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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Qun 3, Thành phó HÔ ChI Minh, Viêt Nam 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH 
Tai ngây 31 tháng 03 näm 2020 

TAJ SAN 

A- TAJ SAN NGAN HAN 

Ma 
S 1  

100 

TM Tai ngãy 
31/03/2020 

Ti ngày 
01/01/2020 

94.792.326.947 84.951.049.750 

I. Tiên và các khoàn tu'ong du'o'ng tiên 110 5 65.060.890.999 55.113.034.325 

1. Tin 111 30.060.890.999 40.113.034.325 

2. Các khoàn tu'ng du'ng tin 112 35.000.000.000 15.000.000.000 

II. Du tu' tài chinh ngan hn 120 6 1.100.000.000 1.100.000.000 

3 Du tu' nm giu' dn ngày áo han 123 1.100.000.000 1.100.000.000 

III. Các khoãn phãi thu ngän han 130 15.124.190.436 11.207.193.095 

1. Phi thu ngn h?n  cüa khách hang 131 7 14.680.773.825 10.979.750.555 

2. Trà tru'àc cho ngu'o bàn ngn han 132 8 1.822.219.738 1.740.240.377 

6. Phàithu ngn han khác 136 9 1.110.029.985 976.035.275 

7. Du' phong phài thu ngn h?n  khO dôi 137 7 (2.488.833.112) (2.488.833.112) 

IV. Hang t6n kho 140 7.516.834.150 8.221.151.790 

1. Hãngtnkho 141 11 7.516.834.150 8.221.151.790 

V. Tài san ngãn han khác 150 5.990.411.362 9.309.670.540 

1. ChiphItràtru'O'cngnhan 151 12 1.659.800.000 2.397.800.000 

2. Thu4 GTGT u'c khu trü' 152 4.330.611.362 6.787.170.656 

3. Thu4 và các khoàn khác phài thu Nhà nu'àc 153 124.699.884 

B - TAI SAN DAI HAN 200 187.734.884.444 191 .704.036.691 

I. Các khoãn phái thu dài han 210 386.897.346 386.897.346 

6.  Phài thu dài han khàc 216 9 1.544.866.431 1.544.866.431 

7.  Du' phong phài thu dài han khô ôi 219 9 (1.157.969.085) (1.157.969.085) 

II. Tài san Co dinh 220 141 .967.842.015 142.653.728.313 

1. Tàisànc6dinhhO'uhInh 221 13 141.184.177.204 141.793.213.504 

- Nguyen già 222 292.241.767.428 286.727.677.176 

- Giá tr hao mon Iuy k4 223 (151.057.590.224) (144.934.463.672) 

3. Tài san c6 inh vô hInh 227 14 783.664.811 860.514.809 

- Nguyen giã 228 3.787.423.520 3.787.423.520 

- Giá trl hao mon lOy k 229 (3.003.758.709) (2.926.908.711) 

IV. Tài san do' dang dài han 240 42.724.877.989 46.008.143.938 

2. Chi phI xây dy'ng ca bàn do' dang 242 15 42.724.877.989 46.008.143.938 

VI. Tài san dài han khác 260 2.655.267.094 2.655.267.094 

3. Thit bi, vat tu', phu tüng thay the dài han 263 11 2.655.267.094 2.655.267.094 

TONG CONG TAI sAN 270 282.527.211.391 276.655.086.441 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Quãn 3, Thành phó H6 Chi Minh, Viêt Nam 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH 
Ti ngày 31 thang 03 nàm 2020 

NGUON VON 

C- NO'PHAJ IRA 

Ma 
s6 

300 

TM T?i ngày 
31/03/2020 

Ti ngày 
01/01/2019 

75.740.423.157 90.668.289.812 

I. No' ngàn hn 310 51.751.428.369 64.663.373.290 

1. Phitr ngu'o bàn ngn hn 311 16 26.427.597.664 32.297.448.448 

2. Ngu'o mua tr tin tru'àc ng6n h?n 312 17 2.766.369.505 2.376.957.530 

3. Thu va càc khon phi nop Nhà nâc 313 18 6.433.741.669 4.378.494.826 

4. Phi tr ngu&i lao ng 314 4.833.583.339 9.469.470.017 

5. Chi phi phi tr ngn hn 315 19 4.210.728.668 7.352.183.806 

9. Phi tr ngn h?n  khác 319 20 1.302.886.991 764.826.014 

10. Vay va n thuê tài chinh ngn h?n 320 21 5.039.804.335 4.031.843.468 

12 Qu9 khen thu'&ng, phUc li 322 22 736.716.198 3.992.149.181 

II. No' dài han 330 23.988.994.788 26.004.916.522 

8. Vay và n thuê tài chinh dài han 338 21 23.988.994.788 26.004.916.522 

D - VON CHU SO HU'U 400 206.786.788.234 185.986.796.629 

I. Von chü so' hü'u 410 206.786.788.234 185.986.796.629 

1. V6n gop cCia chO s& hCvu 411 23 93.600.000.000 93.600.000.000 

- 06 phiu phó thông có quyn biu quyt 41 la 93.600.000.000 93.600.000.000 

8. Qu9d6utu' phOttrin 418 52.041.291.485 52.041.291.485 

11. Lcyi nhuân sauthuchua phan ph61 421 61.145.496.749 40.345.505,144 

- LNST ch.va phOn ph61 lOy k dn cu6i kS'triiac  421a 40.345.505.144 7.967.620.698 

- LNST chu'a phàn ph61 k nay 421b 20.799.991.605 32.377.884.446 

TONG CONG NGUON VON 440 282.527.211.391 276.655.086.441 

  

4. CONGTY 
f? COPHAN - 0 

* CAP NUC * 
/( 

  

NGUYEN THANH PHUC 
Giám dôc 
TP. H6 ChI Minh, ngày 17 thàng 04 nàm 2020 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HU'U CU'O'NG 
Ngu'ô'i Ip biêu K toán tru'ô'ng 
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CONG TY CO PHAN CAP NLYO'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'oTlg 06, Qun 3, Thành ph H Chi Minh, Vit Nam 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH 
Ti ngày 31 tháng 03 nãm 2020 

CHI TIEU Ma 
s 

TM Qu I nàm 2020 Qu I nàm 2019 

1. Doanh thu bàn hang và cung cp dlch  vy 01 24 128.870.720.777 112.810.555.561 

2. Các khoàn giám trü' doanh thu 02 

3. Doanh thu thun ye ban hang và cung cap 

dich vu 
10 128.870.720.777 112.810.555.561 

4. Giá vn hang bàn 11 25 83.533.210.940 75.665.649.644 

5. Lç'i nhun gQp v bàn hang và cung cp 
dich vu 

20 45.337.509.837 37.144.905.917 

6. Doanhthuhotdngtaichinh 21 26 140.633.534 20.143.141 

7. Chi phitài chinh 22 27 527.914.562 561 .478.417 

Trong do: chi phI Iãi vay 23 527.914.562 561.478.417 

8. Chi phi ban hang 25 28 13.799.386.555 17.317.031.603 

9. Chi phi quàn Idoanh nghip 26 29 8.100.735.231 7.750.439.725 

10.Lo'i nhuân thuân tv hoat dng kinh doanh 30 23.050.107.023 11.536.099.313 

11.Thunhpkhác 31 30 60.994.760 48.009.330 

12.Chiphikhàc 32 - - 

13.Lo'i nhuân khác 40 60.994.760 48.009.330 

14.Tông Io'i nhuân k toán tru'O'cthu 50 23.111.101.783 11.584.108.643 

15. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 51 18 2.311.110.178 1.386.407.508 

16. Chi phi thu thu nhp doanh nghiep hoàn Ii 52 

17.Lo'i nhun sau thu thu nhp doanh nghip 60 20.799.991.605 10.197.701.135 

18. Lãi cc' bàn tréri c6 phieu 70 2.222 1.089 

19.Lãi suygiàmtrên c 2  phiêu 71 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HU'U CU'O'NG NGUYEN THANH PHUC 
Ngu'ô'i Ip biu Kê toàn tru'ô'ng Giám d6c 

TP. H Chi Minh, ngày 17 thang 04 nãm 2020 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Quân 3, Thành phó H6 Chi Minh, Viet  Nam 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T 
(Theo ph&ang pháp gian tip) 
Cho kS'  k toàn kt thUc ngày 31 thàng 03 nàm 2020  

CHI TIEU Ma TM 
sc 

I. LU'U CHUYEN TIEN TI) HO1T DQNG KINH DOANH 

1. Lo'i nhuân tru'&c thud I 

2. Diêu chinh cho các khoãn: 

Qu1 nàm 2020 Qu'1 nàm 2019 

23.111.101.783 11.584.108.643 

- Khu hao TSCD và BOSOT 2 6.199.976.550 5.490.118.682 

Càc khoàn du' phông, (hoàn nhap) 3 

(Lãi), 16 tü' hoat dOng u tu' 5 (140.633.534) (20.143. 141) 

Chiphilaivay 6 527.914.562 561.478.417 

3. Lçi nhun tU' hoat dong kinh doanh tru'&c thay 
doi v6n Iu'u dng 

8 29.698.359.361 17.615.562.601 

(Tàng)/giàm các khoàn phi thu 9 (1.908.084.984) (2.260.957.194) 

(Tàng)/giâm hang t6n kho 10 704.317.640 2.358.872.314 

Tang/(giàm) các khoàn ph trà (Khong k Iài vay 
phài trâ, thu thu nhâp doanh nghiep phi np) 

11 (11.103.662.019) (11.374.179. 128) 

(Tang)/giàm chi phi trà tru'àc 12 738.000.000 713.700.004 

Tin Iãi vay 5ä tr 14 (527.914.562) (561.478.417) 

Thu thu nhâp doanh nghiêp dã nôp 15 (385.494.124) (3.400.426.395) 

Tin thu khác tü' hoat dOng kinh doanh 16 16.120.000 30.000.000 

Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 17 (3.271.552.983) (2.206.668.310) 

Lu'u chuy6n tiên thun ti' hot dông kinh doanh 20 13.960.088.329 914.425.475 

II. LU'U CHUYEN TIEN THUAN TU' HOAT DONG DAU TU' 

1. Tin chi d mua sm, xây du'ng TSCD và các tài 
san dài han khác 

21 (3.153.965.967) (9.476.091.523) 

2. Tin thu tü' thanh l', nhu'o'ng bàn TSCD và các tài 
san dài han khàc 

22 

3. Tin chi cho vay, mua các cong cu no cOa o'n vi 
khàc 

23 

4. Tin thu h61 cho vay, bàn Ii càc Cong C n ctia 
n vi khàc 

24 

7. Tièn thu Iãi cho vay, c6 t('c và IQ'i nhun dUVC Chia 27 174.195.179 20. 143. 141 

Lu'u chuy6n ti6n thun tü' hoat dông dâu tu' 30 (2.979.770.788) (9.455.948.382) 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'o'ng 06, Quán 3, Thành phó HÔ Chi Minh, Vit Nam 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T 
(Theo phuung pháp gian tiép) 
Cho kS'  k toán kt thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2020 

III. LU'U CHUYEN TIEN THUAN TCr HOAT DONG TAJ CHINH 

3. Tin vay ngn h?n,  dài han nhân c5u'oc 33 6.483.080.727 

4 Tin trà nç goc vay 34 (1.007.960.867) (554.565.867) 

6. Co tU'c, o nhuân dã tr cho chü sá' hCi'u 36 (24.500.000) (2.900.000) 

Lu'u chuyn tin thun tO' hot th)ng tài chInh 40 (1.032.460.867) 5.925.614.860 

Lu'u chuy6n tiên thun trong kS 50 9.947.856.674 (2.615.908.047) 

lien và tu'o'ng du'o'ng tiên du k 60 55.113.034.325 39.038.292.874 

Anh hu'&ng ca thay dOi t' giá hOi doãi 61 

Tiên và tu'o'ng du'o'ng tiên cu6i k 70 65.060.890.999 36.422.384.827 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HU'U CU'cYNG NGUYEN THANH PHUC 
Ngu'ô'i Ip biêu K toán tru'&ng Giãm d6c 

