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- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giám dôc Cong ty; 
- Kê toán truâng Cong ty; 
- Liru: VT, TC-HC. 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b6 trên day là dung sir that và hoàn 
toàn chju trách nhim tnn1c pháp 1ut ye nOi dung các thông tin dä cong bO. 

* DInh kern: Thông báo s 660/TB-Ky IV ngày 3 1/12/2020 cUa Kim toán Nhà ni.râc 
Khu vrc IV. 
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Kinh  gui: 

TI CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

- Chll tjch IHDQT COng ty C ph.n Cp nithc Bn Thàith 
- Giám doe Cong ty C phân Cap nuâc Ben Thành 

THÔNG BAO KT QUA KIM TOAN 

/( j Th%rc hin Quyt djnh s6 1410/QD-KTNN ngày 09/10/2020 cüa Tng Kirn 
toán nhà nuâc ye vic kiêm toán Báo cáo tài chInh, các hott dng lien quan den 

VUdl(/ quan ly, su dung von, tai san nha nude näm 2019 cua Tong côngty Câpnuoc Sai 

A Gôn —TNHH MTV. To kiêm toán so 02 thuc Doàn Kiêm toán nba nrn9c tai  Tong 
/ k cOng ty Cp nurc Sài Gôn cüa Kiêm toán nhà nithc khu virc IV dã tiên hành kiêm 

toán ti Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành (sau day gi tat là Cong ty) ti ngày 
12/10/2020 dênngày 19/10/2020. 

Can eir Báo cáo kim toán cüa Doàn Kim toán nhà nuc dã dugc phát hành 
và kêt qua kiêm toán cüa To kiêm toán tai  dan vj, Kiêm toán nhà nuic khu virc IV 
thông báo kêt lun và kiên nghj kiêm toán dôi vâi dan vj nhu sau: 

I. KET LUi.N KIEM TOAN 

Các dánh giá, nhan xét dà dugc th hin trong Biên bàn kim toán cüa T 
kiêm toán duçic k vâi dan vj ngày24 tháng 14 näm 2020. Sau day là mtt s kt 
luân chü yêu sau: 

1. Xác nhn v tInh trung thrc, hçrp 1 cüa Báo cáo tài chmnh 

1.1. Kt qua kim toán s6 1iu Báo cáo tài chInh 

('Ciii tilt tgi Phy lyc 05/HSKT-KTI'IN kern theo). 

1.2. Y kin xác nhn v tInh trung thiyc, hçrp 1 ella Báo cáo tài chInh 

Trách nhim dlla don vl dirçic kim toán: Lp và trmnh bay trung thrc, hcip 
l Báo cáo tài chInh nàrn 2019 ella Cong ly Co phân Cap 11u9c Ben Thành theo 
khuôn khô ye 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh phll hcip vài Chuân mirc kê toán 
Vit Nam, Chê d kê toán doanh nghip và các quy dinh pháp 1 có lien quan; thirc 
hiên kiêm soát nôi bô ma dan vi xác djnh là can thiêt dê dam bão cho vic 1p va 

trinh bay Báo cáo tài chInh không có, sai sot tr9ng yêu do gian 1n hoc nhâm 1n. 

Trách nhim dlla To kim toán: Dua ra kin dc 1p v Báo cáo tài chInh 
näm 2019 dlla dan vj dra trên kêt qua kiêm toán ti dan vj. 

kin dlla Doàn kim toán: Ngoi trr si,r ánh hung ella các vn d gm: 
Phtm vi, giri han  kiêm toán; các sai sot phát hin tai  phii 1iic kern theo và các ni 
dung chua diêu chinh theo quy dnh, xét tren các khia canh  trng yêu, Báo cáo tài 
chinh ella dan vj 1p dã phãn ánh trung thirc và hcp l tinh hInh tài chInh tai  thai 
diem 1p báo cáo, phU hçp vai chuân mirc kê toán, chê d kê toán áp dung và cac 
quy djnh pháp l có lien quan trong vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh ella dan 
vj dugc kiem toán. 

C 



Noi nhan: 
- Nhu trth; 
- TCT Cap nuàc Sãi Gôn TNHH MTV; 
- Vu Chê d và KSCLKT; 
- KTNN Khu vxc IV; 
- Liru: DKT, VT. 
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2. Kim toán vic tuân thu pháp 1ut, chInh sách, ch d tài chInh - k 
toán, quãn I tài chInh, tài san cong 

- Cui nàm có thirc hin di chiu cong nçY, tuy nhiên chua dÀy dü, ci th: 
Phâi thu ngän hn khách hang thâp, t 1 dôi chiêu 3%; phài trã nguii ban ngän 
htn, ti 1 dôi chiêu 99%; không thirc hin dôi chiêu khoâri phài thu khác, phãi trã 
phái np khác và cáo khoãn nhn k9 qu5, k cugc ngän hin. 

