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THÔNG BAO KET QUA IUEM TOAN
Tid: CONG TY CO PHAN CAP NIJOC CHQ L(N

l7x. KInli gri: - Chü tjch I1DQT Cong ty C phn Cp rnrâc Chçi Lan
- Giárn dôc Cong ty C phan Cap nuâc Chq L
Thrc hin Quy& djnh s 1410/QD-KTNN ngày 09/10/2020 cUa Tng Kirn
toán nha nuâc v vic kiêm toán Báo cáo tài chinh, cac hoat dng lien quan den
quãn 1, sr diing von, tài san nhà nuâc nm 2019 cüa Tong Cong ty Cap nuâc Sai
Gôn —TNIHH MTV. T kiém toán 02 thuc Doàn Kiêm toán nhà nuâc t.i Tong
cong ty Cap nuâc Sài Gôn cüa Kiêm toán nhà nuOc khu virc IV dâ tiên hành kiêm
toan ti Côngty Co phk Cp nuâc Chq Lan (sau day gi tt là Cong ty) tir ngày
10/11/2019 dênngày 20/11/2020.
Can ci'i Báo cáo kiêm toán cüa Doàn Kim toán nhà rnthc dâ duçic phát hành
va kát qua kim toán cüa T kim toàn ti dcrn vi, Kim toán nhà nuâc khu vrc IV
thông báo kêt 1un va kiên nghj kim toán dôi vâi don vj nhu sau:
so

I. KET LUiN KIEM TOAN
Các dánh gia, nhn xét dä duqc th hin trong Biên bàn kim toán cüa T
kiém toán duçic k vâi don vj ngày 'O tháng 41 nàm 2020. Sau day là mt s kt
1un chU yêu sau:
1. Xác nhn v tInh trung thrc, hçp 13 cüa Báo cáo tài chInh
1.1. Ket qua kiem toan so hçu Bao cao tai chmh
(Chi tiêt tgi Phy lyc 05/HSKT-KThIN kern theo).
1.2. '' kin xác nhn v tInh trung thirc, hçp I) cüa Báo cáo tài chInh
Trách nhim cüa don v dtrçic kim toán: L.p và trInh bay trung thrc, hçp
l Báo cáo tài chfnh nàm 2019 cUa Cong ty Co phân Cap nuâc Chçi Lan theo khuôn
khô ye ip và trmnh bay Báo cáo tài chfnh phU hqp vâi Chuãn mirc kê toán Vit
Nam, Chê dO kê toán doanh nghip va cac quy djnh pháp 1 có lien quan; thirc hin
kim soát nôi bO ma don vi xác dinh là can thiêt dé dam bào cho vic l.p va trinh
bay Báo cáo tài chinh khôn có sai sot tr9ng yêu do gian ln hoc nhâm 1k.
Trách nhiêm cüa To kim toán: Dua ra kiên dc 1p ye Báo cáo tài chinh
näm 2019 cüa dcm vi d1ra trên kêt qua kiêm toán t.i dan vj.
Y kin cüa Doàn kim toán: Ngoi trr sir ánh huâng cüa các van dé gôm:
Phaxn vi, giói hn kim toán; các sai sot phát hin tai phii 1%ic kern theo Va CáC nOi
dung chira diêu chinh theo quy dinh, xét trén các khia cnh tr9ng yeu, Báo cáo tài
phàn ánh trung thirc và hqp l tInh hInh tài chInh t?i thñ
chinh cüa don vj 1p
diem 1p báo cao, phü hqp vói chuãn mrc kê toán, chê d kê toán ap diving và các
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quy djnh pháp 1" có lien quan trong vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh cüa don
vi ducyc kiém toán.
2. Kim toán vic tuân thu pháp iut, chinh sách, ch d tài chInh toán, quail 1 tài chInh, tài san cong
- Cui näm có thitc hin di chik cong nç, tuy nhiên chua dAy âü, Ci th&
Phài thu ng&n hn cUa khách hang, 1 di chi&i 56,15%; Nguôi mua trã tin trixâc
ngan h?n, 1.y Ic doi chieu 87,84 /0; Phai tra cho ngucn ban, ty lç doi chieu 95,84
Nhan ky quy ky cuçic, ty ic doi chieu 8 1,14%.
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- Chua hach toán dAy dü thu nh.p khac di vâi cac khoãn cong nq phai trà
nhung không phái trã, tiên dn bü di di H thng cp nuâc; chua hoan nhp các
khoàn chi phI sira chCta, gn clông ho nixâc, chi phi tái 1p mt duäng trIch thüa.
- Chixa tInh day dü mirc luong và cac khoãn bô sung hang tháng d dóng
BHXEI, BHYT, BHTN theo quy djnh tai Diêu 6, Quyet djnh 595/QD-BHXH ngày
14/4/2017 cüa Tong Giám dôc BHXH Vit Nam.
II. MEN NGEH
1.1. Kien ngh dieu chinh so ke toan, Bao cao tai chinh: Dieu chinh so ke
toán và Báo cáo tài chInh nm 2019 theo ' kin kt 1un cüa Kim toán nhà nuâc;
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1.2. Kin ng v xir 1 tài chInh: Np NSNN s thus Thu th.p doanh
nghip do KTNN xác djnh tang them là 875 .228.430 dông;
1.3. Kin ngh chn chinh cong tác quán 1', sCr dçmg tài chinh cOng, tài san
cOng:
(1) Thirc hin di chiu xác nhn d.y dü các khoàn no phãi thu, phâi trá vào
thai dim cu6i näm khi lap Báo cáo tài chInh.
(2) Xác djnh s BHXH, BHYT, BHTN phãi np theo dung quy djnh hin
hành và quyt toán vOi ci quan BUXH do chua tInh dAy dü mirc lucing va cac
khoãn b sung theo quy djnh tai Diu 6, Quyt cljnh 595/QD-BHXH ngày
14/4/2017 cüa Tng Giám dc BHXH Vit Nam.
D nghj Chü tjch Hi d&ig quãn tn và Giám Mc Cong ty C6 phn Cp nuâc
Chq LOn chi dao don vj thrc hin nghiêm tüc, kjp th?i các kiên nghj cüa Kim toán
nhà nuâc và báo cáo kêt qua thrc hin ye Tong cong ty Cap nithc Sal Gôn — TNHFI
MTV dé tong hcp báo cáo ye Kim toán nhà ni.râc klu rc IV theo dja chi 49
Pasteur, phi.rong Nguyen Thai Bmh, Qun 1, Thanh pho Ho Clii Minh trtrac ngay
30/6/2021. Trong Báo cáo kêt qua th%rc hin hen nghj hem toán can néu rô: Nhng
kiên ngh dã thirc hin; hen nghj dang thirc hin; kin ng chua thrc hin (v&i
nhitng kiên nghj dâ thtc hiên cn ghi r5 ten bang chzng, phôtô kern theo các ching
th, tài lieu,... dê chi'ng minh, thi kiên nghj dang thtc hin và kiên nghz chwa thtc
hinphái giái thIch rö lj do).