TP. HO Chi Minh, ngày 17 thäng 04 näm 2020 
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CONG TY CO PHAN CAP NLI'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Qun 3, Thành ph6 H6 Chi Minh, ViOt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toän kt thUc ngày 31 thàng 03 nàm 2020 

Bàn thuyt minh nay là mt bO phn khOng th tách r&i u''c dQc cUng vO'i cac báo cáo tài chin/i dInh kern 

1. DC DIEM HO/TDQNG 

1.1. HInh thwc sô hU'u v6n 

Cong ty C phn Cp nu'&c Bn Thành ("Cong ty") là doanh nghip du''c có phn hOa to' 
doanh nghip Nhà nu'àc — Chi nhánh Cp nu'o'c Ben Thành, do'n v hach  toàn phu thuc cOa 
T6ng Cong ty Cap nu'àc Sal GOn - TNHH MTV theo Quyét dlnh  sO 6652/QD-UBND ngày 30 
thang 12 nàm 2005 cOa Uy ban Nhân dan thành phó Ho Chi Minh. COng ty hoat dQng theo 
Giày chO'ng nhn dàng k' doanh nghiep so 4103005880 dang k' ln du ngày 08 thàng 01 
nàm 2007, thea Giy chO'ng nhn dàng k' Cong ty c6 phn so 0304789925 (du'a'c dOl tO' sO 
4103005880) dàng k' thay dOl lan 3 ngày 08 thang 05 nàm 2012 do S& K hoach và Oâu tu' 
thành phO HO Chi Minh cap. 

VOn diu l cOa Cong ty tal  thO'i dim 31/03/2020 và 01/01/2020 là 93.600.000.000 VND tu'o'ng 
du'cYng vOi 9.360.000 cO phiêu vOi mênh gia 10.000 VND/cO phiêu. 

CO phiu cOa COng ty du'a'c chp nhân niêm y4t tai So' Giao dich ChO'ng khoãn Ha NOi vO'i ma 
chO'ng khoãn là BTWvà ngay giao djch du tiên là ngày 14 tharig 11 nàm 2017. 

Tru so' chinh cOa Cong ty du'çc dat tal 194 Pasteur, Phu'ng 06, Quân 3, Thành phO HO Chi 
Minh, Vit Nam. 

1.2. Linh vu'c kinh doanh 

Linh vcj'c kinh doanh cOa Cong ty là thu'o'ng mai,  dch  vu. 

1.3. Ngành ngh kinh doanh 

Thea giy chU'ng nhn däng k9 kinh doanh, ngành ngh kinh doanh cOa Cong ty là: 

- Qun 19, phàt tri4n h thOng cp nu'c, cung U'ng, kinh doanh nu'O'c sach  cho nhu cu tiêu 
dUng và san xut; 

- Tu' van xay du'ng các cong trinh cp nu'O'c, cong trmnh dan dçing - Cong nghip (trCi' thit k& 
khào sat, giam sat Cong trthh); 

- Xay du'ng  Cong trinh cap nu'àC.; 
- Tái 1p mt du'O'ng dOl vO'i Càc cOng trinh Chuyên nganh Cap flLFO'C và CáC cong trinh kháC; 
- Thiêt k xay dçi'ng Cong trinh cp, thoát nu'c; 
- Thiét kê xay du'ng  cOng trinh h tng k9 thut do th; 
- Lp dci' an, quân 9 dy' an Cong trinh cp, thoát nu'Oc và cOng trinh ha thng k9 thut do thj; 
- Giám sat thi cong xây du'ng  cOng trinh cap - thoàt nu'àc; 
- Khaosatdahinhxaydy'ngcongtrthh; 
- Bàn buOn thiêt bi và dung cu do lu'ng nganh cp nu'O'c; 

Bàn buOn vat lieu, thiM b 1p dt trong xày du'ng; 
- Kinh doanh bat dOng san; 
- Cho thuê xe Co dOng Ca'; 
- Cho thuê may mOc thit b xay dy'ng. 

Trong nàm, hot dng chinh cUa Cong ty là quân 19, phat trin h thOng cp nu'O'c, cung O'ng, 
kinh doanh nu'O'c sach  cho nhu thu tiêu dUng và san xut; Xây dy'ng cOng trinh Cp nu'&c; Tái 
1p mt du'ng dOi vài các cOng trinh chuyên nganh thp nu'O'c và CàC Cong trinh khàc. 

1.4. Chu ki san xuât kinh doanh thông thu'O'ng 

Chu k9 san xuM, kinh doanh thông thu'&ng cUa COng ty trong vOng 12 thang. 

1.5. Tuyên b6 ye khã nàng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chinh 

Các sO lieu trinh bay trong Baa cáo tài chmnh cho k9 k toán k&t thUc ngày 31 thang 03 nàm 
2020 so sành du'o'c vO'i sO lieu tu'o'ng U'ng cUa k9 tru'O'c. 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BN THANH 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Qun 3, Thành phó HO ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán kt thUc ngay 31 tháng 03 nàm 2020 

Bàn thuyext  minh nay là môt bO phan khOng th6 tách r&i du'c dQc cUng vO'i các báo cáo tàí chInh d7nh kern 

1.6. Nhân viên 

Tai ngày 31 thang 03 nàm 2020, tOng sO nhán vien cüa Cong ty là 234 ngu'&i. 

2. NAM TAI CHINH, DON V! lIEN T SIP DVNG TRONG KE TOAN 

2.1. Nám tài chInh 

Nàm tái chinh cüa Cong ty thic bt u ti' ngày 01 thang 01 vá kt thUc vào ngày 31 tháng 
12 hang nàm. 

2.2. Do'n v tin t sü' dyng trong k toán 

Do'n vi tin té duc sCr dung  trong k toàn là DOng Vit Nam (VND) do vic thu, chi chi yu 
du'o'c thy'c hin bng doi v tin t VND. 

3. CHUAN M(C VA CHE eQ KE lOAN AP DyNG 

3.1. Chuân my'c và ch do k toán âp dyng 

Báo cáo tài chinh du'cyc lap Va trinh bay phU hçp vO'i Ch d k toán doanh nghiep ban hánh 
theo Thông tu' sO 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014 và Thông tu' so 53/2016/TT-
BTC ngày 21 tháng 03 nàm 2016 cüa BO Tài ChInh Va Chun mgl'c kê toán Vit Nam. 

Cong ty áp dung  các chun mu'c k toàn, ch dO k toán doanh nghip Vit Nam du''c ban 
hành theo Thông tu' sO 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 và Thông tu' sO 
53/2016/TT-BTC ngày 21 thang 03 nàm 2016 cüa Bô Tái ChInh va các thông tu' khác hu'àng 
dan thçrc hiên chun mu'c k toán Viêt Nam cUa BO Tài ChInh trong viec lap và trinh bay báo 
cáo tái chInh. 

3.2. Tuyên bô v vic tuân thU Chun my'c k toán và Ch d kê toãn 

Ban Giám dOc Cong ty dam bào dã tuãn thu yeu cu cüa các chun mu'c  k4 toán, Ch do k 
toán doanh nghiep Viêt Nam du'p'c ban hánh theo Thông tu' 56 200/2014/TT-BTC, Thông tu' 
53/20161TT-BTC cOng nhu' các thông tu' hu'àng dn thu'c hin chun mu'c ké toán cOa BO Tái 
Chinh trong viêc lap Báo cáo tài chInh. 

4. CAC CHINH SACH KE TOAN CHU YEU 

4.1 Co' sà' Ip Báo cáo tài chinh 

Báo cáo tài chinh du'çc 1p trên c sâ k toán dOn tEch (trO' các thông tin lien quan dn các 
luOng tin). 

4.2 Tin va các khoãn tu'o'ng du'o'ng tiên 

Tin bao gOm tin mt, tin gO'i ngan hang khOng kS' h?n Va tin dang chuy4n. Các khoan 
tu'ong du'o'ng tin là các khoàn dâu tu'ngàn h?n  cô thO'i hn thu hOi khOng qua 3 tháng k tCr 
ngày du tu', cO khà nàng chuyn dOi dé dàng thành môt lu'cYng tiên xác dinh Va khOng cO rOi ro 
trong viec chuyn dOi thành tin tal thOi diem baa cáo. 

4.3 Các khoân dau tu' tài chInh 

Các khoân du tu' nm giu' aen ngày dáo hn 

Khoán du tu' du'Q'c phan lo?i là nem giO' den ngày dào hn khi Cong ty CO ' dnh va khà nàng 
glu' dn ngay dáo han. Các khoán du tu' nm giCi' den ngày dáo h?n  bao gOm: các khoàn tien 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BN THANH 
194 Pasteur, Phu'&ng 06, Qun 3, Thành phó H6 ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán két thUc ngày 31 thang 03 näm 2020 

Bàn thuyeAt  minh nay là môt bô phn khOng thea  tách r&i clu'cic doc cUng vOl các báo cáo tài chmnh dmnh kern 

gü'i ngàn hang CO kS'  hn và càc khaân cho vay nm giu' dn ngày dào han vOl myc dich thu läi 
hang k' và càc khoàn du tu' nm giG' den ngày dáo h?n  khàc. 

Càc khoàn déu tu' nm giG' den ngày däo han du'c ghi nhân ban déu theo già góc bao g6m 
giá mua và các chi phi lien quan den giao dich  mua các khaàn dâu tu'. Sau khi ghi nhân ban 
déu, cac khon dâu tu' nay du'c ghi nhn thea giã trj cO the thu hi. Thu nhap al tG'các khoàn 
déu tu' nm giG' dn ngày dáo hn sau ngày mua du'Q'c ghi nhn trên Baa cáo kêt qua hat 
dOng kinh doanh trén ca sO dii' thu. Lài du'Q'c hu'Ong tnu'O'c khi Cong ty nàm giG' du'o'c ghi giàm 
trU' vao giá gOc ti thOi diém mua. 

Khi cO các bang chCi'ng chc chn cho thy mOt  phn hoãc toàn bô khoan du tu' CO the khOng 
thu hôi du'oc và so ton that du'o xác dinh môt cách dang tin cy thi tOn that du'çc ghi nhän 
vào chi phi tài chinh trong kS'  và giam trU' tnu'c tiép già tn du tu'. 

Khi thanh l' môt khoân du tu', phn chênh léch giG'a gia tr thanh l' thun và giá tn ghi sO 
du'c hach taán vàa thu nhap hoäc chi phi. 

4.4 Các khoãn phài thu 

Các khoàn nç phai thu duc phân ành thea gia gOc trG' di di,i' phOng phai thu khO dOi. 

Viêc phàn loal các khoàn phâi thu là phài thu khách hang va phai thu khàc du'çc thu'c hin thea 
nguyen tc sau: 

- Phài thu cGa khách hang phàn ành cac khaân phài thu mang tinh cht thu'ng mi phát 
sinh tO' giaa djch CO tinh cht mua — bàn giG'a Cong ty và ngu'o mua là da'n v dc 1p vOl 
Cong ty. 

- Phài thu khác phàn ãnh cac khaân phài thu khOng CO tinh thu'a'ng mi, khOng lien quan 
den giaa dch mua — bàn. 

