
CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng Vö Thi Sãu, Quãn 3, Thành ph6 H6 ChI Minh, Viet  Nam 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Ti ngày 31 thang 03 nàm 2021 

TAJ SAN 

A- TAISANNGANHN 

Ma 
so 

100 

TM T?i ngày 
31/03/2021 

Ti ngày 
01/01/2021 

103.993.849.940 102.267.488.736 

I. Tin và các khoãn tu'o'ng du'o'ng tiên 110 5 67.155.519.570 64.561.535.427 

1. Tin 111 52.155.519.570 46.561.535.427 

2. Càc khoàn tu'ng du'ng tiên 112 15.000.000.000 18.000.000.000 

II. Du tu' tài chInh ngAn hn 120 6 11.100.000.000 11.100.000.000 

3 Du tu' nm giG' én ngày Táo h?n 123 11.100.000.000 11.100.000.000 

III. Các khoán phái thu ngn hn 130 15.038.045.184 12.188.705.304 

1. Phi thu ngn h?n  cüa khách hang 131 7 13.239.875.071 10.841.723.677 

2. Tr tru'àc cho ngu'o bàn ngn h?n 132 8 3.728.670.534 4.501.326.815 

6. Phi thu ngn han khác 136 9 1.665.929.834 440.885.847 

7. Di' phong phi thu ngn h?n  khO ôi 137 7 (3.596.430.255) (3.595.231.035) 

IV. Hang ton kho 140 6.431.129.110 8.996.150.782 

1. Hàngtnkho 141 11 6.431.129.110 8.996.150.782 

V. Tài san ngãn hn khác 150 4.269.156.076 5.421.097.223 

1. Chi phi trá tru'àc ngn h?n 151 12 1.468.500.000 2.162.500.000 

2. Thu GTGT dLi'c khu trü' 152 2.800.656.076 3.183.928.725 

3. Thué và càc khoan khác phãi thu Nhá nu'àc 153 74.668.498 

B- TJSANDJHN 200 188.700.331.935 182.815.928.109 

I. Các khoãn phài thu dài hn 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' phông phài thu dài h?n  khó dôi 219 9 (1.157.969.085) (1.157.969.085) 

II. Tâi san c6 dinh 220 159.117.487.163 153.350.267.626 

1. Tài san Co dinh hG'u hinh 221 13 158.618.405.161 152.786.314.100 

- Nguyen giá 222 336.765.697.161 323.990.433.095 

- Giá tn hao mon IGy 14 223 (178.147.292.000) (171.204.118.995) 

3. Tài san CO dinh vO hlnh 227 14 499.082.002 563.953.526 

- Nguyen giá 228 3.787.423.520 3.787.423.520 

- Già tn hao mon lGy k 229 (3.288.341.518) (3.223.469.994) 

IV. Tai san do' dang dài hn 240 24.008.030.882 25.119.297.300 

2. Chi phi xây du'ng c ban d& dang 242 15 24.008.030.882 25.119.297.300 

VI. Tài san dài han khác 260 5.187.916.544 3.959.465.837 

3. Thiét bi, vat tu', phy tGng thay the dài h?n 263 11 5.187.916.544 3.959.465.837 

TONG CONG TAJ SAN 270 292.694.181.875 285.083.416.845 
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285.083.416.845 

CONG TY CO PHAN CAP NIJO'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng Vö Thi Sãu, Quân 3, Thành phó H ChI Minh, Vit Nam 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Ti ngày 31 tharig 03 nàm 2021  

NGUON VON Ma TM Ti ngày Ti ngày 

so 31103/2021 01/01/2021 

49.080.763.416 52.895.770.202 

30.796.374.647 21.848.858.606 

1.614.443.545 2.084.174.747 

4.895.425.690 6.202.494.642 

3.513.317.269 10.614.502.814 

2.074.682.784 2.654.969.820 

1.349.150.614 875.730.907 

4.031.543.468 4.031.443.468 

805.825.399 4.583.595.198 

20.963.087.726 21 .971.048.593 

20.963.087.726 21.971.048.593 

222.650.330.733 210.216.598.050 

222.650.330.733 210.216.598.050 

93.600.000.000 93.600.000.000 

93.600.000.000 93.600.000.000 

68.573.375.931 68.573.375.931 

60.476.954.802 48.043.222.119 

- LNSTchu'a phân phOi lCiy k d4n cu6i kS'tru'ac  421a 48.043.222.119 12.129.241.920 

