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TP. Ho Clii' Mini,

CONG TY cO

PHAN CAP NUOC CHQ LON

S 97, di.thng Pham Huu ChI, qun 5, thành ph H Chi Minh
BAO CÁO TA! CHINH GIUA NIEN DØ
Cho k k toán 6 tháng k& thUc ngày 30 tháng 6 nAm 2021

BANG CAN oOi KE TOAN
Tai ngày 30 tháng 6 nàm 2021
MAU B 01-DN
fhrn vi tinh: VND
CHI TIEU
A TAI SAN NGAN H3N
I Tin và các khoän ttrong duo'ng tin

Tin
II L1u tir tài chInh ngän han

Dutunmglidn ngàydáo han
III Cãc khoin phài thu ngn han

I Phãi thu ngn han cUa khách hang
2 Tràtnràc cho nguôi bàn ngãn han
3 Phàithungnhnkhác
4 Dir phông phãi thu ngn han khó dôi
IV Hang tin kho

Hang tn kho

Ma s6

Thuyet
minh

100
110

V.1

111
120

130

V.3
V.4
V.5a
V.6

140

V.7

141
150

1 Chi phi trà truOc ngân han
2ThuGTGTduqckhutrir

151
152

B TA! SAN DAt HN
I Các khoãn phãi thu dài hn

200
210

216

V.8a

1/1/2021

215.927.433.600
8.366.392.593

214.504.567.754
26.485.599.074

8.366.392.593

26.485.599.074

119.219.801.851

114.519.857.076
114.519.857.076

119.219.801.851

131
132
136
137

V Tài san ngn han khác

Phài thu dài han khác

V.2a

123

6/30/2021

68.357.483.957
63.243.343.656

6.751.687.836
3.140.771.848
(4.778.319.383)

47.876.834.211

44.149.624.806
3.492.427.321
5.013.101.467
(4.778.319.383)

14.813.768.720

15.864.354.999

14.8 13.768.720

15.864.354.999

5.169.986.479

9.757.922.394

4.871.683.867
298.302.612

4.483.164.654
5.274.757.740

254.490.514.507

277.202.910.220
8.292.634

V.5b

8.292.634

II Tii san c d!nh

220

187.568.802.979

204.659.356.110

1 Tài sane6 djnh hOu hInh

221

186.848.764.143

203.793.970.107

Nguyen giá
Giá In hao mon luj7 k0

222
223

800.016.790.023
(613.168.025.880)

793.896.356.043
(590.102.385.936)

2 Tài san c6 djnh vô hInh
Nguyen giá
Giá Sri hao mon lu9kA
III Tài san do dang dài hn

Chi phi xây dLmg c bàn dâ dang
IV Du tir tài chInh dài han

Du tu nm gii dn ngày dáo han
V Tài san dài han khác

227

720.038.836

228
229
240

6.823. 714.666
(6.103.675.830)
V.9

242
250
255

V.2b

260

Chi phi trâ truâc dài han

261

TONG CONG TAI sAN

270

V.8b

865.386.003
6.666.544.666
(5.801.158.663)

3.488.726.387

4.636.581.341

3.488.726.387

4.636.581.341

8.330.000

8.330.000

8.330.000

8.330.000

63.424.655.141

67.890.350.135

63.424.655.141

67.890.350.135

470.417.948.107

491.707.477.974

Báo cáo nay là mç5t b5phdn hcip thành cua Báo cáo tài chinh và phái duc doe kern vol Thuyt minh Báo cáo tài chinh

CONG TY cO PHAN CAP NUOC CH L1N
S 97, dung Ph?m HUu Chi, qun 5, thành ph H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHfNH GIUA NIEN DO
Cho k' k toán 6 tháng kt thic ngãy 30 tháng 6 nãm 2021
Bang can di k toán (tip theo)

CHI TIEU

Ma s

C Nd PHAI TRA
I Nc' ngän han
Phãi trã nguäi ban ngn han
Ngi.rôi muatrãtin truâc ngn han
Thud và các khoán phãi np Nhà nrOc
Phái trã ngu&i lao dng
Chi phi phâi trángn han
Phâi trâ ngn han khác
Vay và nçi thuê tài chInh ngn han
Qu5' khenthu?mg, phác Iqi

300
310
311
312
313
314
315
319
320
322

II Nç'dài han
Phãi trádài han khác
Vay và nçi thuê tài chinh dài han
Thu thu nhp hoân 1a phãi trá

330
337
338
341

D VON CHU SU HUU
I Vn chü si h&u
V6n gop cOa chU sà hUu
Cdphiduphô thôngco quydn bidu quyêt
Qu5 du tirpháttriên
Lqi nhun sau thud chua phân phM
Lqi nhudn sau thud chua phan phôi IIy lê
trithc
.
Lçii nhuán sau thud chita phán phói lçj

400
410
411
41/a
418
421
den

S

6/30/2021

1/1/2021

V.15
V.16a
V.17a
V.18

258.684.180.758
208.798.967.403
96.223.320.431
9.158.765.322
14.271.078.108
15.183.508.197
29.004.003.239
23.322.199.050
12.382.404.662
9.253.688.394

266.401.398.836
211.404.787.348
130.724.031.035
17.139.942.616
14.099.174.000
22.870.974.366
6.804.085.758
5.028.294.609
7.993.845.921
6.744.439.043

V.16b
V. 17b
V.19

49.885.213.355
10.169.519.241
39.419.871.951
295.822.163

54.996.611.488
10.630.692.497
44.299.870.692
66.048.299

2 11.733.767.349
211.733.767.349
130.000.000.000
130.000.000.000
63.849.723.527
17.884.043.822

225.306.079.138
225.306.079.138
130.000.000.000
130.000.000.000
63.849.723.527
3 1.456.355.611

4.197.897.591
13.686.146.231

3.500.913.720
27.955.441.89]

470.417.948.107

491.707.477.974

V.12
V.13
V.14

V.20

cudi

nay

-

Thuyet
minh

-

II Nguon krnh phi va quy khac
TONG CQNG NGUON VON

42/a
421b
430
440

Thành ph6 H ChI Minh, ngày 10 tháng 07 nãm 2021

CONG Ty
COPHA
CAP IiJ
cud

NGUYEN TH! KIM LOAN
Ngwôi Ip biu

VU Till NHUQU'(NH
K toán trir&ng

L

HU'NH TUAN ANH
Giám Mc

Báo cáo ithy là m3t b5 ph(in hçip thành cüa Báo cáo tài chInh vàphái duvc dQc kern v&i Thuyê't rn/nh Báo cáo tài chinh
2

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LO

S6 97, dixông Phm F1Ou Chi, qun 5, thành ph6 H Chi Minh
BAO CÁO TAL CHINH
Cho kS' k toán 6 tháng k& thOc ngày 30 thang 6 nàm 2021

BAO CÁO KET QUA HO1T fQNG KINH DOANH
Cho k5' k toán 6 tháng kt thác ngày 30 tháng 6 nàm 2021
MAU B 02-DN
Don vj tinh: VND
Cifi TIEU

Ma
sij

Thuyet
minh

QUY II

LUY KE 6 THANG

1 . Doanh thu ban hang và cung cp dlch vu

01

Nàm 2021
309.715.968.775

NAm 2020
286.989.006.158

Nãm 2021
603.791.100.097

585.888.752.8 13

2 . Các khoãn giâm trir doanh thu

02

154.709.826

71.606.613

204.701.940

668.3 13.800

Näm 2020

3. Doanh thu thun v ban hang và cung cp djch vu

10

VI.1

309.561.258.949

286.917.399.545

603.586.398.157

585.220.439.013

4. Giávn hang ban

11

VI.2

281.524.987.844

269.396.661.188

547.208.850.503

534.833.260.019

5. Loi nhun gp v ban bang và cung cp dich vu

20

28.036.271.105

17.520.738.357

56.377.547.654

50.387.178.994

6. Doanh thu hot dng tài chInh

21

VL3

2.430.807.575

2.255.196.499

3.179.273.901

2.566.851.700

7. Chi phi tài chinh
Trongdó: ChiphIlàivay
8 . Chi phi ban hang
9 . Chi phi quãn 1 doanh nghip

22
23
25
26

VI.4

946.238.587
946.238.587
7.315.051.503
14.266.726.381

799.3 13.962
799.313.962
3.306.897.248
9.738.073.089

1.891.618.142
1.891.618.142
14.046.964.318
26.659.608.063

1.569.670.875
1.569.670.875
11.442.411.949
25.3 16.032.780
14.625.915.090

VI.5
VI.6

10. Lçi nhuãn thun tu hoat diig kinh doanh

30

7.939.062.209

5.931.650.557

16.958.631.032

11 . Thu nhp khãc

31

353.426.268

41.376.208

643.042.081

53.045.426

12 . Chi phi khác

32

29.905.245

150.097.323

810.773.333

22.222.096

13. Lm nhuân khác

40

323.521.023

(108.721.115)

(167.731.252)

30.823.330

14. Tong 1ii nhuãn k toán tru&c thu

50

8.262.583.232

5.822.929.442

16.790.899.780

14.656.738.420

15 . Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành
16. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoân 1i

51
52

1.287.591.718
229.773.864

910.410.946
291.240.161

2.874.979.685
229.773.864

2.488.498.320
291.240.161

17. Lm nhuân sau thu thu nhãp doanh nghip

60

6.745.217.650

4.621.278.335

13.686.146.231

11.876.999.939

18. Lãi co ban trên ci phiu

70

VI.9a

519

355

1.053

914

19. Lãi suy giãm trên c phiu

71

VL9b

519

355

1.0r978>'.,.

914

VI.7

Thành ph H chI Minh, ngày 10 tháng 07 nãm 2021

NGUYEN THJ KIM LOAN
Ngwôi Ip bieu

VU TH! NHU QU'NH
Ke toán truoiig

Trang 3

i

'oc

CONG TV CO PHAN CAP NUOC CH LON
S 97, dträng Pham Hthi Chi, qun 5, thhnh phó HO Chi Minh
BAO CÁO TAI CHfNH OI1YA NIEN oO
Cho k' k toán 6 tháng két thOc ngày 30 thang 6 nm 2021

BAO CÁO LIXU CHUYEN TIEN T
(Theo phiwng pháp gián tip)
Cho k k toán 6 tháng kt thüc ngày 30 thang 6 näm 2021

Tir0l/01/2021
dn 30/06/202 1

MAU B 03-DN
Den vi tinh: YND
Tir0l/01/2020
dn 30/06/2020

01

16.790.899.780

14.656.738.420

02
03
05
06

23.383.367.279
(3.194.484.069)
1.891.618.142

22.566.560.910
2.423.072.736
(2.566.851.700)
1.569.670.875

08
09
10

38.871.401.132
(15.719.205.272)
1.050.586.279

38.649.191.241
(10.308.871.928)
(1.595.280.446)

II
12
14
IS
16
17
20

(2 1.839.703.975)
4.077.175.781
(1.967.673.691)
(2.875.228.430)
40.000.000
(9.189.208.669)
(7.551.856.845)

49.363.895.557
(1.146.941.155)
(1.616.032.356)
(2.630.851.787)
(4.890.954.775)
65.824.154.351

1. Tin chi d mua sam, xhy di,rng TSCD va các 161 san dãi hn khãc

21

(8.840.341.259)

(12.881.458.666)

2

23

(119.219.801.851)

(91.200.140.684)

Tin thu hi cho vay, ban lai các cong ci,i ni cOa dan vj khác
Tin thu lli cho vay, cO tüc và lqi nhun duçic chia
Lwu chaytn tien t/suan tfrhort d5ng thu tsr

24
27
30

114.519.857.076
3.402.577.189
(10.137.708.845)

17.538.692.295
941.831.923
(85.601.075.132)

Liru chuyn tin tir hot dng tài chInh
Tin thu tir di vay
Tin Ira ncr g6c vay
c6 tCrc, lçri nhun dâ Era cho chO sà hUu
Luu chuj4n tin :I:usn tfr hort d3ng là! chtn!:

33
34
36
40

3.450.000.000
(3.941.440.000)
61.799.209
(429.640.791)

7.566.950.506
(2.769.440.000)
(39.672.000)
4.757.838.506

Luu chuyn tin thun trong k5'

50

(18.119.206.481)

(15.019.082.275)

Tin và tireng dirung tin du k'

60

26.485.599.074

64.195.166.006

Anh hLràng càa thay d61 t' gia hi doái quy di ngoai t

61

Tin và tiro'ng throng tin cuii kj'

70

CHl TIEU
I.

M s6

Liru chuyn tin tir hoyt dng kinh doanh

1. Lp'z nI:uin irwó'c (!:u
2. Diu c/sin!, c/so cdc k/joan
- Khu hao TSCD và BDSDT
- Các khoãn di,r phóng
- Lai, l tir hoat dng dAu tu
- Chi phi 1i vay
3. L n!:un lfr hoU d5ng kin/s doanh trw4c thay doi von lwu
dj5ng
- Thng, giãm các khohn phái thu
- Tang, giãm hang t8n kho
- Tang, giãm các khohn phài trã (Không k lai vay phãi trã, thud
thu nhp doanh nghip phhi np)
- Tang, giàm chi phi trá truâc
- Tin Ii vay da trâ
- Thud thu nhp doanh nghip d np
- Tin thu khãc tfr hoat dng kinh doanh
- Tin chi khác cho hoat dOng kinh doanh
Luu chuyn tin tIsuan tfr ho,1 d5ng kin/s doanh
H.

3
4
HI .

Thuyt
minh

Liru chuyn tin tir hoot dng du tir

lien chi cho vay, mua các cong ci,! nq cOa ckm v khãc

V.1

Thành ph HO chi Minh, ngày 10 tháng 07 näm 2021

49.176.083.731
o.
CONGjy c:',A

8.366.

COPHAN
* CAP NLIOC

CfR1LUNJ
—

1
4,

H
VU Till NIlIl QUSNH
K tohn trlr&ng

NGUYEN THI KIM LOAN
Ngirri Ip hiu

4

I NH TUAN ANH
Giám dc

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CH LON
S 97, &thng Ph?m H€ru ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh

BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH
Cho k' k toán kêt thüc ngày 30 tháng 06 nám 2021
MAU B09-DN
I. DAC DIEM HOT DQNG CUA CONG TY
1. Hinh thtrc s?r hthi vn
Cong ty C ph.n Cp nuâc Chq L6n (ten giao djch: Cho Lon Wasuco JSC) là Doanh nghip thrc
c phn hóa t& Doanh nghip nhà niic —Chi nhánh cap niiâc Chçi Lan thuc Tong Cong ty cap
ni.ràc Sài Gôn. Cong ty hot dng theo Giây chüng nhn däng k kinh doanh so 4103005924 ngày
16 thàng 01 nAm 2007 do Sâ Kê hoch va Dâu tu TP. Ho ChI Minh cap.
Trong qua trInh hoat dóng, Cong ty dã du-çrc S& KI hoach và Du tu TP. H ('hI Minh cô'p bá sung
các Giay ch&ng nhan a'àng k35 kinh doanh dOng / thay dOi nhts sau:
- Giy chirng nhtn däng k kinh doanh dang k thay di 1n thir nht 1n thir nht ngày 02 thang 06
näm 2008, chuân y vic bô sung mt so ngành nghe kinh doanh.
- Giy chang nhn dAng k' kinh doanh däng k' thay dM thn thCr hai s 0304797806 ngày 16 tháng
05 näm 2012, chuân y vic thay dôi ngui dai din theo pháp 1ut Ong Lê Trçng Hiêu thay the Ong
Phm Mnh Dt'rc.
- Giy chang nhn dang k' doanh nghip dang k thay d6i thn thr bass 0304797806 ngày 18 tháng
5 näm 2018, chuân y vic thay doi ngrOi di din theo pháp 1ut là Ong Hu'nh Tuân Anh thay the
Ong Lê Tr9ng Hiêu
CS phiu cCa Cong ty duqc phép niêm yt tai Sâ Giao djch Chirng khoán thành ph6 H ChI Minh
theo Quyet djnh so 223/2010/QD-SGDHCM ngày 20 tháng 10 nm 2010 cCia SO Giao djch Chüng
khoán thành phô Ho ChI Minh vOi so hrng 13.000.000 cô phiêu niêm yet tisng üng
130.000.000.000 VND. Ngây 11 tháng 01 näm 2011, cô phieu cOa Cong ty CO phân Cap ntrOc Chg
LOn dA chInh thüc thrc niêm yt tai SO Giao djch Chüng khoári thành phô Ho ChI Minh vOl m
ching khoán là CLW.
• Vn diu 1