Du' phông n phái thu khO dOi the hien  phn gia trj dii' kin b tOn tht da cac khaân phài thu 
khOng du'çc khách hang thanh taán phat sinh dOi vOl sO du' các khaàn phài thu ti th&i diem 
lap Bang can dOi kê taán. Viêc trIch lap haàc haàn nhap khaàn du' phOng na phâi thu khO dôi 
du'çc ghi nhân vaa chi phi quân l' daanh nghiep trén baa cáo két qua haat dông kinh daanh. 

4.5 Hang ton kho 

Hang tOn kha du'cyc ghi nhân thea gia thp hn giO'a gia gOc và giá tn thun cO the thy'c hiên 
du'c. 

Giá gOc hang tOn kha baa gOm chi phi mua và các chi phi lien quan tnu'c tiép khác phát sinh dé 
CO du'a'c hang tOn kha 0 dla  diem và trang thai hin tai. 

Giá tr thun CO the thy'c hien  du'o'c là giá bàn u'&c tinh cOa hang tOn kha trang kS'  san xut, 
kinh daanh binh thu'O'ng trU' chi phi u'O'c tinh dé haàn thành san phém và chi phi u'Oc tinh can 
thiét cha vic tiêu thy chOng. 

Giá trj hang tOn kha du'c tinh thea phu'o'ng pháp blnh quàn gia quyèn và du'Q'c hch taán thea 
phu'cYng phap ke khai thu'og xuyên. 

Du' phong giàm giá hang tOn kha du'çc ghi nhân khi giá gOc IOn hai giá trl thun CO the thu'c 
hiên du'o'c. 

Dy' phong cha hang tOn khadu'c trich 1p cho phn giá t dy' kin bj tOn tht do giàm giá vt 
tu', thành phém, hang hOa tOn kha thuc quyén sO hG'u cOa Cong ty CO the xày ra (giâm già, 
kern phem cht, 16i thO'i, ...) dy'a trên beng chO'ng hp l' ye sy' giàm giá trj vàa thO diem cuOi 
nàrn tài chinh. Các khaàn tang hac giàm dy' phOng nay du'Q'c ghi nhn vàa già vOn hang bàn 
trên baa cáo két qua hat dng kinh doanh. 
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4.6 Chi phi trã tru'&c 

Chi phi trá tru'O'c bao góm các chi phi trà tru'Oc ngn han hoàc chi phi trà tru'àc dài han trOn 
bang can dói k toàn và du'o'c phan b6 trong khoàng thO'i gian tra tru'c cOa chi phi tu'ng U'ng 
vài các lo ich kinh tê du'cyc tao ra ti' các chi phi nay. 

Chi phi tra tru'O'c cOa Cong ty bao góm các chi phi sau: 

Cong cy, dung cy 

Các cong cy, dung cy dã du'a váo sO' dung du'c phan bó váo chi phi theo phu'ng phàp 
du'O'ng thng vO thO'i gian phan bó khOng qua 3 nàm. 

4.7 Tài san c6 dinh hU'u hInh 

Tài san c6 dlnh hO'u hlnh du'Q'c th hin theo nguyen giá trU' hao mOn lOy ké. 

Nguyen giá tài san c6 dnh hO'u hinh bao góm toàn bO các chi phi ma Cong ty phai bó ra d CO 
du'o tài san cô dlnh  tinh dn th&i di4m du'a tài san dO vao trng thai sn sang sO' dyng. Các 
chi phi phat sinh sau ghi nhn ban dâu chi du'c ghi tang nguyen giá tái san cô dlnh  nêu càc 
chi phi nay chàc chàn lam tang ki ich kinh tê trong tu'og lai do sO' dung tái san dO. Các chi 
phi phat sinh khOng thóa man diêu kiên trên duc ghi nhân là chi phi san xuât, kinh doanh 
trong nàm. 

Khi bàn hay thanh l' tài san, nguyen giá vá giá trj hao mOn lOy k cOa tài san du'o xOa so 
trong bào cáo tài chinh va bt ks'  các khoân lài 16 nào phát sinh do vic thanh I dêu &c hch 
toán vào bào cáo kt qua hot dQng kinh doanh. 

Khu hao tái san có dnh hO'u hinh du'c tinh theo phu'cng pháp khu hao du'&ng thng theo 
tho gian hO'u ich u'Oc tinh cOa các tai san nhu' sau: 

SO nàm 
Nhà cO'a, vat kién trOc 05 — 25 
May mOc, thit bl 05 — 06 
Phu'ong tiên van tai, truyn dn 06— 10 
Thièt bj, dung cu quan l' 05 

4.8 Tài san c dinh vô hlnh 

Tài san c6 dinh vO hlnh dc th hin theo nguyen giá trCi' di già tn hao mon lOy k. 

Nguyen giá tài san cO dlnh vo hinh bao gOm toán bO cac chi phi ma Cong ty phai bô ra d CO 
du'o'c tài san có dinh tinh den thO'i diem du'a tài san do vào trang thai san sang dung. Chi 
phi lien quan den tài san cô dlnh  vo hinh phàt sinh sau khi ghi nhn ban dâu du'c ghi nhn là 
chi phi san xuât, kinh doanh trong kS'  trU' khi càc chi phi nay gan lien vài mOt tài 5âfl CO dlnh vO 
hinh cy th4 Va lam tang lç ich kinh té tO' các tài san nay. 

Khi tài san CO dinh vO hlnh du''c bàn hay thanh lv', nguyen già va già tn hao mOn lOy ké duvc 
xOa sO vá lài, 16 phat sinh do thanh l' dc ghi nhn váo thu nhp hay chi phi trong nàm. 

Tài san c6 dnh vO hinh cOa Cong ty bao gOm: 

Phn mm may tInh 

Giá mua cOa phn mm may tinh ma khong phai Ia mt bO phn gn kt vO'i phn cU'ng cô lien 
quan thl diic vOn hOa. Nguyen già cOa phn mm may tinh là toàn b chi phi ma Cong ty dã 
chi ra tinh den th&i di4m du'a phn mm vao sO' dung. Phen mm may tinh duc khu hao 
theo phiicng phàp du'Ong thng trong vOng 5 näm. 
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4.9 Các khoãn no' phãi trà và chi phi phài trã 

Các khoãn nç phâi tr và chi phi phi trà du'cc ghi nhn cho s6 tin phi trà trong tu'ng lai lien 
quan den hang hOa va djch vçi dà nhãn du'c. Chi phi phâi trà du'c ghi nhân dy'a trén các u'Oc 
tInh hcp l' ye so tiên phi tr. 

Viêc phan loi càc khoân phài trâ là phâi trà ngu'Oi bàn, chi phi phài tr và phài tr khác dic 
thu'c hin thea nguyen tc sau: 

Phài trà ngu'o bàn phàn ánh cac khoàn phài trà mang tinh cht thu'ng mi phàt sinh tü' 
giao djch mua hang hOa, dich vu, tài san và ngu'O'i bàn là do'n v dOc  1p vO'i Cong ty. 
Chi phi phai tra phân ánh càc khoan phâi tra cho hang hOa, djch vt,j dã nhàn duvc tü' ngu'O'i 
bàn hoc dã cung cp cha ngu'&i mua nhu'ng chu'a chi trá do chu'a cO hOa dcn hoäc chu'a 
dü hO so', tài lieu ke toàn và càc khoân phâi trâ cho ngu'O lao dOng ye tiên lu'o'ng nghT 
phép, các khoan chi phi san xut, kinh doanh phâi trich tru'O'c. 
Phai tra khác phan ánh càc khoân phâi trà khOng cO tinh thu'ang mai, khOng lien quan d4n 
giao dich mua, bàn, cung cp hang hOa dch vu. 

4.10 Các khoãn trich theo Iu'o'ng 

Baa him xà hOi du'o'c trich trén tin lu'o'ng thea ho'p dOng lao dong vàa chi phi là 17,5% và trU' 
lu'ang can b cong nhàn viên là 8%. 

Baa him y t duc trich trên lu'o'ng vào chi phi là 3% và trü' vào lu'o'ng can bO cong nhãn viên 
là 1,5%. 

Bâo him tht nghiêp du'c trich trên lu'o'ng vào chi phi là 1% va trU' vào lu'o'ng can b Cong 
nhàn viên là 1%. 

Kinh phi Cong doàn du'c trich trên lu'o'ng vào chi phi là 2%. 

4.11 V1 n chü so' hU'u 

V6n gop cUa chL só'hU'u 

VOn gOp cOa chO s& hO'u du'o'c ghi nhán thea sO vOn thçi'c t da gOp cOa các CO dOng. 

Thãng du' v6n cô phn 

Thang du' vOn có phn du'ç'c ghi nhn theo sO chênh léch giO'a gia phàt hành và mnh già CO 
phiu khi phat hành ln dâu, phàt hành bO sung, chênh léch giCra gia tài phat hành và già tn sO 
sàch cüa cO phiêu qu9 va cau phân vOn ca trài phiêu chuyn dOi khi dáo h?n.  Chi phi trci'c tiep 
lien quan dn viêc phat hành bO sung cO phiu va tài phat hành cO phiêu qu9 du'ç'c ghi giam 
thàng du' vOn có phn. 

4.12 Phân ph61 Iç'i nhun 

Lo'i nhuân sau thu thu nhãp doanh nghiep duc phàn phOi cho cac CO dOng sau khi dà trich 
lap càc qu9 thea iêu lë cüa Cong ty Me cOng nhu' cac quy dnh cOa phap lut và dà du'Q'c i 
hOi dong cO dOng phe duyt. 

Viêc phàn phOi lo nhun cho càc cO dOng du'p'c can nh& dOn cäc khoãn muc phi tiOn té nm 
trong 19'i nhuan  sau thuO chu'a phan phói cO the ành hu'&ng én luOng tiOn và khâ nang chi tra 
CO ti'c nhu' läi do dành giá l?i  tài san mang di gop vOn, lâi do dành già lai càc khoãn mçic tiOn 
t, càc cOng cv tài chInh và cãc khoàn muc  phi tiOn t khàc. 

CO t0'c du'çc ghi nhn là no' phài trà khi du'c Di hi dOng cO dOng phe duyt. 
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4.13 Lãi co' bàn trên c6 phiêu 

Lãi c ban trên m61 có phiu duc tinh bng càch chia li nhuân sau thu phän bó cho có 
dông s& hO'u Co phiêu phO thông ca Cong ty cho sO Iu'ng blnh quân gia quyên cüa so cO 
phiêu phO thông dang Iu'u hành trong ks'. 

4.14 Doanhthu 

Doanh thu bàn hang 

Doanh thu bàn hang du''c ghi nhn khi dOng thô'i thóa man tt cà nàm (5) diu kiin  sau: 

(a) COng ty da chuyn giao phn Ian rüi ro va I'i ich gn lien v&i quyèn s& hO'u san phm 
hoc hang hôa cho ngu'o'i mua; 

(b) COng ty khOng cOn nm giCi' quyen quân I hang hOa nhu' ngi s& hG'u hang hOa hoc 
quyên kiem soàt hang hOa; 

(c) Doanh thu du'c xàc dinh  tu'o'ng dói ch& chn; 
(d) COng ty dã thu du''c hoc sê thu du'o'c li Ich kinh t tO' giao dich  bàn hang; va 
(e) Xàc dnh du''c chi phi lien quan dn giao dlch  bàn hang. 

