(YN
97 Phm Huu ChI, Phing 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINII (TIEP)
(Các thuyét minh nay là b5 phan hQp thành và cdn thtc dQC dng th&i vái Báo cáo tài chInh)
18.

THUE vA CAC KHOAN PHA! NQP NHA NUC
S dä thu'c np
trong k'5
VND

Ti 30/06/2021

VND

S phâi np
trong k'
VND

Thu và các khoân phá np Nhà ntr&c

14.099.174.000

62.896.075.352

62.495.235.496

14.500.013.856

- Thu giá trj gia tang phãi np
- Thu thu nhp doanh nghip
- Thug thu nhâp Ca nhân
- Thu nhà dt, tin thuê dt
- PhI, 1 phi, các khoãn phãi np khác

1.988.899.132
212.600.939
11.897.673.929

376.306.111
3.103.915.433
2.093.076.303
590.234.400
56.732.543.105

376.306.111
2.875.228.430
2.126.309.305
590.234.400
56.527.157.250

Tai 01/01/2021

VND

2.217.586.135
179.367.937
12.103.059.784
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAF NUOC CH LN
Cho
giai
don
tir
01/01/2021
dn 30/06/2021
97 Phm Hcru Chi, PhIring 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHi NH TIIEP)
('Các thuyt minh này là b3phcn hçip thành và cdn dz€ctc dpe ddng th&i vãi Báo cáo tà/ chInh)
19.

CHI PHI PHAI TRA
Tai 30/06/2021
VND

Ti 01/01/2021
VND

28.186.629.487

6.804.085.758

1.491.749.468

1.114.023.741

1.429.955.199
2.769.256.622

661.041.904
4.059.933.951

162.000.000
364.660.117
20.699.765.760
685.5 55.096
438.298.182
145.389.043

228.178.695
440.7 15.666

28.186.629.487

6.804.085.758

Ti 30/06/2021
VND

Ti 01/01/2021
VND

28.443.972.412

9.480.615.292

404.557.457
2.627.838.850
509.340.203
227.884.397

4.203.866

3.616.225.604

3.596.245.604

16.860.367.969
30.000.000
102.904.257

1.274.831.719
4.452.320.683
30.000.000
118.021.092

Dài hn

6.104.665.566

6.178.371.814

- Phái trâ khách hang dAu tu é,ng cái gn d6ng h ntrâc

6.104.665.566

6.178.371.814

34.548.637.978

15.658.987.106

Ngn hn

- Trfch tnthc chi phI thuê thrc hin các cong trmnh
phat trin mang hri ng ni.thc nghim thu nhi.rng
chua quyt toán
- TrIch tnràc chi phi gAn dngh nuàc theo ND 117
- Trich tnróc chi phi sCra b& TLMD sCra b& nâng di
dng h ntnic
- Thñ lao HOi ctng Quãn trj
- Chi phi lãi vay
- Thuê tài san cUaTëng Cong ty Cp ntróc Sài GOn
- Chi phi dngphiic
- Chi phi kháni sfrc khOe
- Chi phi khác

300. 191.801

Dài hn
Cing
20.

PHAI TRA KHAC

Ngn han
- Kinhphicôngdoàn
- Bão him xA hi
- Bão him y
- Bão him tht nghiêp
- Nhn k qu, k' cuçrc ngAn hn
- C trc phâi tiá cho các c dông
- Phâi trã khách hang du tr tng cái g.n dng h nuàc
- Cty TNHH MTV Cong trinh Giao thông Cong chánh
- Các khoãn phãi trã, phâi np khác

4.064.853.675

2.410.169
2.582.159

S my qua h3n chua thanh toán
Cing

2)

•

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHç1 LON
97 Pham Hi?u ChI, Phuing 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH (TIEP)
(Các thuyit minh nay là b5 phn hcip thành và cdn dwqc dQC ddng th&i vol Báo cáo tài chInh)
21.

UNUUUUR.USU

BAO CAO TA! CHINH
Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 30/06/2021

VAY vA NQ THUE TAI CH!NH
Trong k5
Tang
VND

Tai 30/06/2021
Giá tij
S có kM
VND
näng
Vay, n thuê tài chInh ngAn htin
- Vay dài han Ngân hang Nông nghip và
Phát trMn Nông thôn dn han trã (1)
- Ngân hang TMCP Ngoai thucmg Vit
Nam - Chi nhánh Sài Thành (2)
Vay, nq thuê tài chInh dài han
- Ngân hang Nông nghip và Phát trin
Nongthon (1)
- Ngân hang TMCP Ngoi thuong Vit
Nam - Chi nhánh Sal Thành (2)
Cong

Giãm
VND

Tai 01/01/2021
S có khã
Giá tij
nãng
VND

12.524.026.283 12.524.026.283

8.471.620.362

3.941.440.000

7.993.845.921

7.993.845.921

8.308.320.000

8.308.320.000

5.538.880.000

2.769.440.000

5.538.880.000

5.538.880.000

4.215.706.283

4.215.706.283

2.932.740.362

1.172.000.000

2.454.965.921

2.454.965.921

39.278.250.330 39.278.250.330

3.450.000.000

8.471.620.362 44.299.870.692 44.299.870.692

18.095.358.366 18.095.358.366

-

5.538.880.000 23 .634.238.366 23 .634.238.366

21.182.891.964 21.182.891.964

3.450.000.000

2.932.740.362 20.665.632.326 20.665.632.326

51.802.276.613 51.802.276.613 11.921.620.362

12.413.060.362 52.293.716.613 52.293.716.613

(1) Vay dài han Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Chçr Lo'n:
Hçrp dng tin diing s
So tiOn cho vay tOi da là
Thii gian cho vay
Thii gian an han
Läi sut cho vay

K' thanh toán ncr gc
K' thanh toán lãi

6220-LAV-201701235/HDTD ngày 30/11/2017 và Phi lrc s 6220-LAV-201701235-2/PLHD ngày 23/12/2019.
43.800.000.000 dOng.
8 näm kê tr ngày tiêp theo cüa ngày giãi ngân vn vay. Thi hn giãi ngân von cho vay chm nhât là ngày 31/12/2021.
An han 1 näm kO tir ngày giâi ngân vn vay lan dau cüa Hcrp dông tin diing nhung không qua 18 thang kO tir ngày k
k& hçrp dông.
Lâi suât cho vay 12 thang dau k tir ngày giâi ngn dâu tiên cia hQp dông tin dicing là 7,5%/näm. Lãi suAt tir thang th
13 trâ di ap ding mj suât bin dôi, diéu chinh theo k' han 6 tháng/lân hoc khi có biên dng lãi suit cho vay trênthj
trtr&ng theo quy djnh cOa Ngân hang Nhà ni.róc Vit Nam va Ngn hang NOng nghip và Phát triên Nông thôn, bang
bInh quân lAi suât huy dng tiêt kim dan Cu' k' han 12 tháng trà lãi sau cüa 4 nan hang Agribank, Vietcombank,
Vietinbank, BIDV tai thai diem diOu chinh cong 1,5%/nAm. Müc lài suât theo timg giây nhn nq.
Nq gOc dLrçrc trá dêu hàn qu', Cüng kS' vol ncr lãi.
Ngày 20 hang qu' (c the là ngày 20/0 1, 20/04, 20/07, 20/10).
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP N1YOC CHQ LO
Cho
giai
doan
tr
01/01/2021
dn 30/06/2021
97 Pham Hüu Chi, Phi&ng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MLNH BAO CÁO TA! CHINH TIEP)
'C'ác ihuydt minh này là bphn hçp thành và cdn dwqc dQc &ng thôi vái Báo cáo tài ch1nh)
21.

VAY vA NçI THUE TA! CHi NH (TIEP)
Mc dIch sCi ding vn vay
Tài san dam bão

Du tix thay mâi ng muc trên dja bàn Qun 5, Qun 6, Qun
8 cho 16 dr an cia Co QD phé duyt Báo cáo Kinh tê - k5'thut.
Tài san hmnh thành trong tuong lai là H thông ththng ông cap
nuâc và các tài san cO lien quan do Agribank Chi nhánh Chg
Lan tài trçl theo Hçip dong the chap tài san hInh thành trong
tuang lai so 6220-LCL-201701008/HTTL k' ngày 16/10/2017.