Thông báo nay gm 03 trang, tr trang 01 dn trang 03 và Phi 1%1c s 05 là b
phn không tách rM cüa Thông báo nay./.Ncrinhmn:
-Nhutrên;
- TMg cong ty Cp rnrâc Sãi Gón TN}{H
MTV;
- Vi Ch d và KSCLKT;
- KTNN Khu wc IV;
- Luu: DKT, VT.

KT. KIEM TOAN TRIRNG
J4 TOAN TRIRING

Phi luc s O1/HSKT-KTNN

HUONG DAN Gifi CHEF Cff(rNG Ti1 THUC H I N K1N NGII! KIEM
TOAN CUA KfEM TOAN NRA rOc
1. D& vói ki&i ngh tAng thu v thug, phI, thu khác và các khoãn chi sai,... np t.i
nhà nuâc nai don vj duçc kiêm
nhà nu6c: Các chrng tir np tiên vao kho
kho
toAn giao djch (giay n5p tiên, zy nhim chi, giáy n(5p trá kinh phi, lnh chuyên cá,...),
ngoài vic ghi rö ni dung kiên nghj hem toán, tiôn cii thà theo quy djnh, con phài
•J
glu ro NQp NSNN thtc hiçn theo kien ngh; cua KTNN men do ngan sach nam 2019
•
i
•1
X
tgz Bao cao kiem toan phat hanh theo Cong van so 521/KThrN-TH ngay 31 thang 12
nám 2020 cza Kiêrn toán nhà nzthc và theo Cong van
655/KTNN KVIV-TH ngày
31/12/2020 cüa Kiêm toán nhà nzthc khu vtc IVgz'ti kho bçc nhà nwác Thành phô HO
ChI Minh" dông thai dánh dâu vào ô KTNN tren giay np tiên vào NSNN. Dôi vài
trtthng hçip kiên nghj co' quan thuê xir pht, truy thu thuê dôi vâi các dan vi: Quyet
djnh xi'r pht, truy thu cüa Ca qu.an quãn 1 thuê ghi rO ni dung :xpht, truy thu theo
kiEn nghj cza KThTN niên dç5 ngán sách näm 2019 "; Gi.y np tiên vào Ngân sách nhà
nuâc ghi r: "Nç5p tiên thphzt, truy thu theo kiên nghj cia KTNN niên d3 ngdn sách
nám 2019".
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Phu lijc S6 O5IHSKT-KTNN
PHU LVC KET QUA KIEM TOAN BAO CÁO TAI CHiNH
CUA CONG TY CO PHAN CAP NTYOC CHq L(N
I. BANG CAN DOI KE TOAN T41 3 1/12/2019
•
TAI SAN
A
A. TAI SAN NGAN HN
I. Tin vl dc khoin trong dirong tin
1. TiM
2. CickhoantuongduongtiM
II. Cic khoin du tir tii chlnh ngn han
1. Du tu nAin gilt d&i ngiy dáo han
ifi. Các khoin phii thu ngln han
1. Phii thu ngn han khách hang
2. Tn truàc cho ngthi bin ngn han
4. Phiithungn han khác
5. Dir phông phii thu khó dôi
IV. Hang tn kho
1.HingtMkho
V. TM sin ngn han khic
1.Chiphftnafruâcngnhan
2.ThuGTGTduqckhutrü
B. TAI SAN DAI HAN
I. Cic khoin phil thu dii han
6.Phiithudiihankhic
II. TM sin c6 djnh
1. Tài sin c6 dinh hftu hinh
-Nguyêngiá
- Giátrjhao mon luiykl(*)
2. Tài sine6 djnh vô hinh
-Nguyen giO
- Giá In hao mOn luiy ki (*)
N. TM sin d& dang dli han
1. Chi phi xây drng co bàn d dang
N. Cic khoin du hr tài chlnh dãi han
5. Du tu nm gift d6n ngiy dáo han
VI. Tli sin dii han khic
1. Chi phi tn tnthc dii han
TONG CQNG TAI sAN
C. N1 PHAI TRA
I. Nq ngn han
1. Phii tn ngtrii bin ngn hn
2.NguiimuatthtiMtnràcngnhan
3. Thuévicickhoinphiinpnhirnró'c
4. Phii tn ngu?ii lao dng
5. Chi phi phii fri ngân han
6. Phaifrangnhan khic

Ma
.
B
100
110
111
112
120
123
130
131
132
136
137
140
141
150
151
152
200
210
216
220
221
222
223
227
228
229
240
241
250
260
261
270
300
310
311
312
313
314
315
319

