
CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc Ip — Tu do — Hnh phüc 

TONG CONG TY CAP NU'OC SAI GON 
TRACH NHIEM HUU HN MTV 
CTCP CAP NIIOC BEN THANH 

SO: 0157 /BC-KTTC 
V/v giái trinh loi nhuán chênh lch 

10% so vói cing lcj) nãm trzthc 
Tp.HCM, ngàyJ tháng 01 näm 2020 

KInh gill: - UY BAN CHNG KHOAN NHA NU'OC 

- sO GIAO DICH CHNG KHOAN HA NO!. 

Can ci1 Thông tu 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cUa B Tài chInh huâng dan 
ye vic cong bô thông tin trên thj truong chirng khoán; 

Cong ty C phn CAp nuâc Ben Thành giâi trinh v vic lçii nhun sau thu Thu 
nhp doanh nghip trén báo cáo tài chInh Qu 4 närn 2019 biên dng giárn han 10% so 
vâi cüng k' näm 2018 nhu sau: 

- Lci nhuãn sau thu Qu4 närn 2018 là: 7.751.601.057 dong 
- Loi nhuin sau thuê Qu2 4 nãrn 2019 là: (1.329.732.925) dOng 

STT Chitiêu Quy4nam2019 Qu4nam2018 
Chênh lêch so 

vó'icüngky 
nãm trjróc 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) 

I Doanh thu thun v ban hang 
vã cung cap djch vi 

120.931.786.752 119.491.053.260 1.440.733.492 

2 Giá vn hang ban 82.75 1.277.305 81.886.683.321 864.593.984 
3 Lyl nhun gp ye ban hang và 

cung cap dch vi 
38.180.509.447 37.604.369.939 576.139.508 

4 Doanhthu hoitdngtâichInh 427.721.685 43.392.359 384.329.326 
5 Chi phi tài chInh 

Trong 7ó: chi phI lãi vay 

610.154.688 

610.154.688 

325.263.262 

325.263.262 

284.891.426 

284.891.426 
6 Clii phI ban hang 23.594.675.131 15.689.326.447 7.905.348.684 

7 Clii phI quán 1,2 doanh nghip 12.562.703.950 12.171.407.465 391.296.485 

8 Loi nhun thuãn tu hot dng 
kinh doanh 

1.840.697.363 9.461.765.124 (7.621.067.761) 

9 Thu nhãp khác (3.403.822.723) 197.373.427 (3.601.196.150) 
10 Clii phI khác 5.231.458 101.963.147 (96.731.689) 
11 Loi nhuãn khác (3.409.054.181) 95.410.280 (3.504.464.461) 
12 TOng 19i nhun kê toán tnró'c 

thuê 
(1.568.356.818) 9.557.175.404 (11.125.532.222) 

13 Clii phI thug thu nhap doanh 

iighip hin hành 
(238.623.893) 1.805.574.347 (2.044.198.240) 

14 Lqi nhuãn sau thu thu nhâp 
doanh nghip 

(1.329.732.925) 7.751.601.057 (9.081.333.982) 
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Lçci nhun sau thug qu 4 näm 2019 giàm 9.081.333.982 dng so vâi qu 4 näm 
2018. Nguyen nhân chü yêu là: 

(1)  Doanh thu ban hang và cung cp djch vii tang 1.440.733.492 dng do: 
+ San 1uçng ni.rOc ban ra tang 3 16.583 rn3  
+ Don giá nuOc ban ra tang 255 dông/m3. 

(2)  Giá von hang ban tang 864.593.984 dông do: 
+ Don giá nuâc mua vào tang 212 dông/m3. 

(3)  Tr diem (1) và (2) trên, dn dn Li nhun gOp  v ban hang và cung cp 
djch vv tang 576.139.508 dông (= 1.440.733.492 — 864.593.984) 

(4)  Doanh thu hoat dng tài chInh tang 384.329.326 dng do Cong ty tn dung 
so tiên nhàn ri dê gcri có kS'  hn ti các Ngân hang thuong rni. 

(5)  Chi phi tài chinh tang 284.89 1.426 dng do khoán lãi vay phát sinh không 
dü diêu kin v6n hOa vào giá trj tãi san c6 djnh hinh thành tir ngun vn 
vay de dâu tu xây dirng co bàn chong that thoát nuâc 

(6)  Chi phi ban hang tang 7.905.348.684 dng thu yu là do tang chi phi scra 
chUa ông mic chông that thoát nithc các tuyên ông cap nuâc trên dja bàn 
Qi4n 1, Qun 3. 

(7)  Chi phi quãn 1 doanh nghip tang 391.296.485 dông tang chi phi dr phông 
nq phãi thu khó dOi. 

(8)  Tir các nguyen nhân trên, Lçii nhun tiir hot dng kinh doanh cüa Cong ty 
Qu 4 näm 2019 giãm 7.62 1.067.761 dông. 

(9)  Thu nhtp khác giàm 3.601.196.150 dng do hoàn trà 3.493.443.000 dng 
cho Ban Quán l ckthng sat Do thj theo yêu câu cüa Kiêm toán Nhà nuàc 
déi vâi dij an Xây drng tuyén thrng sat do thj so 2 Thành phô Ho Chi 
Minh, tuyên Ben Thành — Suôi Tiên. 

(10)  Chi phi khác giãm 96.73 1.689 dông do Qu 4 nam 2019, Cong ty không cO 
các hott dng thanh l cong ciii ding cit nhu Qu 4 näm 2018, nên không 
phát sinh các chi phi lien quan. 

(11)  Tr dim (9) và (10) dn dn Lçii nhun khác giãm 3.504.464.46 1 dng. 

(12)  Li nhun tr hoat dtng san xut kinh doanh giârn 7.621.067.761 dng, 1i 
(13)  nhun khác giàrn 3.504.464.461 dong, nên Tong lqi nhun kê toán truâc 
(14)  thuê giãm 11.125.532.222 dông. 

Ti'r do, dn dn Thuê Thu nhtp doanh nghip Qu 4 nam 2019 giárn 
2.044.198.240 dông. 

Trên day là nguyen nhân chinh lam ánh htthng tói két qua hoat dng kinh doanh Qu' 
4nam2019cüaCongty. 

Trân trQng. 

Noi nhân: 
- N/nt trên; 
- Luu: KTTC, VT 

effgayin ânh htk 
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