: 130.000.000.000 VND

s6 c6 phiu

: 13.000.000 c phiu

Mnh giá

: 10.000 VND/cô phiu

• Tr sO hot dng
Dia chi

: S 97 thrOng Phm Httu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh

Diên thoai

: (84-2 8) 3 9552 354

Fax

: (84-2 8) 3 9550 424

MAs'thu

:0304797806

2. Linh virc kinh doanh
Linh vrc kinh doanh cüa Cong ty là thixcng mai, djch vu.
3. Ngành, ngh kinh doanh
Quàn 1, phát trin h thong cp nuOc, cung Cmg, kinh doanh nithc sch cho nhu cu lieu dung và
san xuât (trên dia bàn duac phân cong theo quyêt djnh cCa Tong Cong ty cap nuOc Sài GOn);

Thuyét minh nay là mót bóphán hop thành và dwctc doe cling vOl Báo cáo àì chInh
5

0

C

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON
S 97, dng Phm Hiu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TAi CHfNH
Cho k' k toán kt thác ngày 30 tháng 06 nãm 2021
Thuyêt minh Báo cáo tài chinh (tiêp theo)
Tu v&n xay dirng cong trInh cp nuc — dan diing — cong nghip (trr: kháo sat xây di,rng, giám sat
thi cong);
Xây drng Cong trInh cp rnxOc;
Thit k xây drng Cong trInh h tang k thuat do thj;
Lapdirán;
TMmtrathitk;
Tái 1p mat chring di vâi cong trInh chuyên ngành c&p rnrc;
Giám sat thi cong xây dirng cong trinh cp thoát nuóc;
Mua ban may móc, thit bj, vat tu ngành cp nudc;
Dai l k giri hang hóa./.
4. Chu k' san xut, kinh doanh thông thu*ng
Chu k' san xu&t, kinh doanh thông thung cüa COng ty di.rçic thrc hin trong thai gian không qua 12
thang.
5. Tuyên b6 v kha näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh
S lieu so sánh là s lieu cüa Báo cáo tài chInh d di.rcic kim toán cho k' k toán näm k& th'ic ngày
31 tháng 12 näm 2020 và báo cáo tài chfnh qu' I näm 2020.
6. Nhãn viên
So hxcing nhân viên cüa Cong ty tai ngày 30 tháng 06 näm 2021 là 461 ngi.thi (ti ngày 31 thang 12
näm 2020: 459 nguai).
II. KY KE TOAN, DJN V TIEN TE sU

DVNG TRONG KE TOAN

1. K'ktoan
K' k toán nãm cOa Cong ty bt du tir ngày 01 tháng 01 và kt thc tai ngày 31 tháng 12 hang nãm.

L

K' k toán nãm kt thüc ngày 31 tháng 12 n.m 2021 là k' k toán närn th!r 15 cUa Cong ty k tr
ngày chInh thc chuyên sang cong ty cô phân.

'I

2. Don vj tin t su ding trong k toán
Dm vj tin t sCr dung trong k toán là Dng Vit Nam (VND).
III. CHUAN MVC vA CHE DQ KE TOAN AP D1JNG
1. Chdktoánápdyng
Cong ty áp diing Ch do k toán doanh nghip Vit Nam ban hành theo Thông ti.r s6 200/2014/Ti'BTC ngày 22 tháng 12 nAm 2014 cüa BO Tài chInh, Thông ttr 53/2016/TT-BTC ngày 21 thang 3
nan-i 2016 sCra doi, bô sung mt so diêu cia Thông ttr 200/2014/TT-BTC, các Chuân mijc kê toán
Viêt Nam do Bô Tài chInh ban hành va các van bàn sra dôi, bô sung, htxâng dan thirc hin kern
theo.

Thuyet minh nay là môt bô phdn hcip thành và duçic dQC cüng vài Báo cáo tài chInh

6

CONG TY CO PHAr CAP NU%C CHQ L1N
S 97, du&ng Phm Hüu ChI, qun 5, thành ph H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHfNH
Cho ky ke toán ket thuc ngay 30 thang 06 näm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
S

S

2. Tuyên b6 v vic tuãn thu Chun mic k toán và Ch d k toán
Ban Giám dc dam bào dA tuãn thu dy dü yêu cu cUa cac Chun mirc k toán, Ch d k toán
doanh nghip Vit Nam hin hành trong vic 1p và trmnh bay Báo cáo tài chInh.
IV. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU
Sau dày là các chinh sách k toán chu yu dtrqc Cong ty áp ding trong vic 1p Báo cáo tài chinh:
1. Co s 1p Báo cáo tài chInh
Báo cáo tài chInh duçc trInh bay phü hqp vi Chu.n mrc ké toán, Ché d ké toán doanh nghip
Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan den vic Ip và trinh bay Báo cáo tài chInh.
2. U6rc tInh ke toán
Viêc Ip Báo cáo tài chInh tuân thu theo các Chu.n mirc ké toán Vit Nam, Ché d k toán doanh
nghip Vit Nam và các quy djnh hin hành có lien quan tai Vit Nam yêu câu Ban Giám dóc cO
nhung uâc tinh va giá djnh ành htr&g den sé
cong nci, tài san và vic tr'mh bay các khoãn
cong nçv và tài san tiem tang tai ngày 1p Báo cáo tài chinh cUng nhu các so
ye doanh thu và chi
phi trong suet k' hoat dng. Mc d các trâc tinh kê toán dixcc 1p bang tt cà sir hiêu biêt cUa Ban
Giám déc, sé thrc tê phát sinh có the khác vâi các tr6c tInh, già djnh dt ra.
lieu ye

lieu

3. Cong c tài chInh
Ghi nhân ban d&u
Tài san Éàí chinh
Tài san tài chinh ducic phân loai mOt cách phü hçip cho mic dich thuyét minh trong Báo cáo tài
chInh bao gem các nhOm: tài san tãi chInh dixqc ghi nhn theo giá trj hqp I thông qua Báo cáo kêt
qua hoat dung kinh doanh, các khoãn d Ut nAm giQ den ngày dáo han, các khoãn cho vay và phai
thu, tài san tài chinh sn sang dê ban. Vic phân loai các tài san tài chinh nay phii thuOc vào bàn
chat và miic dich cCa tài san tài chInh và &rccc quyét djnh tai thai diem ghi nhn ban dâu.
Tai thi diem ghi nhn ban du, tài san tài chinh dtrqc xác djnh theo giá muafchi phi phát hành cong
các chi phi phát sinh khác lien quan trrc tiêp den vic mua, phát hành tài san tài chInh do.
Tài san tài chInh cUa Cong ty gem tin và các khoãn UtcYng duang tien, du Ut nem giü dn ngày
dáo han, phai thu cüa khách hang, phãi thu khác.
NVphãi Ira tài chInh
Nc phái trã tài chinh dtrçic phân loai mOt cách phU hçp cho mic dIch thuyt minh trong Báo cáo tài
chInh bao gôm các nhóm: nçc phãi trá tài chInh &rçcc ghi nhn theo giá frj hccp ly thông qua Báo cáo
két qua hoat dng kinh doanh, các khoán nq phài trã tài chInh dtrqc xác djnh theo giá trj phán bô.
Vic phân loai các khoàn nçc tài chInh phi thuOc vào bàn chat và mic dIch cüa khoán nçi tài chInh
và duçic quyêt djnh tai thii diem ghi nhn ban du.
Tai thyi diem ghi nhn ban du, ,các khoàn nç phai trã tài chinh duçic xác djnh theo giá phát hành
cong các chi phi lien quan trirc tiêp den vic phát hành nç tài chInh dO.
Nc phái trã tài chinh cUa Cong ty bao gem phai trà ngui ban, chi phi phãi trà, phài trá khác, vay và
nçi thuê tài chInh.

Thuvé'! in/n/I nay là mt b phn hQp thành và dwc dQc cling vài Báo cáo tài chInh
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON
S 97, dtr,ng Phm Hüu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TAI CH!NH
Cho k' k toán két thüc ngày 30 tháng 06 nAm 2021
Thuyk minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
Bii trfr các cong cu tài ch(nh
Các tai san tài chInh va nq phãi trã tài chInh duçic bü trir và giá frj thuân s duqc trinh bay trén Bang
can di k toán nu và chi nu, Cong ty cé quyn hçp pháp thi hành vic bü trr các giá tij dA duçic
ghi nhn nay và CO djnh bü trir trên ca sâ thun, hoc thu dtrcic các tai san và thanh toán phãi trã
cthg thii.
Dánh giá lai sau 1&n ghi nhan ban du
Hin tai, chtra cO quy djnh v dánh giá 1i cong ci tài chlnh sau khi ghi nhn ban du.
4. Tin và dc khoán tirong throng tin
Tin bao gm tin mt, tin gUi ngân hang khOng k' h?n, tin dang chuyn. Các khoán tirclng ducing
tin là các khoãn dau tir ngan han cO th&i han thu hi hoc dáo han không qua 3 tháng, có khã näng
chuyén dôi d dàng thành mt krçmg tin xác djnh và không cO nhiu rUi ro trong chuyn di thUnh
tin tai thñ dim 1p Báo cáo tài chmnh.
5. Các khoãn du tu tài chInh
Các khoán dAu ttr tài chinh cUa COng ty th hin các khoUn ctAu tu nm git den ngày dáo han.
Các khoán dâu tu duqc phân loai là nm giü den ngày dáo han khi COng ty có djnh và khá nang
gilt den ngày dáo han. Các khoán dâu tu näm gi den ngày dáo han bao gm: Các khoãn tiên gUi
ngãn hang cO kS' han, trái phiéu, c6 phieu i.ru dAi ben phát hUnh bat buc phãi mua lai ti mt thai
diem nh&t djnh trong tucmg lai.
Các khoán du tu nâm gifl dCn ngày dáo han ducic ghi nhn ban du theo giá g6c bao gm giá mua
và các chi phi lien quan den giao djch mua các khoãn d&u tir.
Thu nhp tr các khoàn du tLr n.m giü den ngày dáo hn dtrqc ghi nhn vao doanh thu hoat dng tài
chInh trong kS'.
D6i vâi các khoãn dâu tu nâm gilt den ngày dáo han, neu chua duçc 1p dir phOng phái thu khó dOi
theo quy djnh cCta pháp 1ut, Cong ty lien hành dánh giá khã nang thu hi. Khi cO các bang chirng
chäc chän cho thây mt phn hoc toàn b khoàn du ttr cO the khOng thu hi duqc và se tOn that
dtrçic xác dlnh rnt cách dáng tin cy thI ton thet duc ghi nhân vào chi phi tài chInh trong k)) Va
giãm trlr trirc tiep giá trj deu tu.
Lâi/ l khi thanh 1, nhuçing ban các khoán deu tLr nm gilt den ngày dáo han duçic ghi nhn vào
Báo cáo kUt qua hoat dng kinh doanh trong k5'.
6. Các khoãn phãi thu
Các khoãn phãi thu duqc trinh bay tren Báo cáo tái chInh theo giá trj ghi se các khoãn phãi thu cUa
khách hang va phai thu khác sau khi cen trir các khoãn dir phOng duçrc 1p cho các khoàn phãi thu
khOdOi.
Phài thu cUa khách hUng gm các khoUn phài thu mang tinh chet thuang mai phát sinh tir giao
djch có tinh chet mua - ban gilta Cong ty và ngui mua là dan vj dc 1p vâi Cong ty bao gôm
cáo khoãn phai thu ye tien bUn hang, phài thu tien thi cOng xây drng các cOng trinh, phãi thu
djch vi cung cap.
Phái thu khác gem các khoán phài thu khOng cO tinh thuang mai, không lien quan den giao
djch mua - ban, bao gem các khoUn phUi thu tao ra doanh thu tài chinh, nhtr: phãi thu lãi tien
gCri, lai cho vay, cô tcrc và lçii nhun duqc chia; các khoUn pha.i chi h ben thu ba duqc quyèn
Thuyit minh nay là m5t b5 phan hcrp thank và dwcic dpc cüng v&i Báo cáo tài chInk
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CONG TY CO PHAN CAP N1TJC cHQ LN
s6 97, dung Pham Hu ChI, qun 5, thành ph H CM Minh
BAO CÁO TA! CHINH
Cho k' k toán kt thüc ngay 30 thang 06 nàm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
nhn 1i, các khoán phài thu không mang tInh thuang mi nhir cho muqn tài san, phãi thu v
tin pht, bi thtrmg, tm (rug nhân vién; các k qu, k cuqc và các khoãn phái thu khác.
Dir phông nq phãi thu khó ctài thrcic 1p cho tCrng khoán ncr phãi thu cia qua hn thanh toán tfr 6
tháng tr& len hoc dv kin mCrc ton that có the xáy ra ti ngày Báo cáo tài chinh d6i van các khoân
ncr phái thu chira qua h?n thanh toán nhung Cong ty thu thp dusçrc các bang ch(rng xác djnh tO chcrc
kinh t cia phá, cia ma thu ti,ic pháp san, ciA bO trOn khOi cija diem kinh doanh; cIM tucrng ncr clang bj
các co quan pháp lust truy t6, giani giir, xét x(r, clang thi hãnh an hoc clang mAc bnh hiêm ngheo
(co xác nh3n cüa bnh vin) hoc ciA chêt hoc khoàn nç cia duçrc Cong ty yeu cu thi hành an
nhtmg không th thi1rc hin duçcc do di tucrng nç bô trón khOi ncri cir trü; khoãn ncr cia ducrc Cong ty
khi kin dOi nq nhung bj dInh chi giAi quyêt vi,1 an. Tang, giám s dir d phOng phái thu khO dOi
ducyc hach toán vào chi phi quAn 1 doanh nghip trong Báo cáo két quA hoat dng kinh doanh trong
ks'.
1

7. Hang ton kho
Hang tn kho circe xác djnh trên ca sà giA thp han gitIa giA góc vA giA frj thuân có th thc hin
&rcc. Giá g6c hAng tn kho bao gôm chi phi nguyen 4t lieu trijc tip, chi phi lao dng trrc tiêp và
chi phI sAn xu.t chung, nu cO, dê cO duçrc hAng tn kho a cija diem và trng thai hin tai.
Giá gc cUa hAng tn kho &rqc xác djnh theo phtrcmg phAp blnh quan gia quyèn vA dtrcrc hach toAn
theo phuong phAp ké khai thirang xuyOn.
GiA frj thun cO th thçc hien dtrcrc dtrçrc xAc djnh bang giá bAn trâc tInh trir các chi phi d hoAn
thành cung chi phi tip thj, bAn hang và phAn ph& phAt sinh.
8. TM sAn c djnh hüu hlnh vA khu hao
TAi san c djnh hUu hlnh duqc trInh bAy theo nguyen giA trir giA trj hao mOn iQy k&
Nguyen giA tAi sAn c djnh hthi hInh bao gm giA mua vA toAn b cAc chi phi khAc lien quan trrc
tiCp dn vic dun tAi sAn vào trng thai sn sAng sir ding.
Nguyen giA tAi sAn cö djnh hilu hInh do tr lAm, ti,r xay di,rng bao gm chi phi xAy drng, chi phi sAn
xut thrc th phát sinh cong chi phi lap dt và chy thu (nu cO).
TM sAn c djnh hihi hlnh duçic khu hao theo phtrcmg pháp dtr&ng thng di,ra trên thai gian hitu dirng
ithc tinh, ci the nhu sau:
So nAm
NhA xuirng, 4t kién trüc