Doanh thu cung cp djch vi 

Doanh thu cOa giao dich  cung cp dch vu du'c ghi nhn khi kt qua ci1a giao dich do duvc 
xàc dinh mt càch däng tin cay. Tru'O'ng hp dch vi,i du'Q'c thy'c hin trong nhiêu k' thi doanh 
thu du'Q'c ghi nhn trong kS'  du''c can cU' vào kt qua phen cOng vic da hoàn thanh vào ngày 
kt thüc kS'  k toán. K4t qua cOa giao dich cung cp dlch  vçi du'c xàc dlnh  khi thóa man tt cà 
cäc diu kiên sau: 
- Doanh thu du'oc xac dnh tu'cng dOi ch& chn. 
- Co khâ nang thu du'cyc Içi Ich kinh t tO' giao dch cung cp dich vi dO. 
- Xàc djnh duvc phen cOng viêc da hoan thành vao ngãy ktthOc kS'  ketoan. 
- Xàc dlnh  du'çc chi phi phát sinh cho giao dich va chi phi d hoàn thänh giao dich cung cp 

dich vu dO. 

Tiên Iãi 

Tien Iäi dLrcYC ghi nhân trên c s& dOn tIch, du'cc xàc dinh trên sO du' càc tal khoàn tien gO'i và 
Iäi suât thu'c t tO'ng kS'. 

4.15 Chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gOm lãi tien vay và càc chi phi khàc phàt sinh lien quan trçi'c tip dn khoân 
vay. Chi phi di vay du'c ghi nhãn vào chi phi tai chinh trong nàm trU' khi chi phi di vay lien 
quan try'c tiêp dOn viec dâu tu' xãy du'ng hoãc san xut tài san dO' dang du'Q'c tinh vào già trj 
cüa tai san do (du'o'c von hOa). Vic vOn hoá chi phi di vay sO chm dU't khi càc hot dOng  chü 
yOu can thiêt cho vic chuen b du'a tai san dO' dang vao sO' dung  hoc bàn da hoan thành. 

4.16 Thu6 thu nhp doanh nghip 

Chi phi thu thu nhâp doanh nghiep bao gOm thué thu nhap doanh nghip hiên hành và thue 
thu nhâp doanh nghip hoàn lai. 

Thue2 thu nhãp hiën hành 

Thu thu nhäp hiën hành là khoàn thu du'c tinh du'a trOn thu nhâp tinh thu. Thu nhãp tinh 
thuO chOnh léch so v&i lo nhuän kO toàn là do diu chTnh càc khoân chOnh lêch tm thai giQ'a 
thué Va ké toàn, cac chi phi khOng du'c trO' cOng nhu' diu chinh càc khoàn thu nhp khong 
phâi chiu thug va cac khoân 16 duvc chuyén. 
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Thue2 thu nhãp hoãn Ia! 

Thu thu nhâp hoàn l?i  là khon thu thu nhap doanh nghiep Se phài nôp hoãc Se du'çc hoàn 
Ii do chênh lêch tam thOi giO'a giá tn ghi s6 cüa tài san và nç phâi tra cho muc dich lap Báo 
cáo tài chInh và c th tInh thu thu nhp. Thué thu nhap hoãn lal phâi trà du'o'c ghi nhân cho 
tat cà các khoàn chênh lêch tam thôi chu thuê. Tài san thuê thu nhp hoàn al chT du''c ghi 
nhn khi chc chn trong tng al sé CO Il nhun tinh thuê d sO' dung nhu'ng chênh lch t?m 
thô du'Qc kháu trü' nay. 

Giá tn ghi so cOa tài san thu thu nhap doanh nghiep hoàn al du'o'c xem xét ll vào ngày kt 
thOc k' kê toán va sé du'c ghi giam den mO'c dm baa chàc chàn CO dO li nhun tinh thuê 
cho phép Ii Ich cOa môt phn hoãc toàn bO tãi san thu thu nhp hoän l?i  du''c sO' dung.  Các 
tái san thu thu nhp doanh nghip hoän Ii chu'a du''c ghi nhn tru'O'c dày du''c xem xét li 
vao ngày kêt thOc kS'  ké toán và du''c ghi nhn khi chäc chàn CO dO I'i nhun tInh thuê d CO 
the sO' dung  các tàl san thue thu nhp hoãn lai chu'a ghi nhn nay. 

Tãi san thue thu nhp hoàn li va thue thu nhp hoàn !i phài trâ du'c xác djnh theo thu& suet 
du' tInh Se áp dung  cho nàm tai san du''c thu hOl hay n phâi trà du''c thanh toán du'a  trên các 
mO'c thu suet CO hiu Ici'c t?i  ngay ket thUc kS'  ke toán. Thue thu nhp hoàn l?i  du'c ghi nhn 
väo Báo cáo két qu hoat dông kinh doanh và chi ghi tru'c tiêp vào von chO s& hO'u khi khoàn 
thuê dO lien quan den các khoàri muc  du'o'c ghi thàng vào vOn chO s& hCi'u. 

Tài san thue thu nhp hoãn ll va n thu thu nhp hoãn ll phãi trà du'c bO trO' khi: 
Cong ty CO quyèn h'p pháp duc bU trCr gica tài san thu thu nhp hin hành vO'i thu4 thu 
nhp hiOn  hành phài nOp;  và 
Các tài san thu thu nhp hoãn l?l  Va thu& thu nhp hoãn I?i  phài tra nay lien quan dn thue 
thu nhp doanh nghip du'c quân l' bó'i cOng mt c quan thue: 
- 6i vO'i cOng mt do'n vl chlu thu; hoc 
- Cong ty du' dlnh  thanh toán thue thu nhp hin hánh phài trà va tâi san thu thu nhp 

hiên hành trén c sO' thuàn hoc thu hOl tal san dOng th&i v&i vic thanh toán n phài tnâ 
trong tO'ng kS'  tu'Yng lal khi các khoàn trong yêu cOa thuê thu nhâp hoän al phài trà hoàc 
tài san thuê thu nhp hoän l?l  du''c thanh toán hoc thu hOl. 

Các báo cáo thue cOa Cong ty sê du''c kiem tra bO'i Ca' quan thue. Do su' áp dung  cOa lut 
thuê cho tO'ng loal nghip vu va vic giâi thIch, hieu cOng nhu' chep thun theo nhiêu cách khác 
nhau nên sO lieu cOa báo cáo tài chInh CO the Se khác vO'i sO lieu cOa Ca' quan thuê. 

4.17 Bão cáo theo b phn 

BO phan theo linh vu'c kinh doanh là môt b phn CO the phan biet du'c cOa mt doanh nghip 
tham gia vào qua tnlnh san xuât hoc cung cep san phem, djch vu riêng lé, mOt  nhOm các san 
phem hoc cac dch vu cO lien quan ma b phn nay chju rOl ro và I'i ich kinh tê khác v&i cac 
b phn kinh doanh khác. 

Bô phan thea khu vu'c dia l' là mOt  bô phan CO the phan bit du'c cOa mt doanh nghiep tham 
gia vào qua tnlnh san xuat hoc cung cep san phem, dich vu trong pham vi mQt mOi tru'O'ng 
kinh te cci the ma bO phn nay CO chu rOl ro va l'i Ich kinh te khác vài các b phn kinh doanh 
trong cac mOi tnu'Ong kinh tê khác. 

4.18 Cong cy tài chInh 

Ghi nhãn ban du 

Tài san tái chInh 

Ti ngày ghi nhn ban deu, tài san tài chInh du'ç'c ghi nhn thea giá gOc cong  các chi phi giao 
dich cO lien quan tnu'c tiêp den vic mua sem tài san tài chinh dO. 

Tài san tài chmnh cOa Cong ty baa gOm tien và cac khoan tu'o'ng du'o'ng tien, cac khaân phâi 
thu khách hang vá các khoan phai thu khác. 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho kS'  ké toán kt thOc ngày 31 thäng 03 nàm 2020  

Bàn thuye2t minh nay là môt b phn khOng the2  tách r&i du'o'c dcc cOng vOl các báo cáo tài chInh dInh kern 

Cong n' tài chInh 

T?i ngày ghi nhn ban du, cOng nO'  tài chmnh du'o'c ghi nhn theo giá góc trU' di các chi phi 
giao djch cO lien quan tr'c tiép dn viec  phät hành Cong n' tài chInh dO. 

Cong no'  tài chInh cüa Cong ty bao g6m CaC khoàn phi tr ngu'Oi bàn và phi trà khác, các 
khoàn no'  và vay. 

Dánh giã Ii sau In ghi nhn ban dâu 

Hiên tal, chu'a cO quy dlnh  v dánh giá I?i  Cong CU tài chinh sau ghi nhn ban du. 

4.19 Các ben lien quan 

Cäc ben du'çc coi là lien quan nu môt ben CO khà nàng kim soát hoäc cO nh hu'ó'ng dáng 
k dÔi vOl ben kia trong VieC ra quyét dinh CáC Chinh sàch tài Chinh và hoat dOng. Càc ben 
cOng du'o'c xem là ben lien quan nu cOng ch!u 51,1' kiém soãt Chung hay chiu ânh hu'&ng dáng 
k Chung. 

Cäc Ca nhãn/ Cong ty sau dày du'o'c xem là cac ben lien quan: 

Ca nhân/ Cong ty Quan h 

Tong Cong ty Cp niiO'c Sal Gôn - TNHH MTV Cong ty me 
Hôi dOng Quàn trj, Ban Kim soát, Ban Giàm dOc Thành viên chO chOt 

5.  Tiên va cac khoàn tu'ong du'o'ng tiên 
31/03/2020 01/01/2020 

VND VND 
Tiên mat 171.210.307 53.414.276 
Tin gO'i ngàn hang 29.889.680.692 40.059.620.049 
Các khoàn tu'ng du'orng tin 35.000.000.000 15.000.000.000 

65.060.890.999 55.113.034.325 

6.  Các khoãn dau tu' tài chInh 

31/03/2020 01/01/2020 
VND VND 

Ngn hn 

Tiên gO'i CO kS'  han 1.100.000.000 1.100.000.000 

1.100.000.000 1.100.000.000 
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CONG TY CO PHAN CAP NLI'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Quän 3, Thành ph6 Ho Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho ks'  k toán kt thUc ngày 31 thang 03 näm 2020 

Bàn thuye't minh nay ia môt bO phan khOng th tách r&i du'ac c1QC cUng v&i các báo cáo tái chmnh dInh kern 

7.  Phài thu ngn hn cUa khãch hang 

31/03/2020 01/01/2020 
Giá tn Giá tn 

Ben lien quan 
VND VND 

TOng Cong ty Cp nu'O'c Sài Gôn - TNHH MW 210.680.993 210.680.993 

Các khách hang khác 
+ Truy thu tin nu'o'c theo Thanh tra Bô Tài 
chInh näm 2015 (i) 

855.514.440 855.514.440 

+ Truy thu tin nu'Oc bO sung theo Ki4m toãn 293.816.490 371.720.250 
Nhà nu'ô'c nàm 2016 (ii) 
+ Tnuy thu tièn nu'O'c bO sung theo Thanh tra 202. 507. 860 202. 507.860 
Thu4 2011 -2012 (iii) 
+ Truy thu tin nu'óc bO sung theo Kim toán 2.287.383.120 2.287.383.120 
Nhà nu'O'c nãm 2017. 
+ Khách hang sü' dung  nu'óc khác 10.830.870.922 7.051.943.892 