- LNST chu'a phan phOi kS'  nay 421b 12.433.732.683 35.913.980.199 

C- NcYPHAJTRA 300 

I. Nq ngn hn 310 

1. Ph tr ngu'ô bàn ngn han 311 16 

2. Ngu'o mua trà tin tru'c ngn hn 312 17 

3. Thu va các khon phi np Nhà nu'c 313 18 

4. Phi trá ngu'o lao dng 314 

5. Chi phi phài trà ngn han 315 19 

9. Phi tr ngn hn khác 319 20 

10. Vay va n' thuê tài chInh ngn han 320 21 

12 Qu9 khen thu'&ng, phi'ic lo 322 22 

II. No' dài han 330 

8. Vay và n thuê tài chInh dài han 338 21 

D - vON CHU sc HU'U 400 

I. VOn chü so' hu'u 410 

1. VOn gop cüa chO s& hU'u 411 23 

- CO phiéu phO thông có quyn biu quy& 41 Ia 

8. Qu9 du tu' phàt trin 418 

11. Li nhun sau thu chu'a phân phOi 421 

70.043.851.142 74.866.818.795 

TONG CONG NGUON VON 440 

Th 

NGUYEN TH! NHU' KHANH NGUYEN HU'U CU'O'NG NGUYEN THANH PHUC 
Ngu'o'i lap biêu Kê toãn tru'ô'ng Giám dôc 

TP. HO Chi Minh, ngày 19 thàng 04 nàm 2021 
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Qu'1 nàm 2021 

107.633.555.249 

Qu9'l näm 2020 

128.870.720.777 

107.633.555.249 

73.475.794.695 

34.157.760.554 

158.927.083 

399.659.795 

399.659.795 

12.789.645.805 

7.308.489.820 

13.818.892.217 

3.462.045 

7.095.725 

(3.633.680) 

13.815.258.537 

1.381.525.854 

128.870.720.777 

83.533.210.940 

45.337.509.837 

140.633.534 

527.914.562 

52 7.914.562 

13.799.386.555 

8.100.735.231 

23.050.107.023 

60.994.760 

60.994.760 

23.111.101.783 

2.311.110.178 

12.433.732.683 20.799.991.605 

2.222 

CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng Vö Thj Sáu, Quän 3, Thãnh ph6 H6 ChI Minh, Viet  Nam 

BAO CÁO KET QUA KINH DOANH 
Ti ngày 31 tháng 03 näm 2021 

CHiTIEU 

1. Doanh thu bàn hang và cung cAp dch vy 

2. Cáo khoán giám trO' doanh thu 

3. Doanh thu thuAn v bàn hang và cung cAp 
dich vu 

4. Giá von hang ban 

Ma 
so 
01 

02 

10 

11 

TM 

24 

25 

5. L'i nhun gp ye ban hang và cung cap 
dich vu 

20 

6. Doanh thu hot dng tài chinh 21 26 

7. Chiphitàichinh 22 27 

Trong dO: chi phi läi vay 23 

8. Chi phibán hang 25 28 

9. Chi phi quàn l' doanh nghip 26 29 

10.Lç'i nhun thuAn tü' hot dng kinh doanh 30 

11.Thu nhp khác 31 30 

12.Chi phi khác 32 

13.Lo'i nhuân khãc 40 

14.T6ng I9'i nhun k6 toán tru'O'c thuA 50 

15.Chi phithuthu nhpdoanh nghip hien  hành 51 18 

16. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoãn lai 52 

17.Lo'i nhuân sau thuA thu nhp doanh nghip 60 

18.Lâi co' bàn trên c6 phiAu 70 

19. Lãi suy giàm trên c phiAu 71 

NGUYEN TH! NHU' KHANH NGUYEN HU'U CU'&NG NGUYEN THANH PHUC 
Ngu'ô'i Ip biu Kê toán tru'O'ng Giám dOc 