25 —50

MAy mOc thiét bj

05 — 10

Thit bj vAn phOng

03 —08

Phucrng tin vn tAi

06— 10

Phircrng tin truyn dn

10-30

Khi tAi sAn có djnh hitu hlnh duçrc bAn hay thanh nguyen giA vA giA trj hao mOn lily ké duqc xOa
s vA cAc khoAn IAi hoc l phAt sinh do bAn hay thanh l tAi sAn dtrçrc hach toán vAn ket quA hot
dung kinh doanh trong ks'.
9. TM sAn c6 djnh vo hinh vA khu hao
Tài sAn c djnh cUa Cong ty th hin ph&n mm mAy tInh.
Thuyét minh nay là m5t b3 phán hcrp thank và dücic dpc cling vái Baa cáo tài chinh
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CONG TY CO PHAN CAP N1J(JC CHq L(JN
s6 97, dtthng Pham Hüu ChI, qun 5, thành ph H Chi Minh
BAO CÁO TA! CHfNH
Cho k' k toán k& thüc ngày 30 thang 06 nàm 2021
Thuyh minh Báo cáo tài chlnh (tip theo)
Phdn mm may tInh
Phn mm may tinh là toàn b5 các chi phi ma Cong ty dã chi ra tinh den thii diem dua phn mein
vao scr dmg. PhAn mem may tInh dtrçic khâu hao theo phuang pháp dtthng thAng tir 2 - 3 nàm.
10. Chi phi xây dirng co' bàn do dang
Chi phi xây di,mg ccr bàn dâ dang thC hin clii phI xây dimg ca bàn các Cong trinh, tài san va chi phi
sCra chta lan tai san ce djnh chua hoàn thành tai ngày 1p Báo cáo tài chInh.
Chi phI xây dwng c0 bàn cdc cong trInh, liii san
Chi phi xây drng co' bàn các cong trInh, tài san bao gem toàn b chi phi can thi& de xây dirng mâi,
hoc cái tao, nâng cap, ma rng, lien quart dOn các Cong trinh, tài san phic vt cho mvc dIch san
xuat, kinh doanh cOa Cong ty cOn dr dang tai ngày Ip Báo cáo tài chInh.
Chi phi tha chüa Ion tài sOn cd djnh
Chi phI sra chfta Ian tài san c6 djnh là toân bO clii phi phát sinh thrc te liOn quan den vic sCra chta,
cãi tao,.. tài san có djnh. Khi cong vic sCra chUa ian tài sOn c6 djnh hoàn thOnh, chi phi sCra chtta ian
tài sOn cô djnh duçic kCt chuyen chi phi vào két qua hoat dng kinh doanh trong k' (néu chi phi sCra
chia iOn tài sOn cé djnh giá frj nhO)f chi phi sOn chlta iOn tài sOn cé djnh dtrçic kOt chuyOn vão "Tài
sOn cô dlnh" khau hao theo thii gian sfr diing hüu Ich (chi phi sOn chcra iOn tài sOn cô djnh giá tn iOn
và liOn quan den nhiéu kS' sOn xuat kinh doanh).
11. Chi phi trà triroc
Chi phi trâ trtrOc the hin khoOn chi phi mua bào him nhOn thQ cho nhân viOn, chi phi gn mOi và
thay the dOng he nuOc, chi phi cài tao éng miic và chi phi khác.
Các chi phI trà trithc dixc phOn be vao két qua hoat dng kinh doanh trong kS' theo phtrung pháp
dung thang trong thci gian không qua 12 tháng hoc mOt chu k' san xuét, kinh doanh thông
thuOng kC tlr thai diem trã truOc dtrçic phOn Onh vào "chi phi trã tnxOc ngän han"; ngtrçrc iai, các clii
phI trã triiOc cO thii hn trOn 12 tháng hoc han mt chu k' sOn xuét, kinh doanh thông thixrng kO
t& thii diOm trã trirOc thrçic phOn ánh vao "chi phi trá truOc dài han".
Các chi phi trà trtrOc dài han duqc phOn be trong khoOng thi gian trã trixOc hoc th&i gian ma các
lqi ich kinh tO tirang Ong duc tao ra tlr các chi phi nay nhtr sau:
- Chi phi thay deng he rnrOc djnh ks', chi phi thay deng he téng, cãi tao ng mic duqc phOn be vào
kOt qua hoat dng kinh doanh trong k5' theo ph.rang pháp dtr&ng thang trong thi gian tr 2 den 3
nàm.
- Các chi phi trà truOc dài han khác bao gem chi phi Cong ci, ding cl,i và clii phi saa cha van
phOng lam vic, di.rçic phãn be vào Két qua hoat dng kinh doanh trong k5' theo phtrong pháp
dtr?mg th&ng trong thai gian 2 nàm.
12. Các khoãn nq phãi trã và chi phi phãi trà
Các khoOn nq phâi trà và chi phi phãi tTâ duc ghi nhn cho sé tién phãi trà trong tirang iai liOn quan
den hOng hóa và djch vi dA nhn dirçic. Chi phI phãi trá thrqc ghi nhn dira trOn các uOc tinh hçp 1'
ye so tiOn phãi trã.
Vic phân loai các khoOn phOi trã là phài trã ngi.r&i bàn, chi phi phài trâ Va phài trã khác drçic thtrc
hin theo nguyen täc sau:
Thuyit minh nay là m5t bph2n hçrp t/iành và duqc dQC cling v&i Báo cáo àì chlnh
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CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ LON
S 97, duàng Pham Hu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TA! CH!NH
Cho kS' ké toán két thüc ngày 30 tháng 06 nAm 2021
Thuyt minh Báo cáo tM chInh (tip theo)
- Phài trã ngix&i ban phãn ánh các khoán phai trà mang tInh chit thucmg mi phát sinh t giao djch
mua hang hóa, djch vii, tài san va ngui ban là dcn vj dc 1p vôi Cong ty, bao gm cã các khoân
phãi trà khi nhp khâu thông qua nguii üy thác.
- Chi phi phãi trã dung d phan ánh các khoàn phài trà cho hang hóa, djch v11 dã nhn duqc tr
ngu&i ban hoc d cung cap cho ngu1i mua trong k' báo cáo nhung th%rc tê chra chi trã do chua
cO hóa don hoc chtra dü h sci, tài lieu kê toán, duqc ghi nhn vào chi phi san xut, kinh doanh
cüa k' báo cáo.
- Phài trà khac phán ánh các khoãn phãi trà khong có tinh thuang mai, không lien quan dn giao
djch mua, ban, cung cp hang hóa djch v,i, bao gm các khoàn phãi trà lien quan dn chi phi tài
chInh, nhu: c6 trc và lçi nhun phài trá; các khoán phái trã không mang tInh chat thucmg mi nhu
phãi trà bôi thi±ng, phái trà ye các khoán BHXH, BHYT, BHTN, KPCD,...
13. Vn chü s hUu và phãn ph6i Içri nhun thun
Ci cáu von c/ia so hftii
Vn chü sà hitu cüa Cong ty bao gm:
V6n du tu cüa chü sà hthi &rqc ghi nhn theo s thirc t da d&u ttr ca các c dOng.
Qu7 dâu tu phát trin di.rçcc trich 1p tr lçci nhun sau thué thu nhp doanh nghip và duqc si'r
d%ing vào vic dâu ttr ma rng quy mô san xuât, kinh doanh hoc du tir chiu sâu cüa Cong ty.
Lçi nhun sau thu chixa phân ph6i là s lçii nhun tr các hot dng cüa Cong ty sau khi tr& (-)
các khoán diu chinh do áp d%mg hi tö thay dôi chinh sách kê toán và diêu chinh hi t6 sai sot
trQng yu cOa các näm trtrdc.
P/iOn ph6i 10 nhuçin thuOn
Lçi nhun thu.n sau thus thu nhp doanh nghip duçc chia cho các c dông sau khi &rçic Di
hi ding cô dOng phê duyt và sau khi d trIch 1p các qu theo Diêu l Cong ty và các quy djnh
cüa Pháp lut Vit Nam.
Vic phan ph6i lçi nhun cho cac c6 dông dtrqc can nhc c1n các khoán mi,ic phi tin t nm
trong lçii nhun sau thug cha phân phi cO th ánh huông den lung tin và khã näng chi trà c
tcrc nhtr läi do dánh giá li tài san mang di gOp von, läi do dánh giá li các khoán miic tiên t,
các cong ci tài chInh va cac khoãn mic phi tiOn t
- CO tirc &rçlc ghi nhn là nç phãi trã khi ducic Dai hi dOng CO dông phê duyt.
- COng ty trIch 1p các qu tir lcii nhun thu.n sau thu thu nh.p doanh nghip cUa Cong ty theo
dO nghj cOa Hi dOng quãn trj và duçxc các cô dông phO duyt ti Di hi dông cO dông thiring
men.
> Qu du tu phát trin: Qu nay dtrqc trIch 1p nh&m m& rng hoat dng kinh doanh hoc
du ttr chiêu sâu cUa Cong ty.
> Qu5t khen thmmg, phüc lçii: Qu nay &rqc trIch 1p nhm khen thuemg và khuyn khich, dAi
ng 4t chat, dem li phüc lçii chung và náng cao diii sOng 4t chat và tinh than cho Cong
nhán viOn và các hot dng xA hi.
14. Doanh thu
Doanh thu ban hàn,g
Doanh thu ban hang duccc ghi khi dOng thai thOa man tat ca nAm diOu kin sau:
ThuyEt minh nay là môt b ph2n hip thành và ditxc dQc cüng vái Báo cáo tài chInh
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CONG TY CO PHAN CAP NU(1C CHV L(%N
S 97, di.thng Pham Hthi Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TA! CHINH
Cho k' k toán k& thüc ngãy 30 tháng 06 näm 2021
Thuyt minh Báo cáo tãi chinh (tip theo)
(a) Cong ty dà chuyn giao ph&n I6n rOi ro và lqi Ich gân lien vi quyen s hu san pheni hoc
hang hóa cho ngixi mua;
(b) Cong ty không cOn nm gi quyèn quãn l hang hóa nhu ngri s hthi hang hóa hoc quyen
kiêm soát hang hóa;
(c) Doanh thu duqc xác djnh tuang dM chic chthi;
(d) COng ty s thu dtrqc Içn Ich kinh t t giao djch ban hang; và
(e) Xác ctjnh &rqc chi phi lien quan den giao djch ban hang.
Doanh thu cung ca'p dich vu
Doanh thu cia giao djch vC cung cep dlch v ducic ghi nhn khi kCt qua giao djch dO duqc xác djnh
mt cách dáng tin cay. Trong tru1ng hcp giao djch ye các djch vi lien quan den nhieu k' thi doanh
thu &rcYc ghi nhn trong kS' theo kát qua phn cOng vic ctà hoàn thành tai ngày 1p Báo cáo tài
chinh. Kêt qua cüa giao djch cung cep djch vi dixcic xác djnh khi thOa man tat cã bôn dieu kin sau:
(a) Doanh thu dtrcrc xác djnh ttrang d6i chic ch.n;
(b) CO khà nang thu thrcic lqi Ich kinh t tr giao djch cung c&p djch vi dO;
(c) Xác djnh duçic phe.n Cong vic da hoàn thành ti ngày két thüc niên d ké toán; và
(d) Xác djnh dtrqc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi de hoàn thành giao djch cung cep djch
viii do.
LdI tidn gzi
Doanh thu duçic ghi nhn khi tien lai phát sinh trên co sâ den tIch (cO tInh den 1çi tt'rc ma tài san
dem Iai) trir khá nàng thu hei tien lâi không chAc chän.
Cd tzc và lo'i nhuán duvc chia
C6 t(rc va lçii nhun &rqc chia duqc ghi nhn khi COng ty d duqc uyCn nhn ce tcrc hoc lcii
nhun tr vic gOp von. CO tcc duqc nhn bang cô phiOu chi theo döi so luçing Co phiCu tang them,
ma không ghi nhn giá tn cO phiOu nhn diiçic.

15. Các khoãn giãm trü doanh thu
Các khoán giám trr doanh thu ban hang, cung cep djch vi phát sinh trong k' bao gem chiOt kMu
thtrang mai, giãm giá hang b và hang ban bj trã li.
Các khoán chiOt khu thixcmg mi, giãm giá hang ban và hang ban bj trã lai phát sinh cUng kS' tiêu
thi san phe.m, hang hOa djch vi,i dxcc diOu chinh giãm doanh thu cüa k5' phát sinh. Trong trithng
hçp san phâni, hang hOa, djch vi dä tiêu thu tr các k' trtrâc, dOn k' sau mcci phát sinh các khoán
giám trr doanh thu thI duvc ghi nhn giãm doanh thu theo nguyen tàc: nOu phát sinh tnrâc th&i
diOm phát hành Báo cáo tài chInh thI ghi giãm doanh thu tren Báo cáo tài chInh cOa kS' 1p Báo cáo
(ks' trtrâc), và nOu phát sinh sau thai diem phát hành Báo cáo tài chinh thI ghi giàm doanh thu cUa
k5' phát sinh (k5' sau).
16. G1 vOn hang ban và dlch vy cung cp
Giá vOn ban hang vâ cung cp djch v',i là tOng chi phi phát sinh cüa hang hOa, 4t tuz xuet b và
djch vi cun cap cho khách hang trong nam, dtrçic ghi nhn theo nguyen tc phà hcip vài doanh thu
và nguyen täc then tr9ng.

Thuyé'i minh nay là nói bô phán hcip thành và du'Qc ä'Qc cling vol Báo cáo Iái chlnh
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CONG TV CO PHAN CAP NIf(IC CIIV LON
S 97, dumg Pham Hlu ChI, q4n 5, thành ph H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho k' ké toán két thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021
Thuyét minh BAo cáo tài chinh (tiép theo)
17. Chi phi
Chi phi là nhftng khoán giãm lcii ich kinh té duqc ghi nhn ti thOi dim giao djch phát sinh hoc khi
có khã näng tucmg déi chäc chän së phát sinh trong tucmg lai không phân bit d chi tién hay chua.
Chi phi dtrcxc ghi nhn theo thrc té phát sinh trên nguyen tc phü hçcp vài doanh thu trong ks'. Trong
trix?lng hqp nguyen tc phü hçp xung dOt vâi nguyen täc then tr9ng, chi phi dLrçlc ghi nhn can cCr
vào bàn chat và quy djnh cOa các chu.n mrc ké toán dé bàn dam phán ánh giao djch mOt cách trung
thi1rc, hc%p 1.
£

18. Thue
Thué thu nhp doanh nghip th hin tng giá trj cüa sé thué phái trá hin ti và sé thu hoân 1i.
Se thu hin ti phai trá dtrçc tinh dra trên thu nhp chju thuC trong nàm. Thu nhp chju thué khác
vâi lçii nhun thu&n duqc trInh bay trên Báo cáo két qua hoat ctng kinh doanh vi thu nhp chju thué
không bao gm các khoán thu nhp hay chi phi tInh thué hoc &rcfc kMu trr trong các närn khác
(bao gôm cá 1 mang sang, néu cO) và ngoài ra khOng bao gm các chi tiCu không chiu thué hoc
không dtrçic kháu tri'r.
Vic xác djnh thué thu nhp cüa Cong ty can ccr vào các quy djnh hin hãnh ye thué. Tuy nhiên,
nhng quy djnh nay thay dôi theo tfrng thai k' và vic xác djnh sau cüng ye thué thu nhp doanh
nghip tu' thuOc vào két qua kiém tra cüa c quan thué cO them quyen.
Theo biên bàn két Iun thanh tra thué sé 1757/KL-CT ngay 14 tháng 12 nám 2015 thl tfr k5' tlnh
thuO näm 2009, Cong ty s diicic áp diing uu dài thuC thu nhp doanh nghip theo quy djnh tai
Thông tu 130/2008,TT'-BTC ngày 26 thang 12 näm 2008 cüa BO Tài ChInh cho th&i gian cOn Iai.
Do den hét k5' tinh thuê näni 2008, Cong ty dä hêt thai gian min thué theo Thông tu se
134/2007/TT-BTC nOn mcrc tru dAi Cong ty duqc htrâng the nhtr sau: Thué suât 10% tir nàm
2009 den nam 2021; giãm 50% sé thué thu nhp doanh nghip phái nOp trong 9 nm tinh tr nam
2009. Nãm nay Cong ty da hét duqc htrâng uu dAi giàm 50% sé thué thu nhp doanh nghip.
Thué thu nhp hoan Iai dtrccc tinh trên các khoàn chênh lch giUa giá tn ghi sé và ca sà tinh thué thu
nhp cOa các khoãn miic tãi san hoc Cong nçc trên Báo cáo tài chInh và dixçic ghi nhn theo phucing
pháp Bang can d6i k toán. Thuê thu nhp hoân li phãi trá phái duçic ghi nhn cho tat ca các khoàn
chOnh lch tm th&i cOn tài san thué thu nhp hoan li chi dtrçic ghi nhn khi chäc chan cO dO lçii
nhun tinh thué trong tucmg Iai dO kh&u trr các khoãn chOnh 1ch tOrn thin.
Thué thu nhp hoAn 10i &rccc xác djnh theo thué suet dr tinh s ap ding cho näm tài san dtrqc thu
h6i hay nq phái trã duqc thanh toán. Thué thu nhp hoAn li ducrc ghi nhn vào Báo cáo kCt qua
hot dng kinh doanh trr trtrYng hçip khoán thué do có lien quan den các khoàn mic dtrçrc ghi thäng
vào yen chO sâ hth. Trong tnrông hçip do, thuO thu nhp hoän l.i cüng dtrqc ghi thang vào yen chU
sâ hthi.
Tài san thué thu nhp hoän lal và nç thuC thu nhp hoän 10i phái trá dixçic bO tnt khi Cong ty có
quyèn hcrp pháp dO bO tth gina tài san thué thu nhp hin hành vâi thué thu nhp hin hành phãi np
và khi các tâi san thuC thu nhp hoân li và nq thué thu nh? hoAn 1i phái trá lien quan tài thué thu
nhp doanh nghip duçic quãn 1 bài cOng mOt ca quan thue và Cong ty cO d djnh thanh toán thuO
thu nhp hin hành trên ca sâ thuAn.
Các loai thuC khác duqc áp drng theo các luât thué hin hành tai Vit Nam.