(2) Vay trung dài han Ngãn hang TMCP Ngoi thiro'ng Vit Nam - Chi nhánh SIi Thành:
Hip dEhig tin dngs6
So tiên cho vay tOi cia là

Th&i gian cho vay
Thai gian an han
Lãi suât cho vay

K' thanh toán nç gôc
K3' thanh toán lãi
Mic duch sCr diing v6n vay
Tài san dam bào
H1p dng tin drng so
So tiên cho vay tôi cia là
Th&i gian cho vay
Thii gian an han
Lai suât cho vay

K' thanh toán ng gôc
KS' thanh toán lãi
Miic dIch sCr dung vn vay
Tài san dam bàn

fl (lông tin ding sO
So tiên cho vay tôi cia là
Thxi gian cho vay

: 001 7/TD3. TC/19CD ngày 01/10/2019.
3 8.000.000.000 dng, nhixng tOi cia không vuqt 79,4% t6ng
mirc dâu tu (chxa bao gôm thuê GTGT) cOa trng phuoiig an
kinh doanh.
120 tháng k t1r ngày tip theo ngày giãi ngân du tiên. ThOi
han giài ngân tôi cia 24 tháng k tir ngày hiu h,rc cüa Hqp dOng.
12 tháng k tr ngày tiêp theo cCia ngày giãi ngàn Ian dâu.
Lãi suât cho vay 12 thang dâu k tr ngày giãi ngân dâu tiên là
7,5%/näm. Lãi suât tü thang thr 13 tr& di bang binh quân lAi
sut tit kim VND k5' han 12 thang trâ lãi sau cüa 4 ngân hang
Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV cong 1,4%/näm,
chu k5' diêu chinh lãi suât cho vay 03 tháng/lân.
Theo ljch do Ngan hang 1p và thông báo.
Trong khoãng th&i gian 06 ngày ducc tinh ttr ngày tiêp thea
cüa ngày len phiêu tInh lãi là ngày 26 hang thang.
E)u tu thay mâi ông muc tai cia bàn Qun 5, Qun 6, Qun 8
Thành phô Ho Chi Minh do Cong ty lam chü dâu tu.
Khong có tài san bão dam.
0002/TD3. TC/2OCD ngày 08/06/202 0
1.339.000.000 dOng, nhrng thi cia không vuQt 77,9% tng
müc dâu tir (chi.ra bao gôrn thuO GTGT) cia phxong an dâu ti.r.
120 tháng kê tr ngày tiêp theo ngày giâi ngân dâu tiên. Thai
han giãi ngân tOi cia 24 thang kê tr ngày hiu li,rc cüa Hqp dOng.
12 tháng k tr ngày tiêp theo cüa ngày giài ngân lan dâu.
LAi suât cho vay 12 thang dâu k tir ngày giãi ngân dâu tiên là
9,2%/näm. Lãi suât ttr tháng th 13 tra di bang bInh quân lAi
suat ti& kim VND k5' han 12 tháng trâ Iãi sau cOa 4 ngân hang
Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV cong 3,1%/näm,
chu k5' diêu chinh lAi suât cho vay 03 tháng/ln.
Theo ljch do Ngan hang 1p và thông báo.
Trong khoáng th?i gian 06 ngày d.rqc tInh tr ngày tiêp theo
cOangày len phiêu tInh lâi là ngày cuôi thang.
Dâu tu thay mâi Ong miic näm 2020 t?i da bàn Phu?mg 4, 5, 8,
9, 10Qun8doCongtyIàmchüdâutir.
KhOng có tài san bão dam. Bin pháp bão dam bô sung là toàn
b tài san hInh thành tfr dr an và các quyên tài san phát sinh
theo Hqp dong the chap tài san so 0197/2020/STN-HDTC ngày
08/06/2020.
: 0004/TD3. TC/2OCD ngày 12/08/2020
4.343.000.000 dong, nhung tOi cia khong vuQt 77,9% tong
müc Mu tu (chi.ra bao grn thuê GTGT) cüa phi.rcrng an dâu hr.
120 tháng ké tfr ngày tiêp theo ngày giãi ngân dâu tién. Th&i
han giâi ngân tôi cia 24 tháng k tü ngày hiu hjc cüa Hcip dng.
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BAO CÁO TA! CH!NH
CONG TV CO PHAN CAP NUOC CH LON
Cho
giai
doan
tr
01/01/2021
dn 30/06/202 1
97 Phm HUu Chf, Phng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MiNT! BAO CÁO TA! CHiNH (TIEP)
(Các thuyt minh nay là b5phin hcip thành và cLn duç,c dQc a'3ng th&i vãi Báo cáo tài chInh)
21.

VAY vA Nq THUE TA! CH!NH TIEP)
ThOi gian an han
LAi suât cho vay

KS' thanh toán nq gôc
K5' thanh toán lãi
Miic dIch si'r ding vn vay
Tài san dam bàn

Hyp dng tIn dyng sá
So tiên cho vay tôi da là
ThM gian cho vay
Th&i gian an han
Läi suât cho vay

KS' thanh toán ncr gôc
KS' thanh toán lãi
Mic dIch sCr dung v6n vay
Tài san dam bão

22.

12 thang k tr ngày tip theo cüa ngày giâi ngân ln du.
Lãi suit cho vay 12 tháng dâu kê tir ngày giãi ngân dâu tiên là
9,2%/nàm. Läi suât ttr tháng thi 13 tr& di bang bInh quân läi
suât tiêt kim VND k5' han 12 tháng trã lãi sau cüa 4 ngân hang
Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV cong 3,1 %/näm,
chu k5' dieu chinh lãi suât cho vay 03 tháng/lân.
Theo ljch do Ngan hang Ip và thông báo.
Trong khoãng thri gian 06 ngày ducrc tInh tir ngày tiêp theo
cüangày len phieu tInh Iäi là ngày cuôi thang.
Dâu ti.r thay mói ông mvc nAm 2020 tai dja bàn Phrirng 16,
Qun 8 do Cong ty lam thu dAu tix.
Khong có tài san bão dam. Bin pháp bâo dam bô sung là toàn
bO tài san hInh thành tir djr an và các quyên tài san phát sinh
theo Hçp dong the chap tài san so 0295/2020/STN-HDTC ngày
12/08/2020.
: 0006/TD3.TC/2OCD ngày 21/12/2020
1.3 10.000.000 dong, nhtrng tôi da không v!.rot 77,9% tong
mcrc dâu Pr (chi.ra bao gôrn thuê GTGT) cüa phuorng an dâu Ui.
120 thahg kê tir ngày tiep theo ngày giài ngãn dâu tiên. Thiii
hn giãi ngân tôi da 24 tháng kê tir ngày hiu l%rc cüa Hqp dông.
12 tháng kê tir ngày tip theo cüa ngày giãi ngân lan du.
Lãi sut cho vay 12 thang dâu kê tir ngày giãi ngân dâu tiên là
8,2%/näm. Lãi suât tir tháng th 13 tr& di bang binh quân lAi
suit tiêt kim VND kS' han 12 tháng trá läi sau cüa 4 ngân hang
Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV cong 2,5%/nAm,
chu k5' diêu chinh lAi suât cho vay 03 tháng/lan.
Theo ljch do Ngan hang 1p và thông báo.
Trong khoáng thin gian 06 ngày &rqc tInh tir ngày tiêp theo
cüangày len phiêu tInh lãi là ngày cuOi thang.
Dâu ti.r thay mâi ông mic nam 2020 tai da bàn Phrng 16,
Qun 8 (dot 2) do Cong ty lam thU dâu tti.
Không cd tài san bão dam. Bin pháp bào dam bô sung là toàn
b tài san hInh thành tir dr an và các quyên tài san phát sinh
theo Hçrp dông th chap tài san so 068 1/2020/STN-HDTC ngày
2 1/12/2020.

THUE THU NHJP HOAN LA! PHAI TRA

Các khoãn chênh loch tam thM chiu thuê
- Chi phi trà tnrrc là chi phi gn dng h nuàc
TS' lé uu däi du tir kinh doanh nirtc sach
Thuê sut thu TNDN sfr dirng d xác dnh giá frj
thud thu nhp hoân 1a phãi trã
- Thu suit thu TNDN uu dãi
- Thud suit hoat dng kinh doanh khác khong &rçlc
htr&ng uu dAi thu
Thuê thu nhâp hoAn 13i phãi trà phát sinh tir các
khoãn chênh lêch tam thin chiu thuê
S6 bü trir vói tài san thud thu nhp hoãn lai

Tai 30/06/2021
VND
1.735.966.475
1.735.966.475
30%

Tai 01/01/2021
VND
388.118.239
388.118.239
30%

10%
20%

10%
20%

295.830.129

66.048.299
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP NUC CHQ LON
Cho
giai
don
tir
01/01/2021
dn 30/06/2021
97 Pham HQu ChI, Phxing 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyêt minh này là b5phn hcrp thành và can dzQc dQC ddng th&i vái Báo cáo tài chInh,)

23.

