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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON
97 Phm Hüu ChI, Phuóng 12, Quân 5, TP.HCM

BAO CÁO TA! CHfNH
Cho giai doan tr 01/01/202 1 dn 30/09/2021

BANG CAN DOl KE TOAN
Tqi ngày 30 (hang 9 nám 2021
MAU B 01-DN
Don vi tinh: VND

Thuyet
TA! SAN

MAso

minh

TA! SAN NGAN HN
Tin và các khoän tuong du'ong tin

100
110

5

Tin

111

Du tu'tài chlnh ngän hn

120

DutirnámgiUdnngàydáo hn

123

6

Tai 30-09-2021

Tai 01-01-2021

247.983.560.427
6.891.343.454

212.308.231.092
26.485.599.074

6.891.343.454

26.485.599.074

75.640.302.743

114.519.857.076

75.640.302.743

114.519.857.076

Các khoän phãi thu ngan han

130

148.360.028.711

47.876.834.211

PhãithungnhanctXakháchhàng
Trãtràcchongibánngnhn
Pháithungânhankhac
Di.rphôngphãi thu ngân hn khó dOi

131
132
136
137

7
9
8
10

146.245.955.843
6.002.598.358
2.011.886.235
(5.900.411.725)

44.149.624.806
3.492.427.321
5.013.101.467
(4.778.319.383)

Hang tn kho

140

11

14.440.355.741

15.864.354.999

Hàngtinkho

141

14.440.355.741

15.864.354.999

Tài san ngn hn khác

150

ChiphItrãtnrOcng&nhn
Thud GTGT diroc khâu trr

151
152

TAI SAN DAt H4N
Các khoãn phãi thu dài hn

200
210

Phãi thu dài han khác

216

Tài san c6 dnh

220

Tài san c6 djnh hflu hinh
-Nguyêngiá
- G in hao mon 1u9 /c
Tài san c dinh vô hlnh
-NguyOngiá
- Gjá trf hao mOn /u9 /cé

221
222
223
227
228
229

Tài san dO dang dài hn

240
242

Chi phi xây dirng ca ban dâ dang

DAu ti gop vn vào don v khác

250
253

Tài san dài han khác

260

Chi phi trã trtrOc dài hn

261

TONG CQNC TAI SAN

270

Du ttr tài chlnh dài han

12

2.651.529.778

7.561.585.732

2.651.529.778

2.286.827.992
5.274.757.740

242.049.696.774

279.399.246.882
8.292.634

8.292.634

8
13

14

179.070.806.677

204.659.356.110

178.519.489.758
802.639.127.010
(624.119.637.252)
551.316.919
6.823.714.666
(6.272.397.747)

203.793.970.107
793.896.356.043
(590.102.385.936)
865.386.003
6.666.544.666
(5.801.158.663)

15

4.387.572.925
4.387.572.925

4.636.581.341

6

8.330.000

8.330.000

8.330.000

8.330.000

58.582.987.172

70.086.686.797

58.582.987.172

70.086.686.797

490.033.257.201

491.707.477.974

12

Các thuyEi minh dinh kern là rn51 b5 p/i4n hcip lhành cua báo cáo nay

4.636.581.341

CONG TY CO PHAN CAP NIfOC CHa LON
97 Pham Hu ChI, Phu&ng 12, Qun 5, TP.HCM

BAO CÁO TAI CHINH
Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 30/09/2021

BANG CAN DO! icE TOAN (TIEP)
Tai ngày30thông9n6m 2021

NGUON VON
NU PHAI TRA
Nngnhn
Phàitrãnguibánngnhn
NgiimuatrãtintniOcngnhan
Thu và các khoán pháinpNhànuOc
Phãi trà ngi.rôi lao dng
ChiphIpháitràngnhn
Phãi trangân han khác
Vay và ncr thuê tài chinh ngn han
Qu khen thi.thng, phic kri

300
310
311
312
313
314
315
319
320
322

Nq dãi hn
Phãitrãdàihnkhác
Vay và ncr thuê tài chInh dài han
Thud thu nhp hoAn 1i phãi trá

330
337
338
341

VON CHU SO HU1J
V6n chü so, h&u
Vn gOp cUa chi sO hOu

400
410
411

Cdphiduph thông có quyn biu quyét

Qu du Ui pht trin
Lçri nhun sau thu chixa phân ph6i

Thuyet
minh

MA so

16
17
18
19
20
21

20
21
22
23

411a

418
421

Tai 30-09-2021

Tai 01-01-2021

276.760.578.825
227.518.702.182
117.561.111.769
8.934.198.028
21.218.896.403
22.291.403.797
16.822.627.038
23.997.758.832
10.417.565.921
6.275.140.394

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

49.241.876.643
6.104.665.566
42.924.555.875
2 12.655.202

50.544.290.805
6.178.371.814
44.299.870.692
66.048.299

213.272.678.376
213.272.678.376
130.000.000.000
130.000.000.000
63.849.723.527
19.422.954.849

225.306.079. 138
225.306.079.138
130.000.000.000
130.000.000.000
63.849.723.527
31.456.355.611

Lcxi nhuán sau thus chua phdn phi 1y ké
dén cuo'ik.i)tru'ó,c

421a

Loi nhuán sau thue' chu-aphánphi /cj) nay

421b

4.197.897.591
15.225.057.258

27.955.441.891

440

490.033.257.201

491.707.477.974

TONG CQNG NGUON VON

Thành pht H Chi M

PHAN THI XUAN DAO
Ngtröi 1p biu

VU THI NHII QUYNH
K Toän Trthirngfr"

Các thuyé't minh dinh kàm là m5t bô p/lan hcp thành ciia baa cáo nay
2

3.500.913.720

nAm 2021

HUNH TUAN ANH
Giám Dc

CONG TY

cO PHAN CAP NU'OC CH LtN

BAO cAo TAI CHINH
Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 30/09/2021

97 Phm HOu ChI, Phuông 12, Qun 5, TP.HCM

BAO CÁO KET QUA BOAT BONG KINH DOANH
Cho giai doan lit ngày 01/01/202 1 dn ngày 3 0/09/2021
MAU B 02-DN
Don vi tInh: VND
Ma
s

Thuyt
minh

01

24

Cáckhoângiámtrrdoanhthu

02

25

Doanh thu thun v ban hang vã cung cp djch vu

10

Giá v6n hang ban

11

CHI TIEU
Doanh thu ban hang và cung cp dich vu

Lçri nhun gop

ye ban hang và cung cp dich vu

26

20

Doanh thu hot dng tài chInh
Chi phi tài chinh

21
22

Trongdó: ChiphIMivay

23

Chi phi ban hang
Chi phi quan 1 doanh nghip

25
26

27
28
29
29

Quy 111/2021
272.028.508.060

Quy 111/2020
297.982.066.438

Tir 01/01/2021
den 30/09/2021
876.235.748.309

Tir 01/01/2020
dn 30/09/2020
883.870.819.251

275.600

438.186.664

621.117.692

1.106.500.464

272.028.232.460
251.500.763.116
20.527.469.344
1.266.567.720

297.543.879.774

875.614.630.617

882.764.318.787

269.446.814.438

799.176.441.323

804.280.074.457

28.097.065.336

76.438.189.294
4.445.841.621

78.484.244.330
3.495.541.477
2.361.622.573

928.689.777

919.3 17.739
919.3 17.739
8.27 1.852.630
10.717.599.758

791.951.698
6.340.846.509
12.614.936.957

2.810.935.881
2.810.935.881
22.257.853.39 1
38.290.556.672

2.361.622.573
17.783.258.458
37.930.969.737

1.885.266.937

9.278.019.949

17.524.684.971

23.903.935.039

176.362.252
359.295

20.718.691
12.886.630

1.560.786.638
107.388.440

73.764.117
35.108.726

791.951.698

Lçi nhun thun tir hoot dng kinh doanh

30

Thu nhp khác
Chi phi khác

31
32

Loj nhuãn khác

40

176.002.957

7.832.061

50

2.061.269.894

9.285.852.010

1.453.398.198
18.978.083.169

23.942.590.430

1.796.309.796
(74.216.680)

3.606.419.008
146.606.903

4.284.808.116
217.023.481

7.563.758.894
582
582

15.225.057.258
1.171

19.440.758.833
1.157
1.157

Tng

un nhuân k toán trwrc thug

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành
Chi phi thuthu nhp doanh nghip hon 1i

51
52

Lçi nhuOn sau thug thu nhâp doanh nghiêp
Lãi ci ban trên c6 phiu
Lãi suy gum trên c phiu

60
70
71

30
31

32
33
34
35

502.503.575
(83.174.927)
1.641.941.246
126
126

Thành pM H Chi

PHAN THI XUAN DAO
Ngu*i
biu

lap

Các fhuyil minh dInh kern là rn(51 b5 phdn hcip thành ciia báo cáo nay

vU

THI NHIJ QUYNH
K Toán Trithngy

3

38.655.391

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH1 LN

BAO CÁO TÁI CHINH

97 Pham Hiu Chi, Phithng 12, Quân 5, TP.HCM

Cho giai don t,x 01/01/2021 dn 30/09/2021

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN TI
(Thea phwog phdp gidn flip)
Cho giai doqn th ngày 01/01/202 1 dIn ngày 3 0/0 9/202 1

CHI TIEU

Ltru chuyn tin tfr hot dng kinh doanh
Lçn nhun triróc thueA
Dieuchinhchocáckhoãn

Tfr01/01/2021
dn 30/09/2021

Thuyt
minh

Ma s

MAU B 03-DN
Dorn vi tInh: VND
Tfr01/01/2020
dn 30/09/2020

01

18.9 78.083.169

23.942.590.430

02
03
05

34,488,490.400
1.122.092.342
(4.445.794.496)

34.039.616.418
2.423.072.736
(3.495.541.477)

06

2.810.935.881

2.361.622.573

lwud3ng
- Tang, giãm các khoân phài thu
- Tang, giarn hang tn kho
- Tang, giãrn các khoàn phài trà (Khong k lAi vay phãi
trã, thué thu nhp doanh nghip phãi np)
- Tang, giàm chi phi trà trtràc
- Tin lai vay d trâ
- Thu thu nhp doanh nghip da np
- Tin thu khác tà' hoat dng kinh doanh
- Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh

08
09
10

52.953.807.296
(97.559.207.180)
1.430.956.241

59.271.360.680
(8.335.717.958)
4.652.579.596

11
12
14
15
16
17

4.438.170.188
11,138,997.839
(2.916.822.485)
(2.875.228.430)
40.000.000
(12.167.756.669)

69.228.515.724
(8.237.792.534)
(2.464.213.756)
(2.630.851.787)
5.220.000
(7.021.386.325)

Lwu chuyln liln thuàn là' hoil dng kinh doanh

20

(45.517.083.200)

104.467.713.640

Tin chi d mua sam, xây dirng TSCD và các tài san dài
han khác

21

(12.524.693.019)

(18.964.326.929)

TiM chi cho vay, mua các cong cv nç cOa don vj khác

23

(75.640.302.743)

(103.860.624.733)

24

114.519.857.076

17.538.692.295

27

5.682.812.333

4.077.704.839

Lwu chuye2n lien 1/wan là' hogi d5ng dau 1w

30

32.037.673.647

(101.208.554.528)

Ltru chuyM tiM tw hot ding tài chInh
TiM thu tir di vay
TiM trà nçi géc vay
Ctüc, lqi nhundãtràchochi sâhthi
Lu,, c/zuyln 1ien thuan là' hoç,l dng thi chmnh

33
34
36
40

7.111.565.183
(6.063.160.000)
(7.163.251.250)
(6.114.846.067)

10.675.890.937
4.154.160.000
(6.445.819.721)

Liru chuyM tiM thun trong kS'

50

(19.594.255.620)

11.643.390.328

TiM va trong throng tiM du kS'

60

26.485.599.074

64.195.166.006

Anh hu&ng cOa thay déi t giá héi doái quy d6i ngoai t

61

TiM và tirong throng tiM cuéi k$'

70

- Khu hao TSCD và BBSDT
- Các khoãn d phông
- Lãi, 1 tr hoat dng du tu
- Chi phi lãi vay
Lpi nhumn là' ho91 df3ng kinh doanh irwóc Ihay doi voAn

Liru chuyn tin tir hot dng du tir

TiM thu hi cho vay, ban Iai các cOng ci,i nq cOa dan vj
khác
TiM thu lãi cho vay, c tcrc và lçi nhu.n ducjc chia

5

5

Thành phé He Chi i'iih

PHAN THI XUAN DAO
Ngtroi lap biu

8.384.231.216

VU Till NHU QUYNH
K Toán Trirtrng MI

Các thuyll minh dfnh kern là rnç51 b5 phn hqp thành cia báo cáo nay
4

1\âm 2021

HUYNH TUAN ANH
Giám Dec

/
BAO CÁO TAI clItNil
Cho giai 1oan tfr 01/01/2021 dn 30/09/202 1

CONG TY CO PHAN CAP N1f1C CHO LN
97 Pham Hiru ChI, Phix&ig 12, Quân 5, TP.HCM

(Các thuyt minh nay là bó ph4n hoj' thành và cdn dz4-ov dQc ddng thai vó'i Báo cáo tài chInk)

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH
Cho giai doin tic ngày 01/01/2021 din ngày 3 0/0 9/2 021
DAC DIEM HO3T DQNG CUA CONG TY
1.1

Hinh thfrc s& hOu vn
Cong ty C phn Cp nuâc Chç Lan (sau day gi tM là "Cong ty") là cong ty c phn, dixqc thânh 1p
tà qua trInh c6 ph.n hóa Chi nhánh Cp rnxâc Ch Lan thuc T6ng Cong ty Cp nithc Sài GOn TNHH
MTV. Cong ty hoat dng theo Giy chfrng nhn clang k doanh nghip s 0304797806 do Sâ K
hoach và Du tu Thành ph HE ChI Minh cp ngày 16 tháng 01 nAm 2007. Trong qua trinh hoat dng,
Cong ty dA duçic S K hoach va DAu tu Thành phó H ChI Minh cp b sung các Giy chfrng nhn
clang k2 doanh nghip clang k thay di nhi.r sau:
- Giy chüng nhn clang k kinh doanh clang k thay d6i ln thu nht ln thu nht ngày 02 thang 06
näm 2008, chun y vic b sung mt s ngành ngh kinh doanh.
- Giy chfrng nhn clang k kinh doanh clAng k' thay d6i ln thir hal s 0304797806 ngày 16 thang 05
nAm 2012, chun y vic thay di ngtthi dai din theo pháp lust Ong LO TrQng Hiu thay th Ong Pham
Mnh Due.
- Giy chung nhn clang k doanh nghip clang k thay di ln th(r ba s6 0304797806 ngày 18 thang 5
nAm 2018, ehun y vic thay di ngix&i dal din theo pháp lut là Ong Hu'nh Tun Anh thay th Ong
L TrQng Hiu
C phiu ciia Cong ty duçic phép niêm yt tai Sâ Giao djch Chüng khoán thành ph6 H ChI Minh theo
Quyt djnh s 223/2010/QD-SGDHCM ngày 20 thang 10 nAm 2010 cüa S Giao djch Cháng khoán
thành ph6 H Chi Minh vâi s hxcing 13.000.000 c phiu niêm yt tucrng üng 130.000.000.000 YND.
Ngày 11 thang 01 nAm 2011, c phiu cüa COng ty C phn Cp nuâc Chq L da chInh thirc duqc
niêm yt tai S& Giao djch Chfrng khoán thành ph6 H8 ChI Minh vâi mA cháiig khoán là CLW.
• Vn diu lé
. .
So co phieu
Mnh giá

: 130.000.000.000 VND
: 13.000.000 co phieu
: 10.000 VND/c phiéu

• Trisô'hotdng
Da chi : so 97 Phm Huu Chi, Phucmg 12, Quan 5, Thanh pho Ho Chi Minh.
S krçxng nhân viên cüa Cong ty tai ngày 30 tháng 09 nAm 2021 là 459 ngtrvi (tai ngày 31 thang 12
nAm 2020 là 459 ngu?.Yi).
1.2 Linh virc kinh doanh
LTnh virc kinh doanh cüa Cong ly là thixcmg mai, djch vii.
1.3 Hot dung san xut kinh doanh
Hoat dng san xut kinh doanh ca Cong ty theo Giy chirng nhn Dang k' doanh nghip bao gm:
• Xây drng cOng trinh k5' thut dan diing khác. Chi ti&: Xây dung cong trinh cp nuóc, tái 1p mt
&rmg di vai cOng trInh ehuyên ngành cp nu&c;
• Dai 1, môi giâi, du giá. Chi ti&: dai l k gCri hang hóa;

5

BAO CÁO TA! CH!NH
Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 30/09/2021

CONG TY CO PHAN CAP NUC CHQ LN
97 Pham H&u ChI, Phu?ing 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH (TIEP)

(Các thuyèt rn/nh nay là bç5 phcn hcip thành và cdn du'cic dQC ddng th&i vol Báo cáo tà/ chInh.)