Thuyt minh nay là nóI b5 phán hop than/i và thrçrc dQc cling vái Báo cáo tài chin/i
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CONG TYCOPHANCAPNIIöC CH1LON
S 97, duông Pham Hu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh
BAO cÁo TA! CHfNH
Cho k' k toán k& thüc ngày 30 thang 06 nàm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
19. Läi trên c phiu
LAi ca bàn trên C6 phi6u duqc tInh bang cách chia lcii nhun hoc l phàn b6 cho c6 dông sà httu c6
phi6u phó thôn cña Cong ty sau khi trIch 1p qu khen thu&ng, phüc lçii cho so luçmg bInh quãn
gia quy6n cüa so cO phi6u phô thông dang ha hành trong kS'.
LAi suy giãm trên cO phi6u duçic xác djnh b&ng each di6u chinh lçri nhun hoc 16 phãn bO cho cO
dông sà hu cO phi6u pM thông cUa Cong ty (sau khi trIch 1p qu khen thtrng, phüc lçii) va sO
bInh quân gia quyên cO phi6u phO thông dang itru hành do ãnh huOng cüa các cO phi6u pM thông
ti6m näng cO tác dng suy giàm dO tinh lAi suy giám trên cô phiOu.
20. Các ben lien quan
Cãc bàn duçic coi là bàn lien quan cüa Cong ty Mu mt ben có khã näng, trrc ti6 hoc gián tiOp,
kiOm soát bàn ida hoc cO ánh huâng dáng kê dOl vâi bàn kia trong vic ra quyet djnh các chInh
sách tài chinh và hoat dng. Các ben cOng duc xem là ben lien quan cüa Cong ty Mu cüng chju sv
kiOm soát chung hay chju ánh huâng dáng kê chung. Các bàn lion quan có the là các cong ty hoc
các cá nhân, bao gôm cá các thành vien gia dInh than cn cOa cá nhân dtrcic coi là liOn quan.
Trong vic xem xét mOi quan h các ben lien quan, bàn cMt cüa mOi quan h ducc cht'i trçng nhiOu
hon hinh thrc pháp l.
V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MJC TRINJI BAY TRONG BANG CAN DOI
ICE TOAN
Don vi tInh: VND
1. Tin và dc khoãn tir1ng dirorng tiOn
TiOn mt
TiOn gri ngân hang
Các khoàn tuang ducmg tiOn (i)
Cong

—

30/06/2021
9.105.251
8.357.287.342

01/01/2021
3.768.754
26.481.830.320

8.366.392.593

26.485.599.074

2. Diu tu tãi chInh
30/06/2021
Giá gOc
Giá trj ghi sO
Du tLr näm gifr
dn ngày dão han
a) NgJn hin (1)
TiM gin có k' hn
- Ngan hang
TMCP Sal Gôn
- Ngdn hang Nong
nghip và Phat
triên Nong thOn
Vit Nam

119.219.801.851 119.219.801.851
119.219.801.851 119.219.801.851

01/01/2021
Giá gôc
Giá trj ghi sO

114.519.857.076
114.519.857.076

114.519.857.076
114.519.857.076

103.542.228.691

103.542.228.691

85.811.250.116

85.811.250.116

15.677.573.160

15.677.573.160

28 .708.606.960

28.708.606.960

Thu êl minh nay ià môt b3 p/iin hqp thành và du'QC dQC ciing vói Báo cáo tài chinh
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CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CHQ LtN
St 97, durng Phm HUu ChI, quân 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHiNH
Cho k k toán kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
b)

Dài hjn

8.330.000

8.330.000

8.330.000

8.330.000

Các khoân dâu
tu khác

8.330.000

8.330.000

8 .3 30.000

8.330.000

119.228.131.851 119.228.131.851

114.528.187.076

114.528.187.076

Cng
(i)

Khoán tin gCri k' h?n 6 tháng cUaNgân hang TMCP Sai GOn vol lài suit 5,6%! näm Va Ngân hang
NN va PTNN ViçtNam voi lai suat ti.r 3,7/o - 3,9/o/ nam

3. Phãi thu ngn hn cüa khách hang

01/01/202 1

30/06/2021
Di.r phông

Giá tr
T6ng COng Iy Cp
rn.râc Sài GOn
Các khách hang lien
quan den djch vi cung
cap ntrc
Các khách hang lien
quandêndjchvkhác
Cong

Giá trj

Dir phOng

12.316.959.482

60.001.024.490 4.778.319.383

31.550.380.342 4.778.319.383

3.242.319.166
63.243.343.656 4.778.319.383

282.284.982
44.149.624.806 4.778.319.383

Trong dO phãi thu cüa khách hang là các ben lien quan

30/06/2021
Giá trj
Tong Cong ty Cp
nuâc Sal GOn
Cong

4.

01/01/202 1
Dir phOng

Giá tr

2.931.203.932 2.931.203.932
2.931.203.932 2.931.203.932

12.316.959.482

Dir phOng

12.316.959.482

Trã tru&c cho nguri ban ngàn hn

30/06/2021

01/01/2021

582.520.039
391.328.584
111.342.205
465.275.343
685.924.137
542.425.138
534.837.377
2.750.592.784
687.442.229

391.328.584
65.430.760
465.275.344
685.924.137
542.425.138
534.837.377
807.205.981

6.751.687.836

3.492.427.321

Cong ty CP Tu V&n XD Cp NuOc

111.342.205

65.430.760

Cng

111.342.205

65.430.760

Cong ty CP Xây Di,mg
Cong ty TNHH XD Hng Däng
Cong ty CP Tir Van XD Cap Ni.rcic
COng ty TNHH Bão PhO Narn
COng ty TNHH Hãi Hoàng Diicmg
Cong ty TNHH MTV CN Dng Tam Dng Tin
Cty TNHH San Xut & XD Nhân Vit
Cty CP Xây Drng S 5
Các khách hang khác
Cong
Trong dO trá trithc nguOi ban là các ben lien quan

Thuyli minh nay là môt bô phán hop thành và dwc'c a'Qc ciing vol Báo cáo tài chinh
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CONG TY CO PHAN CAP N1C CHQ LN
s6 97, dtthng Pham Hüu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHfNH
Cho kS' k toán k& thüc ngày 30 tháng 06 nm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)

5.

Các khoãn phái thu khác
01/01/2021
Cia trl
Dr phông

30/06/2021
Dy phông
Cia trl
a) Phãi thu nn han khác
Phãi thu ye khoãn cho miron
vâttu
Dtr thu 1i tin gôi có k' han
Phái thu khác
Tam áng
b) Phãi thu dãi han khác
K qu dài han
Cong

3.140.771.848

5.013.101.467

1.158.014.010
1.955.757.838

2.575.112.457
2.179.061.126
258.927.884

-

27.000.000

8.292.634
8.292.634

3.140.771.848

5.021.394.101

6. Nq xu
Giá g6c

01/01/2021

30/06/2021
.iia tn Co
th thu hi

Dir phông

Giá g6c

Gitrjcó
th thu hi

Dr phông

Phài thu ngn
han khách hang

6.911.352.435

2.133.033.052

4.778.319.383

6.911.352.435

2.133.033.052

4.778.319.383

Cong

6.911.352.435

2.133.033.052

4.778.319.383

6.911.352.435

2.133.033.052

4.778.319.383

Thuyt minh thông tin v các khoán nq xu
- Các khoán no xu lien quan các khoãn phãi thu cüa khách hang ban hang dã qua han thanh toán tir
6 tháng trô len, hoc các khách hang khó có khã nàng thanh toán, nhi.r khách n dA lam vào tinh
trg phá san, hoc dang lam thu tVc giãi the, mat tIch, bô trón và các tnrrng hqp khó khän ti.rang
ti,r.
- Khong có khoân tin ph0t, phai thu v Iãi trâ chm,... theo hçip ding phát sinh t& các khoân nçi qua
han nhixng không di.rqc ghi nhn doanh thu.
- Giá trj có th thu hi cüa các khoân nçi x&u duçcc xác djnh bang giá g6c trr di dir phông dã trich Isp.
7. Hang tin kho

Nguyen 1iu, vt 1iu

30/06/2021
Giá gc
Dir phông
14.813.768.720

Cong

14.813.768.720

-

01/01/2021
Giá gc
Dir phông
15.864.354.999
15.864.354.999

Thuyt minh nay là môt bô phán hap thành và duv'c doc cling vó'i Báo cáo tài chInh
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ L(N
s6 97, dtthng Pham Hu ChI, qun 5, thành ph H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHiNH
Cho kS' k toán k& th(ic ngày 30 tháng 06 nãm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
8. Chi phi trã trirô'c
a) Chi phi trã tru&c ngn hn
Cong cii dvng ci
Bào hiêm nhân tho cho nhân viên
Chi phi djch vii khác
b) Chi phi trã tru*c dài hn
Chi phi süachiavàn phong
GndnghnuàctheoND 117
Thay ding hè n,thc
Chi phi cãi to ông min e phic vini CTTN, thay dông ho
tong
Cng

30/06/2021
4.871.683.867
2.266.526.867
2.584.400.000
20.757.000
63.424.655.141
428.188.432
11.948.153.461
42.898.276.419

01/01/2021
4.483.164.654
2.650.136.654
1.750.000.000
83 .028.000
67.890.350.135
737.645.342
16.635.417.917
41.833.329.689

8.150.036.829

8.683.957.187

68.296.339.008

72.373.514.789

Thuylf minh nay là môt ho phán hop thành và dttcc dQC cling vol Báo cáo tàì chinh
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CONG TY CO PHAN CAP NU'(C CHV LON
S6 97, duing Phm Hüu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho k5' k toán kt thcic ngãy 30 tháng 06 näm 2021
Thuyt minh Blo cáo tel chinh (tip theo)
9. Tel sIn c dnh hiru hInh
Kholn muc
Nguyen gil
01/01/2021
Tang Irong k'
Mua trong k
Dâu .r XDCB holn thInh
Giãm trong kS'
Thanh I, nhucmg ban
Giãm nguyen gia theo Quyêt toán
30/0612021
Gil trj hao mon Iuy k
01/01/2021
Tang irong k'
KhAu hao trong k'
Gilm trong k
Thanh I, nhuçrng bIn
30/06/2021
Gil frj cOn 10i
01/01/2021
30/06/2021

Nhà cüa,
4t kin trIc
29.216.148.586

May móc
thit bj
5.134.521.315
384.196.720
384.196.720

Phuong tin In tli,
truyn dn
740.454.481.427
5.348.499.785
1.33 1.815.364
4.016.684.421
28.856.024

Thit bi van phOng
19.091.204.715
416.593.500
416.593.500

Cong
793.896.356.043
6.149.290.005
2.132.605.584
4.016.684.421
28.856.024

19.507.798.215

28.856.024
800.016.790.023

569.153.288.976
21.3 19.622.682
21.3 19.622.682

16.515.741.891
686.992.630
686.992.630
15.2 10. 167

590.102.385.936
23.080.850.112
23.080.850.112
15.210.167

2.299.154.925

590.472.911.658

17.187.524.354

613.168.025.880

3 .616.835.948
3.219.563.110

171.301. 192.45 1
155.301.213.530

2.575.462.824
2.320.273.861

203.793.970.107
186.848.764.143

341.795.798.335
365.903.593.434

13.216.435.029
13.850.345.029

355.635.699.850
380.377.404.949

29.216.148.586

5.518.718.035

28.856.024
745.774.125.188

2.915.669.702
292.765.242
292.765.242

1.517.685.367
781.469.558
781.469.558

3.208.434.944
26.300.478.884
26.007.713.642

Nguyen gil tel sIn c d!nh dã khu hao ht vn cOn sir thing, chi tiét:
01/01/2021
623.466.486
30/06/2021
623.466.486

Thuyêi ,ninh nay là ,n3t bç5 ph.in hçp thành và ducrc dQc cling vái Báo cáo tài chIn/i
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LON
S 97, dtthng Phm Htru Chi, quân 5, thành ph He, Chi Minh

BAO CÁO TAI CHfNH
Cho k$' k toán kt thOc ngày 30 tháng 06 nãm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
10. Tài san c dinh vô hInh
Phn mm Quãn 1

Cong TSCD vô hInh

Nguyen giá
6.666.544.666

6.666.544.666

Tang trong k'

157.1 70.000

157,1 70.000

Muatrongk'

157.170.000

157.170.000

6.823.714.666

6.823.714.666

5.801.158.663

5.801.158.663

Tangtrong k'

302.517.167

302.517.167

Khdu hao trong k'

302.517.167

302.517.167

6.103.675.830

6.103.675.830

01/01/2021

865.386.003

865.386.003

30/06/2021

720.038.836

720.038.836

01/01/2021

Giâm trong k'
30/06/2021
Giá trj hao mOn IUy k
01/01/2021

Giãmtrongk'
30/06/2021
Giá trl cOn 1i

Nguyen giá cüa tài san c dnh dä khu hao ht nhu'ng vn cOn sr ding:
5.074.186.666
5.074.186.666

01/01/2021
30/06/2021

5.074.186.666
5.074.186.666

11. Tài san dir dang dài hn
30/06/2021
3.488.726.386
50.000.000
579.956.842
125.125.000
1.815.771.142

Xây dyng cr ban dO' dang
SCra chiia nhà lam viec
Cong trinh di diii di.rirng 6ng
Cong trInh chng tht thoát ni.rOc
Cong trInh cãitao ngmic
Cong trInh du ti,r ng cái
Cong trInh phát trin mng 1uâi
Cong

917.873.402
3.488.726.386

Thuyet rn/nh nay là rnót bô ph4n hop thành và dttcrc CtQC cüng v&i Báo cáo tài chinh
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01/01/2021
4.636.581.341
579.956.843
695.022.283
1.674.337.290
218.72 1.998
1.468.542.927
4.636.581.341

CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LN
S 97, &thng Phm HQu ChI, qun 5, thành ph H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho k' ké toán kt thác ngày 30 tháng 06 nàm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
12. Phãi trã ngirOi ban ngn han
01/01/202 1

30/06/2021
So có khã
nAng trã no'

Giá trj
Tong Cong ty Cp
Nuâc Sài GOn
Cong ty CP DT XD
K Nguyen
Cong ty CP Cong
ngh BáchVit
Cong ty Co phân
XâyD%rngSô5
Cty TNHH TM K5
Thut và dâu T.r
CISTA
Cong ty TNHH
DTXD CTN & Môi
Truing WASEEN
Cong ty CP Tis Van
XD CT Giao Thông
Cong Chánh
Cty TNHH TV XD
fXrc Lc
Cty CP APTECHS
Cty CP DT XD K
Nguyen
Cong ty TNHH
Thing Mi N.T.P
Nhà cung cp khác
Cong

SO cO khã
nãng trã no

Giá tn

89.678.208.887 89.678.208.887

123 .2 15 .656.252

123.215.656.252

682.975.748

682.975.748

1.003.194.32 1

1.003.194.32 1

3.272.500

3 .272.500

1.780.014.500

1.780.014.500

1.018.299.894

1.018.299.894

1.321.011.627

1.321.011.627

675 .353.9 10

675.353 .9 10

77.961.075

77.96 1.075

91.594.012

91.594.012

737.96 1.397

737.961.397

339.346.047

339.346.047

1.140.850.016

1.140.850.016

393.490.000

393.490.000

297.693.000
2.535.553.898
96.223.320.431

297.693.000
2.535.553.898
96.223.320.43 1

1.954.914.382
130.724.031.035

1.954.914.382
130.724.031.035

Trong do phái trã ngu'bi ban là ben lien quan
01/01/2021

30/06/2021
Tng COng Ty Cp
NisOc Sài GOn
Cong ty CP Tu Van
XD CT Giao Thông
Cong Chánh
Cong

Cia trj

So co kha
náng trà mY

89.678.208.887

89.678.208.887

77.96 1.075

77.961.075

89.756.169.962

89.756.169.962

S có khã
náng trã 119
Giá trj
123.215.656.252 123.215.656.252
91.594.012

91.594.012

123.307.250.264

123.307.250.264

Thuyét minh nay là môt b phôn hop thành và du'çic dQc cüng vái Báo cáo tài chInh
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LUN
S 97, duông Phm Hu ChI, quân 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TAT CHINH
Cho k' k toán k& thic ngày 30 tháng 06 nãm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
13. Ngithi mua trä tin truoc ngn hn
30/06/2021
75.500.000
8.707.546.008
375.719.314
9.158.765.322