So cuol. nim

Don vj tInh: Dtn
.
Chenh Içch
So kiem toan

3=2-1
2
1
142.349.937.835 142.349.937.835
64.195.166.006
64.195.166.006
20.145.979.406
20.145.979.406
44.049.186.600
44.049.186.600
17.538.692.295
17338.692.295
17.538.692.295
17.538.692.295
34.894.094.937
36.085.187.128
30.247.394.591
30.247.394.591
6.974.169.150
6.974.169.150
2.191.987.615
2.191.987.615
(3.328.364.228)
(3.328.364.228)
17.620.798.911
17.620.798.911
17.620.798.911
17.620.798.911
6.910.093.495
6.910.093.495
p.N'
3.688.895.892
3.688.895.892
Joc
3.221.197.603
3.221.197.603
'4 u
276.529.562.130 276.513.706.643
V
8.292.634
8.292.634
8.292.634
8.292.634
206.393.165.553 206.393.165.553
205.384.093.362 205.384.093.362
755.413.510.123 755.413.510.123
(550.029.416.761) (550.029.416.761)
1.009.072.191
1.009.072.191
6.273.444.666
6.273.444.666
(5.264.372.475)
(5.264.372.475)
(15.855.487)
6.167.635.291
6.183.490.778
6.167.635.291
(15.855.487)
6.183.490.778
8.330.000
8.330.000
8.330.000
8.330.000
63.936.283.165
63.936.283.165
63.936.283.165
63.936.283.165
(15.855.487)
418.879.499.965 418.863.644.478
(3.516.769.207)
198.520.414.182
202.037.183.389
154.484.937.488 150.968.168.281 (3.516.769.207)
(82.620.422)
91.304.142.779
91.386.763.201
8.970.627.662 (1.191.092.191)
10.161.719.853
875.228.430
14.425.267.719
13.550.039.289
10.305.303.223
10.305.303.223
(740.418.284)
9.971.429.682
10.711.847.966
5.852.225.839 (2.377.866.740)
8.230.092.579
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320
7. Vay va ncx thuê tài chinh ng&1 han
5.615.559.054
322
9. Qu khen thuông phic Iqi
4.523.612.323
330
II. N dài ban
47.552.245.901
7. Phái trâdài han khác
337
14.383.187.136
338
8. Vay va n thué tài chinh dài han
31.933.564.311
341
9. Thuthu nhp hoAn li phii trà
1.235.494.454
400
D. VON CHU St1 I{UU
216.842.316.576
410
I. Vn chü s?r hOu
216.842.316.576
411
1, V6n gop cüa chü s h0u
130.000.000.000
412
2. QOy du tu' phát trin
63.849.723.527
421
5. Lcii nhun sau thud chua phân ph6i
22.992.593.049
- LNST chu'a phân phi Ifly k cila cac närn
942.434.827
trucic
22.050.158.222
- LNSlchiraphân ph6i nàni nay
440
418.879.499.965
TONG CONG NGUON VON
* Nguyen nhân chênh 1ch
- Chi phi xãy diyng co' bàn d& dang giãm: Do hoàn nhp chi phi
trIch thfra chi phI sia chfa và gàn d6ng h6 niâc.
- Phãi trã ngirôi bàn ngãn han giãm: Kêt chuyn Thu nhp khác
các khoãn cong nq phãi trà nhung không phái trâ.
- Ngu'ôi mua trã tin tru*c ngán han giãm: Do kêt chuyn thu
nhp khac nhftng khoãn phài tra. khách hang ton dung nhiu nãm
nhtrng không xác djnh thrçyc dôi tucing theo Cong van dê nghi so
1612/CNCL-KTFC ngày 19/11/2020 cia Cong ty CP Cap ntrâc
Chq Lan.
- Thud và các khoãn phäi np nhà niróc tang: Theo kêt qua diêu
chinh tai Bang kêt qua kinh doanh.
- Chi phi phãi trã ngän han giàm: Do hoàn nhp chi phI trich
thira (trong dO: (i) Chi phi tái 1 rnt duing 570.512.174 dông; (ii)
Chi phi sia chita và gari dng ho nIràc 169.906.110 dng.
- Phãi trà ngn han khác giãm, do:
+ Két chuyn Thu nhp khác các khoãn k& chuyên thu nhp khác
nhüng khoãn phái trà khách hang tn dung nhiêu nam nhung
không xác cljnh thrcic dôi ttrçing trà 877.356.101 dong và các khoân
den bi di dñ H thông cap rnxâc 1.583.131.061 dOng (Khu QLGT
DO th so i - Dir an Xây drng rnth Câu Ba Horn).
- LNST chira phân phi näm nay tang: Theo k& qua diu chinh
tai Bang kêt qua kinh doanh

5.615.559.054
4.523.612.323
47.552.245.901
14.383.187.136
31.933.564.311
1.235.494.454
220.343.230.296
220.343.230.296
130.000.000.000
63.849.723.527
26.493.506.769

3.500.913.720

942.434.827
25.551.071.942
418.863.644.478
-15.855.487

3.500.913.720
(15.855.487)
dng

(82.620.422) dng

(1.191.092.191) c1ng

875.228.430 dng
(740.418.284) dong
(2.377.866.740) dong

(2.377.866.740) dng

3.500.913.720 dng

II. BAO CÁO KET QUA HOT DONG KINH DOANH NAM 2019
Dan vj tInh. Ddn,
S nAm nay

CHIt TLEU
A
I. Doanh thu ban hang và cung cp djch vu
2. Các khoân giárn trir doanh thu

B
01
02

S kim toán

2
1
1.067.925.326.526
1.067.925.326.526
835.327.561
835.327.561

Chênh 1ch
3=2-1
0
0
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3. Doanh thu thu.n tü ban hang và cung
cp djch vu (10 01 - 02)
4.Giav6nhãngbán
5. Lcii nhun gp v ban hang và cung cap
djchvi(201O-11)
6. Doanh thu hoat dng tài chInh
7.ChiphitàichInh
- Trongdó: ChiphIlãivay
9. Chi phI ban hang
10. Chi phi quin 1 doanh nghip
11. Lcri nhun thun tr hoat dng kinh
doanh (30=20+21+24-22-25-26)

10

1.067.089.998.965 1.067.089.998.965

0

11

972.801.343.889

972.801.343.889

0

20

94.288.655.076

94.288.655.076

0

21
22
23
25
26

4.764.373.547
2.827.285.938
2.82 7.285.938
20.761.677.458
43 .980.205.077

4.764.373.547
2.827.285.938
2.827.285.938
20.761.677.458
43 .980.205.077

0
0
0
0
0

30

31.483.860.150

31.483.860.150

0

12.Thunhpkhác

31

2.120.886.628

6.497.028.778

13. Chi phI khac
14. LçTi nhun khác (40 = 31 -32)
15. T6ng lçii nhun k toán truc5c thug
(60=30+40+41)
16. Clii phI thu 1NDN hin hành
17. Chi phI thud TNDN hoãn lai
18. Lçri nhun sau thud TNDN (60=50-5152)

32
40

3.315.239.239
(1.194.352.611)

3.315.239.239
3.181.789.539

4.376.142.150
0
4.376.142.150

50

30.289.507.539

34.665.649.689

4.376.142.150

51
52

9.816.701.328
(1.577.352.011)

10.691.929.758
(1.577.352.011)

875.228.430
0

60

22.050.158.222

25.551.071.942

3.500.913.720

* Nguyen nhân chênh 1ch
- Thu nh khác tang, do:
- Kêt chuyên các khoán cOng n phâi ã khách hang ton d9ng nhiêu
nam nhung không xác djnh duc dôi tung n theo Cong van dé
ngh so 1612/NCL-KTFC ngày 19/11/2020 cüa Cong ty CP Cap
nuäc Chci Lan.
- Kêt chuyên thu nhp khác chi phI trIch thra (trong do: Chi phi tái
1p mt dizing 570.512.174 dOng và Clii phi sra chiia và gan dOng
hOnirOc 154.050.623 dong).
- Kt chuyn Thu nh.p khác các khoãn dn bü di dOi H thng cp
nuOc 1.583.131.061 dông (Khu QLGT Do liii s6 1 - Dir an Xây
dirng rnOi Câu Ba Horn).
- Loi nhun k toán tnthc thu tang do kt qua kiém toán thay
di
- Chi phi thud TNDN hin hành tang do Loi nhun tInh thud
TNDN thay dii.
- Loi nhun sau thus TNDN tang do kt qua kiêm toán thay di.