- TrIch truâc chi phi cào boc mt dt.rông thuc chi phi dÀu tu phát trin tuyên 
ông; chi phi dâu tu mi ththng ông phi 250 mm hach  toán vào chi phi san xuât kinh 
doanh trong näm không dung quy djnh ti Diem 1 c, Diêu 4 Thông tu sO 
45/2013/TT-BTC ngày 25/4/20 13 cüa B Tài chInh; chua hoàn nhp các khotn chi 
phi trIch thra; chua kêt chuyên vào thu nh.p khác các khoàn ng phái trã nhung 
không phái trâ; chua 1o.i khOi chi phi duçc tri'r khi xác djnh thu nhp chju thuê 
TNDN khi mua Bàn quyên phân mêm Arcgic nhixng không lay hóa dan. 

II. MEN NGH! 

1.1. Kin nghj diu chinh s k toán, Báo cáo tài chInh: Diu chinh s k 
toán và Báo cáo tài chinh nàm 2019 theo kiên kêt luân cUa Kiêm toán nhà nuác; 

1.2. Kin ngh v xir 1 tài chInh: Np NSNN s thug Thu nh.p doanh 
nghip do KTNN xác dnh tang them là 1.042.342.874 dông; 

1.3. Kin ngh chÀn chinh cOng tác quail l, si'r diing tài chInh công, tài san 
công: Thuc hiên dOi chiêu xác nhn day dü cáo khon ng phãi thu, phãi trã vào thai 
diem cuôi näm khi lap Báo cáo tài chInh. 

D nghj Chü tjch Hi dng quail trj và Giám dc COng ly CP CAp nuâc Bn 
Thành chi do dan vj thirc hin nghiêm tüc, kip thai các kiên ngh cüa Kiêm toán 
nhà nuac và báo cáo kêt qua thirc hin ye Tong cOng ty Cap nuOc Sài GOn - TNHH 
MTV dê tOng hcp báo cáo Kiêm toári nhà nithc khu vrc IV theo da chi 49 Pasteur, 
phumg Nguyn Thai Blnh, Qun 1, Thành phô HO ChI Minh truâc ngày 
30/6/2021. Trong Báo cáo kêt qua thrc hin kiên nghj kiêm toán can nêu rO: NhUng 
kin nghj dã thirc hin; kin nghj dang thirc hin; kiên nghj chua thrc hin (vài 
nhui'ng kiên nghj dà thy'c hin can ghi rö ten bang ching, phótô kern theo các chimg 
tzr, tài lieu,... dê chi'mg minh; v6i kiên nghj dang thzrc hin và kiên nghj chita thzrc 
hiçn phái giâi thIch r6 lj do). 

Thông báo nay gm 02 trang, tr trang 01 dn trang 02 và Phii 1iic s 05 là b 
phn không tách rai cüa Thông báo nay.!4- 