VON CHU SOHUU

23.1

CHI TIET VON DAU Tif CUA CHU S HOU
Ti 30/06/2021
Giá trj (VND)
T1

Chüs&hiiu
Tng Cong ty Cp nithc Sài GOn
Ong Lê Huy HOng
Ong H Lé Minh
Ong Nguyn Thanh Phong
Các c dông khác

T3i 01/01/2021
Giá tij (VND)
T lê

51,00%
14,00%
7,47%
6,30%
21,23%

66.304.000.000
18.200.000.000
9.705.700.000
8.189.000.000
27.601.300.000

51,00%
14,00%
7,47%
6,30%
21,23%

66.304.000.000
18.200.000.000
9.705.700.000
8.189.000.000
27.601.300.000

100%

130.000.000.000

100%

130.000.000.000

Cong

23.2 CAC GIAO DICH yE VON VOI CAC CHU sO HifU vA PHAN PHOI CO TC, LQI NHUIN
Tu 01/01/2021
den 30/06/2021

Tu 01/01/2020
dn 30/06/2020

VND

VND

I

130.000.000.000

130.000.000.000

DI

130.000.000.000
15.600.000.000

130.000.000.000
13.650.000.000

Ti 30/06/2021
C phiu

Ti 01/01/2021
Co phiu

- S6 lixqng c phiu däng k9 phát hành

13.000.000

13.000.000

- S li.rcing c phiu dã ban ra cong chOng
+ Cphi1uphd thông
+ CphiEu wu dãi

13.000.000
13.000.000

13.000.000
13.000.000

13.000.000
13.000.000

13.000.000
13.000.000

1 0.000

10.000

Von du tir cOa chO so hUu
- V6n gop du k'
- V6n gop tang trong k'
- V6n gop giâm trong k'
- Von gop cu6i k'
C tác, lqi nhun dA chia
23.3

CO PHIEU

- S lucing c phiu thrqc mua lai
- S hxçxng c phiu dang liru hành
+ Cphieuphd thông
+ Cphi1u wu dãi
* Mnh giá cphiIu (VVD/Cdphi1u)

33

• • •.• ••.. U • U R N • N • N N N

BAO CÁO TA! CHINH
Cho giai doantr01/01/2021 dn 30/06/2021

CONG TY CO PHAN CAP NIJ'€C CHQ WN
97 Phm Hüu ChI, Phuing 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyêt minh nay là b5 phn hcip thành và cOn duc,c dQc dOng thai vái BOo cáo tài chInh)
23.

VON CHU sO HIJU (TIEP)

23.4

BANG DO! CHIEU BIEN BONG VON CHU SO HU

Ti 01/01/2020

V6n gOp cüa
chü s& huu

Qu5duttr
phát trin

Lo'i nhuân
sau thud
chu'a phân phôi

Cong

VND

VND

VND

VND

130.000.000.000

63.849.723.527

26.493.506.769

22 0.343 .23 0.2 96

27.955 .441. 89 1
(22.992.593.049)
(361.778.400)
(4.138.666.750)
(4.842.147.899)
(13.650.000.000)

27.955.441.891
(22.992.593.049)
(361.778.400)
(4.138.666.750)
(4.842.147.899)
(13.650.000.000)

- Lçxi nhun trong näm
- Phân pMi lqi nht4n nãm 2019
+ TrIch Qu9 thu'ang Ngwài quOn l5 Cong i
+ TrIch Qu9 khen thzthng
+ TrIch Qu9phic iqi
+ Chia cd t&c nOin 2019
T3i 3 1/12/2020

130.000.000.000

63.849.723.527

31.456.355.611

225.306.079.138

Ti 01/01/2021
- Lçii nh4n trong kS'
- Phân phi lcii nhun näm 2020 (*)
+ TrIch QujY thwóng Ngwài quOn lj Cong ty
+ TrIch Qu khen thtthng
+ Trich Qu5phác lçri
+ Chia c 1ác nOm 2020

130.000.000.000

63.849.723.527

31.456.355.611

225.306.079.138

13.583.116.012
(27.258.458.020)
(334.170.000)
(5.347.580.454)
(5.976.707.566)
(15.600.000.000)

13.583.116.012
(27.258.458.020)
(334.170.000)
(5.347.580.454)
(5.976.707.566)
(15.600.000.000)

Ti 30/06/2021

130.000.000.000

17.781.013.603

211.630.737.130

63.849.723.527

Cong ty thirc hin phân phi lqi nhun näm 2020 theo Nghj quyt Di hôi dng C dong thu'&ng niOn nám 2021 s 11/NQ-DHDCD ngày 27/04/202 1.
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LO
Cho
giai
doan
tr
01/01/2021
dn 30/06/202 1
5,
TP.HCM
97 Phm Hftu ChI, Phung 12, Qun
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINK TIEP)
(Các thuyêt minh nay là b5 ph.in hcip thành và cdn dztçjc dQc ding thai vái Báo cáo tài chinh)
24.

25.

26.

27.

28.

DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP DJCH VJ
Tu 01/01/2021
dn 30/06/2021
VND

Tu 01/01/2020
dn 30/06/2020
VND

Doanh thu

604.207.240.249

585.888.752.813

- Doanh thu cung cp nuàc sach
- Doanh thu cung cp djch vv khác

593.9 13.94 1.653
10.293.298.596

575 .940.56 1.30 1
9.948. 191.5 12

Doanh thu vôi các ben lien quan

2.467.571.688

2.645.560.776

- Tng Cong ty Cp ntràc Sài GOn

2.467.571.688

2.645.560.776

Tir 01/01/2021
dn 30/06/2021
VND

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

Giâm trir doanh thu cung cAp ntràc sach
Giãm trfr doanh thu cung cAp djch vi,i khãc

17.534.370
603.307.722

579.036.025
89.277.775

Cong

620.842.092

668.313.800

Tir 01/01/2021
dn 30/06/2021
VND

Tir 0 1/01/2020
dn 30/06/2020
VND

Cia vn cung cAp nuàc sach
Giá vn cung cAp djch vii khác

541.948.778.584
5.726.899.623

528.639.177.978
6.194.082.041

Cong

547.675.678.207

534.833.260.019

Tu 01/01/2021
dn 30/06/2021
VND

Tfr 01/01/2020
dn 30/06/2020
YND

Ui tin giri có k' han
LAi tin gCri không kS' han

3. 160.820. 187
18.453.714

2.542.239.756
24.611.944

Cong

3.179.273.901

2.566.851.700

Tir 01/01/2021
dn 30/06/2021
VND

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

Chi phi läi vay

1.891.618.142

1.569.670.875

Cing

1.891.618.142

1.569.670.875

CAC KHOAN GIAM TRU DOANH TRU

CIA VON HANG BAN

DOANH THU HOAT BONG TA! CHINH

CHI PHI TAI CH!NH
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BAO CÁO TA! CH!NH
CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON
doan
tr
01/01/2021
den 30/06/2021
giai
Cho
TP.HCM
97 Pham Huu Chi, Phing 12, Quân 5,
THUYET MINT! BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các lhuyêt minh nay là b5 phan hçp thành và can dtrcrc dQc dóng thai vái Báo cáo là! chinh,)
29.

CHI PH! BAN HANG VA CHI PHI QUAN LV DOANH NGHIP

U

Tir 01/01/202 1
dn 30/06/2021
VND

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

Chi phi quail I doanh nghip

27.572.956.914

25.316.032.780

- Chi phi nhânviênquãn 17
- Chiphfddüngvanphông
- Chi phi khu hao TSCD
- Thu&phivã1phI
- Chi phi thuê dt
- Chi phi di,r phóng
- Chi phi djch vii mua ngoài
- ChiphIbângtinkhâc

12.738.731.273
1.065.073.502
1.267.064.872
49.684.646
590.234.400
984.155.761
33.900.000
10.844.112.460

11.974.836.487
1.008.485.727
1.601.377.634
78.451.366
590.234.400
2.423.072.736
13.200.000
7.626.374.430

Chi phi ban hang

13.986.000.761

11.442.411.949

- Chi phi nhân viên ban hang
-Chiphidiingcii,ddüng
- Chi phi khAu hao TSCD
- Chi phi b&ngtinkhác

11.060.320.622
436.594.300
1.405.158.247
1.083.927.592

9.883.024.457
248.223.564
676.236.624
634.927.304

Tu 01/01/202 1
dn 30/06/202 1
YND

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

497.228.389
762 .487.346
44.562.000
9.3 92.727
70.753.924

35.760.000

1.384.424.386

53.045.426

Tir 01/01/2021
dn 30/06/2021
VND

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

75.882.305
2.590.909
28.555.931

10.121.015
(32.336.34 1)
44.437.422

107.029.145

22.222.096

I
U
•

S
•
•

U
•
•

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

•

U

30.