4.376.142.150 dông
2.068.448.292 dng

724.562.797 dong

1.583.131.061 dng
4.376.142.150 dng
875.228.430 dng
3.500.913.720 d1ng
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III. THVC HIN NGHTA VJ V1I NGAN SACH DEN 31/12/2019
a. Thud và các khoãn phãi thu Nhà nithc: Không phát sinh
b. Thuê và các khoän phãi np Nba nithc:
Don v/ tInh: Dng
Chi tiêu
STT
I
Thud
Thu Thu thp doanhnghip
1
2
ThuThunhpcánhn
II Các khoãn phãi np khác
Phi bâo v môi tnrng
1
Tng cong (I + Ii)

S báo cáo
3.243.686.598
2.630.851.787
612.834.811
10.306.352.691
10.306.352.69 1
13.550.039.289

S kim toán
4.118.915.028
3.506.080.217
612.834.811
10.306.352.691
10.306.352.691
14.425.267.719

Chênh 1ch
875.228.430
875.228.430
875.228.430

* Nguyen nhân chênh lch:
Thuê TNDN tang do lçii nhun tInh thuê TNDN thay dôi (tai Php 1ic 02b/BBKT-DN):
875.228.430 dông

KIEM TOAN NHA rcrYOc

BIEN BAN KIEM TOAN
BAO CÁO TAI CH!NH, CAC HOT BONG LIEN QUAN BEN QUAN L,
S DVNG VON, TAI SAN NHA NUC NAM 2019 CUA
CONG TY CO PHAN CAP NUOC CHQ LON

MAU sO 01/BBKT-DN
(Ap dyng cho Ta Jdm toán Báo cáo tài chInh, các hogt d5ng lien quan dên
quán l, si dyng von, tài san nhà nu'O'c cia các doanh nghip)

N

Tp. Ho ChI Minh, Thang 12 nAm 2020
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Mu s O1/BBKT- DN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap - Tir do - Hanh phüc
BIEN BAN IUEM TOAN
TM CONG TY CO PHAN CAP NIOC CHç1 L(N
Thrc hin Quyt djnh s 1410/QD-KTNN ngày 09/10/2020 eüa Tang KMm toán
nhà nuâc v vic kim toán Báo cáo tài chInh, các hot dng lien quan den quân 1, s
dung van, tài san nhà nuôc nm 2019 cUa Tong cong ty Cap nuâc Sài Gôn —TNHH
MTV. To kim toán s 02 thuc Doàn Kiêm toán nhà rnrtc tai Tong cOng ty Cp nuâc
Sài Gôn (sau dày gpi tat là Tong cong ty Sawaco) ca Kim toán nhà rnràc khu c IV
cia tiôn hành kiêm toán Báo cáo tài chmnh, các hot dng lien quan dn quãn l, s dung
v6n, tài san nhà nuâc nAm 2019 cüa COng ty C phãn Cap ntrOc Chç Lón (sau day gi
tat là Cong ty) tr ngày 10/11/2019 den ngày 20/11/2020.
Horn nay, ngày30 thang nàm 2020 tai Cong ty C phn CAp nu6c Chçc Lan,
chUng tôi gôm:
A. Kim toán nhà ninrc khu vlic IV
1.Ong VO Vn Th9
Trtr&ng doàn, S6 hiu the KTVNN: B0275
2. Ba D Thj Nhung
T tnrong, S hiu th KTVNN: B0283
3. Ong Lê Quang Scm
Kim toán viên, S6 the KTVNN: C0696
4. Ba Lê Thj Thu Hng
Kim toán viên, S the KTVNN: C0722
5. Ong Nguyn TAn Tài
Chuyên viên
B. Di din Cong ty C phn CAp nithc Chq L
1.Ong Hu'nh TuAn Anh
Giám Dc;
2. Ba Vu ThI Nhtr Qu'nh
K than truâng.
Cng nhau thng nhAt 1p Biên bàn kim toán nhu sau:
1. Ni dung kim toán
- Kim toán tài san, ngun v6n, doanh thu, chi phi, các khoãn phái np ngân sáeh
nhà nuâc, chi phi ctâu tu thirc hin dir an.
- Kim toán vic quàn l, si drng dAt dai; vic ci cAu lai, sAp xp, di mài, thoái
von; giárn sat tài chInh, dánh gia hiu qua hoat dng và cong khai thông tin tài chInh.
- KMm toán vic chAp hành pháp 1u.t, chfnh sách, ch d quàn l tài chInh - k
toán, quãn 1 ctâu tix xây drng, mua sm tài san nhà nuàc.
2. Phm vi và giói hn kim toán
2.1. Pham vi kim toán
- Danh muc cac báo cáo di.rcic kMm toán; các dcn vi ducic di chMu; cac dii an
thirc hin chQn mâu kim toán - nêu có (t.i Phu liic s6 01/BBKT-DN);
- Th&i k' ducc kim toán: Niên d tài chinh 2019 và các thxi k' truOc sau có
lien quan;
- Dn vi duc kirn toán: Cong ty C phn CAp nuàc hq Lan.
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2.2. Giói han kim toán
T kim toán không chng kin vic kMm kê tài san, tin mt tn qu5, 4t tir, thành
phâm, hAng hoá, sAn phâm do dang ti th&i dim 3 1/12/2019; không thirc hin xác minh,
doi chiêu chimg tir Va hóa dcm dâu vAo don vjdâ kê khai khau trir và da hach toán trong
näm 2019; không to chCrc dôi chiêu, xác nhn tat cá các khoãn ncr phãi thu, phái trã; không
kiêm toán báo cáo liru chuyk tiên t; không kiêm toán so dir dâu k' cia Báo cáo tAi chinh,
chi thrc hin di chiêu so dir ngày 31/12/2018 chuyn sang ngày 01/01/2019; không kim
toAn chi tit von dâu tir thuc hin các dir An dâu tir XDCB. To kim toAn thirc hin kiêm
toAn theo phuo'ng pháp chQn mâu can c so 1iu trên Báo cáo tài chinh, sO kê toAn, hóa dun
va chrn t& ke toán do don vj xuât trinh ti thri diem kim toAn. Don vj phai chiu trách
nhim ye nguôn gôc, tInh chInh xác, trung thirc, khách quan cila thông tin, tAi 1iu dA cung
cap cho TO kiêm toAn. Riêng cong tác quAn 1, sü ding dat, TO Kiêm toAn không tien
hAnh do dac và quan sat thrc t din tIch các khu dat don vj dang duçc giao quAn 1 và
s dmg, chi ghi nhn thirc trng sO 1iu theo báo cáo cüa don vj.
3. Can cir kim toán
- Lut Kim toAn nhà nuOc, Lut Doanh nghip, Lust K toAn, Lust QuAn ly", sr
dung von nha nuOc dâu tu vào sAn xuat, kinh doanh tai doanh nghip và các vAn bàn
quy phrn pháp 1ut khác có lien quan;
- H thOng chun mirc kim toán, Quy trmnh kim toAn, Quy ch TO chüc và hoat
dng DoAn kiêm toAn cUa Kiêm toAn nhà nuOc;
- Biên bàn kim toAn duçc 1Qp trên co sO các bang churng kim toAn, biên bàn
xác nhn sO 1iu va tInh hInh kiêm toAn, Báo cáo tài chInh nAm 2019 cüa COng ty CO
phAn Cap nirOc Chç LOn d duc hem toAn bOi Cong ty TNHH Kiêm toAn và Tir vAn
Dat Vit ngày 26/3/2020 và các tài 1iu có lien quan.