TP. H6 Chi Minh, ngày 19 tháng 04 nám 2021 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'cYC BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ô'ng VO Thj Sàu, Quãn 3, Thânh ph6 HO Chi Minh, Viêt Nam 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T 
(Theo phu'cYng pháp gián tiép) 
Cho kS'  k toán kt thUc ngày 31 thàng 03 näm 2021  

CHI TIEU Ma TM 

I. LU'U CHUYEN TIEN TU' HOT DQNG KINH DOANH 

1. Loi nhuân tru'&c thud I 

2. Diu chinh cho các khoán: 

LUy k dn 
Qu1 nãm 2021 

Lüykêdên 
Qu1 nãm 2020 

13.815.258.537 23.111.101.783 

Khu hao TSCD và BDSDT 2 7.008.044.529 6.199.976.550 

Các khon dy' phông, (hoàn nhp) 3 1.199.220 

(Lãi), 6 tü' ho?t dng du tu' 5 (158.927.083) (140.633.534) 

Chi phi Iäi vay 6 399.659.795 527.914.562 

3. Lçi nhun tu.i' hoat dóng kinh doanh tru'ac thay 
doi v6n lu'u dong 

8 21.065.234.998 29.698.359.361 

(Tàng)/giàm các khon phi thu 9 (2.506.940.419) (1.908.084.984) 

- (Tang)/giâm hang tOn kho 10 1.336.570.965 704.317.640 

Tang/(giám) càc khon phi trâ (Khong k4 Iãi vay 
phi tr, thu thu nhp doanh nghip phài nôp) 

11 1.004.815.345 (11.103.662.019) 

(Tang)/giàm chi phi trà tru'âc 12 694.000.000 738.000.000 

Tin läi vay dã trâ 14 (399.659.795) (527.914.562) 

Thu thu nhâp doanh nghiep dâ np 15 (2.423.678.186) (385.494.124) 

Tin thu khác tü' hot dng kinh doanh 16 40.000.000 16. 120.000 

- Tin chi khác cho hotdng kinh doanh 17 (3.817.769.799) (3.271.552.983) 

Lu'u chuyn tiên thuân tCv hot dong kinh doanh 20 14.992.573.109 13.960.088.329 

II. LU'U CHUYEN TIEN THUAN TCJ' HOIST EQNG DAU IL? 

1. Tin chi 14 mua sm, xây dci'ng TSCD và các tài 
san dài han khác 

21 (11.663.997.648) (3.153.965.967) 

2. Tin thu tCi' thanh I, nhu'ng bàn TSCD và CàC tài 
san dài h?n  khàc 

22 

3. Tièn chi cho vay, mua càc cong cci nç cOa o'n VI 
khác 

23 

4. Tin thu hOi cho vay, bàn l?i CC Cong CV Q' cüa 
dcn vi khác 

24 

7. Tièn thu Iãi cho vay, cO tCi'c và Io'i nhun duc chia 27 273.269.549 174.195. 179 

Lu'u chuyn tin thuân tL)' hoat dông du tu' 30 (11.390.728.099) (2.979.770.788) 
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CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng Vô Thj Sáu, Quân 3, Thành ph6 H Chi Minh, Viêt Nam 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T 
(Theo phuo'ng pháp gián tip) 
Cho kS'  k toán k&t thOc ngãy 31 tháng 03 nãm 2021 

III. LU'U CHUYEN TIEN THUAN TU' HOAT DQNG TA.! CHiNH 

3. Tin vay ngn hen,  dài  han  nhn du'c 33 

4 Tin tr nç goc vay 34 

6. C ti'c, Ii nhuân dã tr cho chCi s hD'u 36 

Lu'u chuyn tin thun tü' hot dng tài chInh 40 

Lu'u chuyn tiên thun trong kS' 50 

Tiên và tu'o'ng du'ong tiên du ki 60 

Anh hu'ng cia thay d6i t' giá h6i doái 61 

Tiên Va tu'ong du'o'ng tiên cuôi k 70 

(1.007.860.867) 

(1.007.860.867) 

2.593.984.143 

64.561.535.427 

(1.007.960.867) 

(24.500.000) 

(1.032.460.867) 