• Ban buôn may moe, thit b và phi,i tüng may khác. Chi tit: Mua ban may mOe, thit bj, 4t tu ngânh
cap nuc;
• Ban buôn chuyén doanh khác chixa dirge phân vao dau. Chi tit: Cung 1rng, kinh doanh nuOc sach
cho nhu cu tiêu diing - san xut (trén dja bàn ducic phân cong theo quyt dnh cüa Tng Cong ty Cp
nisâc Sài Gôn);
• Hoat dng kin trUe và tu vn k thut cO lien quan. Chi tit: Thit k xây dung cong trInh ha tng k
thutt dO thj; Lp dr an; ThAm tra thit k; Giám sat thi cong xây d?ng cong trInh cp - thoát nuóc;
• Hoat dng chuyên môn, khoa bce và cong ngh khác chua dixçxc phân vào clâu, Chi tit: Quãn l' phát
trin h th6ng cp nuàc; Tu vn xây drng cong trinh cAp nuó'c - dan diing - cong nghip (trt'r kháo sat
xây dung, giáni sat thi cOng).
1.4 Chu k5' san xuAt, kinh doanh thông thu*ng
Hoat dng kinh doanh chU yu cUa Cong ty là cung cAp nuOc sach và djch vii. Theo do, chu k' san
xuAt kinh doanh thông thu?rng cUa Cong ty là ngn ngày và quay vOng thuOng xuyên, lien tue nhiu
IAn trong thang.
1.5 Dc dim ho3t dng cüa doanh nghip trong k' k toán có ãnh hwO'ng dn báo cáo tài chInh
Linh virc kinh doanh chInh cUa Cong ty là cung cAp ntthc sach và djch vii. Yu t chInh sách v do
giá tin nu'Oc, chInh sách khuyn khIch u'u däi cüa dja phuong và cUa nhà nuic thay di theo 11mg the
k' có ành huâng dáng k dn kt qua hoat dng san xuAt kinh doanh cUa Cong ty.
1.6 CAu trUc cüa doanh nghip
Cong ty không có các Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien k& và các don vj triic thuc bach toán phi
thuôc
1.7 Tuyên b v khã nãng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh
S lieu so sánh trén Bang Can di k toán là s lieu trên Baa cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thUc
ngày 3 1/12/2020 cUa Cong ty dã duge kiAm toán. S lieu so sánh trén Báo cáo kt qua hoat dng kinh
doanh và Báo cáo lu'u ehuyn tin t là s lieu trén Báo cáo tài chInh cho giai doan 11r ngày 01/01/2020
dn 30/09/2020 cUa Cong ty
Mt s ehi tiêu so sánh d dticic trInh bay Iai nhix duge nêu tai thuyt minh s 34, 35, 39 cUa Thuyt
minh Báo cáo tài chInh.
2.

KY ICE TOAN, D(YN V! TIEN TE stY DUNG TRONG ICE TOAN

2.1 K)' k toán näm
K' k toán näm cUa Cong ty bAt dAu tü ngày 01 tháng 01 Va kt thUe tai ngày 31 tháng 12 näm Du'ong
I ich.
Báo cáo tài chInh nay dirge 1p cho giai doan tt'r ngày 01/01/2021 dn ngãy 30/09/2021.
2.2 Don v tin t sü dung trong k toán
Don vj tin t sr ding trong k toán là Dng Vit Nam (VND).

6

BAO CÁO TA! chiN!!
CONG TY CO PHAN CAP N!C CHV L1N
Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 30/09/2021
97 Phm Hüu Chi, PhuOng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyit minh nay là b phn hcrp thành và cdii dwc,c dQC ddng thai vói Báo cáo tài chinh)
3.

cmjAN iyc vA CuE DQ KE TOAN A D!ING

3.1 Ch d k toán áp dung
Cong ty áp ding Ch dO K toán doanh nghip ban hành theo Thông ttr 200/TT-BTC ngày 22/12/2014
("Thông tu 200") cUa BO Tài chInh và Thông tu 53/2016/TT-BTC ("Thông tu 53") cüa BO Tài Chinh
ngày 21/03/2016 s&a di b sung mOt s diu cia Thông Ttr 200.
3.2 Tuyên b v vic tuân thu Chun myc k toán và Ch d k toán
Cong ty.tuãn thu cáo Chun mirc và Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam hiOn hành và các quy djnh
pháp l' có lien quan d 1p và trInh bay các Báo cáo tâi chInh cho giai don tr ngày 01/01/2021 dn
ngày 30/09/2021.
4.

TOM TAT CAC CHIN!! SACH KE TOAN CHU YEU
Sau dày là các chinh sách k toán chü yu duqc Cong ty áp dung trong vic 1p Báo cáo tài chInh:

4.1 Co s& 1p báo cáo tài chinh, và thay di trong chInh sách k toán và thuyt minh
Báo cáo tài chinh ducic lap trên cci sc k toán dn tIch (trr cáo thông tin liOn quan dn các lung tin).
Cáo ohInh sách k toán Cong ty sfr ding d 1p Báo cáo tài chInh cho giai doan tr ngày 01/01/2021
dn ngày 30/09/2021duc áp ding nht quan vâi cáo chInh sách dà duçrc áp diing d 1p Báo cáo tài
chinh cho giai doan tir ngay 01/01/2020 den ngay 30/09/2020.
4.2 11&c tlnh k toán
Vic 1p Báo cáo tài chinh tuân thu theo cáo Chun mrc K toán Vit Nam yOu cu Ban Giám d6
phái cO nhttng urc tinh va giá djnh ành humg dn s6 lieu báo cáo v các cong nçl, tài san và vic trInh
bay các khoán cong nq va tài san tim tang tai ngày 1p Báo cáo tài chInh cOng nhtr cáo s6 lieu báo cáo
ye doanh thu và chi phi trong su6t kS' k toán. S lieu phát sinh thrc t có the khac v&i cáo ixâc tinh,
giã dnh dt ra,
4.3 Tin và các khoán tirong throng tien
TiM và cáo khoán tiwng di.wng tiM bao gem tiM mt tai qu, tiM gri ngãn hang không kS' han, tiM
dang chuyen, tiM gth ngân hang có kS. hn gec khOng qua 03 tháng có khá näng thanh khoãn cao, có
khá nAng ohuyen d6i de dàng thành các khoãn tiM xác djnh và It rüi ro liOn quan den vic bien dng
giá trj chuyen d6i cUa cáo khoãn nay.
4.4 Các khoãn du tir tài chInh
Cdc khoán diu Lw nim gifr din ngày ddo hçw
Khoán du tu dtrcrc phân loai là nm gilt den ngày dáo han khi Cong ty có ' djnh và khã näng gilt den
ngày dáo han. Cáo khoãn deu ttr nm gilt den ngày dáo han bao gem: cáo khoãn tiM gui ngân hang o
k5' han (bao gem cã cáo loai tin phieu, k5' phieu), trái phieu, 0e phieu uu däi ben phát hành bt buOc
phãi mua lai tai môt thii diem nht dmh trong tucrng lai và cáo khoán cho vay nm gilt den ngày dáo
han v&i miic dIch thu lAi hang k5' và cáo khoãn dAu ttr nm gilt den ngày dáo han khác.
Cáo khoãn du tu nm gilt den ngãy dáo han duc ghi nhn ban aM theo giá gee bao g6m giá mua và
cáo chi phi lien quan den giao djch mua các khoãn aM tu. Sau khi nhn ban dM, cáo khoãn aM tu nay
duçio ghi nhn theo giá trj có the thu hei. Thu nhp läi tr cáo khoãn aM tu nm gilt aen ngày dáo han
sau ngày mua duc ghi nhn trOn Báo cáo ket qua hoat dQng kinh doanh trOn c s& dr thu. LAi duqc
hu&ig truâo khi Cong ty nm gilt dixçxc ghi giãm tth vào giá gee tai th&i diem mua.
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BAO CÁO TA! CH!NH
CONG TY cO PHAN CAP NTJOC CH€% LN
Cho gial doan ta 01/01/2021 dn 30/09/2021
97 Phtm HUu ChI, Phithng 12, Quân 5, TPJ-ICM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyEt minh nay là bç phçn hcq, thành và cdn thrcrc dQc dcng th&i vái Báo cáo tài chIn/i)
Khi có các bAng chirng chic chAn cho thy mt phAn hoãc toàn b khoân du t.r có th khOng thu hè,i
dircic và s tn tht ducc xác djnh môt each dáng tin cy thI tn thAt &rqc ghi nhân vào chi phi tài
chInh trong näm và giám tth trrc tip giá trl dAu tu.
Gdc khodn dàu 1w vào Jo'n vj khdc
DAu tu vào cong ci vn cUa don vi khác bao gm các khoân dAu tu cong cii vn nhtrng Cong ty khong
có quyn kim soát, ding kim soát hoc có ành htr0ng dáng k di vi ben di.rc dAu tu.
Các khoán dAu tu vao cOng ci vn cüa don vj khác duc ghi nhn ban dAu theo giá gc, bao gm giá
mua hoc khoãn gop vn cOng các chi phi tri,rc tip lien quan dn hoat dông dAu tu. C ttrc va lcri
nhun cüa cac k' trtthc khi khoãn dAu tu duqc mua ducyc hch toán giám giá trj cüa chInh khoán dAu
tu do. C ttrc và lçii nhuân cüa các kS' sau khi khoãn dAu tu duorc mua duçc ghi nhân doanh thu. C tc
dixqc nhn bAng c phiu chi duc theo dOi s luqng c phiu tang them, khong ghi nhn giá tr c
phiu nhân ducvc.
4.5 Các khoãn phãi thu
Các khoãn phâi thu duqc trInh bay theo giá trj ghi s trr di khoãn di,r phang phâi thu khó dOi.
Viêc phân Ioai cac khoân phâi thu là phãi thu khách hang và phãi thu khác duc thrc hin theo nguyen
täc sau:
• Phái thu cüa khách hang phân ánh các khoân phâi thu mang tInh chAt thung mai phát sinh tr giao
djch có tinh chAt mua - ban giüa Cong ty và nguOi mua là doTi vi dOc 1p vi Cty.
• Phãi thu khác phán ánh cac khoàn phài thu không có tInh thucmg mai, khOng lien quan dn giao dlch
mua - bàn.
Dir phOng phái thu khó dOi duçc Ip cho trng khoãn no phài thu kho dôi can c vào tui nq qua han
cüa các khoãn n hoc d%r kin müc t6n thAt có th xãy ra, ciii th nhu sau:
Dôi vri ncr phái thu qua han thanh toán
• 30% giá trj di vi khoàn ncr phãi thu qua han tr 6 tháng dn duâi 1 nãm.
• 50% giá trj di v&i khoân nç phãi thu qua han tr 1 näm dn di.râi 2 nãm.
• 70% giá tr di vi khoán ncr phãi thu qua han tr 2 närn dn duâi 3 nàrn.
• 100% giá trj di v9i khoãn ncr phãi thu qua han t& 3 näm trr len.
Di v&i no phãi thu chua qua han thanh toán nhxng khó có khã nang thu hi: can ctr vào du kin mc
tn thAt d lap du phOng.
Six tang hoc giãm khoãn dr phOng phài thu khó dOi cAn phái trich 1p tai ngày k& thñc k' kA toán
dixcrc hach toán vão chi phi quãn l' doanh nghip trong ks'.
A

4.6 Hang ton kho
Hang tin kho d trçrc xác dnh trên co sâ giá thAp hon gifta giá gc và giá trl thuAn có th thtrc hin
ducc. Giá gc hang tn kho bao gm chi phi mua, chi phi ch bin va cac chi phi lien quan trtrc tip
khác phát sinh d có dtrçrc hang tn kho r dja dim va trang thai hiên tai. Giá tr thuAn có th thtrc hin
duoc là giá ban iróc tInh cila hang tn kho trong kS' san xuAt kinh doanh bInh thtthng tr1r chi phi i.ràc
tInh dA hoàn thành san phAm vã chi phi u&c tInh cho vic tieu thi,i chüng.
Giá gc cCia hang tn kho duqc xac djnh theo phuong pháp bInh quân gia quyn và ducrc hach toán
theo phucing pháp k khai thu&ng xuyen.
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHJ L1N
Cho giai don tr 01/01/2021 dn 30/09/2021
97 Phm HUu Chi, Phu?ng 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH (TIEP)
(Các thuy& minh nay là b phçmn hcip thành và cdn dwcrc dQc ddng thai vái Báo cáo tài chinh,)
D%r phông giãm giá hang tn kho (n6u co) cia Cong ty duqc trich 1p khi có nhUng bang chrng tin cy
v sir suy giãm cUa giá trj thun cO th6 thc hin duc so vói giá g6c cüa hang thn kho. Giá trj thun
co the thrc hién duqc xac drnh bang gia ban ucic tinh tru cac chi phi d hoan thanh cung chi phi tiêp
th, ban hang va phan phoi phat sinh. Sr tang hoac giam khoan dr phong giam gia hang ton kho Can
phái trIch 1p tai ngày k6t thiC k' k toán ducic hach toán vào giá v6n hang ban trong ks'.
4.7 Tài san c6 dlnh và hao mon
Tài san cô djnh ducrc phãn ánh theo nguyen giá va hao mon lily k6.
Nguyôn giá tài san c6 djnh gm giá mua và toàn bO các chi phi lien quan tr%rc tiêp den vic di.ra tài san
vào trng thai sn sang sü dijng. CáC chi phi phát sinh sau ghi nhn ban du chi duqc ghi tAng nguyen
giá tài san CO djnh nu các chi phi nay chac Chän lam tAng lçii Ich kinh t6 trong tuang lai do sCr di.ing tài
san do. Các chi phi phát sinh không thOa mAn diu kin trén duçic ghi nhn là chi phi san xut, kinh
doanh trong ks'.
D6i vài CáC tài san C6 djnh dA dua vào si diing nhixng chira cO quyt toán chinh thfrc Se duqc tm ghi
tang nguyen giá va trIch khAu hao, khi có quy& toán chinh th& se di6u chinh lai nguyen giá và khu
hao tuong 1mg.
Khi tài san c6 djnh dUcYC bàn hay thanh l, nguyen giá và giá tr hao mOn luy k6 diIçYC xóa S6 V lAi, lô
phát sinh do thanh l duçic ghi nhân vào thu nhp hay chi phi trong ks'.
Tài san C6 djnh hthi hInh duqc kMu hao theo phmmg pháp duOng thang dra trên thai gian hftu ding
uàc tinh, C11 th6 nhu sau:
Loai tài san