T?m thu chi phi thit k 6ng ngánh
Tin nuóc chua giâi trách
Các khách hang khác
Cong

01/01/202 1
59.5 11.043
14.702.849.459
2.377.582.114
17.139.942.616

14. Thu và các khoãn phãi nip Nhã nuóc
Chi tieu
Thuê Giá tr gia tang ni
dia
Thu thu nhp doanh
nghip
Thuê thu nhp Ca nhân
Tiên nhà dt, tin thuê
dt
Các 1oi thus khác

01/01/202 1

376.306.111

376.306.111

1.988.899.132
212.600.939

2.874.979.685
2.093.076.303

2.875.228.430
2.126.309.305

-

590.234.400
3.000.000
3.000.000
56.729.543.105
62.667.139.604

590.234.400
3.000.000
3.000.000
56.524.157.250
62.495.235.496

- ThuA mon bài

PhI bão v môi trtrô'ng
Cong

So da nçp

So phai nçp

11.897.673.929
14.099.174.000

30/06/2021

1.988.650.387
179.367.937

N

12. 103 .059.784
14.271.078.108

15. Chi phi phãi trá ngn hn
30/06/2021
TrIch trithc chi phi thuê thirc hin các cong trInh
phát triên mng hrâi ông nuOc nghim thu nhirng
chi.ra quyêt toán.
TrIch trithc chi phi gan dông ho nu'àc theo nghj
djnh 117
TrIch truc chi phi sCra be, TLMD sira be, nâng di
DHN (TK 6272,1543)
ThO lao Hi dng quãn trj
Chi phi Ui vay

01/01/2021

2.309.123.220

1.114.023.741

1.429.955.199

661.041.904

2.769.256.622

4.059.933.951

162.000.000
364.660.117

2 16.178.695
440.715.666

20.699.765.760

TrIch trirâc chi phi thuê tài san

1.269.242.321

Chi phi khác
Cing

29.004.003.239

3 12.191.801
6.804.085.758

16. Phãi trá khác
a) Phái trä ngän hn khác
Cong ty TNHH MTV CT Giao Thông Cong Chánh
Kinh phi cOng doan, các khoán bão him phãi np
Nh.n k qu5 bão länh thirc hin hcip dông
Phi báo v môi tnrmg thrcic gitr Iai d chi
C tirc phãi trã cho c dông
Các khoãn phãi trã khác

23.322.199.050
30.000.000
2.735.916.760
3.682.158.065
(23.215.544)
16.860.367.968
36.971.801

Thuyi rn/nh nay là rnt b phan hçrp thành và dwctc d9c cüng vái Báo cáo tà/ chInh
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5.028.294.609
30.000.000
9.196.194
3.753.557.856
1.198 .56 8 .759
36.97 1.800

CONG TV CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN
S 97, dthng Phm Hu ChI, qun 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TAT CHI NH
Cho k5' k toán kt thác ngày 30 tháng 06 nãm 2021
Thuyêt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
b)

10.169.519.241

10.630.692.497

10.169.519.241

10.630.692.497

33.491.718.291

15.658.987.106

Trong dO phãi trã khác là ben lien quan
Cong ty TNHH MTV CT Giao Thông Cong Chánh

30.000.000

30.000.000

Cong

30.000.000

30.000.000

Phãi trã dài han khác
Phãi trà khách hang dãu tu ông cái gãn dông ho
nu.ac
Cong

ThuyJt minh nay là m(51 b(3 phn hcrp thành và duçrc dcc cling vái Báo cáo tài chmnh
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CONG TY CO PHAN CAP NIIOC CHQ LN
S 97, ducng Phm Hiu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHiNH
Cho k' k toán kt thiic ngày 30 tháng 06 nãm 2021
Thuyêt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
17. Vay vã no tài chInh

Giá trj
Vay Va ncr thuê tài chInh
ngãn han
Vay dài hn Ngân hang
NN&PTNT den han trã (i)
Ngãn hang TMCP Ngoi
Thumg Vit Nam - Chi
nhánh Sài Thành (ii)
Vay và no thuê tài chInh
b)
dài han
a)

So có khã
nängtrãnçr

7.993.845.921

7.993.845.92 1

5.538.880.000

5.538.880.000

2.454.965.921

2.454.965.921

44.299.870.692

44.299.870.692

30/06/2021
S có kha
näng trã n
Cia trj

Trong nãm

01/01/2021

Kêt chuyên n
dài han

Giãm

Tang

3.94 1.440.000

8.329.998.741

12.382.404.662

12.382.404.662

2.769.440.000

5.538.880.000

8.308.320.000

8.308.320.000

-

1.172.000.000

2.791.118.741

4.074.084.662

4.074.084.662

3.450.000.000

-

(8.329.998.741)

39.419.871.951

39.419.871.951

-

(5.538.880.000)

18.095.358.366

18.095.358.366

-

Ngân hang NN&PTNT (i)
Ngân hang TMCP Ngoi
Thiwng Vit Nam - Chi
nhánh Sài Thãnh (ii)

23.634.238.366

23.634.238.366

20.665.632.326

20.665.632.326

3.450.000.000

-

(2.791.118.741)

21.324.513.585

21.3 24.5 13.585

Cong

52.293.716.613

52.293.716.613

3.450.000.000

3.941.440.000

-

51.802.276.613

51.802.276.613

(i) Vay dài hn Ngân hang Nong nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Ch? Lan
Hccp dông tin ding
So 6220-LAV-2017.01235/HDTD ngày 30 ngày 11 thang 2017.
So tiên cho vay
: 43.800.000.000 VND.
8 näm (kê tir ngày giái ngãn).
Th&i gian cho vay
Th&i gian an han
1 nãm.
7,5%/nàm trong 12 tháng dâu kê tii ngày giài ngân dâu tiên, diêu chinh theo k' hn 6 tháng/ Ian hoc theo quy dnh cOa Ngãn hang Nhà nixc.
Li suât cho vay
Trá dêu hang qu, cüng k' vOi nçi Iai, quy djnh ci the trong tirng giây nhn nq.
K' thanh toán na gOc
Này 20 hang qu' (20/1, 20/4, 20/7 và 20/10).
K' thanh toán läi
Dau tu thay mai ong muc tren dia ban Quan 5 Quan 6 Quan 8 cho 16 dii an d co Quyet drnh phê duyet Bao cao kinh tê - k5 thuat
Mi,ic dich sr dung von vay
Tài san hInh thành tir von vay là H thông dithng ông cap nuâc Va CC tài san cá lien quan do Agribank - Chi nhánh Chci Lan tài trq theo
Tài san dam b
Hop dOng the chap tài san hinh thành trong tirclng Iai sO 6220-LCL-2017.01008/HTTL ngày 16/10/2017.
ThuyEt minh nay là môt bô phán hcp thành và dutrc dQc ci4ng vài Báo cáo tài chInh
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CONG TY CO PHAN CAP N1JC CHQ LN
S 97, dtthng Pham Hiu ChI, qun 5, thành phó H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHLNH
Cho kS' k toán k& thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tip theo)
(ii) Vay dài han Ngân hang TMCP Ngoi Thi.rang Viêt Nam - Chi nhánh Sài Thành
Hçxp a'8ng tin dyng
S tin cho vay
Thii gian cho vay
Thii gian an hn
Lãi suât cho vay
KS' thanh toán nq g6c
K5' thanh toán lài
Mic dIch sfr dung v6n vay
Tài san dam bào
Hc,p &ng tin dung
S tiM cho vay
Thai gian cho vay
Thii gian an hn
LAi suât cho vay
KS' thanh toán nç g6c
KS' thanh toán lAi
Mc dIch sCr diing vn vay

Tài san dam bão
Hqp dng tin dyng
S tiên cho vay
TMii gian cho vay
Th&i gian an hn
Li suit cho vay
KS' thanh toán ncr gc
KS' thanh toán 1Ai
Mi1rc dich sCr dicing von vay

Tài san dam b
Hcrp ding tin dung
S tiM cho vay
Thai gian cho vay
TMri gian an hn
Li sut cho vay

sá 0017/TD3. TC/19CD ngày 01 ngày 10 thang 2019.
38.000.000.000 VND.
120 tháng (k tü ngày giãi ngân).
1 näm.
7,5%! nãm trong 12 tháng dâu kê tr ngày giãi ngân dâu tiên,
chu k5' diM chinh lài suât 03 tháng/ 1&n.
3 tháng/k5', quy dnh ci, th trong timg giy nhn nq.
Này 26 hang tháng.
Dâu tu dJ an thay mdi Mg mic tai dja bàn Qun 5, Qu.n 6,
Qun 8 TP. Ho ChI Minh do Cong ty lam chU dau tu.
Không có.
Sc 0002/TD3. TCI2OCD ngày 08 ngdy 6 tháng 2020.
1.339.000.000 VND.
120 tháng (k tr ngày giái ngân).
1 näm.
9,2%! nAm trong 12 tháng dâu kê tü ngày giãi ngân dâu tiên,
chu kS' diêu chinh lAi suât 03 tháng/ Ian.
3 tháng/k5', quy djnh cii th trong tfrng giay nhn nq.
Ngày 30 hang tháng.
Dâu tir thay mdi Mg mi,ic näm 2020 thuc dja bàn Phurng 4,
5, 8, 9, 10 Qun 8, TP. H ChI Mirth do Cong ty lam chü dâu tn.
Tài san hInh thành tir vn vay, hçrp dMg the chp s6
0197!2020!STN-HDTC ngày 08!06!2020
Sá 0004/TD3. TC/2OCD ngày 12 ngày 8 tháng 2020.
4.343.000.000 VND.
120 tháng (k tr ngày giãi ngân).
1 näm.
9,2%! näm trong 12 tháng dau k tfr ngày giãi ngân d*u tiên,
chu kS' diM chinh lAi suât 03 tháng/ lan.
3 tháng/k5', quy djnh c11 th trong trng giay nhn nq.
Ngày 30 hang tháng.
Dâu tir thay mdi Mg mi,ic nm 2020 thuc dja bàn Phnrrng 16
Qun 8, TP. H CM Minh do Cong ty lam thU dau tu.
Tài san hInh thành tIr v6n vay, hcrp d6ng the chip so
029 5/2020!STN-HDTC ngày 12!08!2020.
So' 0006/TD3. TC/2OCD ngày 21 ngày 12 thang 2020.
1.3 10.000.000 VND.
120 tháng (k tr ngày giãi ngan).
1 näm.
8,2%! näm trong 12 tháng dâu k tr ngày giãi ngân dâu tiên,

Thuylt rninh nay là Jnó! bô phán hcip t/?ành và dzrctc d9c cüng vái Báo cáo tài chInh
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CONG TV CO PHAN CAP N1JOC CHQ LUN
S 97, dix&ng Phm Hu ChI, qun 5, thành ph6 H ChI Minh
BAO CÁO TAT CHfNH
Cho k' k toán kt thiic ngày 30 tháng 06 näm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chinh (tiêp theo)
chu k5' diu chinh lãi suit 03 tháng! 1n.
KS' thanh toán nq gc
K5' thanh toán lài
Mc dIch sIr dung von vay
Tài san dam b

3 thánglk5', quy djnh cii th trong tfrng giy nhn nçi.
Ngày 30 hang thang.
Dâu ti.r thay mdi ông mtc näm 2020 thuc dja bàn Phurng 16
Qun 8, TP. Ho ChI Minh (f)çrt 2) do Cong ty lam chli dâu Ut.
an Dâu Ut thay mdi ông miic
Toàn bt tài san hinh thành tlr
näm 2020 thuc dja bàn Phi.r&ig 16 Qun 8,TP. Ho Chi Minh
(Dct 2) theo Hqp dông the chap tài san so 0681/2020/STNHDTC ngày 21 tháng 12 näm 2020.

Khoãn vay dài han Ngân hang Nông nghip và Phát trin Nông thôn và Ngãn hang TMCP Ngoi
Thirnng diiçtc hoàn trâ theo ljch biêu sau:
01/01/2021

30/06/2021
8.329.998.741

7.993 .845.92 1

TIr näm thlr 2 dn nãm thlr 5

32.595.759.816

32.385.745.667

Sau 5 nãm

10. 876.5 18.057

11.914.125.025

Cong
lrlr: so phãi trã trong yang 12 tháng (chrcc
trInh bay Ir phân nçi ngän han)
S phái trã sau 12 tháng

51.802.276.613

52.293.716.613

(8 .329.998.74 1)
43.472.277.872

(7.993.845.921)
44.299.870.692

Trong vOng 1 nãm

18. Qu5 khen thtrcrng phüc lQ'i
Ti ngày 01
tháng 01
Nàm tnwc
Qu khen thtrOng
Qu5 phüc lcii
Qu5 thu&ng Ban
quãn 1, diu hành
Cong

Trich Ip các qu5
tülç'inhuân

Chi qu5
trong nàm

Tang! (Giàm) khác

Tai ngày 30
tháng 06

1.861.568.201
2.587.560.396

4.138.666.746
4.842.147.899

3.671.389.000
3.101.818.925

713.220.000
(700.000.000)

3.042.065.947
3 .627.889.370

74.483.726

361.778.400
7.134.986.325

-

4.523.612.323

361.778.400
9.342.593.045

13.220.000

74.483.726
6.744.439.043

Nàm nay
Qu52 khen thuIng
Qu5i phüc lcii
Qu thirOng Ban
quãn I, diéu hành

3.042.065.947
3.627.889.370

5.347.580.454
5.976.707.566

5. 125.188.000
3 .729.850.669

640.000.000
(600.000.000)

3 .904.458.40 1
5.274.746.267

74.483.726

Cong

6.744.439.043

334.170.000
11.658.458.020

334.170.000
9.189.208.669

40.000.000

74.483.726
9.253.688.394

ThuyAt minh nay là môt bô phán hop thành và dztçyc dQc cling vái Báo cáo tat chlnh

25

CONG TV CO PHAN CAP NIIOC CHQ WN
S 97, duông Pham Hu ChI. quãn 5. thành pM H ChI Minh
BAO CÁO iAi CHINH
Cho kS' k toán kt thüc ngày 30 tháng 06 nãm 2021
Thuyt minh Báo cáo tãi chinh (tiép theo)
19. Vn chü s6 hfru
Bang dôi chiu biên dng cüa von chü si hfru
Qu du tir phát
trién

Von dan tLr cüa chü
s hOn

LQi nhun sau thud
chua phân phôi

220.343.230.296
27.955.441.891

63.849.723.527

26.493.506.769
27.955.441.891

-

(9.342.593.049)

-

(13.650.000.000)

(9.342.593.049)
(13.650.000.000)

130.000.000.000

63.849.723.527

31.456.355.611

225.306.079.138

130.000.000.000
-

63.849.723.527
-

31.456.355.611
13.686.146.231

225.306.079.138
13.686.146.23 1

(11.658.458.020)
(15.600.000.000)

(11.658.458.020)

17.884.043.822

211.733.767.349

01/01/2020
LAi trong näm truâc
TrIch 1p các qu DTPT — DPTC
TrIch 1p qu khen thuâng, phüc lçii
Chia Co tic trong näm trtrâc

130.000.000.000
-

31/12/2020
01/01/2021
Lãi trong näm nay
TrIch 1p các qu DTPT — DPTC
Inch 1p qu khen thi.râng, phñc Iqi

-

-

Chia c tCrc trong näm nay
30/06/2021

Cong

63.849.723.527

130.000.000.000

Thuyt minh nay là môt bô phán hop thành và duric dQc cIrng vó'i Báo cáo tài chInh
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(15.600.000.000)

CONG TY CO PHAN CAP NIYC CHQ LN
S 97, duäng Phm Hau ChI, qun 5, thanh ph H Chi Minh
BAO CÁO iAi CH!NH
Cho k k toán k& thüc ngày 30 tháng 06 näm 2021
Thuyet minh Bao cáo tài chinh (tiep theo)
C phiu
S6 hrqng cô phiu däng k phát hãnh
s6 hrqng c phiu dA ban ra cong chUng
C6phiuph thông
Cd phi du u'u dãi (loi ducrc p/ian loqi là vdn chü s& hu)
S6 ltrcing cS phiu duc mua lai (c6 phiéu qu')
Cd phulu p/id thông
Cdphilu itu ddi (logi dztctc phán loqi là vdn chz s& h(u)
S6 lucing c6 phiu dang hru hành
Co2 philu phd thông
Cdphuiu tru ã'di (loai dwoc p/ian loqi là vdn chü th hüu)

30/06/2021
13.000.000
13.000.000
13.000.000

01/01/2021
13.000.000
13.000.000
13.000.000

13.000.000
13.000.000

13.000.000
13.000.000

A

Mn1i giá c6 phiu dang hru hành: 10.000 dng/c phiu.