PHAN THU NHAT
DANH GIA, xAC NHN IUEM TOAN
I. KIEM TOAN BAO CÁO TAI cmrm
1.
Kim toán sO lieu Báo cáo tài chinh
- Kim toAn BAng cAn d6i k toAn tai ngày 31/12/2019 (Chi tiOt Phii 1c
02a/BBKT-DN kern theo);
- Kim toAn Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh nAm 2019 (Chi tiO.t Phi 1ic
02b/BBKT-DN kern theo);
- KiOm toán th%rc hin nghTa vii vOi NSNN dn 31/12/2019 (Chi ti& Phi lic
02c/BBKT-DN kern theo);
2. Y kin xác nhân v tInh trung thc, hçrp 1 cüa Báo cáo tài chInh
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- Trách nhim cüa &m vj dirçc im toán: Lp và trinh bay trung thirc, hçip I
Báo cáo tâi chinh nm 2019 ci)a Cong ly CP Cap nu6c Chci L6n theo khuôn khô ye 1p vá
trith bay Báo cáo tái chinh phü hcxp vâi huân mrc k toán Vit Nam, Ch d kê toán
doanh nghip và các quy djnh pháp 1 có lion quan; thirc hin kim soát nOi bO ma dcni vj
xác dinh là can thi& dO dam báo cho vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh không có sai
sOt trQng yOu do gian 1n hoc nhám lan.
- Trách nhim cüa T kim toán: Dua ra kik dc 1p v Báo cáo tài chInh
di,ra trOn kt qua cuc kiOm toán. Chüng tôi d tiOn hành kiêm toán dra trên can c(r,
phm vi, ii hn (neu ti phan dâu cUa Biên ban kiOm toán), các hO sci tài 1iu do dun
vi cung cap, tuán thu các quy djnh vO dao durc nghO nghip, 1p kO hoch kiOm toán va
thirc hin cuc kim toán theo phirung pháp chuyOn mon can thiOt dira tren xét doán
cUa kMm toán viOn dO thu thp bang chCmg kim toán (ki&m tra, dôi chiêu, phOng
van...).
-' kin xác nhn v tinh trung thirc, h l cüa Báo cáo tài chmh: Theo '' kin
cüa To kiOm toán nhà nuâc, ngoi trir sir ânh hireing cüa các van dO gôm: Phm vi, giâi
h?n hOrn toán, các sai sOt phát hin ti cac phi liic kern theo và các ni dung chua diOu
chinh theo quy djnh. Xét trên các khIa c?nh trong yu, Báo cáo tài chInh cCia Cong ty
1p dA phan ánh trung thc và hçrp 1 tInh hinh tài chInh tai thai diOm l.p báo cáo, pht
hçrp v(M chuAn mirc kê toan, chê dO kê toán ap diving và quy djnh pháp 1ut cO liOn quan
den vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chInh.
II. KIEM TOAN CRAP RAN!! PHAP LU4T, ciifrai SACH, CHE DQ
TAI CHiN!!, KE TOAN vA QUAN Lt Si DVNG VON, TIEN vA TAI sAN
NRA NU'(IC
1. Dánh giá chung
- V quan 1 tài san: Côn ty M chCrc quãn 1 và theo dOi thu chi tin met, tin
gui ngán hang theo quy djnh, cuoi nam có thçc hin kiOm kO tiOn mat, cO dôi chiOu xác
nhn tiên gui ngãn hang; CO ban hành quy chO quàn 1 các khoàn nçi phãi thu, cOng nç
di.rcc m& so k toán chi tiét va tong hçrp theo döi theo tfrng d& tucng, cO to chüc dôi
chiOu xác nhn nçi, trIch
d phông phái thu khO dOi vào thi diOm cuôi näm; Quãn
l, theo dci, hach toán, kiem kO và trIch khau hao Tai san cö dinh theo quy djnh tai
Thông ti.r so 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/20 13 cüa BO Tài chInh;
- V quan 1 nçi phái trã: Nçi phãi trâ. duçc m& s k toán chi tMt theo dOi theo
dOi tlxcmg, cuôi näm cO doi chiêu xac nhn nç; tiOn vay duçic sü diing theo miic dIch
vay ghi nhn trong hçp dong; TrIch, chi qu khen thuông phüc 1ci, qu lucing và các
khoãn theo 1ixung theo quy djnh;
- V quàn 1 doanh thu, thu nhp, chi phi và phan pMi k& qua kinh doanh: Cong
ty cu bàn thirc hin theo Ch dO k toán, Chun mirc ke toán và các van bàn pháp lut
cO lien quan;
- V h.ch toán k toán và 1p Báo cáo tài chInh: Cong ty thçrc hin vic 1p, hach
toán, tp hqp, liru trt1 các loai chung tr k toán và 1p Báo cáo tài chfnh ccr bàn theo
quy djnh.
-Trong nAm 2019, Cong ty da thçc hin báo cao, cong khai thông tin tài chfnh
theo mâu biOu qu1 djnh tai Nghj djnh so 87/201 5/ND-CP ngày 06/10/2015 cüa ChInh
phü, Thông tix so 200/201 5/TT-BTC ngày 15/12/2015 cua BO Tài chInh; Nguai di