Thai gian khu hao (nAm
50

Nhà clra, 4t ki6n tnlc
May moc thiet b

03 - 07

Phucmg tin 4n tãi truyn dn

03 - 10

ThMt bj, di,ing C%1 quãn l

03 - 05

Tài san c6 dnh vo hInh cüa Cong ty là phn m6m may tinh duçrc khu hao theo phucmg pháp du&ng
thAng, th&i gian sIr dmg uac tInh là 02 - 03 nAm.doanh trong ks'.
4.8 Chi phi xây dung co' ban d& dang
Chi phi xây drng ccr bàn dâ dang bao g6m các tài san là các thi6t bj clang trong qua trInh du tu mua
sAm và lAp dat, Chua thra vào sIr dung, các cong trinh xây digrng co bàn clang trong qua trInh xây durng
chtra ducc nghim thu và dua vào sIr ding tai th&i di6m khóa s6 1p Báo cáo tài chinh. Các tài san nay
&rc ghi nhn theo giá g6c. Giá g6c nay bao g6m: chi phi hang hóa, djch vui phài trá cho CáC nhà thAu,
ngui cung cap, chi phi lAi vay có lien quan trong giai doan du tix và các chi phi hqp l khác lien
quan trurC tiOp dn vic hinh thành tài san sau nay. Vic tinh khu hao cña các tài san nay duc áp
ditng gi6ng nhu vâi cac tài san khác, bat du tir khi tài san a vao trang thai san sang sIr ding.
4.9 Chi phi trã trtr&c
Chi phi trã trtràc bao g6m các chi phi trà trtrâc ngan hn hoc chi phi trà trtràc dài han là nhüng chi
phi thc t6 da phát sinh nhtrng Co lien quan d6n k6t qua hoat dung kinh doanh cüa nhi6u k' k6 toán.
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BAO CÁO TAI ciiffiu
CONG TY CO PHAN CAP NItOC CHV LON
Cho giai don tir 01/01/2021 dan 30/09/202 1
97 Pham Hiru Chi, Phung 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MIMI BAO cÁo TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyit minh nay là bc5 p/ian hcip than/i và cdn dwcrc doc ddng thai vái Báo cáo tài chInh)
Chi phi trã tnr9c ng.n hn bao gm chi phi cong ci di,ing cxi, bâo hiam nhân thç và các chi phi ch&
phân b ngn hn khác. Các chi phi nay duc phân b vào Báo cáo Kat qua hot dng kinh doanh cia
Cong ty tir 03 tháng dan 12 tháng.
Chi phi trá truàc dài han bao gm chi phi cong cii ding cii, chi phi sra chfra và các chi phi chi phân
b dài hn khác. Các chi phi nay ducic phãn b vào Báo cáo Kat qua hoat dng kinh doanh cüa Cong
ty trong th?ñ gian tr trén 12 tháng dan 36 tháng, riOng chi phi gn dng h nuàc và thay d6ng h6 nuàc
djnh kS' ducvc phân b6 trong vOng tr 01 nAm dan 05 nãm.
4.10 Nq phái trã và chi phi phãi trã
Các khoân nq phâi trã và chi phi phãi trã duçic ghi nhn cho s tin phái trã trong ttwng lai liOn quan
dan hang hóa va djch vi,i dã nhn ducic. Chi phi phãi trà dugc ghi nhân d%ra trOn các u&c tInh hqp l' v
s tian phãi trà.
Vic phán loai các khoân phâi trá là phái trã ngr?i ban, chi phi phAi trá và phãi trá khác dtrcic thic
hin theo nguyen tc sau:
- Phãi trá ngu?ii ban phan ánh các khoãn phái trá mang tinh cht thuo'ng mai phát sinh tü giao djch
mua hang hóa, djch vi, tài san và ngtthi ban là don v dc 1p vâi COng ty
- Chi phi phii trâ phàn ánh cac khoãn phâi trâ cho hang hOa, djch vi1 da nhOn duqc tr ngu&i ban hoc
dA cung cAp cho nguOri mua nhirng chua chi trã do chua có hOa dan hoc chua dü h6 sa, tài 1iu ka
toán và các khoán phái trá cho ngui lao dng v tian hrcmg nghi phép, các khoãn chi phi san xuAt,
kinh doanh phãi trich truâc.
- Phãi trâ khác phân ánh các khoân phái trâ không có tInh thLrang mai, không liOn quan dan giao dich
mua, ban, cung cAp hang hóa dlch vit.
4.11 VAn chü s& hO'u
VAn du tu chü sâ htu dtrçrc ghi nhn theo SA vAn thrc gop cUa chU sO' hu.
Lcti nhuan sau thuA chua phân phAi là sA lqi nh4n tr cac hoat dng cüa doanh nghip sau khi trir (-)
các khoân diu chinh do áp ding hai tA thay dAi chinh sách kA toán và diau chinh hi to sai sOt trQng
yau ella các k5' truàc.
Lcn nhuãn sau thuA chua phân phAi co thA &rorc chia cho cac nhà du Vi dra trOn ty l gop von sau khi
duqc Dai hi dong co dong thong qua va sau khi da trich lap cac quy theo Dteu Ic Cong ty va cac quy
djnh ca pháp luat Vit Nam.
4.12 Ghi nhân doanh thu, chi phi
Doanh thu dixçtc xác djnh khi COng ty có khã nAng nhn ductc các lçri ich kinh ta cO tha xac djnh mt
each chic chn. Doanh thu thuAn duvc xác dinh theo giá trj hçxp I2 ella các khoán dà thu hoc s thu
ducic sau khi trlr the khoãn chiat khAu thtrong mai, giám giá hang ban, hang ban bi trã lai. Dng thri
doanh thu ducrc ghi nhn khi thoã mAn các di&i kin sau:
Doanh thubán hang
Doanh thu ban hang ducrc ghi khi dng thO'i thOa mAn tAt cà näm dièu kin sau:
- PhAn km rh ro va Iqi Ich g.n han vâi quyan sO' hthi san phAm hoc hang hóa dA ducrc chuyAn giao
cho ngtthi mua;
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BAO CÁO TAI CHiNH
CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON
Cho giai do?n tr 01/01/2021 dn 30/09/2021
97 Pham Hu'u ChI, Phung 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP)
('Các thuyét minh nay là b ph2n hcip thành và cn ducrc dc dng th&i vái Baa cáo tài chinh,)
- Cong ty khong cOn nm gi quyn quãn I' hang hóa nhir ngithi sâ hüu hang hóa hoc quyn kim
soát hang hOa;
- Doanh thu dirge xác djnh tuo'ng di chc chn;
- COng ty dã thu dtrqc hoc së thu dirgc Igi ich kinh t tr giao djch ban hang;
- Xác djnh duge chi phi lien quan dn giao dlch ban hang.
Doanh thu cun cp dich vu
* D6i vó'i djch vy dông mó n,thc, bm mO chI, gn mói, thay dô'i thng h nwóc cho khách íé:
Cong ty ghi nhn doanh thu vào thai dim khách hang dóng tin phi d Cong ty thrc hin các djch viii
nêu trOn, khong phii thuc vào thai dim Cong ty dä thirc hin xong djch vii.
* Di vói cdc djch vy can Igi, doanh thu Jiric ghi nhIn khi dng thôi thôa man the diu kiçn:
- Doanh thu dirgc xác djnh tu'cYng di chic chn;
- Co khá näng thu dugc Igi Ich kinh t ti.r giao dch cung cp dlch v'i do;
- Xác djnh dugc phAn cong vic dâ hoàn thành vào ngày Ip Báo cáo;
- Xác dnh dugc chi phi phát sinh cho giao djch vâ chi phi d hoàn thãnh giao djch cung cp djch vu
Khi kt qua cüa mt giao dch v cung cp djch vi không th xác dlnh dirge ehc chn thI doanh thu
dirge ghi nhn tirang rng vi chi phi dä ghi nhan và cO th thu hi.
Doanh thu hoat dôn& tài chInh
Läi tin gui dugc ghi nhn trOn co sâ dn tIch, dugc xac djnh trên s6 dir các tài khoán tin g1ri và lãi
sutt áp diing cho ti'rng thii ks'. Läi tr các khoán du Ui dugc ghi nhân khi Cong ty có quyn nhn
1oân Iãi.
Chi phi hoat dôn san xut kinh doanh và giá vn
Chi phi dirge ghi nhn theo nguyen tc than trQng, dirge tp hgp theo thrc t phát sinh, phO hqp vOi
doanh thu và diing k' k toán.
4.13 Thug và các khoãn phái np nhà niro'c
Thug thu nhp doanh nghip thg hin tng giá tr cüa s6 thug phái trã hién tai và s thug hoãn lai.
Chi phi thug thu nhp doanh nghip hiên hánh dirge tinh dira trên thu nhp chju thug trong ks'. Thu
nhp ehju thug khác vol Igi nhun thun dirge trInh bay trên Báo cáo Kgt qua hot dng kinh doanh vi
khong bao gm cáe khoán thu nhp hay chi phi tinh thug hoc diroc khgu trr trong các kS' khác (bao
gm Ca I mang sang, ngu co) và ngoài ra khong bao gim eác chi tiéu khong chju thug hoc khong
dt.rgc khgu trir.
Theo Biên ban kgt luãn thanh tra thug sg 1757/KL-CT ngày 14 tháng 12 nAm 2015, tfr k' tinh thug
nãm 2009, Cong ty së dirge áp diing uu däi thug thu nhp doanh nghip theo quy dnh tai Thông tu
130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 näm 2008 eüa Bô Tài chinh cho thai gian cOn iai. Do dgn hgt kS'
tInh thug nãm 2008, Cong ty dã hgt thai gian min thug theo Thông tir s I 34/2007/TT-BTC nên mt'rc
iru däi Cong ty dirge huang cii thg nhu' sau: Thug sUg 10% tir nãm 2009 dgn nAm 2021; giâm 50% s6
thug thu nhp doanh nghip phái np trong 9 näm tinh tü näm 2009. KS' nay Cong ty dã hgt dirge
hu&ng uu däi giám 50% s thug thu nhp doanh nghip.
Di vi khoán thu nhp thuôe linh virc kinh doanh thông thirang, linh vre hot dng tài ehinh, thu
nhp khác dirgc áp drng vó.i mrc thug sut thông thuang Ia 20%.
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CONG TY cO PHAN CAP N!C CHQ LN
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 30/09/202 1
97 Pham Httu ChI, Phu&ng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MIMI BAO CÁO TAI CH!NH (TIEP)
ác thuyit minh thy là b phn hcip thành và cdn dwqc dQc ddng thai vol Báo cáo tài chmnh)
Vic xác djnh thud thu nhp cüa Cong ty cAn dr vao các quy djnh hin hành v thu& Tuy nhién, nhUng
quy djnh nay thay di theo tirng thri k' và vic xac dnh sau dung v thu thu nhp doanh nghip tuS'
thue vão kt qua kim tra oüa ca quan thu có thm quyàn.
Các loai thu khac duçrc Ap dung theo các 1ut thu hin hành ti Vit Nam.
4.14 Báo cáo b phân
B phân theo linh virc kinh doanh là mOt b phân CO th phân bit duçrc, tham gia vào qua trinh san
xut hoc cung cp san phm, djch vçi riéng l, mt nhóm các san phm hoc các djch vi Co lien quan
ma b phan nay cO rüi ro và lçri ich kinh t khác vâi các b phân kinh doanh khác. Theo do, hoat dng
theo linh vrc cia Cong ty gm: cung cp nu&c sach và cung cp cad djch vi khác.
bàn b hoat dng cta Cong ty din ra trong IAnh th Vit Nam. Theo do, không cO sr khác bit v
hoat dng kinh doanh cüa Cong ty theo khu vrc dja 1'.
Báo cáo b ph.n bao gm các khoân mtc phân b trrc tip cho mt bO phn cüng nhi.r các b phn
ctucic phân chia theo mt ca sâ hcip 1'.
4.15 Ben lien quan
Các ben duac coi là lien quan nu mt ben cO khã nAng kim soát hoc cO ãnh hrnng dáng k di vài
ben kia trong viêc ra quyt djnh các chInh sách tài chInh và hoat dng. Ben lien quan bao gm:
• Nhüng doanh nghip cO quyM kim soát, hoãc bj kim soát trrc tip hoc gián tip thông qua mt
hoc nhiu ben trung gian, hoAc dual quyn bj kim soAt chung vài Cong ty g6m Cong ty mc, các
cong ty con ctng tp doàn, các ben lion doanh, c s& kinh doanh dng kim soát, các cong ty liOn kk
• Các cá nhân có quyn tr%rc tip hoc gián tip biu quyt a các doanh nghip báo cáo dn dn cO ánh
huang dáng k tài doanh nghip nay, các nhân viOn quãn l chü ch6t có quyn và trách nhim v vic
1p k hoach, quãn l và kim soát các hoat dng ca Cong ty k cá các thành viOn mt thit trong gia
dInh cüa các cá nhân nay.
• Các doanh nghip do các cá nhân duqc nOu trOn nm trrc tip hoc gián tip quyn biu quyt hoc
ngr&i dO có the cO ãnh hu&ng dáng ke tOi doanh nghip.
Theo dO, Ben liOn quan cüa Cong ty là Tng Cong ty Cp nuàc Sài GOn, cáe Cong ty tWc thuOc Teng
Cong ty, các Cong ty con, Cong ty liOn ket do Teng Cong ty du tu và chi ph6i, các thành viOn Hi
deng Quán trj, Ban Giám dec cüa COng ty va Các c dOng nm gi se hrcng ce phieu dáng ke.
5.

TIEN VA CAC IGiOAN TIJONG DU€NG TIEN
Tai 30-09-202 1
VND
2 1.091.003
6.870.252.451
6.891.343.454

Tien mt
Tien gcri ngAn hang
Cong

12

Tai 01-01-2021
VND
3.768.754
26.481.830.320
26.485.599.074

'I
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BAO CÁO TA! CHIN!!
CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LO
Cho giai doin tir 01/01/2021 dn 30/09/202 1
97 Phm HU'u Chi, Phung 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH (TIEP)
(Các thuyAt minh nay là bc phcin hop thành và ccn duç.rc dQc ddng thai vái Báo cáo tài chInh)
6.

DAU T1f TA! CHINH

Du tir nm giO' dn
ngày dáo han
Ngn hçin
Ti ngiri cok,h n (*)
- Ngán hang TMP
Sài Gôn
- Ngán hang Nông
nghip và Phát lrkn
Nông thón Vit Narn

Tai 30-09-202 1
Giá tn gill si
Giá gc
VND
VND

Ti 01-01-2021
Giá trl ghi so
Giá gc
YND
VND

75.640.302.743
75.640.302.743

75.640.302.743
75.640.302.743

114.519.857.076 114.519.857.076
114.519.857.076 114.519.857.076

59.863.155.583

59.863.155.5 83

85.811.250.116

85.811.250.116

15 .777. 147. 160

15 .777. 147. 160

28.708.606.960

28.708.606.960

75.640.302.743

75.640.302.743

Dài han
Cong

114.519.857.076 114.519.857.076

(*) Là các khoàn tin gir1 có kS' han gc 6 tháng tai Ngân hang TMCP Sài GOn vài lãi suAt 5,60%/nãrn
và tai Ngân hang NOng nghip và Phát trin Nong thôn Vit Narn vói lãi sut 3,9%/nàm.

Ti 30-09-2021
Giá gc
Giá trj ghi s
YND
VND
Duttrgópvnvào
do'n vi khác
Diu 1w vào don vi khác
NH TMCP Sài GOn
COng thuong (**)
COng

T3i 01-01-2021
Gia tn ghi so
Giá gc
VND
VND

8.330.000
8.330.000

8.330.000
8.330.000

8.330.000
8.330.000

8.330.000
8.330.000

8.330.000

8.330.000

8.330.000

8.330.000

(**) Là khoân du tr gop vn vao Ngân hang TMCP Sài GOn Cong thuong vâi s krng c phAn sO,
hiiu tai ngày 30/09/202 1 là 941 c phn.

7.

PHAI THU KIIACH HANG

Phãi thu cüa khách
hang ngn han
- Tng Cong ty Cp
nuac Sài GOn
- Các khách hang lien
quan dn djch vu cung
cp nu&c
- Các khách hang liOn
quan dn dich vu khác

Ti 01-01-2021
Ti 30-09-202 1
DuphOng
Giá
gc
Giá gc
Du phông
VND
VND
YND
YND
146.245.955.843 (5.900.411.725) 44.149.624.806 (4.778.319.383)
12.316.959.482

4.411.746.945
141.523.093.664

(5.815.365.820)

3 11.115.234

(85 .045 .905)
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31.550.380.342 (4.778.319.383)

282.284.982

BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP N1fOC CHQ LN
Cho giai do?n tU' 01/01/2021 dn 30/09/2021
97 Phm Huu ChI, Phrông 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH (TIEP)
(Các thuye't minh nay là b(5 phdn hcip thành và cdn du'çc ä'Qc &ng thai v&i Báo cáo tài chInh)
7.

8.

PHAI THU KHACH HANG (TIEP)
Tai 30-09-2021
Dir phông
Giá gc
VND
YND
Phâi thu cüa khách
hang dài han
Phãi thu cüa khách
hang là ben lien quan

4.411.746.945

12.316.959.482

- Tong Cong ty Cp
nuóc Sài Gôn

4.411.746.945

12.316.959.482

PHAI THU KHAC

Phái thu ngán han khác
Tam rng
Phái thu ye khoân cho
mi.ryn vat ti.r
Dr thu läi tin gÔ'i có
k' han
Phái thu khác
Phãi thu dài han khác
K'qu5'k'cuçcdàihan
Cong
9.