)

'I

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TRINH BAY TRONG BAO cAo KET
QUA HOT BONG KINH DOANH
Don vi tInh: VND
1. Doanh thu thun v ban hang %' cung cp djch vv

Doanh thu thun
Doanh thu cung cp nuâc
Doanh thu cung cp djch vii
Cong

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

TLr 01/0 1/2020
den 30/06/2020

593.896.407.283
9.689.990.874
603.586.398.157

575.361.525.276
9.858.913.737
585.220.439.013

Tu 01/01/2021
dn 30/06/2021
541.48 1.950.880
5.726.899.623
547.208.850.503

Ta 01/01/2020
dn 30/06/2020
528.639.177.978
6.194.082.041
534.833.260.019

3.160.820.187
18.453.714
3.179.273.901

2.542.239.756
24.611.944
2.566.851.700

2. Giávônhãngbán

Giá von cung cp nuâc
Giá vOn cung cp djch vi
Cong

3. Doanh thu hot dng tAi chInh
LAi tièn gCri ngân hang có k5 hn
LAi tin g(ri ngân hang không k' hn
Cong

Thuyit minh nay là m5t bç phin hçip thành và dwcvc dçc cüng vái Báo cáo tài chInh
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN
S 97, dumg Phm Hcu ChI, quân 5, thành ph Ho ChI Minh
BAO CÁO TAI CHiNH
Cho k' k toán k& thtic ngày 30 tháng 06 nãm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
4. Chi phi tài chinh

Läitin vay
Cong
5. Chi phi ban hang
Chi phi nhân viên ban hang
Chi phi cong ciii, dung cii
Chi phi khu hao
Chi phi b&ng tin khác
Cong

6. Chi phi quãn ly doanh nghip
Chi phi nhân viên
Chi phi dè dung van phOng
Chi phi khu hao
Thu& phi và 1 phi
Thuê dAt
Chi phi dir phOng
Chi phi djch vi mua ngoài
Chi phi bAng tin khác

Tn 01/01/202 1
dn 30/06/202 1
1.891.618.142

Tir 01/01/2020
den 30/06/2020
1.569.670.875

1.891.618.142

1.569.670.875

11.130.300.451
43 4.967.262
1.405.158.247
1.076.538.358

9.883.024.457
248.223.564
676.236.624
634.927.304

14.046.964.3 18

11.442.411.949

12.8 19.569.307
1.055.042.378
1.267.064.872
46.684.646
593 .234.400

26.659.608.063

11.974.836.487
1.008.485.727
1.601.377.634
78.451.366
590.23 4.400
2.423.072736
13.200.000
7.626.374,430
25.316.032.780

Ttr 01/01/202 1
dn 30/06/202 1

Tr 01/01/2021
dn 30/06/2021

643.042.081

53.045.426

33.900.000
10.844.112.460

Cing

7. Lçri nhun khác

Thu nhp khác
Thu nhp nhtrqng ban, thanh I cOng ci,i ding Cu

9.392.727
44.562.000
518.333.430

35.760.000

Thu nhp khác

70.753.924

17.285.426

Chi phi khác

810.773.333

22.222.096

75.882.305

10.121.015

Khão sat cung cAp dixng ng cAp thoát ni.râc
PhI báo v môi tr1.rng 1% gi0 lai

Chi phi thanh 1' cong cv dung ci
Np thus chm np

750.000

Chi phi h so m?i thAu

(32.336.34 1)

Chi phi dAu tu khOng hoàn vn ng cai
Chi phi khác
Lçri nhun (Ii) khác thun

732.300.119

44.437.422

(167.731.252)

30.823.330

Thuyt minh nay là môt bô phán hop thành và duçrc dx cling vài Báo cáo tai chmnh
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CONG TY CO PHAN CAP NU1C CH1 LN
s6 97, duing Phm H€ku ChI, qun 5, thành ph6 H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho k5' k toán k& thic ngày 30 tháng 06 nàm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
8. Chi phI thu thu nhp doanh nghip hin hành

Lgri nhuãn (1) tru&c thud
- Di vái hogt dng san xudt kinh doanh ntthc sqch
- D61 vái hogt dong Ic/nh doanh khác
Diu chinh cho thu nhp chlu thud
Chênh lêch tam thai khoán chi phi trá trjthc
Chi phi phgt np chgm, truy thu thul
Luvng HDQT không trzsc tiEp tham gia ã'ieu hành
TS' lê ixu dài Mu tu kinh doanh nuâc sach
Thu nháp chu thud
- Dói vöi hogt a'ong san xuát ic/nh doanh nzthc sgch
dcuud'di
- Dói v&i hoat ctông san xuât k/nh doanh nzthc sgch
không a'zsc'c isu a'ãi
- DO!i vái hoat dóng k/nh doanh khác
Thud suit áp dung
- D6i voi hogt d5ng san xut k/nh doanh dwqc wu dâi
- Dái vói hoqt d3ng k/nh doanh khdc
Chi phi thud thu nhp doanh nghip tInh trên thu
nhp chlu thud nàm hin hành

Tfr 01/01/202 1
dn 30/06/202 1
16.790.899.780
10.469.770.193
6.321.129.587
(1.017.420.476)
(1.347.848.236)
75.882.305
254.545.455
30%
15.773.479.304

Tir 01/01/2020
dn 30/06/2020
14.656.738.420
9.013.482.683
5.643.255.737
(1.374.954.210)
(1 .625.495.144)
250.540.934
22%
13.281.784.210

2.79 7.161.758

1.678.585.223

6.655.187.959
6.321.129.587

5.959.943.250
5.643.255.737

10%
20%

10%
20%

2.874.979.685

2.488.498.320

Cong ty np thu thu nhp doanh nghip nhtr sau:
D6i vâi hoat dng chmnh cOa Cong ty thuc danh muc ngành nghè tru dAi Mu tir, Cong ty CO nghTa
vui np thuO thu nhp doanh nghip vOi thu sut 20% trOn thu nhp chju thu trong thii gian 10
nm và vOi thuê suât phô thông trOn thu nhp chju thu trong các näm tiêp theo. Cong ty duc miOn
thuê thu nhp doanh nghip trong 2 nAm kê tfr näm bat dâu kinh doanh có IAi và giãm 50% trong 3
nãm tiêp theo k tr nàm 2007.
Theo Biên bàn kt 1un thanh tra thu s 1757fKL-CT ngày 14 thang 12 nAm 2015 thI tr kS' tInh
thuê nãm 2009, Cong ty sO dtrqc áp ding iru dai thus thu nhp doanh nghip theo quy djnh ti
Thông tir 130/2008/rF-BTC ngày 26 thang 12 näm 2008 cüa B Tài Chfnh cho th?ii gian cOn 1i.
Do do Mn ht k5' tInh thuê nAm 2018, Cong ty dä hêt thM gian miOn thu theo Thông ttr so
134/2007/T'F-BTC nOn mirc uu dài Cong ty duçrc huâng ciii th nhtr sau: ThuO sut 10% tlr nm
2009 dOn näm 2021; giam 50% sO thuO thu nhp doanh nghip phãi nQp trong 9 nm tInh tr näm
2009.
Nàm nay Cong ty không cOn duvc huàng tru dai giám thuO 50% Mi vOi thu nh.p t1r hot dng quãn
1 phát triOn h thông cap thoát nuàc. Chi cOn dtrçic htrông thuO suit 10%.
D6i vOi hoat dng khác, Cong ty cO nghia vit np thuO thu nhp doanh nghip vOi thuO suit 20%
trOn thu nhp chiu thuê.
9. Läi trên cO phiu
Vic tInh toán 1i trên cO phiéu cci bàn và läi trên cO phiOu suy giàm phân b6 cho các c6 dOng s& hihi
cO phiOu phO thông cUa Cong ty &rçc thrc hin trên Co sO các sO 1iu sau:
Thuyt rn/nh nay là m5t b phan hç.rp thành và ã'u-c'c dQc cling thi Báo cáo tài chInh
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CONG TY CO PHAN CAP NISOC CHQ LN
S 97, &ràng Phm Hu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho k k toán két thüc ngày 30 thang 06 näm 2021
Thuy& minh Báo cáo tài chinh (tiép theo)

a) Lãi c0 ban trên cô phiéu

Lçri nhun phân b cho c6 dông sfr hfru ce phiéu
phô thông

Tir 01/01/202 1
den 30/06/202 1

Tir 01/01/2020
den 30/06/2020

13.686.146.231

11.876.999.939

-

Tri: Sé trIch qu5 khen thtrng, phác lqi
Lqi nhun phán bô cho cô dông s& hfru cô phiéu
phô thông
só c phiu phéi thông bInh quân luu hành trong nãm
dê tInh lai cci ban trên cô phiéu
Lãi co' ban tren co phieu

13.686.146.231

11.876.999.939

13.000.000
1.053

13.000.000
914

b) Läi suy giãm trên c phiéu
Lçi nhun phân bô cho cô dông so' h&u cô phiéu phô
thông

13.686.146.231

11.876.999.939

13.686.146.231

11.876.999.939

Tr&: Sé trIch qu5' khen thuâng, phóc 1ci

-

Lçi nhun phãn b6 cho có dông s& hUu ce phiéu ph
thông
Các khoãn diôu chinh Içri nhunsau thus thu nhQtp doanh
nghip dê tinh igi nhun phân bô cho cô phiêu ph thông
khi xác djnh 1i suy giãm trên cô phiéu

-

Lçi nhun thuic Co dông s& hUu cO phiéu phô thông
cüa Cong ty duçrc dieu chinh do ánh hu*ng pha bang
So cô phiêu phô thông bInh quân liru hành trong k' d tInh
Iäi co' bàn trên cô phiéu
SO hwng cO phieu phO thông dir kiOn dtrqc phát hành them
SO luqng cô phiéu blnh quàn liru hành dã dUçYC dieu
chinh do ãnh hrong pha bang

13.686.146.231

11.876.999.939

13.000.000

13.000.000

13.000.000

13.000.000

1.053

914

Lãi suy giOm trên cO phiéu
10. Chi phi san xuOt, kinh doanh theo yéu tO

Chi phi nuàc sch
Chi phi nguyen Iiu, vOt lieu
Chi phi nhân cOng
Chi phi kMu hao tài san c0 djnh
Chi phi djch vi,i mua ngoài
Chi phi khác bang tin
Cong

Tr01/01/202I den
30/06/202 1
424.575.808.898
3.904.213.158
69.175.153.398
22.664.412.924
31.543.878.220
36.051.956.286

Tir0l/01/2020
den 30/06/2020
416.653.181.605
3.483.117.158
66.009.130.974
22.566.560.9 10
22.255.904.088
40.621.810.013

587.915.422.884

571.589.704.748

Thuylt minh nay là môt b phçn hçip thành và dwçic dQc cIrng vài Báo cáo tài chinh
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CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LN
S 97, &thng Phm HUu Chi, qun 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho ky ke toan ket thuc ngay 30 thang 06 nãm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MJC TRINH BAY TRONG BAO CÁO LUU
CHUYEN TIEN TE
I. Các giao dlch không bang tin không ánh hiwng dn sr Iuu chuyn tin t trong nám nên
không thrç,c trInh bay trên Báo cáo luu chuyén tin t
30/06/2021

Mua s&ml xay drng tài san trong näm chua thanh toán
Co t(rc chiia thanh toán
LAi vay chira thanh toán
Lãi tin g1ri cOn di,r thu

01/01/2021
9.017.957.2 15

16.860.367.968
364.660.117
1.955.757.838

1.198.568.759
440.7 15.666
2.179.061.126

2. Các khoán giao d!ch bng tin có ánh hirorng dn sy Iuu chuyên tin t trong näm nên ducrc
trinh bay trên Báo cáo Itru chuyên tin t

Lãii tin gri ngân hang cOn dr thu cu6i nam truàc (là
thu trong nàm nay
C trc nam tru'Oc thrqc chi trã trong näm nay

30/06/2021

01/01/2021

223.303.288

582.163.362
1. 160.909. 190

(15 .66 1.799.209)

VIII. NHIYNG THÔNG TIN KHAC
1. Nghip viii và s dir các ben lien quan
Giao djch vol cOc ben lien quan

Các ben lien quan vâi Cong ty bao gm:
Ben lien cuan

Mi quan he

Tong Cong ty Cp ntrOc Sài GOn
Cong ty Cong trInh giao thông Cong Chánh
COng ty CP tir vn Xây dirng Cp Ntràc
Xi nghip Truyn Dn Nixâc sch
Cong ty CP Tir Vn XD CT Giao Thông Cong Chánh
Chi nhánh CAp ntràc Tan HOa
COng ty CP CAp rnrâc Nhà Be

Cong ty mc (nm giQ 51% von DiOu 1)
Cong ty cUng tp (bàn
Cong ty ciing tp (bàn
Cong ty cOng tp (bàn
COng ty cOng tp (bàn
Cong ty cOng tp (bàn
Cong ty cOng tp (loan

Các nghiêp vu phát sinh trong kS' gifla Cong ty vài các ben lien quan nhir sau:
TLr 01/01/202 1
dn 30/06/202 1

Tir 01/01/2020
den 30/06/2020

424.575.808.898
34.400.000
44.746.913

416.653.181.605

Tong Cong ty Cp nir6c Sài GOn

Mua hang hóa (nixàc sch)
Phãi trá do thu h và tin dich vii khác
Phài thu do cung cAp djch vii khác
Cho thuê TSCD huyn BInh Chánh

44.800.000
2.645.560.776

ThuyEt minh nay là m51 bô phán hop thành và dtrç.rc dpc cling vài Báo cáo tàì chlnh
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CONG TY CO PHAN CAP N1J1C CHQ L1N
s6 97, duông Pham Hu ChI, qun 5, thành ph H Chi Minh
BAO CÁO TA! CH!NH
Cho ky ke toán ket thuc ngay 30 thang 06 nm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
Tu 01/01/2021
dn 30/06/2021
Cong ty TNHH Throng Mi N.T.P
Phãi trã cung c&p djch vt

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

3,585,865.780

882.403.800

Cong ty CP tir vn XOy dng Cp Ntthc
Phái trá phi thi1rc hin 1p báo cáo du ttr và khâo sat,
t%r thiêt k, tir vn giám sat cong trinh

18.93 0.9 12

Tai ngày két thüc kS' k toán, cong nq vâi các ben lien quan nhu sau:
30/06/2021
Tang Cong ty Cp nu'ó'c Sal GOn
Phái thu thuang mai
Phãi trá thirong mi

01/01/2021
-

(89.678.208.887)

12.3 16.959.482
(123.215.656.252)

Cong ty COng trinh giao thông Cong Chánh
Phái á dt ccc di di throng 6ng

(3 0.000.000;)

(3 0.000.000)

Cong ty CP tir vn Xây ding dp Nir(rc
IJ'ng trirâc phi thrc hin 1p báo cáo du tu và kháo sat,
tr thiét k, tu vk giám sat cong trInh

111.342.205

65.430.760

Cong ty TNHH Thirong Mi N.T.P
Phãi trã cung cap dch vçi

(297.693.000)

CN Cp nuüc Tan hôa
Phái trà cung c/ip dlch vi

(10.967.100)

(10.967.100)

Cong ty CP Tu Vn XD CT Giao Thông Cong
Chánh
Phãi trã xây dmg co ban

(77.961.075)

(91.594.012)

Giao djch vôi cdc llthnlz viên quán lj cM chól vã các cd nhân có lien quan
Các thành viOn quãn 1 chu ch6t và các cá nhân có lien quan gm: các thanh viOn Hi ding quãn trl,
Ban Giám dóc, Ké toán triiâng.