4
din vn da thc hin cac qui djnh t?i Quy ch hoat dng Nguôi di din theo üy quyn
di vol phãn von cCia Tong cOng ty Cap rnrOc Sài Gàn - TNHH MTV dâu tu vào doanh
nghip do T&ig cong ty ban hành theo Quyêt djnh 45/QD-TCT-HDTv ngày
20/02/20 19 vá1p Báo cáo giám sat tãi chInh dnh k' (hang qu và nm) theo các ni
dung hi.rOng dan tai Thông tu so 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 cüa B Tài chInh.
Nguài di din von nhà nuOc tai doanh nghip dA thirc hin hãn phôi Igi nhun và np
cO trc duc chia ye Tong cong ty Sawaco ttrcing trng phân von nhà nuOc.
- Danh giá vic thirc hin quy djnh v phông, ch6ng tham nhtng; Dánh giá trách
nhim ngrnii drng dâu ciia các don vj dtrçic kiôm toán dôi vOi các sai phm:
Theo báo cáo cüa Cong ty, cong tác phông, chOng tham nhung dâ thrc hin dày
dü theo quy djnh, cuOi nthn cO 1p báo cáo ye ni dung nay (Bao cáo so 389/BCCNCL-TCHC ngày 16/1/2020). Trong nàm 2019, chira phat hin các vi vic tham
nhUng ti Cong ty.
2. Nhfrng hn ch tn ti
2.1. Quân l tài chInh, k toán
COng ty con hch toán chua dcing ni dung, tInh cht nghip vi kinh t phát
sinh, chua kê khai dày dü nghia vi thuê vOl NSNN cOn phái diki chinh nhu dà nêu tai
các Phi,i liic BBKT.
2.2. Quân 1, si.'r ding v6n, tin, tài san nhà nuOc
- Vê quàn 1 tài san, ngun vn
Cuói näm có thrc hiên dM chiu cong ncr, tuy nhiên chua dy du, ciii th: Phái thu
ngn h?n cüa khách hang, t 1 dOi chik 56,15%; Ngithi mua trá tiên trirOc ngän h?n, t
lê dOi chMu 87,84%; Phâi trá cho ngui ban, t 1 dôi chieu 95,84%; Nhn k qu k
circe, t l dOi chiêu 8 1,14%.
- V quãn 1 doanh thu, thu nhp, chi phI
+ Qua kim toán dà diu ehinh tang thu nhp khác 4.376 triu dng, trong do:
Các khoãn cong ncr phai trã nhirng khOng phái trá 2.068 triu dông, hoãn nhp cc
khoãn chi phi trIch thta 725 triu dOng va các khoãn bOi thung di di H thOng cap
rnrOc 1.583 triu dOng (Chi tiêt tai Phii 1iic so 02b/BBKT-DN), dan den tang Lçi nhun
sau thuê 3.500 triu dOng.
+ V trIch, np các khoãn theo krcing: COng ty chua tInh dAy dU müc lrnmg va các
khoãn b sung hang tháng dê dong BF1XH, BHYT, BHTN theo quy djnh ti Dieu 6,
Quyet djnh 595/QD-BHXH ngày 14/4/20 17 cUa Tong Giám dOe BHXH Vit Nam.
- Vic thc hin nghia vi NSNN
Nhinchung, Cong ty thrc hin kê khai, nôp NSNN các loai thus GTGT, thu
TNDN, thuê TNcN, tiên thuê dat, PhI BVMT va các khoãn phãi np NSNN theo quy
djnh cüa Lut thuê và các quy dnh pháp lu.t v thuê có lien quan. Tuy nhiên, qua kiem
toán xác djnh li sO thuê Thu nhp doanh nghip phái np tang them là 875.228.430
dOng, do icri nhun tlnh thuê thay dOi (Chi tiêt tai Phi lic sO 02c/BBKT-DN).
3. V quãn 1, sfr dung dt
Cong ty ducrc Nhà nirOc giao quãn 1, sir diing Mt bng ti s6 97 Phm Hitu Chi
Quân 5, TP.HO ChI Minh (trz sO Cong ty).
Nhln chung, COng ty quân 1 si dzn mt bang nêu trên theo miic dIch thuê dat,
cO hiu qua, phic vi cho hoat dng san xuât kinh doanh. Theo báo cáo, Cong ty không

có tInh tr?ng tranh chp, Mn chim dt dai; không gop vn bAng quyn sir dvng
dat vào các cong ty lien doanh, lien ket; không có các khu dat dê trông, không có thu câu
sü diving.
III. KIEM TOAN TfNH KINH TE, HIU LC, HIU QUA TRONG
QUAN Li', SI DUNG VON, TIEN VA TA! SAN NHA NUOC
1. Hiu qua kinh doanh nàm 2019 cüa cong ty
Tng doanh thu ban hang và cung cAp djch vi,i näm 2019 là 1.067.925 triu dng,
bAng 105,05% so vii s thirc hin nãm 2018. Lçi nhun k toán trirâc thuê näm 2019 là
34.665 triu dông, bang 206,38% so vâi thirc hin näm 2018.
Dánli giá tIth kinh t, hiu qua trong quàn 1, scr ding tài san, vn nhà rnrâc cüa
Cong ty thông qua mt so chi tiêu tài chInh ccr bàn nhir sau:
- NhOm t suAt khà nàng sinh Ri (so vOi näm 2018)
+ T' suAt Igi nhun truâc thu&Doanh thu: 3,21%, tang 1,57%;
+ Tang lai nhuân trixâc thu/Vn chü s hthj: 15,73%, tang 7,76%;
+ Tng lqi thun triiàc thu&Ting tài san: 8,28%, tang 4,32%;
- Nhóm t suAt khã nàng thanh toãn (so vOi näm 2018)
+ H s nq (Tng nçi phãi tràJTng tài san): 0,47 IAn, giãm 0,03 lAn;
+ He s n phâi trà/V6n CSH: 0,90 Mn, giàm 0,10 lAn;
+ Khá näng thanh toán hin hAnh (Tng tài sam'Tóng nçi phãi trã): 2,11 lAn, tang
0,12 lan;
Các chi s trên cho thAy tai thai dim 31/12/2019, kha näng thanh toán nçi cüa
cong ty dirçie dam bào;
- H s bào toàn vn (H) = (Tng tài san - Ng phai trâ)/(Vn dAn tir cüa CSH +
Qu5 dâu ti.r phát triên) =1,14 lan.
Can cr quy djnh tai Diu 8 Thông tir s 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 cüa
Bô Tài chInh hiiOng dan giám sat tài chinh dôi vâi doanh nghip ma Nhà ni.râc nàm gi
trén 50% và quy djnh t?i Khoán 3, Diêu 22 Nghj djnh sO 91/2015/ND-CP ngày
13/10/2015 eüa ChInh phü, cho thay Cong ty hoat dng kinh doanh có hiu qua, bão
toàn và phát triên &rqc von Nhà nuâc dâu tir t?i doanh nghip.
.,
2.
Hiçu qua von dau tir cua Tong cong ty Cap nuoc Sat Gon TNHH
MTV ti Cong ty.
Trong näm 2019, thrc hin Nghj quyt s 05/NQ-DHDCDngay 19/4/2019 cüa
Dai hi dông cô dong thuang niên nãm 2019 ye vic thông qua két qua kinh doanh và
phân phôi igi nhun näm 2018. Cong ty dã thirc hin chi trà cô tirc cho cO dông vâi t'
l 8%/mnh giá cô phiêu trong dO cO Tong cong ty Sawaco.
PHAN TH1YHAI
Y MEN CUA DON VI DU'QC KIEM TOAN

Biên bàn nay lam can crd 1p Thông báo k& qua kim toán tai donvj và 1p
Báo cáo kiém toán cüa Doàn kiêm toán, biên bàn gôm 06 trang, th.rc dánh so tr trang
01 den trang 06 và &rqc 1p thành 04 bàn có giá trj pháp 1 nlnr nhau: KTNN gi 03
bàn; Cong ty Co phãn Cap ni.râc Chçc Lón giu 01 bàn.!.
CONG TY CO PHAN CAP NUC
CHQLN
ICE TOAN TR1RNG