Tai 01-01-2021
Dir phông
Giá gôc
VND
YND

Tai 30-09-2021
Dir phông
Giá gc
YND
VND
2.011.886.235
27.000.000
869.831.570

Tai 01-01-2021
Dir phông
Giá gc
VND
VND
5.013.101.467
2.575.112.457
2.179.061.126

942.090.414
-

-

258.927.884
8.292.634
8.292.634

2.011.886.235

5.021.394.101

172.964.251

'1
F

TRA TRUC CHO NGU'ffi BAN
Ti 30-09-2021
VND
6.002.598.358

Ti 01-01-2021
YND
3.492.427.321

-

391.328.584

Cong ty CP Tu Vn XD Cp Nuac

111.342.205

65.430.760

Cong ty TNHH Bâo Phti Nam
Cong ty TNHH Hãi Hoàng Dixcng

465.275.343

465.275.344

357.889.383

685.924.137

Cong ty TNHH MTV CN Dng Tarn Dng Tin

542.425.138

542.425.138

Trã trtro'c cho ngu'ô'i ban ngn han
CôngtyTNHHXDHngDãng

534.837.377

Cty TNHH San Xut & XD Nhãn Vit
Cty CP Xây Di,rng S 5
COng ty CP COng Ngh Bach Vit
Cong ty TNHH DTXD- Cp Thoát Nuàc & MOi Tnthng
WASEEN
Trátnrâc cho ngui ban ngn han khác
Trã trir&c cho ngu'Oi ban dài hn
Trá trirrc cho ngtrôi ban là hen lien quan
Cong ty CP Tu Vn XD Cp Nu'âc
14

2.750.592.784
356.002.900

-

5 82.520.039

-

836.550.566

807.205.981

111.342.205
111.342.205

65.430.760
65.430.760

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CH LN
97 Pham Hüu ChI, Phithng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINLI BAO CÁO TAI CHNH (TIEP)
(Các thuyt rninh nay là b5phan hcxp thành và cdn dwcrc dQc dJng thai vái Báo cáo tài chInh)

BAO CÁO TAI CHINJI
Cho giai doan t 01/01/2021 dn 30/09/2021

10. NQXAU
Tai 30-09-202 1
Giá gc
Duphông

Khoán phái thu khách hang dài han
qua han thanh toán hoc chua qua
han nhung khó có khà näng thu h61
- ác khách hang lien quan dn dich
vu cung cap nwóc
- Công1yCPDT&XDHUDJ
- Lien danh HUD-COWAELMIC
Cong

Giá gc

Ti 01-01-2021
Dir phông

YND
6.996.398.340

VND
(4.778.319.383)

Giá tn có th
thu hi
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
7.848.929.627

VND
(5.900.411.725)

Giá tn có the
thu hôi
VND
1.948.517.902

7.763.883.722

(5.815.365.820)

1.948.517.902

6.911.352.435

36.226.000
48.819.905
7.848.929.62 7

(36.226.000)
(48.819.905)
(5.900.411.725)

1.948.517.902

36.226.000
48.819.905
6.996.398.340

11. HANG TON KIlO

Nguyen 1iu, vt Iiu

Tai 30-09-2021
Giá g6c
Dtr phông
VND
VND
14.440.355.741

Tai 01-01-2021
Gia gc
Du phông
YND
VND
15.864.354.999

Cong

14.440.355.741

15.864.354.999

Viot4

jjj
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BAO CÁO TAL CHiNH
CONG TY CO PHAN CAP NIXOC CHQ L(N
Cho giai doan tir 01/01/2021 dn 30/09/2021
97 Phm Hüu ChI, Phung 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP)
(Các thuydt mirth nay là bç phn hcp thành và cn duçrc doc ddng thai vái Bdo cáo tài chIn/i,)
12. CHIPHITRATRUOC

Chi phi trã trtthc ngän han
Cong ci dung ci
Báo him nhân thQ cho nhân viên
Chi phi djch vi,i khác
Chi phi trã truIrc dài hn
Cong cii thing ci
Chi phi si'ra chüa vAn phOng
Gn dnghcnuOctheoND 117
Thay dng h nuàc djnh kS'
Chi phi câi tao ng mic, thay dng h din tü, dng h tng
phic vu chng that thoát niróc
Cong

Tai 30-09-2021
VND
2.651.529.778
184.067.278
2.297.550.000
169.912.500
58.582.987.172
6.878.912.350
2 16.450.309
8.062.716.952
36.493.330.732
6.93 1.576.829

Ti 01-01-2021
YND
2.286.827.992
453.799.992
1.750.000.000
83.028.000
70.086.686.797
2.355.887.940
578.094.064
16.635.417.917
4 1.833.329.689
8.683.957.187

61.234.516.950

72.373.514.789

c
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CONG TV CO PHAN CAP NIIOC CH LO
97 Pham 1-1üu ChI, Phng 12, Qun 5, TP.HCM
THTJYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (TIEP)
(Các 1huyt minh nay là bphan hQp thành và cdii dwqc dQc dng thai vái Báo cáo tài chInh)

BAO CÁO TA! CHINH
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 30/09/202 1

13. TA! SAN CO D!NH HU'U HIM!
Nhà cra
vt kin trñc
YND

May móc
thiet bi
YND

Phuong tin van
tãi, truyn dn
VND

Thit hi
dung ciii quãn 1
VND

Cong

29.216.148.586

5.134.521.315

740.454.481.427

19.091.204.715

793.896.356.043

-

384.196.720

4 16.593.499

29.216.148.586

5.518.718.035

1.331.815.364
6.639.021.408
(28.856.024)
748.396.462.175

19.507.798.214

2. 132.605.5 83
6.639.021.408
(28.856.024)
802.639.127.010

(2.915.669.702)
(439.147.863)

(1.517.685.367)
(1.180.054.952)

(569.153.288.976)
(3 1.4 10.892.616)

(16.515.741.891)
(987.155.885)

(590.102.385.936)
(34.017.251.316)

Tai 30-09-2021
Giá tn con lai
Tai 01-01-2021

(3.354.817.565)

(2.697.740.319)

(600.564.181.592)

(17.502.897.776)

(624.119.637.252)

26.300.478.884

3.616.835.948

171.301.192.451

2.575.462.824

203.793.970.107

Ti 30-09-202 1

25.861.331.021

2.820.977.716

147.832.280.583

2.004.900.438

178.519.489.758

-

623.466.486
69 1.456.486

341.795.798.335
368.908.027.853

13.216.435.029
14.465.292.304

355.635.699.850
384.064.776.643

Nguyen giá
Tai 01-01-202 1
- Mua trong k'
- Du ti.r XDCB hoàn thành
- Giâm nguyen giá theo Quyt toán
Ti 30-09-2021
Gm tn hao mon lily ke
Tai 01-01-2021
- Khu hao trong kS'

Nguyen giá TSCD ht khu hao nhung vn cOn sfr dung:
Tai 01-01-2021
Tal 30-09-202 1

17
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP N1fOC CHO LON
Cho giai don tr 01/01/2021 dn 30/09/2021
97 Phm HOu ChI, Phung 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
('Các thuydt minh nay là b5 phmn hçip thành va cdn ditc,c dQc dthig rh&i vái Báo cáo àï chmnh)
14. TAI SAN CO DTNH VO H!NH
Phn mm
may vi tInh
YND
Nguyen giá
Tai 01-01-2021
Mua trong k)
Tai 30-09-202 1
A
Gia tr! hao mon luy ke
Tai 01-01-2021
Kháu hao trong ki
Tai 30-09-202 1
Giá tn cOn 1aj
Tai 0 1-01-2021
Tai 30-09-202 1

CEng
YND

6.666.544.666
157.170.000
6.823.714.666

6.666.544.666
157.170.000
6.823.714.666

(5 .80 1. 158.663)
(471.239.084)
(6.272.397.747)

(5.80 1. 15 8.663)
(471.239.084)
(6.272.397.747)

865.386.003
551.316.919

865.3 86.003
551.316.919

S

Nguyen giá cüa tài san c dnh da khu hao ht nhirng vh cOn scr ding:
Tai 01-01-2021
Tai 30-09-202 1

5.074.186.666
5.074.186.666

5.074.186.666
5.074.186.666

Ti 30-09-202 1
VND
579.956.842

Tai 01-01-2021
VND
579.956.842
695.022.280
1.674.337.290
7.004.108
1.680.260.821

15. CIII PHI XAY DuNG CO BAN DO DANG

Cong trInh di di duO'ng 6ng
COng trinh ch6ng that thoát nLthc

2.839.742.681

Cong trInh cM tao ng miic
COng trinh dAu tu ng

cai

9 17.873.402

Cong trInh phát trin mang lithi
SCra chta phOng CSKH và quy tip khách hang

50.000.000

Cong

4.387.572.925

4.636.581.341

16. PHil TRA NGUII BAN

Các khoãn phãi trã
ngu'Oi ban ngn han
- Tng Cong ty Cp
Nirâc Sài ElOn
- Phái trã nhà cung cp
ngn han khác

T3i 30-09-2021
A,
So co kha nang
Giá tn
trã mY
VND
YND
117.561.111.769
117.561.111.769

Tal 01-01-2021
SoA co kha nang
Giá trj
trã no
VND
VND
130.724.031.035 130.724.031.035

108.981.404.428

108.981.404.428

123.215.656.252

123.215.656.252

8.579.707.34 1

8.579.707.34 1

7.508.374.783

7.508.374.783
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BAO CÁO TAI CH!NH
CONG TY CO PHAN CAP NISOC CHQ L(N
Cho giai doan tü 01/01/2021 dn 30/09/2021
97 Pham Hru ChI, Phi.thng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyét rn/nh nay là bçi phn hcrp thành và cdn ducrc dçc dig thai vái Báo cáo tài chInh)
16. PHAI TRA NGIIO1 BAN (TIEP)
Tai 30-09-202 1
S có khà nãng
trã no
Giá trj
YND
YND
Các khoãn phãi trã
ngirOi ban dài hn
Phãi trã ngirOi ban là
các ben lien quan
- Tng Cong ty Cp
Nuàc Sài GOn
- Cong ty CP Ti.r Vn
XD CT Giao Thông
Cong Chánh
- CN Cp nuóc Tan HOa

Ti 01-01-2021
So co kha nang
trã no
Giá tr1
YND
YND

109.070.332.603

109.070.332.603

123.318.217.364

123.318.217.364

108.981.404.428

108.981.404.428

123 .2 15 .656.252

123 .2 15 .656.252

77.96 1.075

77.961.075

91.594.012

91.594.012

10.967. 100

10.967.100

10.967.100

10.967. 100

Tai 30-09-202 1
YND
8.934.198.028

Tii 01-01-2021
YND
17.139.942.616

75.500.000

59.511.043

8.55 8.025.174

14.702.849.459

300.672.854

2.377.582.114

17. NGUn MUA TRA TIEN TRIXOC

Các khoãn ngirO'i mua trâ tin tnróc ngän hn
- Tam thu chi phi thit k ng nganh
- Tin nu&c khách hang trá cho kS' sau
- Ngithi mua trá tin trtrac ngn hn khác
Các khoãn ngtrôi mua trâ tin trtwc dài hn
NgirO'i mua trã tin trithc là các ben lien quan
18. THUE vA CAC JUIOAN PHAI NQP NHA NIJOC
S phãi np
trong k3'
YND
427.609.858

S da thirc nôp
trong k'
VND
376.306.111

1.988.899.132

3.606.419.008

2.875.228.430

2.720.089.710

212.600.939

2.475.019.983

2.671.355.944

16.264.978

885.351.600

590.234.400

295.117.200

82.88 1.945.123

76.643.498.284

18.136.120.768

Ti 01-01-2021
YND
Thu giá trj gia tang phái
np
Thud thu nhâp doanh
nghip
Thus thu nhp cá nhân
Tin nba dt, tin thuê dt

Ti 30-09-202 1
VND
5 1.303.747

PhI, 1 phi, các khoãn
phái np khác

11.897.673.929

Cong

14.099.174.000 90.276.345.572 83.156.623.169 21.218.896.403

19
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP NUC CHQ L(N
Cho giai do?n tilr 01/01/2021 dn 30/09/2021
97 Phm HUu ChI, Phi.rng 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHf NH (TIEP)
(Các thuylt ,ninh nay là b5 phdn hctp thành và cdn duvc ã'oc ddng thai vái Báo cáo lài chIn/i,)
19. CHI PHI PHAI TRA

Ngn han
- TrIch trirâc chi phi thuê thirc hin các cong trInh phát trin
mang krái ng nithc nghiêm thu nhung chtia quy& toán.
- TrIch triiO'c chi phi gn dng h niróc theo nghj dnh 117
- TrIch tnrac chi phi süa b, TLMD sra b& nâng diii DHN
- ThO lao Hi dng quãn trj
- Chi phi Läi vay
- Thuê tài san cilia Tng Cong ty Cp nuac Sài GOn
- Chi phi dng phic
- Chi phi khám süc khOe
- Chi phi khác
Dài han
Cong

Tai 30-09-202 1
YND
16.822.627.038
103 .5 17.398

Ti 01-01-2021
YND
6.804.085.758
1.114.023.741

1.429.955.199
2.769.256.622
162.000.000
334.829.062
10.349.882.880
685.555 .096
657.447.272
330.183.509

66 1.04 1.904
4.059.933.951
228.178.695
440.7 15.666

16.822.627.038

6.804.085.758

Ti 30-09-202 1
VND
23.997.758.832
84 1.6 16.523
4.540.268.937
831.758.043
335 .360. 104
3.595.925.604
9.711.580.469
4.064.853.675
30.000.000
(576.324)
46.97 1.80 1
6.104.665.566
6.104.665.566

Ti 01-01-2021
YND
9.480.615.292
4.203.866

30.102.424.398

15.658.987.106

3 00. 19 1.80 1

20. PHAI TRA KHAC

Ngn han
- Kinh phi cong doàn
- Báo him xä hôi
-Bãohimyt
- Báo him that nghiêp
- Nhn k2 qu5, k cl.rçYc ngn han
- C tilrc phãi trá cho các c dOng
- Phái trà khách hang d&u ti.r ng cái gn dng h nuàc
- Cty TNHH MTV Cong trInh Giao thông Cong chánh
- Phi báo ye rnôi tru&ng dt.rçc gii li d chi
- Các khoán phái trã, phái np khác
Dài han
- Phãi trà khách hang du ti.r ng cái gn ding h ntràc
S no qua hn chua thanh toán
Cong
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2.4 10. 169
2.582.159
3 .596.245.604
1.274. 83 1.719
4.452.320.683
30.000.000
118.021.092
6.178.371.814
6.178.371.814

BAO CÁO TA! CHiNIl
Cho giai doan tir 01/01/202 1 dn 30/09/202 1

CONG TY CO PHAN CAP NC CH LtN
97 Phm HOu ChI, Phtthng 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MJNH BAO CÁO TAT CHINH (TIEP)
('Các thuyet rninh nay là b phan hqp thành và cn dc dpc dng thai vái Báo cáo tài chinh,)
21. VAY VA NQ THUE TA! CHINH
Trong k)r
Tang
VND

Ti 01-01-2021
Giá tr S cé khã näng
YND
trã no (VND)

Giãm
VND

Tai 30-09-202 1
S có khã näng
Giá trl
trãnçr(VND)
VND

Vay và no' thuê tài chInh ngn hn

7.993 .845.92 1

7.993.845.921

8.486.880.000

6.063.160.000

10.417.565.921

10.417.565.921

- Ngan hang Nong nghip và Phát
trin Nông thôn dn hn trã (i)

5.538.880.000

5.538.880.000

5.538.880.000

4.154.160.000

6.923.600.000

6.923.600.000

- Ngân hang TMCP Ngoai Thixcmg
Viêt Nam - Chi nhánh Sâi Thành (ii)

2.454.965.921

2.454.965.921

2.948.000.000

1.909.000.000

3.493.965.921

3.493.965.921

Vay và no' thuê tài chInh dài hn

44.299.870.692

44.299.870.692

7.111.565.183

8.486.880.000

42.924.555.875

42.924.555.875

- Ngân hang Nông nghip và Phát
trin Nong thôn (i)

23.634.238.366

23.634.238.366

5.538.880.000

18.095.358.366

18.095.358.366

- Ngân hang TMCP Ngoi Thung
Viét Nam - Chi nhánh Sài Thành (ii)

20.665.632.326

20.665.632.326

7.111.565.183

2.948.000.000

24.829.197.509

24.829.197.509

Cong

52.293.716.613

52.293.716.613

15.598.445.183

14.550.040.000

53.342.121.796

53.342.121.796
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BAO CÁO TAI ciliMi
CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHV L1N
Cho giai doan tr 01/01/202 1 dn 30/09/202 1
97 Pham H€ru ChI, Phuäng 12, Quãn 5, TP.HCM
THUYET MIMI BAO CÁO TAI CHINII (TIEP)
(Các thuydt minh nay là bç5 phán hcip thành và cdn thrqc dpc ddng th&i vái Báo cáo tài chInh)
(i) Vay dài han Ngân hang Nông nghip va Phát trin Nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Chç
Urn:
56 6220-LA V-201 7.01235/HDTJ) ngày 30 ngày 11 tháng 2017.và Phi
Hçrp dng tIn ding
lyc So 6220-LA V-201701235-2/PLHD ngày 23/12/2019.
S6 tin cho vay

: 43 .800.000.000 VND.