Thuyé'l minh nay là môt bç5 phçn hap thành và dz-qc dQc cling thi Báo cáo tàî chInh
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CONG TY CO PHAN CAP N1J%C CHQ LUN
S 97, du,ng Pham H&u ChI, qun 5, thành ph H Chi Minh
BAO CÁO TA! CHINH
Cho kS' k toán k& thCic ngày 30 tháng 06 näm 2021
Thuyêt minh Báo co tài chInh (tip theo)
Thu nhIp cáa các Ihành viên quãn 1j chñ chót
Thu nhap cCia các thành viên quán 1 chU ch& Cong ty trong näm nhii sau:
Tir 01/01/202 1
Di tirQrng
dn 30/06/2021
Chüc danh
HCra Tr9ng Nghi
ChCi tjch Hi dông quãn trj
79.553.022
Nguyn Van DQng
CT.HDQT/Min nhim
Giám d6c / UV.HDQT
Ong Hu'nh Tuân Anh
281.219.581
Phó.Giám dc
Ong Nguyn Anh Kit
209.170.486
Phó.Giám déc
Ba H Kim Phucmg
209.170.486
Trixâng Ban Kim soát
Ong Hoàng Thanh Binh
209.170.486
Lai Thi Thu
TBKS/ Min nhim
K toán truâng
Ba VU Th I Nhi QuS'nh
209.170.486
UV.H1QT
TrAn Van Châu
36.363.636
UV.HNQT
Tr&n Quang Minh
24.242.424
UV.H1QT
Dng Düc Hin
36.363.636
UV.H1!QT
Lê Huy Hi:ing
36.363.636
UV.H1QT
Nguyn Thanh Phong
36.363.636
UV.H1!QT
Lê Trong Thun
12.121.212
Thành viên BKS
Nguyen Thj Bão Châu
18.181.818
Thành viên BKS
Tnro'ng Thj Thanh Nhung
18.181.818
Thành
viên
BKS
Lé Thj Kim Xuyn
18.181.818
Nguyn Ng9c Lixcing
18.181.818
Thành viên BKS
1.452.000.000
Cong

TLr 01/01/2020
1n 30/06/2020
253 .095.922
273.985.275
206.198.736
206.198.736
206. 198.736
195.777.140
36.363.636
36.363.636
36.363.636
36.363.636
36.363.636
18.181.818
18.181.818
18.181.818
18.181.818
1.596.000.000

2. Báo cáo theo b phn
Bô phán theo Iinh vic kinh doanh
Dê phc vu mic dich quãn 1, ca cu t ch(rc cUa Cong t' duçic chia thành 2 b phn hot dng gm:
B ph.n cung cap nuOc sch và b phn lap dt, di diii dong h ntxâc và các djch viii khác. Tuy nhiên,
Cong ty hot dng chU yêu trong Iinh vrc cung cap ni.râc sch các lTnh vrc con Iai chiêm t' 1 nhô,
không dáng kê.
B phn theo khu vrc dja l
Toàn bô hoat dong cüa Cong ty dàu din ra & khu virc hot dng kinh doanh cUa Cong ty (qun 5,
qun 6, qun 8, qun BInh Tan).
3. Cong cy tài chInh
Quãn I rüi ro vn
Cong ty quãn tn ngun vn nh&m dam bão r&ng Cong ty Co th vra hoat dng lien tc v&a tôi da hóa
1i Ich ca các cô dông thông qua t61 i.ru hóa so dix nguôn von và cong n.

Thuylt minh nay là môt bô phán hop thành và dwqc dQc cling vái Báo cáo tài chlnh
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CONG TY CO PHAN CAP N1YC CHV LN
S 97, dung Phm HUii ChI, qun 5, thánh ph8 H Chi Minh
BAO CÁO TA! CHfNH
Cho k' ké toán k& thüc ngày 30 thang 06 nAm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo)
Cáu tric v6n cüa Cong ty gm nq thun (các khoân vay nhu duçc trInh bay ti Thuyt minh s6 V.17a
và V.1Th trir di tin và các khoàn tucrng throng tin) và phn von thuc sr hitu cüa Cong ty (bao gm
vn gop, các qu dir trt và lçci nhun sau thué chua phn phói).
H s6 dOn by tài chInh
H s6 dOn by tài chInh cüa Cong ty tai ngày kt thüc kS' ké toán niur sau:
30/06/2021
5 1.802.276.613
(8.366.392.593)
43 .435.884.020
211.733.767.349
0,21

Các khoàn vay
Trr: Tin và các khoàn tixcing throng tiên
Nc thun
Vn chü sà hftu
T I nq thun trên vn chü th h&u

01/01/2021
52.293.716.613
(26.485.599.074)
25.808.117.539
225.306.079.138
0,11

Các chInh sIch ké toán chü véu
Chi tiét các chinh sách ké toán chü yéu va các phucmg pháp ma Cong ty áp di1ing (bao gm các tiêu chi
dê ghi nhn, co s& xác djnh giá trj và Ca sâ ghi nhn các khoãn thu nhp vã chi phi) di vài tmg loai
tài san tài chInh và cong nç tài chInh thrcic trinh bay tai Thuyét minh S6 IV.3.
Các loai cong cu tài chinh
30/06/2021
Giá tr hqp I
Cia trj ghi s6
TM san tài chlnh
Tin và các khoãn tuong
throng tin
Du tu näm gift den ngây
dáo hn

01/01/2021
Giá trj hqrp I
Giá tn ghi s

26.485.599.074

26.485.599.074

8.366.392.593

8.366.392.593

119.228.131.851

119.228.131.851

58.465.024.273
1.955.757.838

53.686.704.890
1.955.757.838

Cong

188.015.306.555

183.236.987.172

182.572.445.333 177.794.125.950

Nq phãi trã tài ctiinh
Phãi trã cho nguii ban
Chi phi phãi trã
Phãi trã khác
Các khoãn vay
Cong

96.223.320.431
29.004.003.239
30.779.017.075
51.802.276.613
207.808.617.358

96.223.320.431
29.004.003.239
30.779.017.075
51.802.276.613
207.808.617.358

130.724.031.035 130.724.031.035
6.804.085.758
6.804.085.758
15.649.790.912
15.649.790.912
52.293.716.613
52.293.716.613
205.471.624.318 205.471.624.318

Phãi thu cUa kháeh hang
Phài thu khác

114.528.187.076 114.528.187.076
39.371.305.423
2.187.353.760

34.592.986.040
2.187.353.760

Giá trj hçip 1 cüa các tài san tài chInh và cong nq tài chinh phàn ánh theo giá trj ma cong cii tài chInh
cO the chuyên d6i trong mOt giao djch hin ti gicta các ben tham gia, ngoi trtr trtr?mg hçcp bat buc
phai ban hoc thanh 1. Cong ty sr diing cac phuong pháp và giã djnh sau dê uàc tinh giá tri hçrp 1
cUa các tài san tài chInh và nçi phài trã tài chinh nhu sau:
Giá trj hcsp 1 cüa tin và các khoãn tuong ducing tin, các khoãn dâu tir nm gift d6n ngày dáo
han, phãi thu cCia khách hang, phãi thu khác, phãi trã nguñ ban, chi phi phài trâ, phái trã khác và
cãc khoán vay tucmg throng v&i giá trj s6 sách (dA trr di,r phOng cho ph.n uâc tInh cO khã näng
không thu hM) cUa các khoán mic nay do các cong ci nay cO kS' ngan han.
Thuyit minh nay là mç5t b5 phán hqp thành và dwcrc dQc cimg vái Báo cáo tài chin/i
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CONG TV CO PHAN CAP N1flC CH LN
S 97, dung Phm Hu Chi, qu.n 5, thành ph H ChI Minh
BAO CÁO TA! CHiNH
Cho k' k toán k& thüc ngay 30 tháng 06 näm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo)

D6i vó'i các tài san tâi chInh và cong nq tài chInh ma không dü thông tin thj truing d xác djnh
giá tn hqp 1)2 tai ngày 1p Báo cáo tà.i chInh, giá fri ghi so cüa các khoán miic nay ducic the hin
thay cho giá trj hçip 1)2.
Muc tiêu iuãn l'2 rüi ro tài chInh
Cong ty d xây di,rng h th6ng quân 1)2 rUi ro nhin phát hin và dánh giá các rüi ro ma Cong ty phài
chju, thiêt l.p cac chInh sách và quy trinh kiCm soát rüi ro & mCrc chAp nhn dtrcic. H th6ng quàn 1)2
rUi ro dtrçc xem xét lai djnh k)2 nhám phãn ánh nh(tng thay d6i cüa dieu kin thj truàng và hoat dng
cüaCôngty.
Rüi ro tài chinh bao gm rUi ro thj trixOng (bao gm rUi no t)2 giá (rüi no ngoi to), rüi ro li suAt và rüi
ro ye giá), rüi ro tin dung và rüi ro thanh khoán.
Rái ro lhj trithng
RCi ro thj trix?mg là rüi ro ma giá trj hcip 1)2 hoc các Iung tin trong tucmg lai cüa cong ci tài chinh së
biAn dng theo nhthi thay di cUa giá thj trii?mg. Rüi ro thj tnthng bao gm 3 loai: n'ii ro ngoi t, nUi
ro läi suât va rüi ro ye giá khác.
Cong tydA thijc hin dánh giá mt each then tr9ng các rüi ro thj tru&ng lien quan den hoat kinh doanh
Va cho rang Cong ty không Co rCi ro trQng yCu nào lien quan dAn sr biAn dng cüa t)2 giá và sir thay dôi
ye giá khác.
Ouân 1)2 rüi ro läi suAt
RCi ro lai suAt là nul ro ma giá trj hqp l2 hoc các 1ung tiCn trong tucrng lai cüa cong cii tài chInh s
biAn dng theo nhllng thay dAi cUa lài suât thj tru&ng.
Toàn b các khOan vay cüa Cong ty là tfr Cong ty mc và các Cong ty trong cüng $p doàn vdi lâi suAt
on djnh nên Cong ty khOng có rCi ro vA 1i suât.
Rüi ro t(n ding
RUi ro tin diing là nUi no ma mt ben tham gia trong hqp dng không cO khà nang thc hin duqc nghTa
vi cüa mInh dn dAn tAn thAt ye tài chinh cho Cong ty.
Cong ty có các rüi ro tin dung tr các hoat dng kinh doanh (chü yAu d61 vâi các khoãn phãi thu cüa
khách hang) và hoat dng tài chInh (tiên gi ngán hang..).
Phái thu khách hang
Cong ty giám thiAu rii ro tin ding bang each chi giao djch vâi các dcm vj cO khà näng tài chInh tAt,
yen câu ma thu tin ding d6i vâi các dan vj giao djch lan du hay chua cO thông tin vA khã näng tài
chInh và nhãn viên kA toán cong nq thung xuyên theo dOi nçi phãi thu dA don dAc thu hAi. TrOn ca sâ
nay va khoãn phài thu cUa COng ty lien quan dAn nhiAu khách hang khác nhau nên rüi ro tin di,ing
khong tp trung vào mt khách hang nhât djnh.
Tidn gzi ngdn hang

Các khoãn tiAn gUi ngân hang cUa Cong ty dtrçic gUi ti các ngân hang lan, cO uy tin trong ntncc. Ban
Giám d6c COng ty khOng nhn thAy cO rüi TO tin ding tr9ng yCu tr các khoán tiAn gUi nay.
Räi ro thanh khoãn
RUi no thanh khoàn là rUl no Cong ty gp khO khän khi thrc hin nghTa vi tài chInh do thiAu tiAn.
RUi ro thanh khoân cUa Cong ty chU yAu phát sinh tir vic các tài san tài chInh và nç phài trà tài chInh
có các thai diem dáo han 1ch nhau.
ThuyEt minh nay là mt b5 ph4n hc'p thành va du'qc dc cüng Va! Báo cáo là! chInh
35

CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHt% LUN
S 97, duông Phain H(u Chi, qun 5, thành ph6 H ChI Minh
BAO CÁO TA! cHINH
Cho k' ké toán két thcic ngày 30 tháng 06 näm 2021
Thuyh minh Báo cão tãi chlnh (tip theo)

M,ic dich quãn 1 riM ro thanh khoãn nhim dam bâo dci ngun vn d dáp Crng các nghTa vi tài chInh
hin tai và ttrcmg lai. Tinh thanh khoán cOng dtrccc Cong ty quãn l nhäm dam bão mire phi tri gitta
cong n den hn và tài san den hn trong k' ir mire cO the dtrcrc kièm soát 16i vii s von ma Cong ty
tin rang cO the tao ra trong k5' dO. ChInh sách ccia Cong ty là theo döi thung xuyên cáo yêu c&u ye
thanh khoàn hin tai và d,r kién trong ttrang lai nhim dam bão Côn ty duy trI dCi mirc dr phOng tien
mat, cáo khoãn vay và dci vOn ma các chci si hüu cam két gOp nhâm dáp 1mg cáo quy dlnh ye tInh
thanh khoán ngan han và dài hn han.
Các Bang di.rii dày trinh bay chi tiOt các mirc dáo han theo hçp deng cOn lai dOi vii tài san tài chInh và
cong ci,i ncr tài chInh phi phái sinh và th&i han thanh toán nliu dä ducrc thOa thun. Các Bang nay duçic
trinh bay dira tren dOng tien chua chiOt khciu cUa tài san tài chinh và dOng tien chtra chiOt khéu cUa
cong ncr tài chInh tinh theo ngày sim nMt ma Cong ty phai trã. Vic trInh bay thông tin tài san tài
chInh phi phái sinh là can thiét dO hiêu dtrcrc vic quãn l rd ro thanh khoán cUa Cong ty khi tInh
thanh khoàn duçrc quãn l2 trên ca si Cong nq và tài san thu.n.
Ta 1 näm tr?r Trên 1 nam dOn 5
Trên 5 nAm
Cong
xuOng

nAm

30/06/202 1

liOn và cáo khoãn tucmg
dtrcrng tiOn
Dan tu n.m gici den ngày
dáohan
Phãi thu cda khách hang
Phãi thu khác
Cong

8.366.392.593

8.366.392.593
8.330.000

119.219.801.851
53.686.704.890
1.955.757.838
183.228.657.172

8.330.000

- 119.228.131.851
- 53 .686.704.890
1.955.757.838
- 183.236.987.172

10.169.519.241

Cong

96.223.320.431
29.004.003.239
20.609.497.834
5 1.802.276.613
197.639.098.117

10.169.519.241

- 96.223.320.431
- 29.004.003.239
- 30.779.017.075
- 51.802.276.613
- 207.808.617.358

Chênh léch thanh khoän
thu an

(14.410.440.945)

(10.161.189.241)

- (24.571.630.186)

Phài trã cho ngu&i ban
Chi phi phãi trã
Phãi trã khác
Các khoãn vay

01/01/2021

TiOn và cáo khoãn tuang
di.rang tin
DOu tim näm gitt dOn ngày
dáo han
Phãi thu cUa khách hang
Phãi thu khác
Cong

Phái trã cho ngtrri ban
Chi phi phãi trà
Phái trci khác
Cáo khoân vay
Cong
Chênh 1ch thanh klioãn
thuAn

26.485.599.074

-

- 26.485.599.074

114.519.857.076
34.592.986.040
2.179.061.126
177.777.503.316

8.330.000
8.292.634
16.622.634

- 114.528.187.076
- 34.592.986.040
- 2.187.353.760
- 177.794.125.950

130.724.031.035
6.804.085.758
5.019.098.415
52.293.716.613
194.840.931.821

10.630.692.497
10.630.692.497

(17.063.428.505) (10.614.069.863)

Thuyit rn/nh nay là môt bô phn hcrp thành và dwctc dQc c/mg vu Báo cáo tài chmnh
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-

130.724.031.035
6.804.085.758
15.649.790.912
52.293.716.613
205.471.624.318

- (27.677.498.368)

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN
S 97, &r&ng Pham HUu ChI, qun 5, thánh pM H Chi Minh
BAO CÁO TAI CHINH
Cho kS' k toán kt thUc ngáy 30 thang 06 näm 2021
Thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)
Ban Giám dc dánh giá müc tp trung rài ro thanh toán 0 mic cao do các cOng n tâi chInh cao hn
tài san tài chInh. Tuy nhiên, Ban Giám doc tin rang hoat dng kinh doanh cüa Cong ty có the tao ra
dñ nguôn tiên dê dáp üng các nghTa vi tài chInh dáo han.
4.