9.947.856.674 

55.113.034.325 

65.060.890.999 

AkQ- 

NGUYEN TH! NHU' KHANH 
Ngu'ô'i lap biu 

NGUYEN HU'U CU'NG / NGUYEN THANH PHUC 
Kó toán tru'o'ng Giám cloc 

TP. H6 Chi Minh, ngäy 19 thang 04 nàm 2021 
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CONG TY CO PHAN CAP NLJ'YC BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng VO Thi Sáu, Quân 3, Thành ph6 HO ChI Minh, Viet  Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho k' k4 toàn kt thüc ngày 31 thang 03 nàm 2021  

Bàn thuyót niinh nay là môt bô phn khOng th tách r&i dFQ'c dQC cUng v&i cac báo cáo tài chInh dinh kern 

1. Dc DIEM HOATDQNG 

1.1. Hlnh thU'c so' hU'u von 

Cong ty CO phn Cp nu'àc B4n Thành ("Cong ty") là doanh nghip duvc cO phn hóa tci' 
doanh nghip Nhà nu'O'c — Chi nhánh Cp nu'&c Bn Thành, do'n vj hach  toán phy thuOc  cOa 
TOng Cong ty Cap nu'O'c Sài GOn - TNHH MTV thea Quyt dinh  sO 6652/QS-UBND ngày 30 
thang 12 nàm 2005 cOa Uy ban Nhân dan thành phO HO Chi Minh. Cong ty hot dQng thea 
Giy chu'ng nhân dang k' doanh nghiep sO 4103005880 dang k' Ian du ngày 08 thang 01 
nàm 2007, theo Giy chü'ng nhân dang k cong ty CO phn sO 0304789925 (duvc dOl tu' sO 
4103005880) dang k' thay dOl ln 4 ngày 08 thang 02 nàm 2021 do S Ké hoch và Däu tu' 
thành phO HO Chi Minh cp. 

VOn diu l cüa Cong ty tai thO'i dim 31/03/2021 Va 01/01/2021 là 93.600.000.000 VND tu'ong 
du'oig vO'i 9.360.000 cO phiu vdn mênh giá 10.000 VND/cO phiêu. 

CO phi&u cOa Cong ty du''c chp nhân niêm y4t tal  S& Giao djch Chu'ng khoàn Ha Nôi vO'i ma 
chO'ng khoàn là BTW va ngày giao dich du tiên là ngäy 14 thang 11 nàm 2017. 

Tn s& chInh cOa Cong ty du'çc ttai 194 Pasteur, Phu'ô'ng VO Thi Sàu, Qun 3, Thành ph6 
HO Chi Minh, Viêt Nam. 

1.2. Linh vu'c kinh doanh 

LTnh vu'c kinh doanh cua Cong ty là thu'o'ng mai,  djch vy. 

1.3. Ngành ngh kinh doanh 

Thea giy chU'ng nhn dàng k kinh doanh, nganh ngh kinh doanh cüa Cong ty là: 

- Qun lv', phát tri4n he thOng cp nu'àc, cung ü'ng, kinh doanh nu'O'c sch cho nhu câu tiêu 
dung và sn xuât; 
Tu' van xay du'ng càc cong trinh cp nu'Oc, cOng trinh dan dung  - cOng nghip (trü' thiét ké, 
khào sat, giám sat cOng trinh); 

- Xay du'ng cOng trinh cp nu'&c.; 
- Tái lap mat du'ng dOi vOi càc cOng trinh chuyên nganh cp nu'O'c và các cOng trInh khac; 
- Thiêt ké xay du'ng cong trinh cp, thoát nu'àc; 
- Thiêt kê xây dçi'ng cOng trinh ha tang k9 thut dO thj; 
- Lap dy' an, quân l dy' an cOng trinh cp, thoàt nu'O'c và cOng trinh ha tang k9 thut dO thj; 
- Giàm sat thi cong xay dy'ng cong trinh cap - thoät nu'àc; 
- Kho sat dja hInh xày dy'ng Cong trinh; 
- Bàn buOn thiêt b và dung  cy do k&ng ngành cap nu'O'c; 
- Bàn buOn vat lieu,  thiêt b 1p dt trong xay dy'ng; 
- Kinh doanh bt dOng sn; 
- Cho thuë xe cO dQng co 
- Cho thuê may mOc thit bj xày dy'ng. 