Vu Thi Nhir Qu'nh

TO TRUcING TO KIEM TOAN

D Thi Nhung
So hiêu the KTVNN: B0283

TRU1NG DOAN KTNN

I

VoVanTho
So hiêu the KTVNN: 0275

Phy lyc s O1/BBKT-DN

DANH SACH DO'N VI DUC KIEM TOAN

Kim toán Báo cáo tài chInh, các hot dng lien quan dn quãn 1, sfr dyng vn, tài
san nhà nithc näm 2019 ti Cong ty CE phn Cp niróc ChQ Lón

Phii 1c O2aIBBKT-DN
BANG CANDO! KE TOAN TAI NGAY 31/12/2019
Dan vj tinh: Dn
TA! SAN
A
A. TA! SAN NGAN HAN
I. Tin và các khoãn tirolig dirmig tin
1. Tin
2. Cáo khoãn tucmg duong tin
II. Các khoãn du tw tài chinh ngan hOn
1. Du tu nám gill dn ngày dáo han
III. Cãc khoãn phãi thu ngn hOn
1. Phái thu ng.n hn khách hang
2. Tràtruórc cho nguii ban ngn hn
3. Phai thu v cho vay ngn hOn
4. Phãi thu ngn h khác
5. Dr phong phái thu khó dôi
6. T.1 san thiéu ch xir I
IV. Hang tn kho
1. Hang tn kho
V. TM san ngn hn khác
1. Chi phi trã tnr1c ng&n h
2. Thud GTGT duqc khAu trr
3. Thu vi các khoin phii thu nhi nuàc
B. TA! SAN DAI HAN
I. Các khoãn phit thu dii hOn
1.Phaithudaihnciakhachhing
4.Tri truó'c oho ngtr&i ban dii h
6. Phii thu dài h khác
9. Dr phong phil thu dii h khó dôi
IL TM san c djnh
1. Tii sine6 djnh htlu hinh
-Nguyen gia
- Giá trj hao mon lily ki (*)
2. TM sane6 djnh vô hinh
- Nguyen giá
- Giá trj hao mOn lIly IcE (*)
III. Bt dng sin du tir
1. Nguyen gia
2.GiatrjhaomônlflykE
IV. Tài sin do' dang dii hOn
1. Chi phi xây drng co bin do' dang
IV. Cac khoin du tir tii chlnh dii han
5. Du tu nm gill dn ngày dio h
VI. TM sin dii hOn kliic
1. Chi phi tn tnràc dài h
2. Tii sin thu thu nhip hoân Ii
TONG CONG TA! sAN

Ma S
B
100
110
111
112
120
123
130
131
132
135
136
137
139
140
141
150
151
152
153
200
210
211
214
216
219
220
221
222
223
227
228
229
230
231
232
240
241
250
260
261
262
270

S cu6i nam

S kim toán

Chênh léch
3=2-1

1
142.349.937.835
64.195.166.006
20.145.979.406
44.049.186.600
17.538.692.295
17.538.692.295
36.085.187.128
30.247.394.591
6.974.169.150

2
142.349.937.835
64.195.166.006
20.145.979.406
44.049.186.600
17.538.692.295
17.538.692.295
36.085.187.128
30.247.394.591
6.974.169.150

2.191.987.615
(3.328.364.228)

2.191.987.615
(3.328.364.228)

17.620.798.911
17.620.798.911
6.910.093.495
3.688.895.892
3.221.197.603

17.620.798.911
17.620.798.911
6.910.093.495
3.688.895.892
3.221.197.603

276.529.562.130
8.292.634

276.513.706.643
8.292.634

8.292.634

8.292.634

206.393.165.553
205.384.093.362
755.413.510.123
(550.029.416.761)
1.009.072.191
6.273.444.666
(5.264.372.475)
0

206.393.165.553
205.384.093.362
755.413.510.123
(550.029.416.761)
1.009.072.191
6.273.444.666
(5.264.372.475)
0

6.183.490.778
6.183.490.778
8.330.000
8.330.000
63.936.283.165
63.936.283.165

6.167.635.291
6.167.635.291
8.330.000
8.330.000
63.936.283.165
63.936.283.165

-15.855.487
-15.855.487

418.879.499.965

418.863.644.478

-15.855.487

NGUON VON
C. NI PHAJ TRA
I. Nq ngn han
I. Phài trâ ngu0i ban ngn han
2. NguOi mua trà tin truàc ngán han
3. Thud và các khoân phái nop nhà iuràc
4. Phãi trã nguOi lao dng
5. Chi phi phai trá ngân han
6. Doanh thu chua thrc hin ngn han
6. Phãi trá ngn han khác
7. Vay và nçi thuê tài chlnh ng.n han
8. D,r phong phài trã ngAn han
9. Qu5' khen thLrOng phOc lçii
II. Nq dài han
7. Phàitràdàihankhác
8. Vay Va n thus tài chinh dài han
9. Thud thu nhp hoan lai phai trã
u. VON CHU sO HUU
I. Vn chü sö h&u
I. Vn gop cOa chO sà hltu
2. Qüy dAu tu phat triM
3. QOy h trcy sp xp doanh nghip
4. QUy khác thuc vM chCi sâ hthi
5.Li nhun sau thuE chua phân ph6i

300
310
311
312
313
314
315
318
319
320
321
322
330
337
338
341
400
410
411
412
414
416
421

- LNST chua phan ph6i lily k cua các nam
trLràC
- LNST chua phAn phi näm nay
13. Lcii ich c6 dOng không kim soát

TONG CQNG NGUON VON

202.037.183.389
154.484.937.488
91.386.763.201
10.161.719.853
13.550.039.289
10.305.303.223
10.711.847.966

198.520.414.182
150.968.168.281
91.304.142.779
8.970.627.662
14.425.267.719
10.305.303.223
9.971.429.682

(3.516.769.207)
(3.516.769.207)
(82.620.422)
(1.191.092.191)
875.228.430

8.230.092.579
5.615.559.054

5.852.225.839

(2.377.866.740)

5.615.559.054

4.523.612.323
47.552.245.901
14.383.187.136
31.933.564.311
1.235.494.454
216.842.316.576
216.842.316.576
130.000.000.000
63.849.723.527

4.523.612.323
47.552.245.901
14.383.187.136
31.933.564.311
1.235.494.454
220.343.230.296
220.343.230.296
130.000.000.000
63.849.723.527

22.992.593.049

26.493.506.769

942.434.827

942.434.827.

22.050.158.222

25.551.071.942.