14.680.773.825 10.979.750.555 

8.  Trâ tru'o'c cho ngu'ô'i ban ngn hn 
31/03/2020 01/01/2020 

VND VND 

Cty CP Xây dyng Minh Trang 665.312.454 - 

Cty CP KTXây du'ng Phu'orng Nguyn - 805.407.353 

Cty CP DT Phát trin Nu'O'c & MOi tru'&ng Di Vit 337.381.815 337.381.815 

Cty TNHH MTVTM KTXDAn Phu'O'cTh!nh 265.974.069 265.974.069 

Khác 553.551.400 331.477.140 

1.822.219.738 1.740.240.377 

9. Phãi thu khác 

31/03/2020 01/01/2020 
Giá tn Dy' phong  Giá tn Dir phong 

VND VND VND VND 
Ngãn hn 
Tam ü'ng 1.071.471.784 554.268.676 
Lãi dir thu 30.493.151 64.054.796 
Thué GTGT ch kê khai 357.711.803 
Khác 8.065.050 

1.110.029.985 - 976.035.275 
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Giá gOc Giá trl cO the 
thu h6i 

Giá tn có the Gia gac 
thu h6i 

CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Qun 3, Thành phó Ho Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  ké toán két thUc ngày 31 thang 03 nàm 2020 

Bàn thuyét minh nay là môt bô phn khOng th tách r&i dj'Q'c doc cUng v&i các báo cáo tài chinh dInh kern 

Dài han 
K cu'c, k' qu9 386.897.346 386.897.346 
Phài thu b14n thO tièn 
nu'&c (i) 

1.157.969.085 (1.157.969.085) 1.157.969.085 (1.157.969.085) 

1.544.866.431 (1.157.969.085) 1.544.866.431 (1.157.969.085) 

(I) Dày là s6 tin con phài thu lien quan tOi khoàn bién thO tin nu'àc cOa Ong Lê Trung Huy du'o'c 
phat hiên vào tháng 7 nàm 2013. Ngày 21/04/2016, Toá an nhân dan TP. Ho Chi Minh dà ía ban 
an phüc them s6 168/2016/HS-PT, giG' nguyen két qua ca bàn an hinh su' so' them, yeu cãu 
Ong Lê Trung Huy phài bOi thu'ô'ng so tiên trên cho Cong ty. 

Ngày 31/10/2016, COng ty dä gO'i do'n yeu cu thi hành an tO'i Cyc thi hành an Dan sd' thành phO 
HO Chi Minh, Cyc thi hành an dä gG'i hO so' v chinh quyn dia  phu'o'ng no'i ong Lê Trung Huy cu' 
trG dé tiêp tyc xG' l'. Tuy nhiên, tól thô'i diem 1p Báo cáo tài chInh, Cong ty chu'a nhn duc 
thông báo cy the ye thO'i gian và phu'a'ng thU'c thu hOi sO tin trên. Vài các thông tin hin GO, 
Cong ty khOng chc chn v khà nàng và giá ti CO the thu hOi, theo do Cong ty trich 1p dci' 
phOng phài thu khO dOi thea tç' lé dci' phông 100% (qua hn n tO' 3 nàm tr& len tInh tO' ngày 
21/4/2016) theo quy dinh cOa Thông tu' 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 dôi vO'i khoàn thu nay. 

10. No'xâu 

31/03/2020 01/01/2020 

VND VND VND VND 
thu, cha y qua han thanh taán hoâc chu'a qua han nhu'ng khO có khà 

1.157.969.085 1.157.969.085 

816. 014. 520 382.386.536 816.014.520 382.386.536 

855.514.440 855.514.440 

293.816.490 371.720.250 

202.507.860 60.752.358 202.507.860 60.752.358 

2.287.383.120 1.601.168.184 2.287.383.120 1.601.168.184 

5.613.205.515 2.044.307.078 5.691.109.275 2.044.307.078 

(ii) Khoàn truy thu do áp sai dcn gia nu'àc cGa càc Ngân hang thu'a'ng mai thea két luân thanh 
tra cOa BO Tài Chinh nàm 2015. Ti ngày 31/03/2020, khaàn nay du'cc trich lap dy' phông no' 
phái thu khO dôi thea t' l 100% (nçi' qua han trên 3 nam); 
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TOng giá tn các khoàn phài 
nãng thu hOi 

+ Phài thu tin nu'àc bi 
bi4n thO 
+ Phài thu tin nu'óc 
khO dôi 
+ Truy thu tin nu'&c 
thea thanh tra Bô Tài 
chInh nàm 2015 (ii) 
+ Truy thu tin nu'âc 
thea Kim toán Nhà 
nu'Oc nàm 2015 (iii) 
+ Truy thu tin nu'&c 
thea Thanh tra thu 
2011 - 2012 (iv) 
+ Truy thu tin nu'O'c 
thea Kim toán Nhà 
nu'Oc nãm 2017 (v) 



CONG TY CO PHAN CAP NL?YC BN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Quãn 3, Thành phó Ho Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toän kt thüc ngày 31 tháng 03 näm 2020 

Bàn thuyext  minh nay là mOt  bO phn khOng th tách rO'i dt,c,c dbc cUng v&i các báo cáo tài chInh lInh kern 

(iii) Khon truy thu do áp sal do giá nu'&c cOa các d61 tu'ng ngoài Ngan hang thu'ang mi theo 
kt lun cOa Ki4m toán Nhà nu'O'c näm 2016. Câc khoân truy thu nay du'c Cong ty xuãt hóa 
doi trong näm 2016. T?i  ngây 31/03/2020, khoân nay uvc  trIch lap dci' phOng n phâi thu khô 
dôi theo t' lê 100% (n qua han trên 3 nàm). 

(iv) Khon truy thu do äp sal do'n giá nu'àc cOa các dOi tu'Q'ng ngoài Ngan hang thu'ng m?i  theo 
két luän cOa Thanh tra Ccic Thu Thành phO HO Chi Minh näm 2017. Các khoân truy thu nay 
du''c Cong ty xuât hOa do'n trong nàm 2017. Ti ngày 31/03/2020, khon nay du'c trIch lap dci' 
phong n' phài thu khô dOi theo t' le 70% (no' qua h?n  ti'i' 2 näm tO'i du'ài 3 näm). 

(iv) Khoàn truy thu do áp sal o'n giá nu'&c cOa các dOi tu'ng ngoai Ngan hang thu'o'ng mi theo 
kêt lun cOa Kim toán Nha nu'&c näm 2018. Các khon truy thu nay &i'o'c Cong ty xuât hôa 
do'n trong nàm 2018. T?i  ngày 31/03/2020, khoàn nay du'o'c trich lap du' phong no' phái thu khO 
dôi theo t' lê 30% (n qua hn tU' 6 thang dn du'O'i 1 nàm). 

11. Hàngtônkho 

Hang tOn kho 
Nguyen lieu t lieu 
Cong cy, dyng cy 

31/03/2020 01/01/2020 
Giá gOc Dv' phông Giá gOc Dv' phong 

VND 

7.516.834.150 
7. 126.669.864 

390.164.286 

VND VND 

8.221.151.790 
7.837.451.790 

383.700.000 

VND 

Thit b!,  vat tu', phy 2.655.267.094 2.655.267.094 
tUng thay th6 dài han 

10.172.101.244 - 10.876.418.884 

12. Chi phi trã tru'&c 

31/03/2020 01/01/2020 
VND VND 

Ngn hn 
Bão h14m nhân tho 1.659.800.000 2.397.800.000 

1.659.800.000 2.397.800.000 
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CONG TY CO PHAN CAP NLt'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'&ng 06, Quän 3, Thành ph6 H6 Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toãn kt thUc ngày 31 thãng 03 nàm 2020 

Bàn thuyt rn/nh nay là môt bô phan khong the tách r&i duc dcc cUng vOl các báo cáo tài chInh dInh kern 

13. TInh hinh tang 

Nguyen giá 

giãm tài san c6 dnh hü'u hInh 

Nhâ cü'a, May móc, 
vat kin trOc thit bi 

PhuYng tiên 
van tài, truyn dn 

Thit bL dung 
cv quân I' TOn g 

VN D VND VND VND VN D 

Ti ngày 01/01/2020 3.842.656.054 9.485.512.689 263.691.662.744 9.707.845.689 286.727.677.176 

Mua trong ki - - 59.500.000 59.500.000 

Du tu' XDCB hoàn - 53.550.000 5.454.590.252 
thành 

5.401 .040.252 

Ti ngày 3 1/03/2020 3.842.656.054 9.485.51 2.689 269.092.702.996 9.820.895.689 292.241.767.428 

Hao mon Iuy ké 

T?i ngày 01/01/2020 3.200.536.013 7.579.891.214 127.521.867.248 6.632.169.197 144.934.463.672 

Khu hao trong k' 49.393.848 227.830.301 5.542.477.187 303.425.216 6.1 23.1 26.552 

Ti ngày 3 1/03/2020 3.249.929.861 7.807.721.515 133.064.344.435 6.935.594.413 151.057.590.224 

Giá tn con Iai 
T?i ngãy 01/01/2020 642.120.041 1.905.621.475 136.169.795.496 3.075.676.492 141.793.213.504 

Tai ngày 31/03/2020 592.726.193 1.677.791.174 136.028.358.561 2.885.301.276 141.184.177.204 

14. Tinh hInh tang giâm tài san cô dnh vô hInh 

Nguyen giá 

Phn mm 
may tmnh Tng 

Ti ngày 01/01/2020 3.787.423.520 3.787.423.520 

Tang trong k' 

Ti ngãy 31/03/2020 3.787.423.520 3.787.423.520 

Hao mon luy k 

Tal ngày 01/01/2020 2.926.908.711 2.926.908.711 

So khu hao trong k' 76.849.998 76. 849. 998 

T?i ngày 31/03/2020 3.003.758.709 3.003.758.709 

Giá tn cOn Iai 

Ti ngày 01/01/2020 860.514.809 860.514.809 

Ti ngày 31/03/2020 783.664.811 783.664.811 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Quân 3, Thành phó HO Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toän k&t thUc ngãy 31 tháng 03 näm 2020 

Bàn thuy4t minh nay là môt bO phn khOng the2  tách r&i dtiQ'c dQC cOng v&i các báo cáo tài ch!nh dInh kern 

15.  Chi phi xây du'ng co bàn d& dang 
31/03/2020 01/01/2020 

VND VND 

Mua sm TSCD 
Xây dy'ng co bàn do dang 41.604.637.524 44.887.903.473 
Cãi tao, nâng cp tuyn Ong cp nu'&c 21. 714. 137. 826 25.180.092.083 
Cài t?o,  thay th tuyn ông cap nu'&c 12.221.697.106 11.957.821.049 
Phát trin h thÔng mng Iu'&i cp nu'&c 7.668.802.592 7.749. 990. 341 
Sii'a chu'a Io'n TSCD 1.120.240.465 1.120.240.465 

42.724.877.989 46.008.143.938 

16.  Phài trà ngu'ô'i bàn ngän hn 

31/03/2020 01/01/2020 
VND VND 

Ben thü' ba 
Cty TNHH XD Lôc An Khang 536.825.338 1.266.805.183 
Cty TNHH Thào Tin Vu - 1.248.189.470 
Cty CP KTXD Phu'ang Nguyn 891 .482.935 431 .008.875 
Cty TNHH MW TM KT XD An Phu'O'c Thnh 425.859.401 773.699.155 

Khác 704.473.455 3.668.819.167 

Ben lien quan 
TOng Cong ty Cp nu'c Sâi Gôn MW 23.868.956.535 24.908.926.598 

26.427.597.664 32.297.448.448 

17.  Ngu'o'i mua trà tin tru'&c ngn hn 

31/03/2020 01/01/2020 
VND VND 

Ben thU' ba 
Di d&i, tháo d&, b6i thu'&ng dOng hO nu'&c 778.468.628 605.060.548 
Khách hang sr dung  nu'c 1.899.362.043 1.687.978.148 
Kim dinh dOng hO nu'ôc 63.220.000 58.600.000 
Khác 25.318.834 25.318.834 

2.766.369.505 2.376.957.530 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Quan 3, Thành phó H ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH 
Cho kS'  ké toán kt thUc ngày 31 thang 03 nàm 2020  

Bàn thuye2t minh nay là môt bO phan khOng the2  tách rO'i du'Qc dOG ccing vOl các báo cáo tài chmnh d'inh kern 

18. Thud va cac khoãn phài thu, phâi np Nhà nu'o'c 

01/01/2020 Phát sinh trong k' 31/03/2020 
s6 phôi np Sc phài thu s6 phài nôp So dâ nôp SO phai nôp SO phi thu 

VND VND VND VND VND VND 

Phi báo 
mOi tnng 

3.993.000.702 - 12.601.636.808 (12.576.742.114) 4.017.895.396 

ThuOthu 
nhap doanh 
nghip 

385.494.124 - 2.311.110.178 (385.494.124) 2.311.110.178 

ThuO thu 
nhp cá 
nhán 

- (124.699.884) 1.502.733.443 (1.273.297.464) 104.736.095 

4.378.494.826 (124.699.884) 3.813.843.621 (14.235.533.702) 6.433.741.669 

Thue2 giá tn gia tang 

Cong ty nOp  thu giá tr gia tang theo phu'o'ng phäp khu trü'. Thu sut thu giá tr gia tang 
cho hang tiêu thu, dch vu trong nu'Oc là 5% và 10%. 