Thvi gian cho vay

8 näm k tir ngày tip theo cüa ngày giãi ngân v6n vay. Th&i han giái ngân
vn cho vay chm nht là ngày 3 1/12/2021

Thii gian an han

: An han 1 näm k tir ngày giài ngân v6n vay 1.n du cüa Hçrp ding tin d%zng
nhrng không qua 18 tháng k tir ngày k5' k& hcrp dng.

Läi sut cho vay

Lãi sut cho vay 12 tháng du k tir ngày giài ngân dAu tién cüa hcrp dng
tin dung là 7,5%/näm. Ui sut tr tháng thu 13 tri di áp dicing IAi sut bin
dM, diu chinh theo k5' han 6 tháng/1.n hoc khi có bin dng lAi suAt cho
vay trên thj trirông theo quy djnh cüa Ngan hang Nhà nuâc Vit Nam và
Ngán hang Nông nghip và Phát trin Nong thôn, bang bInh quân lAi sut huy
dng tMt kim dan ctr k5' hn 12 tháng trà lAi sau cüa 4 ngân hang Agribank,
Vietcombank, Vietinbank, BJDV tai thai dim diu chinh cong 1,5%/nAm.
Müc lai suit theo tfrng giy nh.n nq.

K5' thanh toán ncr gc

Trã du hang qu, cng k5' vâi nq lài, quy dnh ci,i th trong tirng giAy nhân
ncr.
: Ngày 20 hang qu (20/0 1, 20/4, 20/7 và 20/10).

1(5' thanh toán lãi

Mc dIch sCr d%rng vn : Du tr thay mài ng mic trén dla bàn Qun 5, Qun 6, Quân 8 cho 16 dr
vay
an dA có Quyt djnh phê duyt Báo cáo kinh t - k thut.
Tài san dam bâo

: Tài san hlnh thành tir v6n vay là H th6ng dtrng ng cp rnxâc và các tài
san cO lien quan do Agribank - Chi nhánh Chçi L6n tài trçr theo Hçp ding th
chip tài san hmnh thành trong tucmg lai s 6220-LCL-20 17.0 10081H1TL
ngày 16/10/2017.

(ii) Vay trung dài han Ngân hang TMCP Ngoi throng Vit Nam - Chi nhánh SM Thành:
Hip dng tin dyng

SO 00171TD3. TC/J9CD ngày 01 ngày 10 thdng 2019.

s6 tin cho vay

: 3 8.000.000.000 dng, nhLrng ti da không vuVt 79,4% tng müc du tu
(chua bao gm thu GTGT) cüa tirng phucrng an kinh doanh.

Th&i gian cho vay

: 120 thang k tir ngày tip theo ngày giãi ngân du tien. Thin han giãi ngân
tM da 24 tháng k tir ngày hiu 1rc cia Hçvp dsng.
l2thang k ttr ngay tip theo cuangay giai ngân Ian dãu
: Lai suat cho vay 12 thang dau ke tu ngay giãi ngan dau tien Ia 7,5 /o/nam.
LAi sut tir tháng thu 13 tn di b&ng bInh quân iâi sut tit kim VND k5' han
12 thang trã läi sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank,
BIDV cong 1,4%/näm,

Thu gian an han
Lai suat cho vay

K5' thanh toán nç gc : Theo ljch do Ngân hang ip và thông báo.
K5' thanh toán lãi

: Trong khoáng thu gian 06 ngày ducrc tInh tir ngày tip theo ca ngày len
phiu tInh 1Ai là ngày 26 hang thang.
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BAO CÁO TAt CH!NH
Cho giai don tr 01/01/2021 dn 30/09/2021

CONG TY CO PHAN CAP NIYOC CHQ L(N
97 Phm HUu ChI, Phu&ng 12, Quán 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO iAi CHINH (TIEP)

(Các thuyet minh nay là bt3 phan hqp thành và cdn thtcxc dcc ddng thai vái Báo cáo tài chInh)

Mic dich sir di,ing vn
vay
Tài san dam bào
H.op eking tin dyng

Du tu di,r an thay mó'i ng mic tai dja bàn Quân 5, Quân 6, Quân 8 TP. H
ChI Minh do Cong ty lam chO du tu.
Khong Co tài san bão dam.

s6 0002/TD3. TC/2OCD ngày 08 ngày 6 tháng 2020.

Stinchovay

1.339.000.000 dng, nhrng ti da không vuot 77,9% tng mirc du ti.r (chi.ra
bao gm thus GTGT) cüa phi.rng an du ti.r.

Th&i gian cho vay

120 tháng k tir ngày tip theo ngày giãi ngân c1u tiên. Thai han giái ngân
ti da 24 thang k tü ngày hiu lrc cüa Hcrp dng

Th&i gian an han
Läi suit cho vay

KS' thanh toán ng gc

12 thang k tr ngày tip theo cüa ngày giái ngân ln du.
Läi suit cho vay 12 thang du k ti ngày giãi ngân dAu tiên là 9,2%/nãm.
Läi sut tr tháng thir 13 tr& di bang bInh quân lãi SUtt tit kiin VND k5' han
12 thang ira lài sau ciia 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank,
BIDV cong 3,1%/nãm, chu k5' diu chinh lãi sut cho vay 03 thánWln.
Theo lch do Ngân hang 1p vâ thông báo.

K5' thanh toán Iãi

Trong khoang thri gian 06 ngày thrcc tInh tfr ngày tip theo cUa ngày len
phiu tinh läi là ngày cui thang.

Miic dIch sir diing vn
vay

Du ti.r thay mOl ng m,ic nãm 2020 thuc da bàn Phi.rimg 4, 5, 8, 9, 10
Quân 8, TP. H ChI Minh do Cong ty lam chü du tu.

Tài san darn bào

Không có tài san bâo dam. Bin pháp bão dam b sung là toàn b tài san
hInh thãnh ttr du an và các quyn tài san phát sinh theo Hcip dng th chap
tài san s 0197/2020/STN-HDTC ngãy 08/06/2020.

Hrp dng tIn dyng
S tin cho vay

S6 0004/TD3.TC/2OCD ngày 12 ngày 8 thdng 2020.
4.343.000.000 dng, nhung thi da khong vuot 77,9% tang rni:rc du ttr (chua
bao gm thus GTGT) cüa phixcrng an du tu.

Thi gian cho vay
Thi gian an han
Läi sut cho vay

K5' thanh toán no gc

120 tháng k tr ngày tip theo ngày giâi ngân du tiên. Thii han giãi ngân
ti da 24 tháng k tir ngày hiu h,rc cCia Hqp dng.
12 tháng k tr ngày tip theo cüa ngày giãi ngân IAn dAu.
Lãi suAt cho vay 12 thang dAu k tr ngày giãi ngân dAu tiên là 9,2%/nãm.
Lài suAt tr tháng thU 13 tth di bAng binh quân läi suAt tit kirn VND k5' han
12 thang trã lãi sau cUa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank,
BIDV cong 3,1%/nãm, chu k5' diu chinh läi suAt cho vay 03 tháng/lAn.
Theo lich do Ngân hang 1p và thông báo.

K5' thanh toán Iäi

Trong khoàng thii gian 06 ngày ducrc tInh tir ngày tip theo cOa ngày len
phiu tInh lãi là ngày cui tháng.

Mc dIch sr dung vn
vay

DAu ttr thay m&i ng miic näm 2020 thuc dia bàn Phuing 16 Quân 8, TP.
H ChI Minh do Cong ty lam chO dAu tu.

Tài san dam bão

Không có tài san bao dam. Bin pháp báo dam b sung là toàn b tài san
hinh thành tir d an và các quyAn tài san phát sinh theo Hap dng th chAp
tãi san s 0295/2020/STN-HDTC ngày 12/08/2020.
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BAO CÁO TA! CHINII
CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHO L(N
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 30/09/202 1
97 Phm Hu Chi, Phithng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyt minh nay là b5 phmn hcip thành và cn dtrcc dQc &ng th&i vái Báo cáo tài chmnh)

Hpp itEng tin dyng

sd 0006/TD3. TC/2OCD ngày 21 ngày 12 thdng 2020.

S tiên cho vay

1.310.000.000 c1ng, nhixng ti da khong visçt 77,9% thng irnc du tu (chua
bao gm thu GTGT) cüa phi.rong an du ti.r.

Thôri gian cho vay

120 tháng k tr ngày tip theo ngày giãi ngân du tiên. Thai han giái ngân
téi da 24 tháng k tr ngày hiu hrc cUa Hcp dng.

Thai gian an han
Lãi suit cho vay

K' thanh toán ng gôc

12 tháng k tr ngày tip theo ca ngày giãi ngân In du.
Lãi sut cho vay 12 tháng du k tr ngày giãi ngân du tiên là 8,2%/näm.
Lài sut tr thang thi.ir 13 tró' di bng bInh quân läi suAt tit kim \TND k5' han
12 thang trá lãi sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank,
BIDV cong 2,5%/närn, chu k5' diu chinh lai sut cho vay 03 thángllAn.
Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo

KS' thanh toán lãi

Trong khoâng thôi gian 06 ngày thrçc tInh tr ngày tip theo cña ngày len
phiu tInh lãi là ngày cui tháng.

M%Ic dIch sCr ding von
vay

Du Ur thay mói ng mic nãm 2020 thuc dja bàn Phtrang 16 Qun 8, TP.
H ChI Minh (Dot 2) do Cong ty lam chü du fli.

Tài san dam baa

Khong có tãi san baa dam. Bin pháp báo dam b sung là toàn bô tãi san
hInh thành tir d an và cac quyn tài san phát sinh theo 1-lqp dng th chip
tài san s 068 1/2020/STN-HDTC ngày 2 1/12/2020.

Hrp dEng tin dyng

S6 0009/TD3.TC/21CD ngày 12 ngày 8 thdng 2021.

S tiên cho vay

2.651.000.000 dng, nhixng ti da không vugt 77,7% tng mCrc du ttx (chira
bao gm thu GTGT) cüa phircng an du tu.

Thai gian cho vay

120 thang k tir ngày tip theo ngày giãi ngân dAu tiên. Thin han giài ngân
ti da 24 tháng k tir ngày hiu lrc côa Hp dng.

Thai gian an han
LAi sut cho vay

K5' thanh toán nç gOc

12 tháng k tir ngày tip theo ciia ngày giai ngân In dAu.
Läi sut cho vay 12 thang dAu k tir ngày giãi ngân du tiên là 7,8%/nàrn.
Lãi sut tr tháng thir 13 tn di bAng binh quãn läi suAt tit kim VND k5' han
12 thang trã lAi sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank,
BIDV cong 2,5%/näm, chu k5' diu chinh lai suAt cho vay 03 thang/lAn.
Theo ljch do Ngän hang 1p và thông báo.

K5' thanh toãn lãi

Trong khoãng thai gian 06 ngày duc tInh tin ngày tip theo ciia ngày len
phiu tInh lãi là ngày cui tháng.

Mic dich sfr ding vn
vay

DAu tu thay m&i ng mic thuc dia bàn PhLrimg BInh Tr Dông A, Quãn
Binh Tân,TP. H ChI Minh do Cong ty lam chü dAu tin.

Tài san dam bão

Không có tài san báo dam. Bin pháp bâo dam b sung là toàn b tài san
hInh thành tin dir an và các quyn tài san phát sinh theo Hçrp dng th chap
tài san s 0230/2021/STN-HDTC ngày 12/08/2021.

24

BAO CÁO TA! cmrm
CONG TY CO FRAN CAP NU'(JC CHV L(N
Cho giai doan tü 01/01/2021 dn 30/09/202 1
97 Pham Hfru ChI, Phir&ng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyIt minh nay là b ph$n hcip thành va cdii dzrtc dQc ddng thai vãi Báo cáo tài chmnh)
Hpo dung tin dyng

86 0015/TD3. TC/2JCD ngày 19 ngãy 8 thdng 2021.

S tin eho vay

1.838.000.000 d6ng, nhung ti da không vuçxt 77,7% tng mirc dAu tu (chua
bao gm thug GTGT) cüa phuong an du tu.

Th&i gian cho vay

120 tháng k tfr ngày tip theo ngày giãi ngãn du tiên. Thvi hin giãi ngân
t6i da 24 tháng k tr ngày hiu lrc ciia Hqp dng.

Thvi gian an han
LAI suit cho vay

K' thanh toán nç gc
K' thanh toán lãi
Mic dich sü dung vn
vay
Tài san dam bão

H9p dung tin dyng
.( .
So tien cho vay
Thô'i gian cho vay
Thô'i gian an han
Läi suât cho vay

K5' thanh toán nq g6c
KS' thanh toán läi
Mi,ic dich sCr ding vn
vay
Tài san dam bão

12 tháng k tr ngày tip theo cüa ngày giãi ngan lAn dAu.
Läi sut cho vay 12 thang dAu k tr ngày giái ngan dAu tiên là 7,8%/nãm.
LAi suit tr tháng thr 13 trâ di bAng bInh quân lãi suAt tit kim VND k5' han
12 tháng trà Iãi sau ciia 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank,
BIDV cong 2,5%/nAm, chu k5' diu chinh läi suAt cho vay 03 tháng/lAn.
Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo.
Trong khoâng thii gian 06 ngày duqc tmnh tr ngày tip theo cüa ngàv len
phiu tInh lài là ngày cui tháng.
DAu tu thay mâi ng mic nAm 2020 thuc dja bàn Phi.thng 16 Quàn 8, TP.
H ChI Minh (Dcrt 1) do Cong ty lam ch dAn tu.
Không có tài san bão dam. Bin pháp bão dam b sung là toàn b tài san
hInh thành tr dir an và cac quyM tài san phát sinh theo Hcp dng th chAp
tâi san s 0232/2021/STN-HDTC ngày 19/08/2021.

s6 0016/TD3.TC/21CD ngày 19 ngày 8 thdng 2021.
2.296.000.000 ding, nhung Mi da khong vuQt 77,7% Mng müc dAn tir (chira
bao gm thu GTGT) cüa phtrcmg an dAn tu.
120 tháng k tfr ngày tip theo ngày giài ngân dAn tiên. Th?i han giâi ngân
t61 cIa 24 tháng k tr ngày hiu li,rc cUa Hcip dng.
12 tháng k tü ngày tip theo cüa ngày giãi ngãn lAn dAn.
LAi suAt cho vay 12 tháng dAu k tr ngày giái ngân dAn tiên là 7,8%/nAm.
Li suAt tr tháng thu 13 tr& di bAng bInh quan lAi suAt tit kim VND k5' han
12 tháng trã läi sau cüa 4 ngân hang Agribank, Vietcombank, Vietinbank,
BIDV cong 2,5%/näm, chu k5' diu chinh läi suAt cho vay 03 thang/IAn.
Theo ljch do Ngân hang 1p và thông báo.
Trong khoãng thri gian 06 ngày dtrcic tInh tr ngày tip theo cCia ngày len
phiu tmnh lAi là ngày cui tháng.
DAu tu thay mâi ng mic thuc dja bàn Phithng An Lac A, Phtthng BInh
Trj Dông A, Qun Binh Tân,TP. H6 ChI Minh do Cong ty tam chü dAu tu.
Không có tài san bão dam. Bin pháp bão dam b sung là toàn b tài san
hInh thành tr dr an va cac quyAn tài san phát sinh theo Hçp d6ng th chAp
tài san s 0233/2021/STN-HDTC ngày 19/08/2021.
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BAO CÁO TAI CHINH
CONG TY cO PHAN CAP NUOC CH1 LON
Cho giai don tr 01/01/2021 dn 30/09/2021
97 Pham Hu ChI, Phuông 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH (TIEP)
(Các thuye't minh nay là bç5 phOn hop thành và cdii dwcc dQC ddng th&i vái Báo cáo tài chinh)
22. THUE THU NHP HOAN LAI PHAI TRA
Tal 30-09-2021
VND
1.247.218.035

Tai 01-01-2021
VND
388.118.239

1.247.218.035

388.118.239

29%

30%

- Thus suAt thug TNDN iru dãi

10%

10%

- Thu suit hoat dng Kinh doanh khác khong dirçc hising uu
dâi Thu
Thug thu nhâp hoãn lal phãi trã phát sinh tir các khoin
chênh lch tm thôi chu thu

20%

20%

2 12.655.202

66.048.299

S.