THU NHALP KHAC

I
U

•

Phi Bão v môi tnrng diicic giO Iai
Xir 1 cac khoãn chi phi phãi trâ
Khão sat cungcp dix&ng6ngcp thoátnithc
Thu nhp tir thanh 1 cong ci ding ci1
Thu nhp khác

•

Cong

•

•

31.

CHI PHI luIAC

•
—

U
•

Chi phi phat vi phm hành chInh ye thuê
Chi phi dAu giá, h s mi thAu
Chi phi Mu tu khong hoàn vn ng cái
Chi phi khác

•

Cong

•

17.285.426

I
I
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CH LON
tr
01/01/2021
dn 30/06/2021
Cho
giai
97 Phm Hu'u Chi, Phng 12, Qu.n 5, TP.HCM
doan
THUYET MIN}I BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các lhuyêt ininh nay là bphn hçrp thành và cdn du-qe dQc ddng thai vái Báo cáo tài ch(nh)
32.

CHI PHI THUE THU NH1P DOANH NGHIP HIN HANH
Tim 01/01/2021
In 30/06/2021
VND
Tng toi nhun k toán tnthc thu
- Lçi nhun ttr hot dung san xut kinh doanh nuâc sach
- Lqi nhun tr hoat dng san xut kinh doanh khác

14.656.738.420
9.013.482.683
5.643.255.737

(48.698.734)

(1.374.954.210)

1.299.149.502
75.882.305

250.540.934

968.721.742
250.540.934
254.545.455
(1.34 7.848.236) (1.625.495.144)
(1.347.848.236) (1.625.495. 144)
30%

22%

16.868.114.541

13.281.784.210

2.697.074.756

1.678.585.223

6.418.467.920

5.959.943.250

7.752.571.865

5.643.255.737

10%
20%

10%
20%

3.103.915.433

2.488.498.320

T Iê tm dãi dAu tu' kinh doanh niró'c sach
Tng thu nhp chju thu
Trong do:
- Thu nhp tir hoat dng san xu.t kinh doanh nuâc sch
duc uu dãi
- Thu nhp ti'r hoat dng san xuát kinh doanh ni.ràe sach
không duqc uu dai
- Thu nhp tir hoat dng san xuAt kinh doanh khác
A

A

21

A

Thue suat thue TNDN
- Thu sut thuê TNDN i.ru dãi
- Thu suât hoat dng kinh doanh khác không duc
huing uu däi thu
Chi phi thuê TNDN hin hành
33.

VND

16.916.813.275
9,164,241.410
7.752.571.865

Các khoãn diu chinh tang giãm lç'î nhun k toán
4 xác djnh thu nhp chju thu
Cdc k/wan diu chinh tang
- Chi phi bj phat thu& vi pham hành chInh

- Chi phi khu hao khong &rgc trir
- Chi phi HDQT khong tham gia trtrc tip diu hành
Các khoãn ditu chinh giám
- Chênh 1ch tam thai khoãn chi phi trã trtràc

Tir 01/01/2020
c1n 30/06/2020

CHI PHI THUE THU NH1LP DOANH NGHIP HOAN LiI
Tim 01/01/2020
Tim 01/01/2021
dn 30/06/2021 dn 30/06/2020
VND

VND

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoän lai phát sinh tir
các khoãn chênh lêch t?m thài chiu thu

229.781.830

29 1.240. 161

Chi pht thu TNDN hoãn lai

229.781.830

291.240.161
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CONGTY CO PHAN CAP NU'OC CHqLO'N
97 Phm HUu Chi, Phi.rông 12, Qun 5, TP.HCM

BAO CÁO TA! CH!NH
Cho giai don tr 01/01/2021 dn 30/06/202 1

THUYET MIMI BAO CÁO TA! CHiNH (TIEP)
(Các thuyêt minh

34.

nay là b3phn hcip thành và can thqc dc dông th&i vái Báo cáo tài chInh)

LA! CO BAN TREN CO PHIEU

Loi nhun hoc I phân b cho Co dông so hü'u
c phiu ph thông (VND)
TrIch qu khen tht.ràng, phüc Ion (VND) (*)
S6 binhquangia quyncüa c phiu dangitru hành
trong k' (CP)
Lãi co' ban trên c6 phiu VND/CP)

Tu 01/01/2021
dn 30/06/202 1

Tr 01/01/2020
dn 30/06/2020

13.583.116.012

11.876.999.939

13.000.000

(4.401.892.797)
13.000.000

1.045

575

(*) Cong ty dä trIch qu5 khen thtrâng, phüc Içi näin 2020 can cü vào Nghj quyt Di hi dng
C dong thuOng niên nãm 2021 s6 11/NQ-DHDCD ngày 27/04/2021. Do do, Cong ty dä diu
chinh s6 lieu so sánh cho giai doan tr ngày 01/01/2020 dn ngày 30/06/2020 khi tInh Iäi con ban
trén c phik.
Ngoài ra trong giai doan tir ngày 01/01/2021 dn ngày 30/06/2021, lcii nhun d tinh 1i con ban
trén c phiu chua trfr qu khen thtthng phñc lçri do Cong ty chi.ra có s 1iu v t I trich cüa
qu9 nay trong nãm 2021.
35.

LA! SUY ClAM TREN CO PHIEU
Cong ty không có các c6 phiu ph thông tim nàng cO tác dng suy giâm nén lai suy giàm trên
c phiu duqc tInh b&ng lAi con ban trén c6 phiu.

36.

CHI PH! SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Tu' 01/01/2021
dn 30/06/2021
VND

Tu 01/01/2020
dn 30/06/2020
YND

Chi phi nuàc sach
Chi phi nguyen 1iu, vt 1iu, CCDC
Chi phi nhân cOng
Chi phi kh&u hao tài san c djnh
Thu& phi và I phI
Chi phi d? phông
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi bang tin khác

424.575.808.898
3 .904.2 13. 158
68.738.955.545
23.416.620.617
49.684.646
984.155.761
31.543.878.220
36.021.319.037

416.653.181.605
3.483.117.158
66.009.130.974
22.566.560.910
78.451.366
2.423.072.736
22.255.904.088
38.120.285.911

CQng

589.234.635.882

571.589.704.748
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CONG TY CO PHAN CAP NUYC CHQ lAIN
97 Phm Hu Chi, Phixäng 12, Q,n 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH (TIEP)
(Các thuyut minh nay là b phán hcrp thành và cdn dwçyc dQc &ng thai v6i Báo cáo tài chInh,)
37.

•

.

1 U U UUUU.0 MU
BAO CAO TA! CHINH
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 30/06/2021

BAO CÁO BQ PHAN
Báo cáo b phn theo linh vrc kinh doanh:
Tu 01/01/2021 dn 30/06/202 1
Doanh thu thun tr ban hang và cung cAp djch vi
Giá v6n bO phan
Kt qua kinh doanh theo b phn
Chi phi ban hang và chi phi quãn 19 doanh nghip
Lyl nhun tfr h03t dng kinh doanh
Doanh thu hoat dng tài chinh
Chi phi tài chinh
Thu nhp khác
Chi phi khác
Tng lqi nhun k toán trircvc thu
Chi phi thu thu nMp doanh nghip hin hành
Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoAn Iai
Li nhumn sau thus thu nhlp doanh nghp

Cung cAp rnróc sach
VND

Dch vi kliác
VND

Cong
VND

593.896.407.283

9.689.990.874

603.586.398.157

(541.948.778.584)

(5.726.899.623)

(547.675.673.207)

51.947.628.699

3.963.091.251

55.910.719.950

(40.891.769.147)
11.055.859.552

(667.188.528)
3.295.902.723
3.179.273.901

(41.558.957.675)
14.351.762.275
3.179.273.90 1
(1. 89 1.618. 142)
1.384.424.386
(107.029.145)
16.916.813.275
(3.103.915.433)
(229.781.830)

(1.891.618. 142)

9.164.241.410
(1.553.401.060)
(229.781.830)
7.381.058.520

1.384.424.386
(107.029. 145)
7.752.571.865
(1.550.514.373)
6.202.057.492

13.583.116.012

Tang Tài san

469.488.305.537

Tng Nc' phãi trã

257.857.568.407
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CONG TV CO PHAN CAP NUYC CHV WN
97 Phrn HOu ChI, Phtrmg 12, Q4n 5, TP.HCM
THTJYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP)
(Các thuyêt minh nay là b5phan hçrp thành và cdn du-qc dQC ddng thai vái Báo cáo tài chinh,)
37.