Thue2 thu nhap doanh nghiêp 

D61 vài thu nhp thuQc lTnh vu'c ho?t dng khai thãc trén h thong tuyén Ong cp 3 có nguôn 
gôc hinh thành t1r tru'Oc khi cO phân hOa, Cong ty du'ç'c äp dung u'u dãi nhu' sau: 

Cong ty du'Q'c áp dung mU'c thu sut u'u däi là 20% trong 10 nàm (tii' nàm 2007 dn nàm 
2016); rnin thuê trong 2 nàm (nàm 2007, nàm 2008) Va giâm 50% sO thué phâi nop trong 
3 nàm tiêp thea (tu' nàm 2009 den nàm 2011) thea quy dinh ti Thông tu' 134/2007/TT-BTC 
ngày 23/11/2007 do Bô Tài Chinh ban hanh; 

Cong ty du'o'c áp dung mrc thu sut u'u dãi là 10% tCi' nàm 2015 dn nàm 2021 Va gim 
50% sO thuê phi np trong 3 nàm (tii' nàm 2015 dn nàm 2017) theo quy d!nh t?i Thông 
tu' 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 do BO Tài Chinh ban hành. 

D61 vOl thu nhp thuOc IInh vu'c khác, Cong ty CO nghia vu flOp thu vOl thu suät thông 
thu'Ong là 20% tInh trên thu nhap chiu thué. 

Thu thu nháp doanh nghiep (TNDN") phãi nOp trong nàm dU'O du' tinh nhu' sau: 

Qu' 1 nàm 2020 Qu' 1 nãm 2019 

VND VND 

Tang Içi nhuãn k6 toán tru'ó'c thud 23.111.101.783 11.584.108.643 
Thu nhâp chiu thud 23.111.101.783 11.584.108.643 
Trong dO: 
Thu nhâp u'u dãi thusut 23.111.101.783 9.304.142.207 
Thu nhp khOng u'u dài thus sut 2.279.966.436 
Thu6sue2tuvdãi 10% 10% 
Thue2sue2tkhongu'udai 20% 20% 
Thu4 TNDN do áp dung thu sut u'u dãi 2.311.110.178 930.414.221 
Thu TNDN phãi nOp  thea thu ph6 thông 455. 993.287 

Chi phi thu6 TNDN 2.311.110.178 1.386.407.508 

Các io?i thue2 khàc 

COng ty kê khai va nOp thea quy dlnh. 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJ'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Qun 3, Thành phö Ho ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toän két thüc ngày 31 thang 03 näm 2020 

Bàn ttluyext  minh nay là mt bO phn khOng they  tàch r&i du'cvc c1QC cOng vOl các báo cáo tài chInh clmnh kern 

19.  Chi phi phãi trá ngn hn 

Chi phi tái Ip mt du'&ng, cat dá thi Cong 
Phi bào môi trt.rô'ng 
Chi si:j'a chO'a h th6ng Cap flU'OC 

Chi phi di d&i dOng hO flIJ'&C 

Chi phi lãi ay 
Phn mm may tFnh 
Chi phi khác 

31/03/2020 01/01/2020 
VND 

550.000.000 

2.839.274.741 
124. 545. 541 

416.650. 019 
280.258.367 

VND 

2.039.703.339 
212. 023. 041 

3.627.851.968 
600.597.740 

71.672.242 
416.650.019 
383.685.457 

4.210.728.668 7.352.183.806 

20.  Phãi trã ngn hn khác 

31/03/2020 01/01/2020 
VND VND 

Kinh phi cOng doan 112.001.388 110.420.149 
KinhphiDàng 34.931.953 53.748.094 
CO tü'c phái trã Co dông 400. 829.010 425.329.010 
Nhân dat COC dich w Payoo 100. 000.000 100.000.000 
KháC 655.124.640 75.328.761 

1.302.886.991 764.826.014 

21. Vay và nç' thuê tài chinh 

21.1 Vay Va nç' thuê tài chinh ngn hn 

31/03/2020 

 

01/01/2020 

    

Giá tn S 6  có khã Giá tn So có khâ 
näng nãng 

VND VND VND VND 

Vay va no' thuê tài chInh ngàn hn phãi trà các tO chu'c và cá nhân khâc 

Vay ngn han dn han trà 5.039.804. 335 5.039.804.335 4.031.843.468 4.031.843.468 

5.039.804.335 5.039.804.335 4.031.843.468 4.031.843.468 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Qun 3, Thành phó Ha ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho k' k toán kt thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2020 

Bàn thuyt minh nay là mt b phn khOng th6 tách r&i du'Q'c dc cUng vOl các baa cáo tài chmnh dinh kern 

Chi tiêt s6 phát sinh v cac khoãn vay va nç' thuê tài chInh ngn hn trong näm nhu' sau: 

01/01/2020 So tiên vay 
phát sinh 

trong näm 

KM chuyn tu' 
vay và no' dài 

hn 

So tin vay da 
trá trong nàm 

31/03/2020 

VND VND VND VND VND 

Vay ngn 
han den han 
trá 

4.031.843.468 - 1.007.960.867 5.039.804.335 

4.031.843.468 1.007.960.867 5.039.804.335 

21.2 Vay và n9' thuê tài chInh dài hn 

31/03/2020 01/01/2020 
Giá tr 56 có khà nãng Giá tn SO cO khâ nãng 

trã no' trà no' 

VND VND VND VND 

Vay dài hn - phài trà các tO chü'c và cá nhân khác 
Ngàn hang Nông nghiêp 29.028.799.123 29.028.799.123 30.036.759.990 30.036.759.990 

Phát trin Nong thôn 
Viêt Nam - Chi nhánh 
Cho' L&n 
TrU': Vay dài han dn 
han trà 

(5.039.804.335) (5.039.804.335) (4.031.843.468) (4.031.843.468) 

23.988.994.788 23.988.994.788 26.004.916.522 26.004.916.522 

ãy là khoán vay dài han  Ngân hang NOng nghiep Va Phát trin Nong thOn Vit Nam - Chi nhánh Chç' 
LOn ('Agribank Chi nhánh Chç' LO'n") theo 3 hç'p dóng: 

- Ho'p dng tin dung theo tü'ng ln dài han sO 6220-LAV-201700906/HDTD ngày 08/08/2017. So 
tiên vay tôi da: 9.860.000.000 VND, dã giài ngãn tO'i ngày 31/03/2020 là 7.826.407.097 VND. Tho'i han 
vay: 9 nàm k tCi' ngày tip thea cüa ngày giài ngàn vOn vay côa Ho'p dOng tin dung.  Mçic dich so' dung 
khoàn vay là thanh toán chi phi xày du'ng, cài tao, thay the nâng cap mang  Iu'Oi cap nu'Oc, chông that 
thoát nu'&c gOm 4 dy' an thành phàn dä du'çc phê duyt bào cáo kinh tê k9 thut. Lal suàt vay: 
7,5%/nàm trong 1 nàm dàu tiên va du'o'c dièu chinh sau dO dinh k 6 tháng 1 lan. Ira no' gOc: an han 1 
nàm k tO' ngày nhán no' dâu tiên, sau khi ht th&i gian an hen,  no' gOc du'ac trâ dèu hang qu' cOng kS' 
vO n lãi. Ngày trà n gOc du tiên là ngày 20/03/2019 và trà du trong 32 qu'. Tài san dam bâo là he 
thông du'&ng ong cap nu'&c va cac tài san Co lien quan do Agribank Chi nhành Cho' LO'n tài tr theo 
hç'p dông the chap tài san hlnh thành trong tu'o'ng lal sO 6220-LCL-201700410/HTTL ngày 15/06/2017. 
TOng già trj tài san th chp là 12.817.000.000 VND. 

- Hp dang tin dung sO 6220-LAV-201701301/HETD, ngày 14/12/2017. SO tin vay tOl da là 
14.700.000.000 VND, dã giâi ngãn tOi ngày 31/03/2020 là 9.919.849.692 VND. Thôi han vay là 9 nãm 
k tO' ngày ti4p thea cOa ngày giài ngàn vOn vay. Muc dich vay là thanh toàn chi phi xay du'ng, cài tao, 
thay the nâng cap mang  lu'O'i cap nu'cyc, chóng that thoàt nu'c gôm 11 d' an thành phân dà du'c phé 
duyet baa cáo kinh t k9 thuàt. Lài suât vay là 7,5%/nàm trong 1 nàm dâu tiên va du'o'c diêu chinh sau 
do dnh k' 6 thang 1 ln. Trà n' gOc: an hn 1 nàm ké tO' ngay giài ngan vOn vay du tiên cOa HQ'p 
dOng tin dung  nhu'ng khong qua 24 thang ké tO' ngày k' kM h'p dong, sau khi hét thO'i gian an han,  n 
gôc du'c trâ dêu hang qu' cOng kS'  vài n' Iài. Ngày trà n gôc dàu tiên là ngày 20/03/2019 và trà dêu 
trong 32 qu'. Tài san dam baa là He thOng du'Ong Ong cp nu'O'c Va CC tài san có lien quan do 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Quän 3, Thành phó Ho Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán kt thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2020 

Bàn thuyext  minh nay là môt bô phan khong th tách r&i du'Q'c dQC cOng v&i các báo cáo tài chmnh dlnh kOm 

Agribank Chi nhành Ch Lan tâi tro theo hop dOng th chp tài san hinh thành trong tu'ng lai sO 
6220-LCL-201700918/HTTL. Tong giá tr tài san th chp là 19.631.000.000 VND. 