Trong näm, hoat dng chinh cüa Cong ty là quàn l', phat tri4n h thOng Cp nu'àc, cung U'ng, 
kinh doanh nu'àc sach  cho nhu CU tiêu dung và san xuat; Xay dy'ng cOng trinh cap nu'O'c; Tái 
1p mt du'O'ng dOi vO'i CC Cong trhih chuyên ngành Cp nu'O'c và CáC Cong trinh khàc. 

1.4. Chu ky san xuât kinh doanh thông thu'ô'ng 

Chu k' san xut, kinh doanh thông thu'&ng cOa COng ty trang vông 12 thàng. 

1.5. Tuyên bô ye khã näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 

Càc sO lieu trinh bay trong Baa cào tài chInh cho kS'  k4 toàn k4t thuc ngay 31 thang 03 nàm 
2021 so sành du'o'c vi sO lieu tu'cng u'ng cua kS'  tru'&c. 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ô'ng VO Th Sáu, Quân 3, Thành ph H6 ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho kS'  k toán kt thUc ngày 31 tháng 03 nàm 2021  

Bàn thuyeAt  minh nay là môt bO phn khOng th tách r&i d&c dQc cUng v&i các báo cáo tài chInh dinh kern 

1.6. Nhân viên 

Tai ngày 31 thang 03 nàm 2021, tong sO nhàn viên cüa Cong ty là 232 ngu'Oi. 

2. NAM TAI CHiNH, DGN V TIEN T SU' DVNG  TRONG KE TOAN 

2.1. Näm tài chInh 

Nàm tài chinh ca Cong ty du'Q'c bt du tU' ngáy 01 tháng 01 và kt thUc vào ngày 31 thang 
12 hang nàm. 

2.2. Do'n v tin t Sw diing trong k6 toán 

Dn v tin t du'çc sCr dging trong k toán là DOng Viêt Nam (VND) do vic thu, chi chü yu 
du'c thu'c hien  bang do'n vj tin t VND. 

3. CHUAN MIJ'C VA CHE DQ KE lOAN AP DVNG 

3.1. Chuân muvc và ch d k6  toán áp dyng 

Báo cáo tái chinh du'Qc 1p và trinh bay phü ho'p v&i Ch4 do kO toán doanh nghiep ban hành 
theo Thông tu' sO 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 và Thông tu' sO 53/20161TT- 
BTC ngày 21 tháng 03 nãm 2016 cüa Bô Tái ChInh va Chun mu'c kê toán Viêt Nam. 

Cong ty ap dung  các chun mu'c  kO toán, ché do k toán doanh nghip Vit Nam du''c ban 
hành theo Thông tu' sO 200/20141TT-BTC ngày 22 thang 12 nàm 2014 và Thông tu' sO 
53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 nàm 2016 cia BO Tài Chmnh Va các thông tu' khác hu'O'ng 
dan thu'c hiên chun mu'c  k toán Viêt Nam cia BO Tài Chinh trong vic 1p và trInh bay baa 
cáo tái chinh. 

3.2. Tuyên b6 v vic tuân thU Chun my'c k6 toãn và Ch d k toán 

Ban Giám dOc Cong ty dam báo dã tuán thu yeu cu cüa các chun mv'c  kO toán, Ché dO kO 
toán doanh nghip Vit Nam du'o'c ban hánh theo Thông tu' so 200/2014/TT-BTC, Thông tu' 
53/2016/TT-BTC cOng nhu' các thông tu' hu'ng dan thy'c hin chun mu'c ké toán cOa BO Tài 
ChInh trong vic Ip Baa cáo tài chInh. 

4. cAc CHIN H SACH KE lOAN CHU YEu 

4.1 Co so' Ip Báo cáo tài chInh 

Báo cáo tài chInh du'oc lap trén co sâ k toán dOn tEch (trO' các thông tin lien quan den các 
luOng tin). 

4.2 Tin và các khoân tu'o'ng du'o'ng tin 

Tin bao gOm tin met,  tin gO'i ngân hang khOng k' hn Va tin dang chuyn. Các khoàn 
tu'ng du'o'ng tiên là các khoàn du tu' ngàn hn cO thô'i hn thu hOi khOng qua 3 thang k tO' 
ngày dáu tu', cô khâ näng chuyOn dOl d dang thánh môt lu'cng tiên xác dnh và khOng cO rOi 
ro trong vic chuy4n dOi thành tin ti thO'i diem báo cáo. 