•

S I I UI

ma

BAO CAO TA! CHINH
Cho giai don tr 01/01/2021 dEn 30/06/202 1

BAO CÁO BQ PHiN (TIEP)
Báo cáo bô phn theo linh viyc kinh doanh (tip):
Tir 01/01/2020 dn 30/06/2020

Doanh thu thun tr ban hang và cung cp djch vi.i
Gia vn bO phn
Kt qua kinh doanh theo b phân

Chi phi ban hang và chi phi quãn 1 doanh nghip
Lçri nhun tr hot dng kinh doanh
Doanh thu hot dng tài chinh

Cung dp nirôc sch
VND

Dich vi khác
VND

Cong
VND

575.361.525.276

9.858.913.737

585.220.439.013

(528.639.177.978)

6. 194.082.041)

(534.833 .260.0 19)

____ 46.722.347.298

3.664.831.696

50.387.178.994

(36.139.193.740)
10.583.153.558

(619.250.989)
3.045.580.707
2.566.851.700

(36.758.444.729)
13.628.734.265

2.566.851.700
(1.569.670.875)
53.045.426
(22.222.096)
14.656.738.420

Chi phi tài chinh
Thu nhp khác
Chi phi khác
Tng ç'i nhun k toán tnróc thu

(1.569.670.875)

Chi phi thu thu nl4p doanh nghip hin hành
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoän lai

(1.359.847.172)
(291.240. 161)

(1. 12 8.651. 148)

(2.488.498.320)
(29 1.240. 161)

LV! nhu(ln sau thul thu nh(ip doanh nghip

7.362.395.350

4.514.604.589

11.876.999.939

9.013.482.683

53.045.426
(22.222.096)
5.643.255.737

Tong Tài san

482.453.581.006

Tong Ncr phãi trã

276.726.857.540
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON
97 Pham HQu ChI, Phixing 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (TIEP)

BAO CÁO TAI CH!NH
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 30/06/2021

(Các thuyt minh nay là b5 phan hçrp thành và cdn ducrc dcc d3ng thôi vöi Báo cáo tài chInh)

38.

NHNG THÔNG TIN KHAC

38.1

THÔNG TIN vOi CAC BEN LIEN QUAN
Mdl quan he vfri cdc ben lien quan
Ben lien quan

MAi quan h

- Tng Cong ty CAp nuâc Sài Gôn
- Cong ty CP TV Giao thông Cong chánh
- Cty TNHH MTV Cong trInh Giao thông Cong chánh
- Cong ty CP TV Xây dirng CAp nuâc
- COng ty CP CAp ntrôc Nba Be
- CNCAprnràcTânHOa
Xi nghiêp truyAn dn nuàc sach
- Cong ty TNHH Th.rcmg Mai N.T.P

Cong ty mc
Cong ty cüngtp doàn
Cong ty cüng tp doàn
Cong ty cüng tp doàn
Cong ty cmg tp doàn
Cong ty cüng tap doàn
Cong ty cüng tp doàn
Giám d6c là TV.HDQT cüa Cty

Giao dich vol cdc ben lien quan

Tn 01/01/2021
dAn 30/06/2021
VND

Tn 01/01/2020
dAn 30/06/2020
VND

2.467.571.688
460.887.065
416. 140. 152
34.400.000
424.575.808.898
11.902.548.841
479.376.446.708

2.645.560.776

44.800.000
416.653.181.605
1.8 15.374.330
409.348.762.662

13.632.937

63.098.167

45.911.445

18.930.912
9.542.605

1. Tang Cong ty Cap rnrórc Sal GOn
Cho thuê TSCD Huyn Birth Chánh
- Cung cAp djch vii khác
- Khoân giàm tri'r doanh thu
- Mua djch vt
- Mua nuâc sach
- Thu tin cung cAp djch vii
- Trã tiAn mua hang, dch vii
2. CôngtyCP TtrvAn Gino thông Cong chánh
- Trâ tin mua hang, djch vii
3. Cong ty CP Tir vAn Xay drng CAp rnrc
- Mua djch viii
- Trâ tin mua hang, djch vij
4. Cong ty CP CAp nrc Nhà Be
- Mua hang hóa
- Trà tin mua hang hóa

6.099.999
3.7 10.000

5. Cong ty TNHH Thirong Mai N.T.P
- Mua4ttu
- Trá tin mua vat tir

882.403.800
672.95 1. 180

3.585.865.780
4.824.232.358
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BAO cÁo TA! CH!NH
CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHç LON
Cho giai don tir 01/01/2021 dn 30/06/202 1
97 Phm Hthi ChI, Phi.rng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuylt minh nay là bphn hp thành và cdn du-qc a'Qc dáng thai vái Báo cáo àî chInh)
38.

NHUNG THÔNG TIN KHAC (TIEP)

38.1

THÔNG TIN vOl CAC BEN LIEN QUAN (TIEP)
SÔ dw vái các ben lien auan

Tai 30/06/2021
VND

Ti 01/01/2021
VND

3.177.961.101
89.678.208.887
20.699.765.760
7.956.480.000

12.316.959.482
123.215.656.252

77 .96 1. 075

91, 594.0 12

30.000.000

30.000.000

111.342.205

65 .430 .760
67.405.573

1. Tong Cong ty Cp nlr(tc Sal Gôn

-

Phâi thu khách hang
Phâi trâ cho ngixri ban
Chi phi thuê tài san phãi trá
Phâi trã cô trc

2. Cong ty CP Tir vftn Giao thông Cong chánh

- Phãi trã cho ngthi ban
3. Cty TNHII MTV Cong trinh Giao thông Cong chánh
- Nnkqukci.rgc
4. Cong ty CP Tr vAn Xây diyng CAp niroc

- Trà tnxóc cho ngtrii ban
- Chi phi phài trâ
5. Cong ty CP CAp nLroc Nha Be

3.000.000

- Phái trã nguäi ban
6. CN CAp nirc Tan HOa

10. 967. 100

- Phâi trâ ngr&i ban

10.967. 100

7. Cong ty TNIIH Thtrong Mi N.T.P
297.693.000

- Phãi trã nglri bn
Thu izhâp cáa các thành viên quán 1 chü ch6t
Chirc danh
Ten

- OngHaTrongNghi
- OngDngfThcHi6n
- Ong Nguy6n VAn Dung
- Ong Trn VAn Châu
- Ong TrAn Quang Minh
- OngLeHuyHung
- Ong Nguyn Thanh Phong
- Ong LO Trong Thun
- Ong Hunh TuAn Anti
- Ong Nguyn Anh Kiit
- Ba 116 Kim Phumg

Chü tjch HDQT
ChO tjch HDQT
(DA min nhiêm)
Chü tjch HDQT
(DA min nhiêm)
TV.HDQT
TV.FIDQT
(DA min nhim)
TV.HDQT
TV.HDQT
TV.HDQT
Giám d6c/T V. HDQT
Phó Giám d6c
Phó Giám d6c

Tir 01/01/2021
dn 30/06/2021
VND

Tu 01/01/2020
dn 30/06/2020
VND

79.553.022
36.363.636

36.363.636

-

253.095.922

36.363.636
24.242.424

36.363.636
36.363.636

36.363.636
36.363.636
12. 121.212
281.219.581
209.170.486
209.170.486

36.363.636
36.363.636
273.985.275
206.198.736
206.198.736
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON
Cho giai doan tr 01/01/202 1 dn 30/06/2021
97 Pham HUu ChI, PhixOng 12, Quan 5, TP.HCM
THUYET MINI-I BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuy& minh nay là b5phc2n hçrp thành và cdn du-crc dQC ddng thai vái Báo cáo tài chInh)
38.