- Ho'p dOng tin dung sO 6220-LAV-201801191/HDTD, ngây 25/12/2018. SO tin vay t61 da là 
24.900.000.000 VND, dã giài ngãn t&i ngây 31/03/2020 là 14.508.766.669 VND.ThO'i han vay là 9 nàm 
k tCr ngày tip theo cüa ngày gial ngân vOn vay. Muc dich vay là thanh toán chi phi xày dçi'ng, CaI tao, 
thay the näng cap mng lu'ài cp nu'&c, chOng tht thoát nu'àc gOm 6 dgr an thành phân dã duvc phê 
duyt bào cào kinh té k9 thuât. Lài sut vay là 7,5%/näm trong I nàm dàu tiên Va du'o diêu chnh sau 
do dnh kS'  6 tháng 1 lan. Trà nQ' gOc: an han 1 nàm k tU' ngây giài ngân vOn vay dàu tiên cüa Hop 
dOng tin dyng nhu'ng khong qua 24 tháng k tU' ngày k' kt hop dOng, sau khi hêt thO'i gian an hen, flQ' 
gOc du'o'c trà déu hang qu' cting kS'  vài nç' al. Ngay tra nq' gOc du tiên là ngày 20/03/2020 và trá dêu 
trong 32 qu'. Tài san dam baa là He thông du'&ng Ong cp nu'&c và các tài san cO lien quan do 
Agribank Chi nhánh Chcy L&n tài trQ' theo hop dOng th chp tài san hinh thành trong tu'ang al sO 
6220-LCL-201800649/HTTL. TOng giá tr tài san the chp là 33.275.000.000 VND. 

Chi tiet so phát sinh ye cãc khoãn vay va nç' thuê tài chinh dài hn nhu' sau: 

01/01/2020 

VND 

s6 tiên vay KM chuyên tcv 
phátsinh vayvàno'dài 

trong näm han 

VND VND 

So tiên vay dã 
trátrongnãm 

VND 

31/03/2020 

VND 
Vay dài han ngân 
hang NN & PTNT 

5.869.799.097 - (409.780.000) (409.780.000) 5.050.239.097 

VN/Hap dOng sO: 
6220-LAy- 
201700906/HDTD 
Vay dài han ngân 
hang NN & PINT 

7.439.930.756 - (395.586.867) (395.586.867) 6.648.757.022 

VN/Hcip dOng sO: 
6220-LAy- 
201701301/HDTD 
Vay dài h?n  ngân 
hang NN & PINT 

12.695.186.669 - (202.594.000) (202.594.000) 12.289.998.669 

VN/Hcrp dOng sO: 
6220-LAy- 
201701191 /HDTD 

26.004.916.522 - (1.007.960.867) (1.007.960.867) 23.988.994.788 

22. Qu khen thu'ô'ng, phUc Ic'i 

01/01/2020 Tang do trich Nhân các Chi qu trong 31/03/2020 
tu' Iç'i nhun qu9 trong ky kS' 

VND VND VND VND VND 

Qu9 khen thu'&ng 3.880.896.989 16.120.000 (3.236.452.983) 660.564.006 
Qu9 phüc I 111. 252. 192 - (35.100.000) 76.152.192 
Qu9 thu'&ng Ban 
quàn l', dieu hành 

3.992.149.181 16.120.000 (3.271.552.983) 736.716.198 
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V 1 n dâu tu'cüa 
chü so' hü'u 

Qu9 dâu tu' 
phát trin 

Lo'i nhuãn 
sau thuê 

chu'a phân phi 

VND 

T6ng cong 

VND VND VND 

CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Qun 3, Thành ph6 H ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H 
Cho kS'  k toán kt thUc ngày 31 thang 03 nãm 2020 

Bàn thuyót minh nay là môt b phn khong th tách rài dtrc dQC cUng v&i cac báo cáo tài chmnh dJnh kern 

23. Von chü so' hU'u 

23.1 Bang clôi chiêu biên dng von chU sO' hU'u 

Ti ngày 01/01/2019 
Li nhun trong kS' 

Phân phi IQ'i nhun 
nãm 2018 
Chia c tU'c nàm 2018 

93.600.000.000 43.463.343.240 

8.577.948.245 

30.032.318.943 
32. 377. 884.446 

(12.704.698.245) 

(9.360.000.000) 

167.095.662.183 
32. 377. 884.446 

(4.126.750.000) 

(9.360.000.000) 

T?i ngày 31/12/2019 93.600.000.000 52.041.291.485 40.345.505.144 185.986.796.629 

Ti ngày 01/01/2020 
Lo'i nhuân trong kS' 

93.600.000.000 52.041.291.485 40.345. 505. 144 
20.799.991.605 

185.986.796.629 
20.799.991.605 

Ta i ngày 31/03/2020 93.600.000.000 52.041.291.485 61.145.496.749 206.786.788.234 

23.2 Chi tit vn gop cüa chc, sO' hO'u 

Theo Giy chü'ng nhn dàng k' kinh doanh, vn diu I cüa Cong ty tu'ng 'ng là 
93.600.000.000 VND. Ti ngày 31 thang 03 näm 2020, vOn diu I dä duvc Co dOng gOp dO 
nhu' sau: 

31/03/2020 T' te 01/01/2020 T' le 
VND VND % 

TOng cong ty cp nu'Oc Sài 49.748.400.000 53,15 49.748.400.000 53,15 
Gôn TNHH MTV 
COc cO dông khác 43.853.000.000 46,85 43.853.000.000 46,85 

93.600.000.000 100,00 93.600.000.000 100,00 

23.3 C 6  phiêu 
31/03/2020 01/01/2020 

VND VND 

SO Iu'ng cO phiOu dàng k' phát hành 9.360.000 9. 360. 000 
S 6  u'ng cO phiu dà bàn ra cong chOng 9.360.000 9.360.000 
- CO phiOu phO thông 9.360.000 9.360.000 
SO Iu'ng cO phiu dang lu'u hành 9.360.000 9.360.000 

CO phiOu ph6 thông 9.360. 000 9.360.000 

Mênh giá CO phiu dang u'u hành: 10.000 VND/cO phiu. 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Quân 3, Thãnh phó HO Chi Minh, ViOt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k toãn kt thüc ngày 31 thäng 03 näm 2020 

Bàn thuyeLt  minh nay là môt bO phn khOng th tách r&i dllQ'c dQC cüng vOl các báo cáo tài chlnh dmnh kern 

24.  Doanh thu thuân ban hang và cung cap d!ch vy 

Qu' 1 nãm 2020 Qu' 1 nãm 2019 
VND VND 

Doanh thu cung cp nu'Oc s?ch 128. 189. 108. 192 112. 196. 961. 875 
Doanh thu cung cp d!ch  vj khác 681.612.585 613.593.686 

128.870.720.777 112.810.555.561 

25.  Giá v6n hang ban 

Qu' 1 nãm 2020 Qu' 1 nàm 2019 
VND VND 

Giá n cung cp nu'O'c s?ch 83.328.461.771 75.552.017.323 
Giá 6n cung cp dich vu khác 204.749.169 113.632.321 

83.533.210.940 75.665.649.644 

26.  Doanh thu hot dng tài chInh 

Qu' 1 nãm 2020 Qu' 1 nãm 2019 
VND VND 

Läi tin gü'i ngân hang 140.633.534 20.143.141 

140.633.534 20.143.141 

27.  Chi phi tài chinh 

Qu' 1 näm 2020 Qu' 1 näm 2019 
VND VND 

Chi phi ãi y 527.914.562 561.478.417 

527.914.562 561.478.417 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Quân 3, Thành phó H6 Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k9 k toán kt thUc ngäy 31 tháng 03 nàm 2020 

Bàn thuyext  minh nay là môt bô phan khOng th tách r&i dj'ç'c dQC cOng v&i các bào cáo tài chinh dinh kern 

28.  Chi phi ban hang 
Qu9 1 näm 2020 Qu9 1 nãm 2019 

VND VND 

Chi phi nhân iên bàn hang 6.203.450.120 5.508.024.419 
Chi phi khu hao tài san c6 dnh 6.025.860.192 5.270.312.775 
Chi phi sCi'a chO'a óng muc 1.470.274.971 6.394.174.409 
Chi phi thay dng h tóng 6.280.000 
Chi phi bàn hang khác 99.801.272 138.240.000 

13.799.386.555 17.317.031.603 

29. Chi phi quãn I doanh nghip 
Qu9 1 nàm 2020 Qu9 1 nãm 2019 

VND VND 

Chi phi nhân 'Aên quàn 19 5.944.423.332 5.337.410.212 
Chi phi 56 dung n phong 320.428.791 230.417.254 
Khu hao TSCD 174.116.358 219.805.907 
Thu& phi lé phi 3.000.000 3.000.000 
Chi phi dLr phOng - 654.237.012 
Chi phi dich w mua ngoài 892.761.779 
Chi phi quân 19 doanh nghip khác 766.004.971 1.305.569.340 

8.100.735.231 7.750.439.725 

30.  Thu nhp khãc 

Thu nhâp tu' thanh 9 TSCD, CCDC 
Hoàn nhâp di,i' phong tin nu'àc khO dôi 
Bàn h so thu 
Thu khàc 

Qu9 1 nàm 2020 Qu9 I näm 2019 
VND 

55.094.760 

5.900.000 

VND 

900.000 
19.836.600 
27.272.730 

60.994.760 48.009.330 

32. Chi phi san xuât kinh doanh theo yu t 

Qu9 1 näm 2020 Qu9 1 nãm 2019 
VND VND 

Chi phi nguyen lieu, t lieu 3.157.746.306 7.050.425.019 
Chi phi nhân cong 16.742.832.336 14.908.792.018 
Chi phi khu hao tãi san có dinh 6.199.976.550 5.490.118.682 
Chi phi dich y mua ngoài 2.280.416.276 4.542.305.888 
Chi phi khác 1.189.235.034 1.730.115.919 

29.570.206.502 33.721.757.526 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'a'ng 06, Quän 3, Thành phó H6 Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toàn kt thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2020 

Bàn thuyet minh nay là môt bO phan khOng th tách rO'i duç'c dQC cUng v&i các báo cáo tài chInh dinh kern 

33. CONG CV TAI CHINH 

Cong ty cô càc tài sn tài chinh nhu' cac khon phài thu khách hang, càc khon phài thu khàc, 
cac khon dau tu', tiên mt và tiên gü'i phát sinh trçc tip ti hoat dng cüa Cong ty. N phâi trà 
tài chinh cüa Cong ty chO yêu bao góm cãc khon n' vay, CaC khoàn phâi tr ngu'oi bàn, các 
khon chi phi phài tr và cac khoân phâi tr khác. Muc dich chinh ca cãc khoân n' phâi trà tài 
chinh nay là nhàm huy dOng  cãc nguOn tài chinh phgic vu cho cäc hoat dQng cüa Cong ty. 

Cong ty chu rüi ro thi tru'o'ng, rüi ro tin dung và rti ro thanh khoàn. 

Nghip vçi quàn l' ri ro là nghip vy khong th thiu cho toàn bO hot dng kinh doanh cüa 
COng ty. Cong ty chu'a thu'c hiên cac biên phap phong ngO'a các rüi ro nay do thiêu thj tru'ô'ng 
mua càc cong cu tài chinh. 

Ban Giám d6c xem xét và th6ng nht àp dung càc chinh sách qun l' cho nhu'ng rüi ro nOi trên 
nhu' sau: 

i. RUi ro th! tru'ô'ng 

ROi ro thl tru'O'ng là rüi ro ma giá trj hQ'p l' cOa cäc luóng tin trong tu'o'ng lal cüa CãC Cong Ci 
tài chinh se bin dQng theo nhü'ng thay dói cüa giá th tru'&ng. Rüi ro thi tru'Ong CO bOn Ioi ri 
ro: rüi ro al suàt, rüi ro tiên té, ri ro v giá hang hOa và rüi ro v giá khác, chàng ban  nhu' rLji 
ro ye giá c phn. 

ROirolaisugt 

Ri ro lãi sut là rüi ro ma già tn ho'p I hoc các lung tin trong tu'ng lal cUa mQt Cong Cu tài 
chinh sè blén dng theo nhO'ng thay dói ca lãi suàt th tru'O'ng. Rüi ro thi tru'ng do thay dói Iài 
suàt cüa Cong ty chiii yu lien quan den ben, CàC khoân tièn gü'i ngàn han,  và càc khoân vay 
cOa Cong ty. 