4.3 Cãc khoãn du tu' tài chInh 

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

Khoàn du tu' du'o'c phán loai là nem giG' dOn ngày dáo hn khi Cong ty cO ' dnh và khà näng 
giG' den ngày dáo h?n.  Các khoàn deu tu' nOm giG' dOn ngãy dáo hn bao gOm: các khoàn tiOn 
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CONG TY CO PHAN CAP NLI'O'C BN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng VO Thi Sáu, Quän 3, Thành phó HO ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho k' k toán kt thUc ngày 31 tháng 03 näm 2021  

Bàn thuyet minh nay là môt b phan khOng th tách rO'i dLrQc d9c cUng v&i các báo cáo tái chInh dInh kern 

gü'i ngán hang CO k' han vä các khoân cho vay nm glO' dn ngày dáo han  vO'i mcic dich thu 
al hang k' và cac khoàn du tu' nm giQ' dn ngày dáo han  khác. 

Các khon du tu' nm gicv dn ngáy dáo han  du'o'c ghi nhn ban du theo giá g6c bao gôm 
giá mua vá các chi phi lien quan d4n giao djch mua các khon dâu tu'. Sau khi ghi nhn ban 
du, CáC khoân dâu tu' nay du'Q'c ghi nhn theo giá tn CO th thu hOi. Thu nhp lãl ti' các khoàn 
dâu tu' nàm gic ên ngay dáo han  sau ngay mua du'ç'c ghi nhn trên Báo cáo kêt qu hoat 
dOng kinh doanh trên c s& dy' thu. Läi du''c hu'&ng tru'O'c khi Cong ty nàm giG' duc ghi giàm 
trCi' vao giá gOc tal  thO'i dim mua. 

Khi có các bng chU'ng chc chn cho thy môt phn hoc toàn bô khoàn du tu' CO the khOng 
thu hOi du'çc và so tOn that du'cyc xác dnh môt each dang tin cay thi tOn thet duc ghi nhân 
vào chi phi tài chinh trong kS'  và gim trG' tru'c t14p giá tr däu tu'. 

Khi thanh l' môt khoàn du tu', phn chênh Ich giG'a giá tr thanh I' thun và gia tr ghi sO 
du'c hach  toán vào thu nhp hoac chi phi. 

4.4 Các khoãn phãi thu 

Các khon nç phài thu du'çc phan ành theo giá gOc trG' dl dy' phOng phâi thu khô dôi. 

Vièc phàn Ioai các khoàn phâi thu là phài thu khách hang và phài thu khác du''c thu'c hiên 
theo nguyen täc sau: 

Phi thu cüa khách hang phàn ành các khon phãi thu mang tinh chet thu'o'ng mal  phat 
sinh tu' giao dch cO tinh chat mua — bàn giG'a Cong ty và ngu'o'i mua là do'n vj dc Ip vO'i 
Cong ty. 
Phâi thu khác phân ánh các khoân phai thu khOng CO tinh thu'oig mai,  khOng lien quan 
den giao dch mua — bàn. 

Du' phOng n' phãi thu khO dOl the hiên phen giá trj du' kin bi tOn thet do các khoàn phài thu 
khOng di.rçc khách hang thanh toàn phat sinh dOi vO'i sO du' các khoàn phâi thu ti thô d14m 
lap Bang can dOl ké toàn. Viêc trich lap hoc hoàn nhap khoàn du' phang nç phài thu khO dôi 
duc ghi nhn váo chi phi quan l' doanh nghip trên báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh. 

4.5 Hang ton kho 

Hang tOn kho du'c ghi nhn theo giá thp ho'n giu'a gia gOc và già tr thun CO the thy'c hin 
du'c. 

Giá gOc hang tOn kho bao gOm chi phi mua vá các chi phi lien quan try'c t14p khác phát sinh d4 
CO du'Q'c hang ton kho O' dia  diem vá trang thai hin tai. 