NHNG THÔNG TIN KHAC (TIEP)

38.1

THÔNG TIN VOl CAC BEN LIEN QUAN (TIEP)
Thu nhâp cáa cdc thành viên auán 1 chü ch61 (flIp)
Ten
Chfrc danh

Tnró'ng Ban Kim soát
Truông Ban Kim soát
(DA min nhim)
- Ba Nguyn Thj Báo Châu
Thành viên BKS
- Ba Tnrcxng Thj Thanh Nhung Thành viên BKS
Thành viên BKS
- BàLéThjKimXuyén
Thành viên BKS
- Ba Nguyen Ng9c Lixo-ng
K toán tnrOng
- Ba Vu Thi Nhu QuS'nh
- Ong Hoàng Thanh BInh
- Ba Lai Thi Thu

38.2

CQng
CAM KET THUE HOAT BONG

Tfr 01/01/202 1
dn 30/06/2021
VND
209.170.486
-

Tfr 01/01/2020
dn 30/06/2020
YND

18.181.818
18.181.818
18.181.818
18.181.818
209.170.486

18.181.818
18.181.818
18.181.818
18.181.818
195.777.140

1.452.000.000

1.596.000.000

206.198.736

Cong ty thuê dAt ca Uy Ban Nhân Dan Thành Ph H6 Chi Minh lam van phOng lam viOc theo
hçp dng thuê dAt s6 341/HD-TNMT-QHSDD ngày 15/01/2013. Thông tin cv th nhi.r sau:
- DiOn tIch dAt thuê là 1.543,5m2 gm 19,5m2 pham 10 giói va 1.524m2 thuôc thtra dAt s 4, t
bàn d s6 22, phu'ang 12, Qun 5, tai s 97 Pham Hu ChI, Phuàiig 12, Qun 5, Thành ph H
ChI Minh.
- ThOi han thuê dAt:
+ DiOn tIch dAt ph?m 10 giai 19,5m2: thuê ng&n han hang näm cho dn khi Nhà nuàc thrc hiOn
quy hoach. Cong ty CP Cp nuót Chg Lón không &rc dAu tix xây dirng, khi Nhà nuót thvc
hin quy hoach Cong ty phãi chip hành giâi tOa theo quy djnh;
+ Din tIch không pham 10 giOi 1.524m2: k tr ngây 16/01/2007 dn ht ngày 0 1/01/2046.
- Phuo'ng thtrc np tin thuê dAt: Thanh toán tin thuê dAt hang nãm.
38.3 NH'IXNG OAN NQ TIEM TANG
Không có khoàn nçi tim tang nào phát sinh tr nhttng sij kin dã xáy ra cO th ánh htthng dn
các thông tin dà &rç'c trinh bay trong Báo cáo tài chInh ma Cong ty không kim scat duçyc hoc
chua thrçic ghi nhn.
38.4 NHcVNG SIJ KIN PHAT SIN!! SAU NGAY KET THUC KY KE TOAN
Không phát sinh bt k' sij kiOn nào có th ãnh hrOiig dn các thông tin dä thrçrc trinh bay trong
Báo cáo tài chInh cung nhu có hoc có th tác dng dáng k dn hoat dng cüa Cong ty.
38.5 THÔNG TIN HOT BONG LIEN TVC
Không có bt k' sr kiOn nào gay ra sr nghi ngO lón v kM näng hoat dOng lien tue và Cong ty
khOng có dinh cüng nhu buOc phái ngrng hoat dOng, hoc phái thu hp dáng k quy mO hoat
dng cüa mInh.
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BAO CÁO TA! CHiNH
CONG TY CO PHAN CAP NISOC CH LO
Cho
giai
doan
tir
01/01/2021
dn 30/06/2021
97 Pham HOu ChI, Phr&ng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyIt minh nay là b5phin hcrp thành và cdn ducrc dQc &ng thai vái Báo cáo tài chinh)
39.

sO LIU SO SANH
S 1iu so sánh tren Bang Can d6i k toán là s lieu trén Báo cáo tâi chInh cho nAm tài chInh kt
thüc ngày 31/12/2020 cña Cong ty dA ducic kim toán. So lieu so sanh trên Báo cáo kt qua hoat
dng kinh doanh va Báo cáo itru chuyn tin t là s6 1iu trên Báo cáo tài chinh cho giai don tir
ngày 01/01/2020 den 30/06/2020 cUa Cong ty dA duqc soát xét.
Mt s6 chi tiêu so sánh dA thrcc trInh bay lai nhtr dirge nêu tai thuyt minh s6 34, 35 cüa Thuy&
minh Báo cáo tài chInh và duqc phân loai lai cho phà hp vó,i ni dung chi tiêu/tài khoàn, ehi
tit nhu sau:
Tai ngày
31/12/2020
(Sau phán loai Iai)
YND
VND

Mu
so

Tai ngIy
31/12/2020
(BA kiêm toán)
VND

Phãn loai Iai

151
Chi phi trã truâc ng&n han
DAutirgópvônvàodanvj khác 253
DAu ti.r nm gi dn ngày dáo han 255
261
Chi phi trà truâc dài han
319
Phài trâ ngân han khác
337
Phài trá dài han khác

4.483.164.654

(2. 196.336.662)
8.330.000
(8.330.000)
2.196.336.662
4.452.320.683
(4.452.320.683)

Chi tiêu trên
Bang can di k toán

Chi tiêu trên
Báo cáo ktquã
hoat ding kinh doanh

MA

s6

8.330.000
67.890.350.135
5.028.294.609
10.630.692.497

Tir 01/01/2020
dn 30/06/2020
(Sau diu chinh)

914
914

575
575

70
71

Chi tiêu trên
Báo cáo lu'u chuyn tin t

MA
so

Tin chi cho vay và mua các
cong cii nçi cüa don vj khác
Tin thu hi cho vay, bàn lai các
cong ci ncr cüa don vi khác
Tin chi dAu ti.r gop vn vào dcm
vi khác
Tinthuhidutirvnvàodcrn
vi khác

23

- (91.200.140.684)

24

-

17.538.692.295

25 (91.200.140.684)

91.200.140.684

Tu 01/01/2020
den 30/06/2020
(BA soát xét)
VND

NGUYEN Till KIM LOAN

VND/ cô phiu

Tir 01/01/2020
dn 30/06/2020
(Sau phân ba1 lai)
VND
VND

PhAn loai 1a

(91.200.140.684)
17.538.692.295

17.538.692.295 (17.538.692.2951

tháng 08 nám 2021

Tp. H ChiMinh..
Ngtrôi 1p biu

70.086.686.797
9.480.615.292
6.178.371.814

Tfr 01/01/2020
den 30/06/2020
(Theo BCTC dA duçc soát xét)
VND/ co phieu

Lãi ca bàn trên c phiu
LAi suy giám trên c6 phiu

26

2.286.827.992
8.330.000

Kê toán trir&ng

,,

\am doc

El
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TONG CONG cAp NUOC SAI CON
TRACH NH1M HU'U HJN MQT THANH VIEN
CONG TV CO PHAN cAp NUOC CH LON

BÀN GIAI TR!NH CAC CH TIEU TA! CHINH
6 THANG DAU NAM 2021 (SAU KIEM TOAN)
Theo báo cáo k4t q ua kinh doanh 6 tháng dAu nãm 2021 cüa Cong Ty C6 Phn Cp Ni.râc Chc Lan, nhüng chi
tiêu Co t' 1 thay dM tang, giàni lam ành huOng dn Iqi nhun ccia 6 tháng du näm 2021 nhu sau:
I. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU:
a. Phdn tIch chi tiêu:
6 tháng du nàm
2021
(1)

6 tháng du näm
2020
(2)

.
Chenh lçch

Ty Ic

(3)=(1)-(2)

(4)=(1)l(2)

593.896.407.283

575.361.525.276

18.534.882.007

9,689,990.874

9.858.913.737

(168.922.863)

98,29%

Doanh thu cho thuê tài san boat dng

2.467.571.688

2.645.560.776

(177.989.088)

93,27%

Doanh thu chuyn nhuçmg vat ttr

1.875.636.364

1.317.272.727

558.363.637

142,39%

Doanh thu cung cp djch vu fJ1-fl'T

5.346.782.822

5.896.080.234

(549.297.4 12)