Cac khoan chenh lech tam thoi chiu thue
- Chi phi trã trithc là chi phi gn dng h rn.r6c
T lé tru dài du tir kinh doanh nuorc sach
Thu sut thud TNDN si dung d xác dinh giá tr thu thu
nhâp hoän Iai phâi trã

S bà trw

vol

lài sOn thud thu nhp hoãn li

23. VON CHU SO HU'U
.(

-

23.1 Chi tiet von dau lu cua chu so' huu
Chü sO hfru
T6ngCongtyCp
nrOc Sài Gôn
OngLêHuyHüng
Ong H Lê Minh
Ong Nguyn Thanh Phong
Các c dong khOc
Cong

Tal 01-01-2021

Ti 30-09-2021
Tl
51,00%

GiO trj (VND)
66.304.000.000

T I
51,00%

Giá tn (VND)
66.304.000.000

14,00%

18.200.000.000

14,00%

18.200.000.000

7,47%

9.705.700.000

7,47%

9.705.700.000

6,30%

8.189.000.000

6,30%

8.189.000.000

21,23%

27.601.300.000

21,23%

27.601.300.000

100%

130.000.000.000

100%

130.000.000.000

Tir 01/01/2021
dn 30/09/202 1
VND

Tir 01/01/2020
dn 30/09/2020
VND

130.000.000.000

130.000.000.000

130.000.000.000
15.600.000.000

130.000.000.000
13.650.000.000

23.2 COc giao dich v vn vO'i cOc chü s& hOu và phOn phi c tic, Ioi nhuân

V6n du tu cüa chü sO h&u
- Vn gop du kS'
- Vn gop tang trong kS'
- Vn gop giOm trong kS'
- Vn gop cui k'
Ctic, loi nhuân dâ chia
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BAO CÁO TA! CH!NH
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LaN
Cho giai don tü 01/01/2021 dn 30/09/2021
97 Phm Hiu ChI, Phung 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH (TIEP)
(Các thuyét ,ninh nay là bç5 phçin hcrp thành và cdn duçyc dQc dng thai vái Báo cáo tài chInh)
A

.A

23.3 Co phieu

- S ltrçvng c phiu däng k phát hành
- S lirang Ci phiu dà ban ra cong chüng
+ Cd phiduphd thông
+ Cd phidu iru dâi
- So tuçrng ci phiu thrgc mua 1i
- S tucng c phiêu dang kru hành
+ Cd phiê'uphô thông
+ Cd phié'u uu dâi
*Mênh giá cdphiê'u (VND/Cdphidu)

Tai 30-09-202 1
C phiu
13.000.000
13.000.000
13.000.000

Ti 01-01-2021
Co phiu
13.000.000
13.000.000
13,000.000

13.000.000
13.000.000

13.000.000
13.000.000

10.000

10.000

23.4 Bang di chiu bin dng cUa vn chU s& hOu
A

Tai 01/01/2020
Lãi trong nãm truc
- Phân phii Içi nhun
narn 2019
+ TrIch Qu9 thtr&ng
Ngw&i quán l) Cong ty

A

Von dau tir cua Qu du tir phát
triên
chüs&hfru
YND
VND
63.849.723.527
130.000.000.000

Lo'i nhuân
sau thud
chua phân phi
Cong
VND
VND
26.493.506.769 220.343.230.296
27.955.441.891
27.955.441.891
(22.992.593.049) (22.992.593.049)
(361.778.400)

(361.778.400)

(4.138.666.750)

(4.138.666.750)

(4.842.147.899)

(4.842.147.899)

+ TrIch Qu9 khen
thtthng
+ TrIch Qu5YphOc lçîî

-

+ Chia cd t&c nàm

-

(13.650.000.000)

(13.650.000.000)

31.456.355.611

225.306.079.138

Tai 3 1/12/2020

130.000.000.000

63.849.723.527

Tai 01-01-2021
Läi trong nãm truac
- Phân phi Içii nhun
nãm 2020 (*)
+ TrIch Qu5Y t/ur&ng
Ngtr&i quán l COng ty

130.000.000.000

63.849.723.527

(334.170.000)

(334.170.000,)

('5.347.580.454)

(5.347.580.454,)

(5.976.707.566)

(5.976.707.566)

-

(15.600.000.000)

(15.600.000.000)

63.849.723.527

19.422.954.849

213.272.678.376

-

+ TrIch QuiY khen
thiràng
+ TrIch Qu5Yphic lçri
+ Chia cd t&c nám

Ti 30-09-202 1

130.000.000.000

31.456.355.611 225.306.079.138
15 .225 .057.258
15.225 .057.25 8
(27.258.458.020) (27.258.458.020)

(*) Cong ty thrc hin phân phi lçvi nhuân nAm 2020 theo Nghj quyt Dai hi dtng C dOng th.thng
niên näm 2021 s 1 1/NQ-DHDCD ngây 27/04/202 1
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP NIfOC CHQ LON
Cho giai dean tir 01/01/2021 dAn 30/09/202 1
97 Phm H&u ChI, Phuông 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyEt ,ninh nay là bô phán hop thành và cdn duçrc doc ddng th&i vái Báo cáo tài chInh)
24. DOANH THU BAN HANG vA CUNG CAP D!CH vtj

Doanh thu
- Doanh thu cung cp nixóc sch
- Doanh thu cung cp djch vi khác
Doanh thu vó'i các ben lien quan
- Tng Cong ty CAp nuâc Sài Gón

Tu 01/01/2021
dn 30/09/202 1
YND
876.235.748.309
864.603.136.076
11.632.612.233
2.467.571.688
2.467.571.688

Tir 01/01/2020
dAn 30/09/2020
YND
883.870.819.251
869.128.180.867
14.742.638.384
2.645.560.776
2.645.560.776

Tir 01/01/202 1
dAn 30/09/202 1
VND
17.809.970
603.307.722
621.117.692

Tir 01/01/2020
dAn 30/09/2020
VND
857.400.925
249.099.539
1.106.500.464

Tu' 01/01/202 1
dAn 30/09/2021
VND
792.294.979.523
6.88 1.461.800
799.176.441.323

Tir 01/01/2020
dAn 30/09/2020
VND
794.699.499.034
9.580.575.423
804.280.074.457

Tu 01/01/202 1
dAn 30/09/202 1
YND
4.416.311.769
29.529.852
4.445.841.621

TIr 01/01/2020
dAn 30/09/2020
YND
3.460.924.769
34.616.708
3.495.541.477

Tu 01/01/202 1
dAn 30/09/2021
VND
2.810.935.881
2.810.935.881

Tir 01/01/2020
dAn 30/09/2020
VND
2.361.622.573
2.361.622.573

25. CAC KHOAN GIAM TRU DOANH

Giárn trr doanh thu cung cAp niràc sach
Giãrn trr doanh thu cung cAp djch v khác
Cong
26. GIA VON HANG BAN

Giá vn cung cAp nuâc sch
Giá v,n cung cAp djch viii khác
Cong
27. DOANH THU HOAT DQNG TA! CHfNH

Lãi tin gri ngân hang có k' han
Lãi tin gri ngân hang khong k' hn
Cong
28. CHI PHI TA! CHiNH

Chi phi Iài vay
Cing

28

A

BAO CÁO TAI CH!NH
CONG TV CO PHAN cA NU'OC CHQ LN
Cho giai don tr 01/01/2021 dn 30/09/202 1
97 Phm Hitu ChI, Phuông 12, Qun 5, TP.HCM
THUVET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyé't rninh nay là bç5 phç2n hçrp thành và cdn dttcrc dQc ddng thO, vái Báo cáo tài chin/i)

29. CHI PHI BAN HANG vA CHI PHI QUAN L\ DOANH NGHIP

Chi phi quail 1 doanh nghip
- Chi phi nhân viên quán I
- Chi phi d dung van phông
- Chi phi khu hao TSCD
- Thu& phi và I phi
- Chi phi thuê dt
- Chi phi dir phOng
- Chi phi djch vu rnua ngoài
- Chi phi bang tin khác
Chi phi ban hang
- Chi phi nhân vién ban hang
- Chi phi dimg cii, d dung
- Chi phi khu hao TSCD
- Chi phi djch vu mua ngoài
- Chi phi bang tin khác
Các khoãn ghi giâm chi phi ban hang và chi phi quãn 1
doanh nghip

Tu' 01/01/2020
Tu' 01/01/202 1
dn 30/09/2021 dn 30/09/2020
VND
YND
37.930.969.737
38.290.556.672
17.697.524.372
19.196.314.607
1.539.217.287
2.037.215.786
2.337.967. 149
1.897.542.833
110.249.764
68.232.167
885.35 1.600
885.351.600
1.122.092.342
2.423 .072.73 6
74.400.000
61.579. 167
12,863.1 86.829
13 .022.228. 170
17.783.258.458
22 .2 57.853 .3 9 1
14.772.
154. 182
16.724.733.833
629.039.198
393.597.187
1.158.580.853
2.156.655.996

2.747.424.364

1.458.926.236

30. THU NHiP KHAC
Tn 01/01/2020
Tu' 01/01/202 1
dn 30/09/202 1 dn 30/09/2020
YND
VND
9.392.727
762.487.346
673.590.641
46.502.000
35.760.000
38.004.117
68.8 13 .924
73.764.117
1.560.786.638

Thu nhp nhucmg ban, thanh I' cong cv dvng cii
Xr 1 các khoán chi phi phãi trâ
PhI bão v môi tnrYng 1% guI lai
Khâo sat cung cp duè'ng 6ng cp thoát nu,ó'c
Thu nhâp khác
Cong
31. CHIPHIKIIAC

Tir 01/01/2020
Tn 01/01/2021
dn 30/09/202 1 den 30/09/2020
VND
VND
75 .882.3 05
2.890.909
3.000.000
(19.452.987)
28.6 15.226
5 1.561.713

Chi phi phat vi phm hành chinh v thus
Chi phi du giá, ht so mcvi thu
Chi phi dAu tu' khong hoàn vn ng cái
Chi phi khác
Cong

107.388.440
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35.108.726

BAO CÁO TA! CHINH
Cho giai doan t1r 01/01/2021 dn 30/09/202 1

CONG TY CO PHAN CAP N1fO'C CHQ LON
97 Phm H&u ChI, Phi.rng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH (TIEP)
'Các thuyét in/nh nay là br phin hc.rp thành và cdn ducc doc

thai vái Báo cáo tài chIn/i)

32. CHI PHI THUE THU NHP DOANH NGHIP HIN HANH

Tng lqi nhuân k toán trirc thud
- Lqi nhuân tir hot dng san xut kinh doanh nu'ó,c sch

Tir 01/01/2020
Tim 01/01/202 1
dn 30/09/202 1 dn 30/09/2020
VND
YND
23.942.590.430
18.978.083.169
9.693.672.742
16.410. 166. 172
9.284.410.427

7.532.424.258

567.322.433

(821.517.903)

(859.099.796)

(1.199.331.563)

Chênh lch tam thai khoán chi phi trá tnróc

(859,099.796)

(1.199 .3 3 1.563)

Thu nhâp khong chju thus khác
C'ác khoán dieu chlnh tang

1.426.422.229

377.813.660

- Lqi nhuân tr hoat dng san xut kinh doanh khác
Các khoãn diu chnh tang giãm Io'i nhuân k toán dê xác
dnh thu nhp chu thu
Cdc khoãn diu chinh giám
Li CLTG do dánh giá Iai các khoãn tin và phãi thu

Chi phi trIch truóc chua có hóa dan chrng tir
75.882.305

Chi phi bj phat thu& vi pham hành chInh
Chi phi khu hao không dirqc trir

968.72 1.742

Luong HDQT khong trirc tip tham gia diu hành

381.818.182

Ty I tm dãi dim tim kinh doanh niroc sach
Tng thu nhâp chju thu:
- Thu nhp tr hoat dng san xut kinh doanh nuàc sach thrcc
uu däi
- Thu nhp tr hot dng san xut kinh doanh mróc sach khong
chrçc iru dãi
- Thu nhp tir hoat dong san xut kinh doanh khác

29%

377.813.660
22%

19.545.405.602

23.121.072.527

3.026.621.127

3 .394.063.894

7.234.374.048

12. 194.5 84.375

9.284.410.427

7.532.424.258

10%

10%

20%

20%

3.606.419.008

4.284.808.116

Thue suat thue TNDN
- Thu sut Thud TNDN iru dãi
- Thug sut hoat dng kinh doanh khác không duorc hrnrng i.ru
dãi thus
Chi phi thu TNDN hin hành
33. CHI PHI THUE THU N1LP DOANH NGHIEP HOAN LA!

Chi phi thus thu nhp doanh nghip hoãn 1i phát sinh tir các
khoân chênh 1ch tam thiyi chiu thuê
Chi phi thu TNDN hoãn Iai

Tim 01/01/2020
Tim 01/01/202 1
dn 30/09/202 1 dn 30/09/2020
VND
VND
146.606.903
2 17.023 .48 1
146.606.903
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHO LON
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 30/09/202 1
97 Phm H&u Chi, Phung 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuyt minh nay là b phn hp thành và cdn dxrcyc dQC dáng thai val Báo cáo àé chInh,)
34. LA! W BAN TREN CO PHIEU

Loi nhun hoc lo phan ho cho co cong so hiru co phieu
ph thông (VND)
TrIch qu5' khen thu&ng, phüc lçxi (VND) (*)
S bInh quân gia quyn cüa c p!1iu clang Iuu hành trong närn
(CP)
Lãi co' bàn trên c phiu (VND/CP)

Tir 01/01/202 1
dn 30/09/2021
15.225.057.258

Tir 01/01/2020
dn 30/09/2020
19.440.758.833

-

(4.401.892.797)

13.000.000

13.000.000

1.171

1.157

(*) Cong ty dä trich qu khen thuâng, phiic Ii näin 2020 can ci vào Nghj quyt Di hi dng C
cong thu&ng niOn nam 2021 s 11/NQ-DHDCD ngày 27/04/202 1. Do do, Cong ty dã diu chinh s
1iu so sánh cho giai don tü ngày 01/01/2020 dn ngày 30/09/2020 khi tInh Iãi ccx bàn trén c phiu.
Ngoài ra trong giai doan t1r ngày 01/01/2021 dn ngày 30/09/2021, lçxi nhun d tInh lãi ccx bàn trên c
phiu chtra trü q u5x khen thithng phüc Igi do Cong ty cht.ra có s lieu v t' Iê trich cüa qu nay trong
närn 2021.
35. LA! SUY GIAM TREN CO PHIEU
Cong ty khong có các c phiu ph thông tim näng có tác dng suy giàm nên 1i suy giãm trên c
phiu thrgc tinh bng Iäi ccx bàn trên C6 phiu.
36. CHI PH SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO
Tu' 01/01/2021
dn 30/09/202 1
VND
62 1. 154.3 18.536

Tir 01/01/2020
dn 30/09/2020
VND
624. 109.09 1. 169

4.493.929.079

6.308.967.121

103 .3 13 .839.605

97.476.204.437

34.488.490.400

34.039.616.418

68.232. 167

110.249.764

1.122.092.342

2.423.072.736

Chi phi djch vu rnua ngoài

3 1.111.227.805

33 .43 8.456. 132

Chi phi khác bang tin

63.972.721.452

62.088.644.875

859.724.851.386

859.994.302.652

Chi phi ntrâc sch
Chi phi nguyen 1iu, 4t lieu
Chi phi nhân cong
Chi phi khu hao tài san c6 djnh
Thu& phi và 1 phi
Chi phi dir phOng