Phi luc s O5IHSKT-KTNN 

PHV LVC  KET QUA KJEM TOAN BAO cAo TAI CH!NH 
CUA CONG TY CO PHAN CP NU'OC BEN THANH 

I. BANG CAN DOI KE TOAN TiI NGAY 31/12/2019 
Doi vj tInh: Dng 

TA! SAN S báo cáo S6 kim toán Chênh 1ch 

A B 1 2 3=2-1 

A. TA! SAN NGAN llN 100 84.951.049.750 84.951.049.750 - 
I. Tin và các khoãn tiro'ng thro'ng tin 110 55.113.034.325 55.113.034.325 
1. Tin 111 40.113.034.325 40.113.034.325 
2. Cáckhoantucingdixcingtin 112 15.000.000.000 15.000.000.000 
II. Các khoãn tlâu tir tãi chinh ngn hn 120 1.100.000.000 1.100.000.000 
1. Du tir nm gitt dn ngày dáo han 123 1.100.000.000 1.100.000.000 
Ill. Các khoãn phãi thu ngãn han 130 11.207.193.095 11.207.193.095 - 
1. Phàithungnhan khachhàng 131 10.979.750.555 10.979.750.555 
2. Tràtrirâc cho ngthi ban ngn han 132 1.740.240.377 1.740.240.377 
4. Phái thu ngn han  khác 136 976.035.275 976.035.275 
5. Dr phông phái thu kho dèi 137 (2.488.833.112) (2.488.833.112) 
IV.Hàngtnkho 140 8.221.151.790 8.221.151.790 
1.Hàngtnkho 141 8.221.151.790 8.221.151.790 
V. Tài san ngn han khác 150 9.309.670.540 9.309.670.540 - 
1. Chi phi trá tmcc ngn han 151 2.397.800.000 2.397.800.000 
2. Thus GTGT thrac khu tr1r 152 6.787.170.656 6.787.170.656 
3. Thuvàcác khoán phái thu nhànirâc 153 124.699.884 124.699.884 
B. TA! SAN PAl HJI.N 200 191.704.036.691 195.250.179.031 3.546.142.340 
I. Các khoán phái thu dài hn 210 386.897.346 386.897.346 
6. Phàithudài han  khác 216 1.544.866.43 1 1.544.866.43 1 
9. DrphOngpháithudaihankhodôi 219 (1.157.969.085) (1.157.969.085) 
IL. Tài san c dinh 220 142.653.728.3 13 145.572.867.618 2.9 19.139.305 
1,TàisáncdjnhhftuhInh 221 141.793.213.504 144.712.352.809 2.919.139.305 
- Nguyen giá 222 286.727.677.176 289.678.786.83 6 2.951.109.660 
- Giá tn hao mon luy ke (*) 223 (144.934.463.672) (144.966.434.027) (31.970.355) 
2.TàisáncdinhvôhInh 227 860.514.809 860.514.809 
- Nguyen giá 228 3.787.423.520 3.787.423.520 

GiátnjhaomOn luyke(*) 229 (2.926.908.711) (2.926.908.711) 
IV. Tài san d& dang dài hn 240 46.008.143.938 46.635.146.973 627.003.035 
1. Chi phi xây drng ca bàn dr dang 241 46.008.143.938 46.635.146.973 627.003.035 
VI. Tài san dài han khác 260 2.655.267.094 2.655.267.094 
3. Thit bj, vt ti.r, phi tüng thay th dài han  263 2.655.267.094 2.655.267.094 

TONG CONG TA! sAN 270 276.655.086.441 280.201.228.781 3.546.142.340 
C. NQ PHAI TRA 300 90.668.289.812 90.052.810.930 (615.478.882) 
I. N ugn hn 310 64.663.373.290 64.047.894.408 (615.478.882) 
1. Phaitrangiroibanngnhan 311 32.297.448.448 32.263.261.512 (34.186.936) 

2. Ngri mua trã tin tnràc ngn han 312 
2.376.957.530 1.338.075.586 (1.038.881.944) 

3. Thug và các khoán phài np nhà nuàc 313 4.378.494.826 5.420.837.700 1.042.342.874 
4. Phái tràngu?i lao dOng 314 9.469.470.017 9.469.470.017 
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5. Chi phi phâi trãngn han 315 7.352.183.806 6.769.557.876 (582.625.930) 
6. Phái trá ngn han  khác 319 764.826.014 762.699.068 (2.126.946) 
7. Vay vã nç'thuê tài chInh ngAn han 320 4.03 1.843.468 4.03 1.843.468 
9. Qukhen thu'óngphñc 1çi 322 3.992.149.181 3.992.149.181 
II. No' dãi han 330 26.004.916.522 26.004.916.522 
8. Vay và ng thuê tài chInh dài han 338 26.004.916.522 26.004.916.522 
D. VON CHU S HU 400 185.986.796.629 190.148.417.851 4.161.621.222 
I. Vn chü s& hfru 410 185.986.796.629 190.148.417.851 4.161.621.222 
1. Vn gop cia chü si htiu 411 93 .600.000.000 93.600.000.000 
2. Qily du tu pháttrin 412 52.041.291.485 52.041.291.485 
5. Lçii nhun sau thu chu'a phân phi 421 40.345.505.144 44.507.126.366 4.161.621.222 
- LNST chi.ra phân phi Iüy k cüa các näm 

truOc 7967620698 
7.967.620.698 

- LNST chua phân phi nãm nay 32.377.884.446 36.539.505.668 4.16 1.621.222 
TONG CONG NGUON VON 440 276.655.086.441 280.201.228.781 3.546.142.340 