90,68%

603.586.398.157

585.220.439.013

Cht tteu
(A)
DoanhthunuOc

—

Doanh thu cung cp dich vi gm:
-

Doanh thu thun ban hang Va cung CaP
dich viii

18.365.959.144

103,22%

103,14%

b. Thuy€t minh:
Doanh thu thun bàn hang và cung cAp dch vi 6 tháng dAu nám 2021 cao hon so vâi 6 tháng dAu näm 2020 là
18.365.959.144 d6ng, t 1 tang 103,14% trong dO:
1. Doanh thu ni.rOc tang 18.534.882.007 ding, t l tang 103,22% do:
Giá bàn niróc bInh quân 6 thang dAu näm 2021 tang so vO'i 6 tháng dAu nàm 2020 là 5 16,46 ding/m3, t lê tang
104,9% 1am cho doanh thu tang 28.132.152.761 dng,
San hrcmg nuâc cung cAp 6 thàng dAu näm 2021 giàm so vâi 6 tháng dAu näm 2020 là 9 15.273 m3, t l giam
1,7% 1am cho doanh thu giàm 10.122.186.666 dng
Doanh thu truy thu 6 tháng dAu näm 2021 cao hon 6 thàng dAu nam 2020 là 524.016.531 ding, t' I tang
148,06%
2. Doanh thu cung cAp djch vi 6 thang dAu nãm 2021 giàm so vài 6 thàng dAu näm 2020 là 168.922.863 dng, t Iê
giàm 1,71%, do:
Doanh thu cho thuê TSCD huyn BInh Chánh 6 tháng dAu näm 2021 thAp hon 6 tháng dAu näm 2020 là
177.989.088 dng, t" 1 giãm 6,73%
Doanh thu chuyn nhtxqng vt ti.r 6 tháng dAu näm 2021 cao hon 6 thàng dAu nãm 2020 là 558.363.637 dng,t' lé
tang 142,39%
Doanh thu cung cAp djch vi,i 6 tháng dAu nãm 202 lgiàm so vOi 6 thàng dAu nam 2020 là 549,297.4 12 dng, t l
giãm 9,32%
II. GIA VON HANG BAN
a. Phân tIch chi tiêu:
A

(A)

6 tháng dAu nàm
2021
(1)

6 tháng dau nam
2020
(2)

Già v6n hang bàn nuâc

541.948.778.584

528.639.177.978

Chi tiêu
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Chênh léch
(3)=(1)-(2)
13.309.600.606

Ty I
(4)=(1)/(2)
102,52%

6 tháng diu nàm
2021

6 tháug diu nirn
2020

5.726.899.623

6.194.082.041

(467.182.418)

92,46%

3.527.881.161
150.667.662
2.048.350.800
547.675.678.207

4.115.765.973
140.195 .606
1.938.120.462
534.833.260.019

(587.884.812)
10.472.056
110.230.338
12.842.418.188

85,72%
107,47%
105,69%
102,40%

6 tháng du nàm
2021
(1)

6 tháng du nam
202
(2)

424.575.808.898

416.653.181.605

7.922.627.293

101,90%

1.863.492.823

1.065.435.688

798.057.135

174,90%

44.939.903.650

44.151.270.030

788.633.620

101,79%

Chi phi kMu hao tài san cO djnh

18.696.046.699

18.350.826.190

345.220.509

101,88%

Chi phi thuê tài san hoat dông

20.699.765.760

22.242.704.088

(1.542.938.328)

93,06%

Chi phi g.n và thay dOng hO nudc

23.840.300.271

18.176.925.980

5.663.374.291

13 1,16%

Chi phi chOng that thoát nithc

2.998.792.110

2.582.005.453

416.786.657

116,14%

Chi phi scra b

3.792.141.401

4,895,195.736

Chi phi khác

542.526.972
541.948.778.584

521.633.208

20.893.764

104,01%

528.639.177.978

13.309.600.606

102,52%

Chi tiêu
Giá von hang ban cung cp dich vy trong
do:
Giá vOn cung cp djch vi DHN
Chi phi chuyn nhucmg 4t tu.
Chi phi KHTSCD cho thuê
Cong

I

ieu

-

(A)

Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu - nithc sach
Chi phi nguyen 1iu, 4t 1iu khác
Chiphinhâncông

.

TOng chi phi san xutt
Chi phi san xut kinh doanh do dang dAu

k'
Giá vOn dä cung cOp

-

541.948.778.584

528.639.177.978

Chênh Iêch

en

T' I

' ç

cc

(4)=(l)I(2)

(3)=(1)-(2)

(1.103.054.335)

77,47%

13.309.600.606

102,52%

b. Thuyétminh
TOng giá vOn ban hang 6 thang du nAm 2021 tang so vài 6 tháng dAu nAm 2020 là 12.842.418.188 dOng, t 1 tang
102,40% do:
- TOng giá vOn nuOc 6 tháng d&u näm 2021 tang so vài 6 tháng du näm 2020 là 13.309.600.606 dOng, t' 1
tang 102,52%
1.Chi phi mua si nuàc sach tang 7.922.627.293 dOng, t' 1 tAng 101,9% do:
San lucmg nuâc mua si 6 tháng d&u nAm 2021 giãm so vài 6 thang dOu nAm 2020 là 2.672.664 m3, t' 1 giam
3,87%, 1am cho chi phi mua si nude sach giam 17.076.826.268 dOng
Giá mua Si nude sch tang 36 1,67 dOng/m3, t' 1 tAng 106% lam cho chi phi mua si nudc s?ch tAng
24.999.453.561 dOng.
2. Chi phi nguyen vt 1iu khác ph,ic vi cong tác sCra bO và cong tác ch6ng thOt thoát nude tang 798.057.135 clOng
dOng, t) l tAng 174,9%
3. Chi phi nhân cOng 6 thAng du nAni 2021 tAng vdi 6 tháng d&u nAm 2020 là 788.633.620 dOng, t l tang
101,79% do nAm 2021 cOng ty thrc hin theo kiOn nghj cüa doàn KiOm toãn Nhà nixdc vO vic dOng BHXH,
BHYT, BHTN, KPCD theo tOng thu nhp hang thAng cüa NLD, nAm 2020 Cong ty dOng các khoàn chi phi nay theo
hqp dOng lao dng.
4. Chi phi khOu hao tài san cO djnh 6 nAm 2021 tang so vdi qu 2 nAm 2020 là 345 .220.509 dOng, t' 1 tang
10 1,88%
5. Chi phi thuê TSCD 6 tháng dOu nAm 2021 giàm so v&i 6 tháng dOu nAm 2020 là 1.542.938.328 dOng, t)) I
giàm 6,94%.
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6. Chi phi gn và thay DHN 6 tháng dAu nãm 2021 tang so vài 6 thang du näm 2020 là 5.663.374.291 dng, t- 1
tang 13 1,16%.
7. Chi phi CTTN 6 thang dAu näm 2021 tang so vài 6 tháng du nam 2020 là 4 16.786.657 dng, t lé tang
116, 14%
8. Chi phi sa b 6 tháng d&u näm 2021 giàm so vti 6 tháng du nãm 2020 là 1.103.054.335 d6ng, t' lê giàm
22,53%
- Giá v6n hang bàn cung cp djch vi 6 tháng du näm 2021 thp hcm so vài 6 tháng du näm 2020 là 467.182.418
ding, t' Iê giàm 7,54%, giá v6n giàm chü yk là do giá v6n cung cp djch vi dng h rnràc giàm 587.884.812, t lê
giãm 14,28%
Ill. CHI PH! BAN HANG
a. Phân tich chi tiêu:
•.
(A)

Chi phi nhân cong
Chi phi cong ci dung ci
Chi phi kMu hao
Chi phi djch vi mua ngoài + CP khác

6thángdunãm

6thángdunàm

(1)

(2)

(4)=(1)I(2)

1.177.296.165

111,91%

436.594.300

9.883.024.457
248.223.564

188.370.736

175,89%

1.405.158.247

676.236.624

728.921.623

1.083.927.592

634.927.304

449.000.288

207,79%
170,72%

2.543.588.812

122,23%

11.060.320.622

13.986.000.761

Cong

(3)='(1)-(2)

11.442.411.949

b. ThuyEtminh:

Chi phi bàn hang 6 tháng du näm 2021 tang 2.543.588.8 12 dng so vài 6 tháng du nAm 2020, t' l tang 122,23%
do:
1)Chi phi nhân cong tang 1.177.296.165 dng so vài 6 tháng dAu nam 2020, t 1 tang 111,91% do nam 2021 cOng
ty thi,rc hin theo kiM nghi cUa doàn Kim toán Nba nu&c v vic dOng BHXH, BHYT, BHTN, KPCD theo tMg
thu nhâp hang tháng cüa NLD, nAm 2020 COng ty dOng các khoàn chi phi nay theo hcip dMg lao dng.
2) Chi phi cong ci,i ding cit tang 188.370.736 dMg so vài 6 tháng dAu nàm 2020, t l tang 175,89%
3) Chi phi khu hao tang 728.921.623 dng, l tang 207,79%
4) Chi phi djch vi mua ngoài và chi phi khác tang so vâi 6 tháng du nam 2020 là 449.000.288 dMg, t i tang
170,72%, clii phi tang chU yéu do trong tháng 06/2021, Cong ty thrc hin theo NQ so 801NQ-CNCL-HDQT ngày
29 tháng 06 nAm 2021 cüa HDQT v vic miM giãm tiM nuàc sinh hoat cho các khu cách ly, h nghèo va cn
nghOo bj ành huOng b?i djch Covid 19, tháng 6 näm 2021, Cong ty dä miM giãm tiM nithc và hach toán vào chi phi
vài sO tiOn là 305.051.684 dOng, clii phi van phOng phm tang.
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IV. CHI PHI QUAN LY
Chi tieu

6thángdâunam
2021

6thangdMnam
2020

Chenh Lçch

Ty Ic

(A)

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

(4)=(1)I(2)

12.738.731.273

11.974.836.487

763.894.786

106,38%

Chi phi d dmg van phong

1.065.073.502

1.008.485.727

56.587.775

105,61%

Clii phi khuhao TSCD

1.267.064.872

1.601.377.634

(334.3 12.762)

79,12%

46.684.646

78.320.035

(3 1.635.389)

59,61%

Thuê dt

593.234.400

590.234.400

3.000.000

100,51%

Chi phi dr phOng

984.155.761

2.423.072.736

(1.438.916.975)

40,62%

10.878.012.460

7.639.705.761
25.316.032.780

3.238.306.699

142,39%

Chi phi nhân viOn quàn 1>"

ThuO, phi và l phi

Chi phi djch vi muangoài + chi phi khác
Cong

27.572.956.914
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2.256.924.134

108,91%

1

b. Thuyitminh:

Chi phi quàn 1y doanh nghip 6 tháng du näm 2021 tang so vài 6 thang nám 2020 là 2.256.924.134 d8ng, t. l tang
108,91% chü yu do.
1.Chi phi nhân viên 6 tháng dAu näm 2021 tang so vài 6 tháng du nàm 2020 là 763.894.786 ding, t' l tang
106,38% do näm 2021 cong ty thirc hiên theo kin nghj cüa doàn Kim toán Nhà ntthc ye vic dOng BHXH,
BHYT, BHTN, KPCD theo thng thu nhp hang tháng cUa NLD, nAm 2020 Cong ty dOng các khoãn chi phI nay theo
hgp dng lao dng.
2. Chi phi kheu hao giàm 334.312.762 dng, t) I giàm 20,88%
3. Chi phi dr phOng 6 tháng deu näm 2021 thep hcm 6 tháng du näm 2020 là 1.438.916.975 dng, t) 1 giàm
59,38%

4. Chi phi djch vi mua ngoài và b&ng tien khác tang 3.238.306.699 deng t 1 tAng 142,39%, chi phi tang chü yeu
do: chi phi deng phuc, chi phi tham quan nghi mat va các khoan chi mang tinh chat phic lcii khác.
IV. DOANI{ THU HOAT DONG TAI CHINH
a. Phdn tIch chi lieu:
6 thAng du nãm
Chi ttu

6 thAng du nAm

Chênh lch

Ty l

(A)

2021
(1)
3.160.820.187

2020
(2)
2.542.239.756

Tièn gài không kS' han

18.453.714

24.611.944

(6.158.230)

74,98%

3.179.273.901

2.566.851.700

612.422.201

123,86%

Tien gâi cO k' h?n
Cong

(4)=(1)I(2)
(3)=(1)-(2)
124,33%
618.580.431

Doanh thu hoat dng tài chInh cüa 6 tháng du nAm 2021 cao horn 612.422.201 d6ng so vài 6 tháng deu näm 2020,
t' 1 tAng 123,86%
IV.CHI PHI HOjT DQNG iAi CHINE
a. Phán tIch chi tiêu:
Chi tiêu

6thángdunAm
2021

(A)

(1)
1.891.618.142

('hiphikivay

1.891.618.142

Cong

A

6thángdau

narn

Chênh lch

2020
(2)

(3)=(1)-(2)

1.569.670.875

321.947.267

1.569.670.875

321.947.267

T' l

4)=(1)/2)
120,51%
120,51%

b. Thuydtminh:

Chi phi hoat dng tài chinh 6 tháng deu nAm 2021 tAng so vi 6 thang dAu nAm 2020 là 32 1.947.267 deng, t lé
tang 120,51%
V. THU NHAP KHAC

JO C

a. Phán tIch chi lieu:

Clii tiêu
(A)

Khào sat cung cep duing ng
nuâc
Phi BVMT 1% gill lai
Thu tiCn thanh l cOng ci dmg c
Thu nhâp khác
Cong

cep

thoát

6 thãng du nAm
2021
(1)

6 tháng du nAm
2020

Chênh lch

(2)

(3)=(1)-(2)

44.562.000

35.760.000

8.802.000

497.228.389

-

497.228.389

9.392.727

-

9.392.727

833.241.270

17.285.426

815.955.844

1.384.424.386

53.045.426
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T l
(4)=(1)I(2)

124,61%

4820,48%

1.331.378.960 2609,88%

b. ThuyEiminh:
Thu nhp khác 6 tháng du näm 2021 tang 1.331.378.960 dng so vci 6 tháng du nàm 2020, t 1 tang 2.609,88%,
thu nhâp khác tang chü yu là do tang khoán thu nhp tr phi BVMT thrcc gui lai 1%. và thu nhp khác tang
815.955.844 dng do xü 1 cong nçi phãi trä cho dcm vj thi cong cüa cong trinh DDOI/09 so tiM 760.680.817 dng
và cong trInh P22/07 sO tiM 1.806.29 ctOng.
VI. CHI PHi iuAc

Chi tiêu

6 tháng du nám
2021

(A)

(1)

Chi phi hO sa mi thu
TiM pht chm np thuO TNDN theo
BBKTNN 2019

10.121.015

750.000

-

75.882.305
-

Chi phi dutu không hoàn vOn Mg cái
Chi phi tiM thanh I cOng ciii dung ci,i

6 tháng du näm
2020
(2)

(32.336.341)

28.555.931

Cong

107.029.145

(3)=(1)-(2)

(9.371.0 15)

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

7,4%

75.882.305
32.336.341

0,0%

1.840.909

1.840.909

Chi phi khác

Chênh lch

44.437.422
22.222.096

(15.881.491)

64,3%

84.807.049

481,6%

b. Thuyét minh:
Chi phi khác cüa 6 tháng d&u nam 2021 tang biM dng khOng dáng k so vài 6 tháng du nãm 2020
VII. LQI NHUN:

a. Phán tIch chi lieu:
Ch'1 ieu
(A)

6 tháng du nãm
2021
(1)

6 thàng tiM nam
2020

Chen h r
cch

T'y tç

(2)

(3)=(1)-(2)

(4)=(1)I(2)

16.916.813.275

14.656.738.420

2.260.074.855

115,42%

10.388.671.024

9.963.902.569

424.768.455

104,26%

Lçri nhun cung cAp djch vz

3.963.091.251

3.664.831.696

298.259.555

108,14%

Lçn nhun HDTC

1.287.655.759

997.180.825

290.474.934

1.277.395.241

30.823.330

3.103.915.433
229.781.830

2.488.498.320

291.240.161

1.246.571.911
615.417.113
(61.458.331)

129,13%
4144,25%

13.583.116.012

11.876.999.939

1.706.116.073

Lçri nhun triróc thus TNDN gOm:
Lçi nhuãn nuàc

Lçn nhuan khác
ThuTNDN
ThuA TNDN hoãn 1i
Lçri nhuân sau thud TNDN

124,73%
78,90%
114,36%

b. Thuyétminh:
Qua biAn dng cüa các chi tiêu doanh thu - chi phi nOu trên dA lam cho lçii nhun trithc thuA cüa 6 tháng dAu nam
2021 lai 16.916.813.275 dOng, cao han 6 tháng tiM näm 2020 là 2.260.074.855 dOng, t' 1 tAng 115,42%. Li nhun
sau thuA 6 tháng dAu näm 2021 lAi 13.583.116.012 dOng cao han 6 tháng tiM näm 2020 là 1.706.116.073 dOng, t' 1
tang 114,36%.
g 08 näm 2021
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