Cong
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TY CO PHAN CAP NISOC CH( L(N
Cho giai don tr 01/01/2021 dn 30/09/202 1
97 Phm HOu ChI, Phi.rông 12, Quân 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP)
(Các thuyEt minh nay là b ph4n hop thành và cdn du'cc dQc ddng th&i vái Báo cáo tài chinh,)
37. BAO CÁO BO PHAN
Báo cáo bô phân theo linh virc kinh doanh:
Cung cp ntr?c sch
VND
864.585.326.106
Doanh thu thun tir ban hang va cung cap
dchvu
(792.294.979.523)
Giá vn b phn

Tu 01/01/2021 dn 30/09/202 1

Kt qua kinh doanh theo b phn
Chi phi ban hang và chi phi quán 1' doanh
nghip
Loi nhuân tfr hot dng kinh doanh
Doanh thu hoat dng tài chinh
Chi phi tài chinh
Thu nhâp khác
Chi phi khác
Tng 19'i nh4n k toán trthc thu
Chi phi thug thu nhtp doanh nghip hién
hành
Chi phi thu thu nhtp doanh nghip hoän
!ai
L9i nhuan sau thai thu nhp doanh
nghip

72.290.346.583
(59.785.737.960)
12.504.608.623

Dich vu khác
YND
11.029.304.511

Cong
YND
875 .6 14.630.617

(6.881.461.800)

(799. 176.44 1.323)

76.438.189.294
4.147.842.711
(762.672.103) (60.548.410.063)
3.385.170.608

15.889.779.231

4.445 .84 1.62 1

4.445.841.621
(2.8 10.935. 881)

(2.8 10.935 .881)
1.560.786.638

1.560.786.638

(107.3 88.440)

(107.388.440)

9.693.672.742

9.284.410.427

18.978.083.169

(1.749.536.923)

(1.856.882.085)

(3 .606.419.008)

(146.606.903)

-

(146.606.903)

7.797.528.916

7.42 7.528.342

15.225.057.258

Tong Tài san

490.033.257.201

TOng N9' phãi trã

276.760.578.825
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BAO CÁO TAI C}L!NH
CONG TV CO PHAN CAP NUOC CHQ LON
Cho gial do?n tü 01/01/2021 dn 30/09/202 1
97 Phtm Htu Chi, PhuOrng 12, Quân 5, TP.I-ICM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHENH (TIEP)
(Cdc thuylt minh nay là b5 ph2n hçip thành và cdn duçrc dQc &ng tMi vói Báo cáo tài chinh)
Báo cáo bô phân theo linh vyc kinh doanh (tip)
Cung cp nuoc s3ch
YND
Doanh thu thuAn tir ban hang và cung cp 868.270.779.942
djch viii
(794.699.499.034)
Giá vn bô phân

Tir 01/01/2020 dn 30/09/2020

Kt qua kinh doanh theo b phn

Chi phi ban hang và chi phi quân 1' doanh
nghip
Lç'i nhuân tfr hot dông kinh doanh

73.571.280.908
(54.799.492.163)

18.771.788.745

Doanh thu hoat dng tài chInh
Chi phI tài chInh

Dch vu khác
YND
14.493.538.845

Cong
YND
882.764.318.787

(9.580.575.423)

(804.280.074.457)

4.912.963.422
78.484.244.330
(914.736.032) (55.714.228.195)
3.998.227.390

22.770.016.135

3 .495 .541.477

3 .495.541.477
(2.361.622.573)

(2.361.622.573)

Thu nhap khác
Chi phi khác

73.764.117

73.764.117

(35. 108.726)

(35. 108.726)

Tng Iç'i nhuân k toán trirôrc thu

16.410.166.172

7.532.424.258

23.942.590.430

Chi phi thus thu nhâp doanh nghip hin
hãnh

(2.778.323.264)

(1.506.484.852)

(4.284.808.116)

Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn
1i
Lcri nhun sau thul thu nhp doanh
nghip

(2 17.023 .48 1)

-

(217.023.481)

13.414.819.427

6.025.939.406

19.440.758.833

Tong Tài san

520.919.077.785

Tong Nç phãi trã

307.628.595.425

38. NHUNG THÔNG TIN KHAC
38.1 Thông tin vói các ben lien quan
MoAi quan he vái cdc ben lien quan
Ben lien quan

Mi quan h

- Tng Cong ty cp nuâc Sài GOn
- Cong ty CP TV Giao thông Cong chánh
- Cty TNHH MTV Cong trinh Giao thông Cong chánh
- Cong ty CP tu vn Xây dirng Cp Niràc
- Xi nghip Truyn Dn Nuàc sach
- Chi nhánh Cp nuic Tan HOa
- COng ty CP Cp nuac Nhà Be
- Cong ty TNHH Thuong M?i N.T.P

COng ty mc
Cong ty cOng tp doOn
Cong ty cOng tp doàn
COng ty cOng tp doàn
Cong ty cOng tp doàn
Cong ty cOng tp doàn
Cong ty cing tap doàn
Giám Dc là TV.HDQT cOa cong ty
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BAO CÁO TA! CHINH
CONG TV CO PHAN CAP NIJOC CHO L(N
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 30/09/202 1
97 Phm H&u ChI, Phi.rng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (TIEP)
(Các thuy& ,ninh nay là b phçn hp thành và cdn duc dQc ddng th&i vol Báo cáo tài chlnh,,)

Giao dich vói cdc ben lien quan

1. Tng Cong ty Cp nirrc Sài Gôn
- Cho thuê TSCD Huyn BInh Chánh

Tr 01/01/2021
dn 30/09/2021
YND

Tu' 01/01/2020
dn 30/09/2020

3.701.357.532

3 .968.34 1. 164

- Cung cAp djch vu khac

460.887.065

- Khoãn giãm trü doanh thu

416. 140. 152

YND

34.400.000

44.800.000

62 1. 154.3 18.536

624. 109.09 1.169

- Thu tin cung cAp dlch vi,

11.902.548.841

2.180.732.079

- Trâ tiAn rnua hang, djch vu

690.146.189.042

618.348.762.662

13.632.937

103 .547.93 8

-Muadichvu
- Mua nuOc sach

2. Cong ty CP Tir vAn Giao thông Cong chánh
- Trâ tin mua hang, djch vi
3. Cong ty CP TLr vAn Xây dirng CAp nir&c
-Muadjchvu

63.925.690
45.911.445

- Trã tiAn mua hang, djch vu
4. Cong ty CP CAp nithc Nhà Be
- Mua hang hóa

6.099.999

- Trã tin mua hang hóa

6.7 10.000

5. COng ty TNHH Thiwng Mi N.T.P
- Mua vat Ui
- Trà tin mua vat ti.r

59.036.861

882.403.800
970.644.180

3 .622.693.780
4.824.232.358

Ti 30-09-2021

Ti 01-01-2021

'TND

VND

4.411.746.945
108.981.404.428
10.349.882.880
7.956.480.000

12.3 16.959.482
123.215.656.252

77.961.075

91.594.012

30.000.000

30.000.000

111.342.205

65.430.760

10.967.100

10.967. 100

S4 dw vái cdc ben lien quan

1. Tng Cong ty cAp ntrO'c Sal Gôn
- Phái thu khách hang
- Phãi trá cho nguài ban
- Chi phi thuê tâi san phái trã
- Phãi trâ c tirc
2. Cong ty CP Tw vAn Giao thông COng chánhnh
- Phái trá cho nguäi ban
3. Cty TNHH MTV Cong trInh Giao thông Cong chánh
- Nhn k qu k cucic
4. Cong Iy CP Tu' vAn Xãy dwng CAp nthc
- Trã truóc cho nguôi ban
A

5. CN Cap niwc Tan Hoa
- Phái trá cho ngräi ban
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BAO CÁO TA! CH1tNH
CONG TV CO PHAN CAP NIIO'C CH(1 LON
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 30/09/202 1
97 Phm Hthi ChI, Phrng 12, Qun 5, TP.HCM
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP)
(Các thuyf ,ninh nay là bç5 phan hcp thành và can thrcrc dQc ddng th&i v&i Báo cáo tài chinh,)
Thu nhâp cüa cdc thành viên qudn 1)5 chá chat

Ten

Tr 01/01/202 1
dn 30/09/202 1
VND
198.882.554

ChLrc danh

Ong Hira Tr9ng Nghi
Chii tch H0i ding Quân Trj
CT.HDQT/Min nhiêm
Ong Nguyn Van Dung
Giáni Dc/UV.HDQT
Ong Hurnh Tun Anh
Phó Giárn Dc
Ong Nguyn Anh Kiit
Ba H Kim Phiiçmg
Phó Giám Dc
Ong Hoàng Thanh BInh Trithng Ban Kim soát
TBKS/ Min nhiêm
BàLaiThj Thu
K Toán Trixâng
Ba VU Th Nhix Qu'nh
Ong Trn Quang Minh
UV.HDQT
Ong Le Trçng Thuan
UV.HDQT
CT.HDQT/Min nhiêm
Ong Dãng EXic Hin
UV.HDQT
Ong Trn Van Châu
Ong Lê Huy Hng
UV.HDQT
Ong Nguyn Thanh Phong UV.HDQT
Ba Nguyn Thj Bão Châu Thành viên BKS
Ba Truong Thi Thanh Nhung Thành viên BKS

Tir 01/01/2020
dn 30/09/2020
YND
378.634.383
410.066.394
308.475.659
308.475.659
102.276.923
206.198.736
298.054.063
54.545.455

423 .276.386
311.505.719
311.505.719
311.505.719
3 11.505.719
24.242.424
30.303.030
54.545.455
54.545.455
54.545.455
54.545.455
27.272.727
27.272.727
27.272.727
27.272.727

Thành viên BKS
Ba Lê Thj Kim Xuyn
Ong Nguyn Ngc Lumg Thành viên BKS

2.250.000.000

Cong

54.545.455
54.545.455
54.545.455
54.545.455
27.272.727
27.272.727
27.272.727
27.272.727
2.394.000.000

38.2 Cam kt hot dOng
Cong ty thuê dt cüa Üy Ban Nhân Dan Thành Ph H ChI Minh lam van phông lam vic theo hcp
dng thué dt s6 341/HD-TNMT-QHSDD ngày 15/01/2013. Thông tin cu th nhu sau:
- Din tIch dt thuê là 1.543,5m2 gm 19,5m2 pham to gii và 1.524m2 thuc thcra dAt s6 4, t& bàn d
s 22, phthng 12, Quân 5, tai s 97 Pham HUu Chi, Phu&ng 12, Qun 5, Thãnh ph H ChI Minh.
- Thi han thuê dAt:
+ Diên tIch dAt pham 10 giói 19,5m2: thuê ngn hn hang näm cho dAn khi Nhà nithc th,rc hin quy
hoach. Cong ty CP Cp nu,âc Chç' L&n khOng ducc dAu tir xay dirng, khi Nhà nuc thirc hin quy
hoach Cong ty phái chip hành giãi tôa theo quy djnh;
+ Din tich khong pham Ic gicn l.524m2: ke tir ngay 16/01/2007 den het ngay 01/01/2046.
- Phuong th(rc np tin thué dAt: Thanh toán tin thué dAt hang näm.
38.3 Nhung khoãn nc tim tang
Không Co khoãn no tim tang nào phát sinh tir nhQng si,r kin dä xày ra có th ãnh hi.rrng dAn các
thông tin dä duçic trinh bay trong Báo cáo tài chInh ma Cong ty khOng kim soát thrcic hoc chua thrcic
ghi nhn.
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BAO CÁO TA! CHiNIl
CONG TY CO PHAN CAP NIYOC CHQ LN
97 Pham HUu ChI, Ph.rO'ng 12, Qun 5, TP.HCM
Cho giai doan tr 01/01/2021 dn 30/09/2021
THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (TIEP)
(Các thuyét minh nay là bó ph4n hcrp thành và can O'zYc d9c dáng thai vàl Báo cáo tài chInh,)

38.4 Nhfrng si kiin phát sinh sau ngAy kt thüc k5' k loan
Không phát sinh bt kS' sir kin nao cO th ãnh htring dn các thông tin dA du'çvc trinh bay trong Báo
cáo tài chInh cOng nhtr cO hoc cO th tác dng dáng k dn hoat dng cOa Cong ty.

38.5 Thông tin hoat dông lien titc
Khong có bt k' sir kin nào gay ra stj nghi ngi Ian v kM näng hoat dng lien tiic và Cong ty khong
có djnh cOng nhi.r buc phái ngt'rng hoat dng, hoc phái thu hçp dáng k quy mô hoat dng cOa minh.

39. sO LIEU SO SANH

S6 Iiu so sánh trên Bang Can di k toán là s

trén Báo cáo tài chInh cho näm tài chinh kt thüc
ngày 31/12/2020 cCia Cong ty dA thrcic kim toán. s6 lieu so sánh trén Báo cáo k& qua hot dng kinh
doanh va Báo cáo Itru chuyn tin t là s lieu trên Báo cáo tài chInh cho giai doan tr ngày 01/01/2020
dn 3 0/09/2020 cCia Cong ty
lieu

Mt s chi tiOu so sánh dA dtrçrc trinh bay iai nhtr ducic néu tai thuy& minh s 34, 35 cUa Thuyt minh
Báo cáo tài chInh va thrçc phan loai lai cho phO h9p vi ni dung chi tiêu/tài khoán, chi tiEt nhu sau:

Chi tiêu trén
BAng cAn dOl k toAn

Chi phi trá trtràc ngân
han
Du ti.r gop vOn vào
dun vi khác
Dâu tLr nAm gi& den
ngày dáo han
Chi phi trá tnràc dài han
Phái trã ngAn han khac
Phái trà dài han khác

Chi tiêu trén
BAo cáo kt quA
hoat dng kinh doanh

MA so

Tai ngày
3 1/12/2020
(BA kim toAn)
VND

151

4.483.164.654

PhAn loai lai

Tai ngày
31/12/2020
sau PhAn loai lai
VND
YND

(2.196.336.662)

2.286.827.992

8.330.000

8.330.000

253
255

8.330.000

(8.330.000)

261
319
337

67,890,350.135
5.028.294.609
10.630.692.497

2.196.336.662
4.452.320.683
(4.452.320.683)

70.086.686.797
9.480.615.292
6.178.371.8 14

Tu 01/01/2026
dOn 30/09/202
(Sau dieu chin
YND/cO shi
1. 57

MA sO

Lãi ca ban trên cO phiu

70

Tu 01/01/2020
dn 30/09/2020
(Theo BCTC cüa cong ty)
VND/ co phieu
1.495

LAi suy giâm trên cO phiu

71

1.495
Thành phO H Chi M

Ngiroi 1p biu

K toán trirOng

PHANTH!XUANDAO

vU TH NHIX QU'NH
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thang 10 nAm 2021

TONG CONG CAP NU'OC sAi GON
TRACH NHIM H1JU HAN MQT THANH VIEN
CONG TY CO PHAN CAP NIJ'OC CHQ LN

BÀN GIAI TRINH CAC CIII TIEU TAI CHINH
QUY III NAM 2021
Theo báo cáo kt qua kinh doanh qu9 3 nãm 2021 cüa Cong Ty C Ph.n Cp NuOc Chq LOu, nhüug chi tiéu có
t l thay di tang, giâm lam ành huOng dn 1i nhun cüa qu' 3 nàm 2021 nhu sau:
I. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DCH VJ
a.

Phân tIch chi tiêu:
Chi tiêu
(A)
Doanh thu rnró'c

Ty I
(4)=(1)/(2)

(22.220.335.843)

92,41%

Doanh thu cung cp djch vi gm:

1.339.313.637

4.634.625.108

(3.295.311.471)

28,90%

-Doanh thu cho thuê tài san hoat dng

1.233.785.844

1.322.780.388

(88.994.544)

93,27%

-Doanh thu chuyn nhuqng vt tu
-Doanh thu djch vii
Doanh thu thun ban hang va cung
can dichvu
b.