* Nguyen nhân chênh 1ch 
- Nguyen giá TSCD hü'u hInh tang do tang TSCD t1r dir an sira chUa ông miic 2.95 1.109.660 
tuyên ông dumg Ho Hâo Hin (tir Trân Hung Dao  den VO Van Kit, Qi) dcm vj 
hach toán vào chi phi SXKD trong näm không dung quy djnh tai  Diem 1 c, Diêu 4 
Thông tu so 45/2013/'IT-BTC ngày 25/4/20 13 cüa B Tài chInE. 
- Giá trj hao mOn TSCD hiru hinh tang: do tang khâu hao du an sura chfta ông muic 3 1.970.355 
tuyên ông duOng Ho Hào H&n (t1r Trân Hung Dao  den VO Van Kit, Qi). 
- Xây dumg co bàn d dang tang do don vj hach  toán trIch truOc chi phi thuc dr 627.003.035 
an phát triên tuyên ông D200 Nguyen Thông vào chI phi SXKD trong näm khOng 
dñng quy djnh tai  Diem ic, Diêu 4 Thông tu sO 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 
ciia Bô Tài chInh. 
- Phài trã ngui ban ngän han  giãm do các khoãn cOng ng phãi trà nhung khOng 34.186.936 
phãi trã. 
- Ngui mua trá tin trixcc ngn han  giãm do kêt chuyn vào thu nhp khác dOi 1.038.881.944 
vi khoàn khách hang dã ung truc rthung qua nhiêu näm không phát sinh nghip 
vii mâi va không lien lac  duçc khách hang dê trã lai. 
- Phài trà ngän han  khãc giám do các khoãn cong n phài trã nhung không phài 2.126.946 
trã. 
- LNST chua phân phôi näm nay tang theo ket qua diêu chinh tai  Bang kêt qua 4.161.621.222 
kinh doanh. 

II. BAO CÁO KET QUA HOT BONG KINH DOANH NAM 2019 

Dan vi tInh: I) 

CII! TIEU Ma 
so So báo cáo S kim toán Chênh tech 

A B 1 2 3=2-1 
1. Doanhthu ban hang và cung cp djch vi 01 467.525.681.128 467.525.681.128 
2. Các khoán giám trr doanh thu 02 0 
3. Doanh thu thuntxbán hàngvacungcp 
dichvu(10=01-02) 10 467.525.681.128 467.525.681.128 



4. Giávnhàngban 11 318.335.220.546 317.708.217.511 (627.003.035) 

djchvi(2010-11) 
20 149.190.460.582 149.817.463.617 627.003.035 

6. Doanhthu hoat dngtài chinh 21 875.373.865 875.373.865 

7. Chi phi tài chinh 22 2.309.684.597 2.309.684.597 

.-Trongdó.Chiphulãivay 23 2.309.684.597 2.309.684.597 
8. Phdn lãi trong cong ty lien doanh, lien 
ket 

24 0 

9. Chi phi ban hang 25 66.498.994.413 63.579.855.108 (2.919.139.305) 

10. Chi phi quán 1 doanh nghip 26 3 8.296.989.342 3 8.296.989.342 

11. Lçi nhun thuAn ti'r hot dng kinh 
doanh (30=20+21+24-22-25-26) 30 42.960.166.095 46.506.308.435 3.546.142.340 

12.Thunhapkhac 31 248.767.087 1.906.588.843 1.657.821.756 
13. Chi phi khác 32 3.505.064.275 3.505.064.275 
14. Lai nhuân khác (40 = 31 - 32) 40 (3 .256.297.1 88) (1.598.475.432) 1.657.821.756 
15. Tng lçii nhun k toán tnràc thus 
(60=30+40+41) 

50 39.703.868.907 44.907.833.003 5.203.964.096 

16. ChiphithuTNDNhinhành 51 7.325.984.461 8.368.327.335 1.042.342.874 
17. Chi phi thus TNDN hoãn 'ai 52 
18. Lqi nhuân sauthu TNDN (60=50-5 1-
52) 

60 32.377.884.446 36.539.505.668 4.161.621.222 

* Nguyen nhân chênh 1ch 
- Giá vn hang ban giàm do dan vj hch toán trIch truâc chi phi thuc dir an phát 627.003.035 
triên tuyên ông D200 Nguyn Thông vào cM phi SXKD trong näm không dung 
quy dn.h ti Diem ic, Diêu 4 Thông tu so 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 cUa 
BO Tài chInh. 
-ChiphIbánhanggiãm,do: 2.919.139.305 
+ Tang TSCD tr dir  an süa chüa ông miic  tuyên ông duông Ho Hâo Hón (t1r Trân 2.951.109.660 
Hung Do den VO Van Kit, Qi) dcin vj hch toán vao chi phi SXKD trong närn 
không dung quy djnh tai  Diem ic, Diêu 4 Thông tu so 45/2013/TT-BTC ngày, 
25/4/20 13 cüa Bô Tài chInh. 
+ Tang khu hao dir  an sUa chüa ông miic  tuyên ông durng Ho Hão Hn (tr Trân (31 .9755) 
Hung Do den VO Van Kit, Qi), 