Các siy kiin phát sinh sau ngày kt thtic k' k toán

Ban Giám dc Cong ty khAng djnh khong CO s'j kiin nao phát sinh sau ngày Mt thüc kS' M toán yêu
câu can phái dtrc diêu chinh hay trinh bay trong Báo cáo tãi chInh càa Cong ty.
Thành pM H ChI Minh, ngày 10 tháng 07 nAm 2021

CONG TV
CO PHAN
cAp NLIOC

NGUYEN THI KIM LOAN
Ngiroi 1p biêu

VU TH! NIJU QUNH
K toán truOng

Thuyët minh nay là m(5r bphdn hçip thành và dwcxc d9c cling vó'i Báo cáo àí chinh
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:r TUAN ANN
Giámdc

TONG CONG CAP NUC SAl GON
TRACH NHIM HCJ'U HJN MOT THANH VIN
CONG TV CO PHAN cAp NUOC CHQ LON

BAN GIA! TR!NH CAC CH TIEU TA! CHNH
QUi II NAM 2021
Theo báo cáo k& qua kinh doanh qul 2 näm 2021 cña Cong Ty C Ph&n Cp Nrâc Chq Lan, nhUng chi tiêu cO t' 1
thay di tang, giãm lam ành huâng dn 1i nhun ciia qul 2 näm 2021 nh.r sau:
1. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VIJ:
a. P/iOn tic/i chi tiêu:

Doanh thu ni.râc
Doanh thu cung c&p djch

Qái H näm 2020
(2)

Qüi II näm 2021
(1)

Chi tiêu
(A)

vi1i

gm:

Doanh thu cho thuê tài san hot dcng
Doanh thu chuyên nhi.rcmg 4t ti.r
Doanh thu djch vu
Doanh thu thun bàn hang và cung Cap
d1ch vi

Chênh léch
3)(1)-(2)
24.616.869.549

T5 lê
(4)=(1)/(2)
108,74%

306.280.952.349

281.664.082.800

3.280.306.600

5.253.316.745

(1.973.010.145)

62,44%

1.233.785.844

1.322.780.388

(88.994.544)

93,27%

-

1.317.272.727

(1.317.272.727)

2.046.520.756

2.613.263.630

(566.742.874)

78,31%

309.561.258.949

286.917.399.545

22.643.859.404

107,89%

b. Thuytminh:
Doanh thu thun bàn hang và cung cp djch v qu' 2 nam 2021 cao hcm so vâi qu 2 nam 2020 là 22.643.859.404 dng,
t5' 1 giàm 107,89% do:
1. Doanh thu ntxccc tang 24.616.869.549 dng, t 1 tang 108,74% do:
Giá bàn nuâc bmnh quân qu 2 nam 2021 tang so vâi qu 2 näm 2020 là 647,89 dng/m3, t l tang 106,15% lam cho
doanhthutäng 17.289.153.931 dng.
San li.rcing nt.rOc cung cap qul 2 nAm 2021 tang so vOl quf 2 nam 2020 là 652.529 m3, t 1 tang 102,4% 1am cho doanh
thu tang 7.293.638.150 dng
Doanh thu truy thu qu 2 nam 2021 cao han qu 2 näm 2020 l 33.181.087 dng, t 1 tang 105%
2. Doanh thu cung cp djch vi qu' 2 nam 2021 giàm so vOl qu 2 nam 2020 là 1.973.010.145 dng, t) 1 giam 37,56%, do:
Doanh thu cho thuê TSCD huyn Binh Chánh quy' 2 nam 2021 thp hcin qu' 2 nam 2020 là 88.994.544 dng, t l giám
6,73%
Doanh thu chuyn nhi.rçmg 4t tu qu' 2 nam 2021 không phát sinh, Qu' 2 näm 2020 phát sinh là 1.317.272.727 dng
Doanh thu cung cp djch vi.i ding h ni.rOc qu 2 näm 2021 thp han qu I nãm 2020 là 566.742.874 dng, t' l giam
21,69%
II. GIA VON HANG BAN
a. Phân tich chi tiêu:
Chi tiêu
(A)
Giávn hang bàn rnrâcsch
Giá vn hang bàn cung cp dlch vti trong
do:
Giav,ncungcãpdjchvuDHN
Chi phi chuyn nhi.rqng vt Ui
Chi phi KHTSCD cho thuê
Cing

-

Qüi II näm 2021
(1)
278.644.443.677

Qüi II näm 2020
(2)
266.957.470.272

Chênh 1ch
(3)=(1)-(2)
11.686.973.405

T 1
(4)=(1)I(2)
104,38%

2.880.544.167

2.439.190.916

441.353.251

118,09%

1.727.876.020
98.848.863
1.053.819.284
281.524.987.844

1.403.354.832
67.150.151
968.685.933
269.396.661.188

324.521.188
31.698.712
85.133.351
12.128.326.656

123,12%
147,21%
108,79%
104,50%

Tron do chi tit iá vn nwác:
Chi tiêu
(A)
Chi phi nguyen lieu, 4t lieu - niic sch

Qüi II näm 2021
(1)
216.630.455.398

Chi phi nguyen 1iu, 4t lieu khãc

1.1 16.342.209

Chiphinhâncong

22.866.153.749

Chi phi kMu hao tài san c djnh

8.820.791.186 10.349.882.880 -

Chi phi thuê tài san hot dng
Chi phi gân vàthay dng h ni.râc

Qüi H näm 2020
(2)
209.979.531.920
465.422.024 23.005.407.328
9.225.024.364 11.121.352.044

Chênh lch
(3)=(1)-(2)
6.650.923.478

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

103,17%

650.920.185

239,86%

(139.253.579)

99,39%

(404.233.178)

95,62%

(771.469.164)

93,06%

13.445.849.002

8.795.861.596

4.649.987.406

152,87%

Chi phi chng th.t thoát ni.ràc

1.501.425.907

1.262.996.943

238.428.964

118,88%

Chi phi sab

3.608.235.981

2.893.801.735

714.434.246

124,69%

Chi phi khác

305.307.365

208.072.318

97.235.047

146,73%

11.686.973.405

104,38%

--

Tng chi phi san xut
Chi phi san xuât kinh doanh dâ dang du
k'
Giä vn dä cung cp
b. Thuyltminh

278.644.443.677

266.957.470.272

0

0

278.644.443.677

266.957.470.272

11.686.973.405

104,38%

T6ng giã vn bàn hang qui 2 näm 2021 tang so vâi qui 2 näm 2020 là 12.128.326.656 dng, t 1 tang 104,5%, trong dO:
- T6ng giá vin nuàc qu 2 nam 2021 tang so vOl qu' 2 nam 2020 là 11.686.973.405 dng, t l tang 104,38% do
1.Chi phi mua Si nuOc sch tang 6.650.923.478 dng, t l tang 103,17% do:
San hrqng nuOc mua si qui 2 näm 2021 giàm so vâi qui 2 nam 2020 là 930.908 m3, t I giàm 2,67%, 1am cho chi phi
mua si rnrOc sch giàm 5.947.980.8 12 ding
Giá mua si nisOc sch tang 36 1,67 dng/m3, t l tang 106% lam cho chi phi mua Si nuOc sch tang 12.598.904.289
dông.
2. Chi phi nguyen 4t lieu khác tang 650.920.185 ding dng, t l tang 239,86%

CON C

3. Chi phi nhân cOng qu 2 nam 2021 giâm SO vOi vOl qu' 2 näm 2020 là 139.253.579 dng, t' l giãm 0,61%.

cO P

4. Chi phi khâu hao tài San c djnh qu 2 näm 2021 giãm so vOi qu 2 näm 2020 là 404.233.178 dng, t lê giãm 4,38%
5. Chi phi thuê TSCD qu' 2 näm 2021 giãm so vOi qu' 2 nAm 2020 là 77 1.469.164 dng, t l giãm 6,94%.
6. Chi phi gân va thay DHN qu 2 nam 2021 tang so vOl qu 2 nam 2020 là 4.649.987.406 dng, t l tang 152,87%.
7. Chi phi sra be qu' 2/2021 tang so vâi quy 2/2020 là 714.434.246 dng, t' 1 tang 124,69%
- Giá vn hang bàn cung cp dich vii qu 2 nam 2021 tang so vâi qu' 2 näm 2020 là 441.353.251 dng, t 1 tang
118,09%, gia vn tang chQ yu là giá vn cung cp djch v ding h nirOc tang 324.52 1.188 dOng, t I tang 123,12%
Ill. CHI PH! BAN HANG
a. Phân tich chi tiêu:
QÜI II näm 2021
(1)
5.664.753.765
231.235.296 -

Chi tiêu
(A)
çhi phi nhân Cong
Chi phi cOngcv dung ci
Chi phi khàu hao
Chi phi djch vi mua ngoài + CP khác
Cong

-

Qüi H näm 2020
(2)
2.590.777.714

716.165.410

112.004.196
3 85.559.853

702.897.032

218.555.485

7.315.051.503

3.306.897.248

o4r

Chênh lch
(3)=(1)-(2)
3.073.976.05 1
119.231.100

T l
(4)=(1)/(2)
2 18,65%
206,45%

330.605.557
484.341.547

185,75%
321,61%

4.008.154.255

221,21%

b. Thuyitminh:
Chi phi bàn hang quI 2 nam 2021 tang 4.008.154.255 dng so vOi qui 2 näm 2020, t l tang 221,21% do:
1) Chi phi nhân Cong tang 3.073.976.051 dng o vOi qu 2 näm 2020, t tang 218,65% do nam 2021 cOng ty thirc hin
theo kin ngh cUa doàn Kiêm toán Nhà nuOc v vic dOng BHXH, BHYT, BHTN, KPCD theo t6ng thu nhp hang tháng
cUa NLD, nam 2020 COng ty dóng các khoàn chi phi nay theo hqp dng lao dng.
2) Chi phi cOng ci di.ing ci tang 119.23 1.100 dng so vOi qu 2 näm 2020, t l 206,45%

3) Chi phi khu hao tang 330.605.557 dng, t I tang 185,75%
4) Chi phi dlch vi mua ngoài và chi phi khác tang so vài qu' 2 näm 2020 là 484.341.547 dng, t' I tang 321,61%, chi
phi tang chU yu do trong thang 06/2021, Cong ty thrc hin theo NQ s 80/NQ-CNCL-HDQT ngày 29 tháng 06 näm 2021
cUa HDQT v vic min giàm tin nuOc sinh hot cho các thu cách ly, hQ nghèo và cn ngheo bj ành hi.rang bOi djch
Covid 19, thang 6 näm 2021, Cong ty dã min giãm tin nuâc và hch toán vào chi phi vài s tin là 297.662.450 dng
IV. CHI PHI QUAN LY
a. P/ian tich chi tiêu:
Chi tiêu
(A)
Chi phi nhân viên quãn l'

Qüi II nm 2021
(1)

Qüi II näm 2020
(2)

Chênh lch
(3)=(1)-(2)

Ty I
(4)=(1)I(2)
116,29%

6.490.138.554

5.581.080.381

Chi phi do dng van phông

522.772.265

537.444.880

(14.672.6 15)

97,27%

Chi phi kMu hao TSCD

627.738.986

797.724.564

(169.985.578)

78,69%

14.987.715

34.509.572

(19.521.857)

43,43%

295.117.200

(9.765.600)

304.882.800

Chi phi bângtin khãc

6.315.971.661

2.797.079.292

3.518.892.369

Cong

14.266.726.381

9.738.073.089

Thud, phi và l phi
Thuê dAt

909.058.173

225,81%

4.528.653.292

146,50%

b. Thuyitminh:
Chi phi quãn 1 doanh nghip qu' 2 nam 2021 tang so vâi qui 2 nam 2020 là 4.528.653.292 dng, t) 1 tang 146,5%, chi
phi tang chU yu do:
1.Chi phi nhân viên qu 2 näm 2021 tang so vâi qu 2 nam 2020 là 909.058.173 dng, t l tang 116,29% do näm 2021,
cong ty thrc hin theo kin nghj cüa doàn KiOm toán Nhà nuàc v vic dong BHXH, BHYT, BHTN, KPCD theo t6ng thu
nhp hang tháng cUa NLD, näm 2020 Cong ty dOng các khoán chi phi nay theo hçcp dng lao dQng.
2. Chi phi khAu hao giàm 169.985.578 dng, t l giãm 21,31%
3. Tin thuê dAt tang 304.882.800 dng do nam 2021 Cong ty hch toán chi phi tin thuê dAt theo tt'rng qu, nam 2020
COng ty hch toán tin thuê dAt vào tháng 06 và thang 12 trong nam.
4. Chi phi djch vi mua ngoài và b&ng tin khác tang 3.518.892.369 dng t' l tang 225,81% do nam 2021, Cong iy hach
toán chi phi tham quan nghi mat, chi phi dng phic vào qu' 2 nam 2021, nam 2020 hach toán chi phi I nam 2020
HAN
LIOC
IV. DOANH THU HOAT BONG TAI CHiNH

LcIN

a. P/ian tIc/i c/i uiêu:
Chi tiêu
(A)
Tin gâi có k' han
Tin gài thông k' han
Cong

Qtui II näm 2021
(1)

Qüi H näm 2020

Chênh Iêch
(3)=(1)-(2)
177.155.662

T I
(4)=(1)/(2) —
107,90%

2.420.434.69 1

(2)
2.243.279.029

10.372.884

11.917.470

(1.544.586)

87,04%

2.255.196.499

175.611.076

107,79%

2.430.807.575

Doanh thu hoat dng tài chinh cOa qul 2 näm 2021 cao han 175.611.076 &ng so vài quI 2 nam 2020, t 1 tang 107,79%
IV.CHI PHI HOiST BONG TAI CHINH
a. P/ian tIc/i c/i tiêu:
Chi tiêu
(A)
Chi phi IAi vay
Cong

Qüi II näm 2021
(1)
946.238.587
946.238.587

QÜI II nàm 2020
(2)
799.3 13.962
799.313.962

Chênh lch
(3)=(1)-(2)
146.924.625

T I
(4)=(1)/(2)
118,38%

146.924.625

b. Thuyitminh:
Chi phi hoat dng tãi chinh qu 2 näm 2021 tang so vdi qu' 2 nam 2020 là 146.924.625 dOng, t) l tang 118,38%

118,38%

V. THU NHP I(IIAC
a. Phán tIch chi tiêu.
Chi tiêu
(A)

Qüi II näm 2021
(1)

Khào sat cung cp duong ng c&p thoãt
nuâc

Qói H näm 2020
(2)

41.422.000

PhI BVMT 1% gi li

Chênh lch
(3)=(1).(2)

24.092.000

296.583.775

Thu lien thanh ly cong cv dung cv

-

Thu nhp khác
Cong

5 392727
10.027.766

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

17.330.000

171,93%

296.583.775
-

5 392 727

353.426.268

17.284.208

(7.256.442)

58,02%

41.376.208

312.050.060

854,18%

b. Thuyétminh.
Thu nhp khác cCia qul 2/2021 tang 312.050.060 dng so vài qul 2/2020, t l tang 854,18%, thu nhp khãc tang chü yu là
do tang khoãn thu nhp tr phi BVMT dxcic gic lal 1%.
VE. CHI PHI KHAC
a. Phdn tic/i chi lieu:
Chi tiêu
(A)
Chi phi ht so miithAu

QÜI II näm 2021
(1)
600.000

Qüi II näm 2020
(2)
2.700.000
103.066.511

Chênh lch
(3)=(1)-(2)
(2.100.000)
(103.066.511)

T)' t
(4)=(1)/(2)
22,2%

Chi phi dAu t.r khong hoàn vn ng cái Chi phI tin thanh 1' cong cv dicing ci
Chi phi khác

750.000

-

28.555.245

44.330.812

(15.775.567)

64,4%

Cong

29.905.245

150.097.323

(120.192.078)

80,1%

0,0%

-

750.000

b. Thuyltminh:
Chi phi khác cCia qul 2 näm 2021 giàm so vâi quI 2 nàm 2020 là 120.192.0781 dng, t' I giãm 19,9%
VII. LQI NHUiN:
a. Phdn tEch chi lieu:
Chi tiêu

Qüi II näm 2021

QÜi II nm 2020

Chênh lch

(A)

(1)

(2)

3)=(1)-(2)

T I
(4)=(1)/(3)
JJ

Lçi nhun trtrOcthu TNDN g6m:
Lçiinhuânnuâc

-

Lçii nhun cung cp djch v
- Lçii nhuân HDTC
Lçii nhuânkhác
Thus TNDN
Thud TNDN hoan li
LQi nhun sau thud TNDN

-

8.262.583.232

5.822.929.442

2.439.653.790

141

6.054.730.788

1.661.642.191

4.393.088.597

399.762.433
1,484,568.988
323.521.023
1.287.591.718

2.814.125.829
1.455.882.537
(108.721.115)

(2.414.363.396)
28.686.451
432.242.138

364%
14,21%
101,97%
-297,57%

229.773.864

910.410.946
291.240.161

377.180.772
(6 1.466.297)

141,43%
78,89%

6.745.217.650

4.621.278.335

2.123.939.315

145,96%

b. Thuyétminh:
Qua bin dng cOa cãc chi tiêu doanh thu - chi phi nêu trên d lam cho lçii nhu.n tri.râc thud cüa qu 2/2021 cao hon qu
2 nam 2020 là 2.439.653.790 dng, t l tang 141,9%. Lçii nhun sau thud qu' 2 nam 2021 cao hn qu 2 nam 2020 là
2.123.939.315 dng, t l tang 145,96%.
ãng 07 näm 2021
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