COng ty qun I rOi ro Iãi suet beng cách phän tich tlnh hlnh canh  tranh trên th tru'ng de Co 
duvc Iài suàt cO lo cho myc dich cia Cong ty và yen nàm trong gi&i hn quàn l' riJi ro CLa 
mlnh. 

RCii ro ngoai tê 

Rcii ro ngoai t là rOl ro ma già tr hp l' cOa cäc 1u6ng tin trong tu'o'ng al cOa cac cOng cci tài 
chinh sê biên dOng  thea nhO'ng thay dói cia t' giá h61 doái. Cong ty chu rOi ro do sci' thay dói 
cUa t' giá hOl doài lien quan try'c tiép den boat dng kinh doanh cOa Cong ty. 

ii. Rifi ro tin dung 

ROi ro tin dung  là rüi ro ma môt ben tham gia trong mQt cong cy tài chinh hoc hp dong giao 
dich khOng thy'c hien  du'c nghTa vu cüa minh, den den ton that ye tài chinh. COng ty CO rii ro 
tin dung  tü' cac hoat dQng kinh doanh cüa minh (ch yeu là tài khon phi thu khách hang), và 
tcj' hoat dQng tai chinh cOa minh, bao gOm tin gü'i ngän hang, nghip vy ngoai hôi và cãc cong 
cu tal chinh khàc. 

Phâithukhách hang 

Cong ty thu'ng xuyen thea dOi cac khoàn phái thu chu'a thu du'c. DOi v&i các khách hang 
lO'n, Cong ty xem xét sçi' suy giàm trong chet Iu'ç'ng tin dung  cüa tü'ng khãch hang tai ngayIp 
baa cáo. Cong ty tim càch duy tn su' kiem soát chat chë các khoân phi thu tOn d9ng và bO tn 
nhàn sy' kiem soát tin dung  de gim thiéu rti ro tin dung.  Trên co' so' nay va vic càc khoân 
phài thu khách hang cOa Cong ty CO lien quan dn nhieu khách hang khác nhau, nii no tin dung 
khOng tp trung dang ke vao mt khàch hang nhet dlnh. 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJO'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'&ng 06, Q4n 3, Thành ph HÔ Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho k' ké toàn kt thUc ngay 31 tháng 03 nàm 2020 

Bàn thuyt minh nay là mt bO phan khOng th4 tách r&i c1u'oc doc cCing v&i các báo cáo tái chInh cl/nh kern 

Ti4n gcri ngân hang 

Cong ty chO yu duy tn s6 du' tin gCi'i t?i  các ngän hang du'c nhiu ngu'o'i bit den ti Vit 
Nam. ROI ro tin dung cOa so du' tiên gO'i t?i  càc ngân hang du'c qun l' bô'i bO phn ngan qu9 
cOa Cong ty thea chinh sãch cOa Cong ty. ROi ro tin dung t61 da cOa Cong ty dOi vO'i càc khoàn 
muc trén bng can d6i ke toãn t?i  ngày ket thüc kS'  ke toán là giá trj ghi so nhu' trinh bay trong 
Thuyêt minh sO 5.1. COng ty nhn they mU'c d tap trung rOl ro tin dung dOi vO'i khoàn tiên gO'i 
ngan hang là thep. 

iii. RUi ro thanh khoân 

ROI ro thanh khon là nOi ro ma Cong ty se gp khO khàn khi thçi'c hin càc nghia vçi tài chinh 
do thiêu vOn. ROi ro thanh khoàn cOa Cong ty chO y4u phàt sinh t/i' vic các tài san tài chinh và 
nç phal trà tài chInh CO thô diem dào hn lch nhau. 

Cong ty giam th14u rOi no thanh khoan beng càch duy trl mt luvng tin mt và càc khoàn 
tu'o'ng du'o'ng tièn va càc khoan vay ngân hang & mc ma Ban Giám dOc cho rang dO de dap 
U'ng cho cac ho?t dng cOa Cong ty va giàm thi4u rOl no do nhu'ng blén dng cOa luOng tién. 

Bang du'Oi dày tOng hcp th&i han thanh toän cOa cãc khoan no' phài tnã tài chinh cOa COng ty 
dçj'a trên càc khoàn thanh toàn dy' kién trên ho dOng co' s& chu'a du'oc chiet kheu: 

Ngay 31103/2020 

Du'âi 1 nàm 
VND 

Tii' 1 den 5 nàm 
VND 

TOng cong 

Phái trà ngu'ô bàn 26.427.597.664 - 26.427.597.664 
Chi phi phâi trâ 4.210.728.668 - 4.210.728.668 
Phãi trá khác 1.155.953.650 - 1.155.953.650 
Các khoãn y nç thuê tài chInh 5.039.804.335 23.988.994.788 29.028.799.123 

36.834.084.317 23.988.994.788 60.823.079.105 

Ngày 01 /01 /2020 

Phài trà ngu'&i bàn 32.297.448.448 32.297.448.448 
Chi phi phai trà 7.352.183.806 7. 352. 183. 806 
Phài tra khàc 654.405.865 654.405.865 
Các khoàn vay no' thuê tài chinh 4.031.843.468 26. 004.916.522 30.036.759.990 

44.335.881.587 26.004.916.522 70.340.798.109 

Cong ty cho rng mO'c dO tp trung nOl no dOl vài viec  trâ nQ' là thep. Cong ty CO dO khà nàng 
tiêp can càc nguOn vOn cn thiét. 

Tài san dam baa 

Cong ty dã cm CO tài san cO dnh hO'u hlnh vào càc khoan vay (Thuy4t minh s6 21). 

COng ty khOng nem giu' tài san dam baa cOa mOt  ben khàc ti ngày 31 thãng 03 nàm 2020 và 
ngày 01 thang 01 nàm 2020. 
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CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Quãn 3, Thành ph6 H6 Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toän kt thUc ngày 31 thàng 03 näm 2020 

Bàn thuyt minh nay là môt bO phan khong th tách r&i dJQ'c dQC cUng v&i các báo cáo tài chfnh dlnh kern 

iv. Giã tr hp'p I 

(1) So sánh giá tn hQ'p l va giá tn ghi sO 

Bang sau dày th4 hiên tài san tài chinh và n' phai trà tài chinh cüa Cong ty: 

Tài san tài chinh 
Giá tn ghi so Giá tr! hç'p ly 

3010312020 01/01/2020 30/03/2020 01/01/2020 
VND VND VND VND 

Tài san tài chInh 
Các khoàn du tu' 
nãm giu' den ngày dáo 

1.100.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000 1.000.000.000 

Phái thu khách hang 14.680.773.825 10.769.069.562 14.680.773.825 10.769.069. 562 
Phai thu các ben lien 
quan 

210.680.993 210.680.993 

Phài thu khác 1.196.527.286 1.222.023.881 1.196.527.286 1.222.023.881 
Các khoàn cm c6, 
k9 qu9, k9 cu'c 

386.897.346 386.897.346 386.897.346 386.897.346 

Tin càc khoàn 
tu'o'ng du'ang tin 

65.060.890.999 55.113.034.325 65.060.890.999 55.113.034.325 

82.425.089.456 68.701.706.107 82.425.089.456 68.701.706.107 

Nc' phái trá tài chinh 
Phài trà ngu'ôi bàn 2. 558.641. 129 7.356.532.549 2.558.641.129 7.356.532.549 
Phài tra các ben lien 
quan 

23.868.956.535 24.940.915.899 23.868.956.535 24.940.915.899 

Chi phi phài trà 4. 210. 728.668 7.352.183.806 4.210.728.668 7.352.183.806 
Phài trâ khác 755.124.640 654.405.865 755.124.640 654.405.865 
Càc khoàn y n 
thuê tài chinh 

29.028.799.123 30.036.759.990 29.028.799.123 30.036.759.990 

60.422.250.095 70.340.798.109 60.422.250.095 70.340.798.109 

(2) Ca s& xác d/nh giá tn hap /7 

Các khoãn phài thu khách hang và các khoãn phài thu khác 

Già tn h'p l' cüa càc khoan phài thu khách hang và cac khoàn phai thu khác, khOng baa gOm 
càc khaan phâi thu Va phài trà theo tin dO k hoach hp dng xay dv'ng, du'ac u'O'c tInh theo 
giä tn hiên t?i  cia dong tiên trong tu'ang lai, du'ac chiêt khâu thea lãi suàt thi tru'ong tal ngày 
baa cao. Giá tn hap l' cüa các cong cv nay dU'aC xác dnh ch nhäm myc dich thuyét minh 
thông tin. 

v. Phong ngU'a rUi ro 

Cong ty khOng áp dung chInh sách ké toán phong ngü'a ri ro. 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJO'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ong 06, Quân 3, Thành phó H6 Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  ké toán kt thUc ngày 31 thang 03 näm 2020 

Bàn thuyét mm/i nay là môt bO phn khOng thea  tách r&i du'c,c doc cOng vO'i các báo cáo tài c/i/nh cl/nh kern 

34. Giao dlch va S6 du' vó'i các ben lien quan 

Các ben lien quan v&i Cong ty baa góm: các thành vien qun l' chü ch6t, các cá nhän CO lien 
quan vOi các thành viên qun I' chü ch6t và cãc ben lien quan khác. 

34.1 Giao dch va s6 du' vo'i cãc thãnh vien quãn ly  chü ch6t và các cã nhân cO lien quan vol 
các thành viën quãn I chU chôt 

Thu nhp cüa các thành viên quàn l' chü ch6t nhu' sau: 

 

Qu' 1 nàm 2020 Qu' 1 nãm 2019 
VND VND 

Lu'ong, thu'Ong phu cp 898.297.452 783.682.361 

    

34.2 Giao dch va s6 du' vOl các ben lien quan khãc 

Trang näm, Cong ty cO phät sinh nghip vu ch y4u vO'i các ben lien quan nhu' sau: 

Qu' 1 nãm 2020 Qu' 1 nàm 2019 
VND VND 

T 2 ng COng ty Cap nu'o'c Sal Gôn - TNHH MTV 
Mua nu'àc sach 75.863.126.224 65.697.399.479 
Thuê tài san hot dng 250.258.367 

Vào ngày 31 thang 03 näm 2020, s6 du' các khoan phai thu/ phài trà vO cãc ben lien quan nhu' 
sau: 

31/03/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

T 6 ng Cong ty Cap nu'o'c Sài GOn - TNHH MTV 
Phài thu ngn h?n  cüa khách hang 210.680.993 210.680. 993 
Phài trá ngu'&i ban 23.868.956.535 21.929.413.654 

Cong ty C6 phn Co khI Cong trinh Cp nu'ó'c 
Phài trà ngu'ô ban 165.000 165.000 

Cong ty C6  phan Tu'vn Xãy du'ng Cap nu'o'c 
Phài tra ngu'Oi bàn 31.824.301 31.824.301 

29 



CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Q4n  3, Thánh ph6 H6 ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k toán két thUc ngáy 31 tháng 03 näm 2020  

Bàn thuyet minh nay là môt bô phn khOng thea  tách r&i du'ci'c doc cUng vOl các báo cào tài chIn/i dinh kOm 

36. Phê duyt báo cáo tài chmnh 

Báo cáo tái chInh nay dã du''c Ban Giám d6c Cong ty phê duyt vâ chp thun phát hánh váo 
ngày 17 tháng 04 näm 2020. 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HU'U CUcYNG NGUYEN THAN H PHUC 
Ngu'o'i Ip b16u K toán tru'o'ng Giãm d6c 

TP. Ho ChI Minh, ngay 17 tháng 04 näm 2020 
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