Chênh 1ch
(3)=(1)-(2)

Qu III näm 2021 Quy III näm 2020
(2)
(1)
292.909.254.666
270.688.918.823

-

-

105.527.793

3.311.844.720

(3.206.316.927)

3,19,

/

272.028.232.460

297.543.879.774

(25.515.647.314)

91,4Z

Thuyit minh:
Doanh thu thun ban hang và cung cAp djch viii qu 3 näm 2021 giám han so vói qu 3 nãm 2020 là 25.5 15.647.314
dng, t' l giãm 8,58% do:
1. Doanh thu nithc giám 22.220.335.843 dng, t 1 giám 7,59% do:
- Giá ban binh quân qu 3 näm 2021 giám so vài qu 3 näm 2020 là 76,91dnWm3, t I giám 0,72% lam cho
doanh thu giâm 2.107.488.553 dng do tinh hInh ánh huàng b&i djch Covid-19, ngày 27/09/202 1 HDQT dä ra
nghj quyt s 81JNQ-CNCL-HDQT thông qua vic giâm giá 10% tin nuàc sinh hoat cho ngr?ii dan và các
doanh nghip th%rc hién 3T do ánh hithng djch Covid-19.
- San Iirqng nuOc cung cAp qu' 3 näm 2021 giâm so vi qu' 3 nãm 2020 là 1.806.076 m3, t' 1 giám 6,56% 1am
cho doanh thu giãm 19.099.444.929 dng
- Doanh thu truy thu qu 3 nãm 2021 giàm so yOu qu 3 nãm 2020 là 1.013.402.361 dng, t' l giám 98%.
2. Doanh thu cung cAp djch vii qu 3 näm 2021 giám so vói qu 3 nàm 2020 là 3.295.311.471 dng, t' l giàm
71,1% do:
- Doanh thu cho thuê TSCD huyn BInh Chánh qu,2 3 nãm 2021 thAp han qu' 3 nàm 2020 là 88.994.544 dng,
t' I giám 6,73%.
- Doanh thu cung cAp djch vij dng h nuc qu 3 näm 2021 thAp han qu' 3 nãm 2020 là 3.206.316.927 dng, t
I giám 96,81% do ti.'r ngày 9/7/2021 dn 30/9/2021, thirc hin theo chi dao cña UBND TP.HCM ye vic gian
cách xA hi do djch bnh Covid-19 nén cong tác cung cAp djch vi tam thôi không thirc hin trong thi gian nay.

II. GIA VON HANG BAN
a.

P/ian rich chi lieu:
Qu III näm 2021 Qu III nàm 2020

Chi tiêu
(A)
Giá van hang ban nrc sach
Giá vn hang ban cung cp djch
trong do:
Giá von cung cp djch vii DHN
Clii phi chuyn nhrçmg vat tir
Chi phi KHTSCD cho thué
Cong
Tron do chi tiêt giá von nuác:

Vi

Chi tiêu
(A)

T5 lê

(3)=(1)-(2)
(4)=(1)I(2)
94,09%
(15.714.120.116)

(1)
250.346.200.939

(2)
266.060.321.055

1.154.562.177

3.386.493.383

(2.231.931.206)

34,09%

104.849.602

2.421.313.038
965.180.345
269.446.814.438

(2.316.463.436)

4,33%

84.532.230
(17.946.051.322)

108,76%
93,34%

1.049.712.575
251.500.763.116

Qu III nAm 2021 Qu III nám 2020
(2)

(1)

Chênh tech

T lé

(3)=(1)-(2)

(4)=(1)I(2)

196.578.509.638

207.455.909.564

(10.877.399.926)

94,76%

330.571.538

1.689.184.866

(1.358.613.328)

19,57%

22.452.887.515

20.855.255.853

1.597.631.662

107,66%

8.640.181.498

9.288.941.419

(648.759.921)

93,02%

Chi phi thuê tài san hoat dng

10.349.882.878

11.121.352.044

(771.469.166)

93,06°/

Chi phi gn vàthay dngh nuâc

10.394.451.270

10.023.099.708

371.351.562

103,70°/

1.022.035.389

1.163.692.618

(141.657.229)

196.424.619

3 17.192.049

(120.767.430)

Chi phi sirab

-

3.601.059.794

(3.601.059.794)

Chi phI khác

381.256.594

544.633.140

(163.376.546)

250.346.200.939

266.060.321.055

(15.714.120.116)

94,09%

250.346.200.939

266.060.321.055

(15.714.120.116)

94,09%

Chi phi nguyen 1iu, 4t liu-ni.róc sach
Chi phi nguyen 1iu, vat 1iu khác
Chi phi nhân cong
Chi phi khAu haotài san c djnh

Chi phi chng that thoát nuâc
Chi phi cãi tao ng miic

Tong chi phi san xuât
Chi phi san xuât kinh doanh dâ dang
duk'
Giá vn nithc dä cung cp
b.

Chênh lêch

0
87,83°4 0
61,93% ¼F
0,00°,'
70,00

Thuyt minh:
Tng giá vn bàn hang qu' 3 näm 2021 giám so vâi qu' 3 näm 2020 là 17.946.051.322 dng, t' I giám 6,66%,
trong do:
do:

1. Clii phi mua si nurc sch giám 10.877.399.926 dng, t lê giám 5,24% do:

+ San krçrng nu'Oc mua si qu 3 näm 2021 giàm so vi qu 3 näm 2020 là 846.659 m3, t 1 giâm 2,46%, lam
cho chi phi mua si nithc sach giãm 4.957.843.188 dng
+ Giá mua si nu'Oc sach giám 172 dng/m3, t' l giàm 2,85% lam cho chi phi mua si ni.rOc sach giám
5.919.556.738 dng.
2. Chi phi nguyen vat lieu khác giám 1,358.6 13.328 dng dng, t' 1 giãm 80,43%
3. Chi phi nhân Cong qu 3 näm 2021 tang so vi vci qu' 3 näm 2020 là 1.597.631.662 dng, t l tang 107,66%
do näm 2021 cOng ty thrc hin theo kin nghj cüa doàn Kim toán Nhà nu'Oc v vic dOng BHXH, BHYT,
BHTN, KPCD theo tng thu nhap hang thang cüa NLD, näm 2020 Cong ty dóng các khoàn chi phi nay theo hçp
dng lao dng.
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4. Chi phi khu hao tài san c djnh quy' 3 näm 2021 giám so vâi quy 3 näm 2020 là 648.759.921 ding, t5' l giãrn
6,98%
5. Chi phi thuê TSCD qu 3 nãm 2021 giãm so vâi qu 3 nãm 2020 là 771.469.166 dng, t l giãm 6,94%.
6. Chi phi gn và thay DHN qu 3 nAm 2021 tAng so viii qu 3 nAm 2020 là 371.351.562 dng, t l tAng 103,7%.
7. Chi phi ch6ng that thoát ntrâc qu 3 nAm 2021 giárn so vài qu' 3 nAm 2020 là 14 1.657.229 dng, t) l giAm
12, 17%
8. Chi phi cái tao ng mic qu 3 nAm 2021 giám so vài qu 3 nAm 2020 là 1120.767.430 dng, t3) l giàm 38,07%
9. Chi phi sra b qu' 3 nAm 2021 không thirc hin do thirc hin theo cM dao cüa UBND TP.HCM v vic giAn
cAch xA hi do djch Covid-19 tfr ngày 9/7/2021 den 30/9/2021
10.Chi phi khác giãm so vâi qu 3 nAm 2020 là 163.376.546 c1ng, t 1 giám 30%
- Giá yen hang ban cung cp djch V1 qu 3 näm 2021 giàm so vài qu 3 nAm 2020 là 2.231.931.206 dng, t' l
giâm 65,91%, giá yen giàm chü yeu là giA yen cung cAp djch vt d6ng h nithc giãm 2.3 16.463.436 d8ng, giá v6n
cung cAp djch vi,i giãm trnmg (mg vói doanh thu cung cAp dlch vi
III. Cm PHi BAN HANG
a.

Pkân tick chi tiu:
Chi tiêu
(A)
Chi phi nhân cong
Chi phi cong ci dung ci,i
Chi phi khAu hao
Chi phi djch v mua ngoài + CP khAc
Cong

b.

Quy III nAm 2021 Qu ifi nAm 2020
(1)
(2)
5.664.413.211
4.889.129.725
192.444.898
145.373.623
751.497.749
482.344.229
1.663.496.772
823.998.932
8.271.852.630
6.340.846.509

Chênh Ich
Ty Iê
(3)=(1)-(2)
(4)=(1)/(2)
775.283.486 115,86%
47.071.275 132,38%
269.153.520 155,80%
73
839.497.840 201,88%
1.931.006.121 130,45%

ThuyIt mink:
Chi phi bàn hang qu 3 nAm 2021 tAng 1.93 1.006.121 ding so vài qu' 3 nAm 2020, t l tang 130,45% do:
1. Chi phi nhân cong tang 775 .283 .486 cieng so vâi qu 3 näm 2020, t) lé tang 115,86% do nAm 2021 cong ty thirc
hin theo kien nghj cüa doàn Kiem toán Nhà nuâc v vic dong BHXH, BHYT, BHTN, KPCD theo teng thu
nhp hang tháng cüa NLD, nAm 2020 COng ty dOng các khoàn chi phi nay theo hcip dng lao dng.
2. Chi phi cong c dvng c tAng 47.071.275 d6ng so vâi qu 3 nAm 2020, t)' l 132,38%
3. Chi phi khAu hao tAng 269.153.520 ding, t' l tang 155,8%
4. Chi phi dch vi mua ngoài và chi phi khác tAng so v&i qu 3 nAm 2020 là 839.497.840 ding, t l tang 201,88%,
chi phi tAng chü yeu do trong qu' 3/202 1, COng ty thigrc hin theo NQ se 8OINQ-CNCL-HDQT ngày 29 thang 06
nAm 2021 cüa HDQT v vic min giãm tien nuàc sinh hoat cho cAc khu cách ly, h nghèo và cn nghèo bj ânh
htncng bmi djch Covid 19, Cong ty da min giãm tin nuàc và hach toán vào chi phi vii se tin là 1.359.490.392
deng, các chi phi khác con 13i giâm 5 19.992.552 ding.

IV.

cm PHI

QUAN LY

a.

P/ian tich clii tiêu:
Chi tiêu
(A)
Chi phI nhân viên quàn l'

Qu ifi nAm 2021 Qu HI nAm 2020
(1)
(2)
5.722.687.885
6.457.583.334

Chênh lch
Tl
(3)=(1)-(2)
(4)=(1)/(2)
734.895.449 112,84%

Chi phi d ding vAn phOng

972.142.284

530.731.560

441.410.724

183,17%

Chi phi khAu hao TSCD

630.477.961

736.589.515

(106.111.554)

85,59%

18.547.521

3 1.798.398

(13.250.877)

58,33%

Thue, phi và l phi

3

Chi tiêu

Qu III näm 2021 Qu III nàm 2020
(1)

(A)

T1

Chênh tech

(4)=(1)/(2)

(3)=(1)-(2)

(2)

Thuédt

295.117.200

295.117.200

-

100,00%

Chi phi dr phong

137.936.581

-

137.936.581

Chi phi bngtin khác

2.205.794.877

5.298.012.399

(3.092.217.522)

4 1,63%

Cong

10.717.599.758

12.614.936.957

(1.897.337.199)

84,96%

b. ThuyeAtminh:
Chi phi quàn 1 doanh nghip qu' 3 näm 2021 giãm so vài qu 3 näm 2020 là 1.897.337.199 dng, t' 1 giâm
15,04% chi phi giám chü yu do:
1. Chi phi nhân vién qu 3 nãm 2021 tang so vài qu' 3 näm 2020 là 734.895.449 dng, t 1 tang 112,84% do nãm
2021 cong ty thijc hin theo kin nghj cOa doàn Kim toán Nhà nuâc v vic dóng BHXH, BI-IYT, BHTN,
KPCD theo tang thu nhp hang tháng cüa NLD, näm 2020 Cong ty dóng các khoãn chi phi nay theo hçp dng
lao dng.
2. Chi phi c1 dung van phOng tang so viii qu' 3 nàm 2020 là 441.410.724 c1ng chü yu do thang 9/2021 phát sinh
chi phi phân b bàn quyn phAn mm Gis s6 tin là 49 1.880.600 dng.
3. Chi phI khu hao qu 3 närn 2021 giàm 106.111.554 dng, t' I giãm 14,41%
4. Thus, phi và lé phi qu 3 närn 2021 giãm 13.250.877 dng so vri qu' 3 nãm 2020, t' l giâm 4 1,67%
5. Chi phi di.r phOng qu' 3 näm 2021 là 137.936.581 dng.
6. Chi phi djch v mua ngoài và bang tin khác giâm 3.092.217.522 dng t l giãm 5 8,37% do có sir khác nhau v
thiii dim hach toán, näm 2021 Cong ty hach toán chi phi tham quan nghi mat, chi phi dng phic phân b trong
6 thang dâu nãm 2021, näm 2020 hach toán chi phi cüa 2 khoàn nay vào qu 2 và qu 3 näm 2020
V. DOANH THU HOAT BONG TAI CH!NH
a.

Phân rich chi lieu:
h iu
()

()

()

()()()()()()

-1254152986503368659l66°.

igiC 'hn
Tngikôgk a
og
b.

ê

Q I A 01Q I ä 00Cêhtc

Ty
;A'N
I,

10618

1.0.6

1265770986977

.7.7 1,1
378793163%

Thuyh m!nh:
Doanh thu hoat dng tài chInh cüa qu' 3 näm 2021 cao han 337.877.943 dng so vri qu 3 närn 2020, t'$ 1 tang
136,38%

VI. CHI PH! HOT BONG TAI CHINH
a.

Phân rich chi lieu:
Mtê
A

CipIlivy
Cn
b.

uIInm22 uIInm22
2

1

hn éh
3=1-2

l
4=1/2

993779719168173601160%
1.1.3

9.5.9

2.6.4

1,8

Thuyet minh:
Chi phi hoat dng tài chInh qu' 3 näm 2021 tang so v6i qu 3 nãm 2020 là 127.366.041 ding, t lé tang 116,08%
4

VII THU NHAP KHAC
a.

Phân tic/i chi lieu:
Chi tiêu
(A)
Phi BVMT 1% gui li
Thunhpkhác

Chênh lch
TI
(3)=(1)-(2)
(4)=(1)/(2)
176.362.252

20.718.691

155.643.561 851,22%

176.362.252

qng
b.

Qu ifi näm 2021 Qu III näm 2020
(2)
(1)
176.362.252
20.718.691

(20.718.691)

0,00%

Thuyit mink:
Thu nhp khác cCia qu 3 nAm 2021 tang 155.643.561 ding so vOi qu' 3 nãrn 2020, t lé tang 851,22%, thu nlip
khác tAng chñ yu là do tang khoAn thu nhp tr phi BVMT duve giCt Iii 1%

VIII Cm PHI KHAC
a. Phân tIch chi lieu:
Quy ifi nAm 2021 Quy ifi nAm 2020
Chi tiêu
(2)
(1)
(A)
300.000
Chi phi h6 si mii thu
4.883 .3 54
Chi phi du ttr không hoàn v6n ng cái
8.003.276
59.295
Chi phi khác
359.295

Cong
b.

12.886.630

Chênh Ich
T5 1
(3)=(1)-(2)
(4)=(1)f(2)
300.000 #D1V/O!
(4.883 .3 54)
0,0%
(7.943.98 1)

0,7%

(12.527.335)

2,8%

Thuyul mink:
Chi phi khAc cüa qu' 3 nAm 2021 bin dng không dáng k so vâi qu 3 nAm 2020

IX. LçI NRUJN
a. P/ian tick c/il 1/Cu:
Chi tiêu
A)

Qu ifi nAm 2021 Quy Ill nAm 2020
(1)

(2)

Chênh Ich
\.-\\

3)=(1)-2)

L9i nhun triroc thuTNDN grn:.

2.061.269.894

9.285.852.010

(7.224.582.116)

2frj%

Li nhun rnrâc
Lqi nhuãn cung cAp djch vi
Lçii nhuãn HDTC
Lçñ nhun khác
Thug TNDN
Thu TNDN hoAn Iai
Lcri nhuân sau thud TNDN

1353.265.496
184.751.460
347.249.981
176.002.957
502.503.575
(83.174.927)
1.641.941.246

7.893.150.145
1.248.131.725
136.738.079
7.832.061
1.796.309.796
(74.2 16.680)
7.563.758.894

(6.539.884.649)
(1.063.380265)
210.511.902
168.170.896
(1.293.806.221)
(8.958.247)
(5.921.817.648)

$,80%
253,95%
2247,21%
27,97%
112,07%
21,71%

b.. Thuyil mink:
Qua bin dng cüa các chi tiêu doanh thu - chi phi néu trén dã lam cho lçui nhun truàc thus cüa qu 3 nãm 2021
giAm so vâi qu 3 nAm 2020 là 7.224.582.116 d6ng, t' l giAm 77,8%. Lqi nhun sau thuq 3 nAm 2021 giAm so
vài qu 3 nAm 2020 là 5.921.817.648 dng, t l giãm 78,29%.
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