3.500.913.720

418.879.499.965

418.863.644.478

-15.855.487

(740.418.284)

0

3.500.913720

429

440

* Nguyen nhân chênh Ich
- Chi phi xây dyng c ban d& dang giam: Do hoàn nhp chi phi sira cha và
gM d6ng h6 n(rc trich thira.
- Phãi trã ngu*i ban ngM hOn giam: Két chuyên Thu nhap khác các khoãn
Cong ncr phái trá nhLrng khách hang không lam h sa d nghj thanh toán.
- Ngiroi mua trã tiM tru&c ngM hOn giãm: Do k& chuyM thu nhp khác
nhng khoãn phài trá khách hang tM dQng nhiEu näm nhung không xác dlnh
thrcrc d6i tuvng theo Cong vAn d nghj s6 1612/NCL-KTTC ngAy 19/11/2020
cUa Cong ty CP Cp nuàc Chç Lan.
- Thud vA các khoãn phAi np nhA nlr&c tang: Theo kt qua diu chinh tai
Bang kt qua kinh doanh.
- Chi phi phai trã ngn hOn giAm: Do hoàn nhp chi phi trich thiia (trong dO:
Chi phi tái 1p mat du&ng 570.5 12.174 dMg; Chi phi sCra chira và gân dMg h
n,c, cOng trinh 169.906.110 dong).
- Phãi trä ngn han khác giãm, do:
+ Két chuyén Thu nhp khAc cAc khoAn: PhAi trA khách hang thn d9ng nhiéu näm
nhi.rng khong xAc dnh duçrc d6i tucrng trã 794.735.679 4Mg; Den hO di dri H
thMg cAp ni.ràc 1.583.131.061 4Mg (Khu QLGT DO thi s6 1 - D an Xây di.ing
mOi CM BA Horn).

-15.855.487 4Mg
(82.620.422) 4Mg

(1.191.092.191) 4Mg

875.228.430 4Mg
(740.418.284) 4Mg
(2.377.866.740) 4Mg

0 4Mg

- LNST chira phãn phi näm nay tang: Theo kt qua diu chinh ti Bang k&
qua kinh doanh.

3,500,913,720 d6ng

NGUI LAP BIEU
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Phu luc 02b/BBKT-DN
BAO CÁO KET QUA KINH DOANH NAM 2019
— La 55

A

NHI
so
B

1.Doanhthubánhangvacungcpdjchyii

01

2. Cáckhoãngiamthrdoanhthu
3. Doanh thu thuân tir ban hang và cung
djch vi (10 = 01 - 02)
4. Giá von hang ban
5. Lçi thun gp v ban hang Va cung cap
djch vi (20 =10-11)
6. Doanh thu boat dng tài chlnh
7. Chi phi tài chinh
- Trong do: Chip/il Mi vay
9. CM phI ban hang
10. CM phi quán I doanh nghip
11. Lcii nhun thuk tir hot dOng kinh
doanh (30=20+21+24-22-25-26)
12. Thu nhp khác
13. CM phfkhác
14. Lcii nhun khác (40 = 31 -32)
15. TOng lçvi nhun kO toán tnxàc thu0
(60=30+40+41)
16. CM phi thuO TNDN hin hành
17. CM phi thuO TNDN hoAn
18. Lqi nhun sau thuO TNDN (60=50-5 152)

02

CIII TIEU

cap

lai

aLa. •S-tI1LS

So näm nay

So kiêm ton

Chênh Ich

1

2

3=2-1

1,067,925,326,526
835,327,561

1,067,925,326,526
835,327,561

0
0

11

1,067,089,998,965
972,801,343,889

1,067,089,998,965
972,801,343,889

0
0

20

94,288,655,076

21
22
23
25
26

4,764,373,547
2,827,285,938
2,827285,938
20,761,677,458
43,980,205,077

94,288,655,076
4,764,373,547
2,827,285,938
2,827,285,938
20,761,677,458
43,980,205,077

0
0
0
0
0
0

30

31,483,860,150

31,483,860,150

31
32
40

2,120,886,628
3,315,239,239
-1,194,352,611

6,497,028,778
3,315,239,239
3,181,789,539

50

30,289,507,539

34,665,649,689

4,376,142,150

51
52

9,816,701,328
(1,577,352,011)

10,691,929,758
(1,577,352,011)

875,228,430
0

60

22,050,158,222

25,551,071,942

3,500,913,720

10

* Nguyen nhân chênh 1ch
- Lqi nhun thuan tfr hot dung kinh doanh tang
- Thu nhp khác tang, do:
- KOt chuy0n các khoãn cong nq phai trã khách hang tOn dong nhiOu nAm
nhung không xác djnh dtrcxc d0i tlxci'ng nçi theo COng van dO nghj sO
1612/CNCL-KTTC ngay 19/11/2020 cüa Cong ty CP
nuàc Chcx Lón.

dOng
4,376,142,150 dOng
2,068,448,292 dng

Cap

- KOt chuyOn thu nhp khác chi phi trich thüa (trong dO: Chi phf tâi 1p mt
throng 570.512.174 dOug; Chi phi süa chCta và gân dOng hO nrac
154.050.623 dOng).

724,562,797 dOng

- KOt chuyOn Thu nhp khác các khoãn dOn bit di do'i H thOng cép rnxâc
1.583.131.061 dOng (Khu QLGT DO thj sO 1 - Dr an Xây di,mg mói Câu
BàHom).
- Lqi nhun kO toán tru*c thng

1,583,131,061 dOug

- Chi phi thu0 TNDN hin hitnh tang: Do I9i nhun tlnh thuO TNDN
thay thi.

875,228,430 dOng

- Li nhun sau thuO TNDN tang, do kt qua kiém toán thay dôi.

0
4,376,142,150

4,376,142,150 dOug

3,500,913,720 dOng

0
4,376,142,150

NGUI LAP BIEU
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Phu Iic 02e/BBKT-DN
THçC HIN NGHIA VEJ TRUE vài NGAN SACH NRA NU(IC
IMn ngày 31/12/2019
I. Thu và các khoãn phãi thu Nhà nu*c
STT
I
II

Chi tiêu

S báo cáo

Thu

vmi v tinh: fJông
Chênh Ich
0
0
-

S kim toán
0
-

Các khoãn phãi thu khác
Tong cong (1+11)

0

H. Thud và các khoãn phái np Nhà ntthc
STT
I

II
1

Chi tiêu
Thu6
Thu6 Thu nhp doanh nghiêp
Thu6ffiunhâpeánhan
Thue nha dat, tien thue dat
Các khoãn phái np khác
PhI báo v môi tnxông
T6ng cong (I + Ii)

56 báo cáo
3,243,686,598
2,630,851,787
612,834,811

S6 kim tom

Von v tinh: Dông
Chênh tech

4,118,915,028
3,506,080,217
612,834,811

875,228,430
875,228,430
-

0
0
10,306,352,691 10,306,352,691
10,306,352,691 10,306,352,691
13,550,039,289 14,425,267,719

* Nguyen nhân chênh 1ch
Thu TNDN tang do !çii nhuâji tinh thu TNDN thay d6i (ti Phi !iic
02b/BBKT-DN).

875,228,430

875,228,430 dng

NGtXO'I LAP BIEU
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