- Thu nhp khác thng, do: 

+ Kt chuyn vào thu nhp khác di vOi khoãn khách hang dã img truc nhung 
qua nhiêu nam không phát sinh nghip vit mâi và không lien 1c duçic khách hang 
dê trã lai. 
+ Các khoãn cOng nçi phãi trã nhung không phãi trã. 
+ Dan vj trIch thra chi phi phãi trã. 
- Thud TNDN tang theo kt qua tai  bang Thirc hin nghia vi vi NSNN 

1.657.821.76 

1.038.88i44 

7 
36.313.882 

5 82.625 .93 0 
1.042.342.874 
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III. THU'C HIEN NGHTA V11 vOi NGAN SACH DEN 31/12/2019 
a. Thu vã các khoãn phãi thu Nhà nu'ó'c 

Do72 vi tInh. Dn 

STT Chi tieu So bao cao 
Skim 

toan 
Chenh lech 

I Thu 124.699.884 124.699.884 - 

1 ThuThunhpcánhân 124.699.884 124.699.884 - 

II Các khoän phãi thu khác - - - 

Tng cong (I + II) 124.699.884 124.699.884 - 

b. Thu và các khoãn phãi np Nhà nir&c: 
Doii vj tInh: Dng 

STT Chi tiêu S báo cáo S kim toán Chênh léch 

I Thu 385.494.124 1.429.431.393 1.042.342.874 

1 Thu Thu nhp doanh nghip 385.494.124 1.429.431.393 1.042.342.874 

II Các khoãn phâi np khác 3.993.000.702 3.993.000.702 - 

I PhI bão v môi trithng 3.993.000.702 3.993.000.702 - 

Tang cong (I + II) 4.378.494.826 5.422.432.095 1.042.342.874 

* Nguyen nhân chênh Ich 

Thu TNDN tang do 1i nhun tInh thug TNDN thay di tai Phi lic 
O2biBBKT-DN) va diêu chinh giàm chi phi tInh time khoãn chi mua Bàn 
quyên phân mêm Arcgic nhung không có hóa dan. 

1.042.342.874 



3 Phii luc s O1IHSKT-KTNN 

BThNG DAN Gill CHEP CH1NG TU THT)C HIN MEN NGHI KI1M 
TOAN CUA M]M TOAN NHA NU'OC 

1. Di vâi kin nghj tang thu v& thu& phi, thu khác và các khoân chi sai,... np tai 
kho bc nhà nuàc: Các chCrng ttr np tiên vao kho bac  nhà nuâc nci dcm vj duqc kiêm 
toán giao dch (gidy n3p tiên, iy nhiêm chi, giáy nóp trá kinh phi, lçnh chuyên co,...), 
ngoài vic ghi rO nOi  dung kiên nghj kiêm toán, so tiên cil the theo quy dinh,  cOn phãi 
ghi rO "N5p NSNN thii'c hiçn theo kiên nghj cza KTIVN niên dç5 ngdn sách näm 2019 
tqi Báo cáo kiêm toán phát hành theo Cong van s 521/KTNN-TH ngày 31 tháng 12 
nàm 2020 cia Kiêm toán nhà nzthc và theo Cong van sO 655/KTI'TN KVIV-TH ngày 
31/12/2020 cia Kiêm toán nhà nithc khu vtc IVgi'ei kho bgc nhà nzthc Thành phô HO 
ChI Minh" dong th?ñ dánh dâu vào ô KTNN trên giy np tiên vào NSNN. f)ôi vài 
tnrng hçp kiên nghi. ca quan thuê xir phat, truy thu thuê dôi vâi các don vj: Quyêt 
dinh xr pht, truy thu cüa ci quan quân 1 thuê ghi rO nOi  dung "xüphczt, truy thu theo 
kiên nghj cia KTNN nien d5 ngOn sách nám 2019 "; Giây np tiên vào Ngân sách nhà 
nuâc ghi rO: "Nç5p tién xz phçzt, truy thu theo kiên nghj cia KTNN niên d5 ngOn sách 
nàm 2019". 
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