Giá trl thuen CO the thy'c hin du'Q'c là giá bàn- u'O'c tInh cüa hang tOn kho trong kS'  san xuet, 
kinh doanh binh thu'O'ng trU' chi phi u'O'c tinh de hoàn thanh san phem Va chi phi u'O'c tInh can 
thiêt cho vic tiêu thy chUng. 

Giá trl hang tOn kho du'Q'c tinh theo phu'og pháp binh quan gia quyen va du'c hach  toán 
theo phu'oig pháp kê khai thu'ng xuyen. 

D' phOng giam gia hang tOn kho du'Q'c ghi nhn khi giá gOc Ian ho'n già trj thuen cO th4 thy'c 
hiên du'c. 

Dy' phOng cho hang tOn kho duc trich 1p cho phn già tr! dy' kien bl tOn thet do giãm giá vt 
tu', thành phm, hang hOa tOn kho thuc quyên s& hO'u cüa Cong ty cô the xày ra (giàm giá, 
kern phem chet, 101 th&i, ...) dçj'a tren bng chG'ng hp l ye sy' giâm giá trl vao thO'i diem cuOi 
näm tài chinh. Các khoân tang hoac  giâm dy' phOng nay du'c ghi nhn vào giá vOn hang bàn 
trén báo cáo két qua hoat dOng  kinh doanh. 
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4.6 Chi phi trã tru'ó'c 

Chi phi trà tru'àc baa gOm các chi phi trà tru'àc ngn han haàc chi phi tr tru'àc dài h?n  trên 
bang can dOi k toán và dU'OC phân bO trang khoâng thO gian trà tru'àc cüa chi phi tu'ong U'ng 
v&i càc Icyl Ich kinh té du'q'c ta ra tO' càc chi phi nay. 

Chi phi tra tru'O'c cOa Cong ty baa gOm các chi phi sau: 

Cong cy, dyng cy 

Càc cong u, dung cci dà du'a vâa sO' dung  du'c phân b6 vaa chi phi thea phu'a'ng pháp 
du'&ng thang vài thO'i gian phan b6 khOng qua 3 nàm. 

4.7 Tài san c6 dinh hü'u hInh 

Tài san c6 djnh hO'u hinh dUVC th4 hin thea nguyen giã trU' haa mon by  k. 

Nguyen già tài san có dnh hu'u hinh baa gOm toàn bO càC Chi phi ma Cong ty phai bO ra d cô 
du'g'c tài san CO dinh  tinh dOn thO'i dim du'a tài san dO vàa tr?ng thai sn sang sO' dung.  Các 
chi phi phat sinh sau ghi nhn ban dâu chi du'c ghi tang nguyen giá tài san cO dlnh  nOu cOc 
chi phi nay chàc chàn lam tang lg ich kinh t trang tu'a'ng lal da sO' dung  tài san dO. Cäc chi 
phi phat sinh khOng thóa man diOu kin trOn du'c ghi nhn là chi phi san xuât, kinh daanh 
trang näm. 

Khi bàn hay thanh l' tai san, nguyen giã Va giá tn haa mon lOy k cOa tài san duc xOa sO 
trang baa càa tài chInh và bt kS'  Cäc khaan al 0 nàa phàt sinh da ViC thanh l' dOu du'g'c 
hch taän vàa baa càa kt qua haat dOng kinh daanh. 

Khu haa tài san CO dinh hO'u hInh du'OC tInh thea phu'ng pháp khu haa du'ng thng thea 
thOi gian hO'u Ich u'àc tinh cua càc tài san nhu' sau: 

SO nàm 
Nha cO'a, vt kin trOc 05 — 25 
May mOc, thiêt b 05 — 06 
Phu'a'ng tiên vn tai, truyen dan 06— 10 
Thiet bj, dung Cu quân I 05 

4.8 Tài san Co dinh vô hInh 

Tài san cô dinh  vO hinh dLFg'C th hin thea nguyen già tri:i' di gia trl haa mOn luy k4. 

Nguyen giá tài san cO dnh vO hinh baa gOm taan b cac Chi phi ma Cong ty phâi bó ra d cO 
du'c tài san cO dnh tinh den thai dim du'a tai san dO vàa trng thai sn sang sO' dung. Chi 
phi lien quan den tài san cO dnh vO hlnh phàt sinh sau khi ghi nhn ban dâu dLi'g'c ghi nhn là 
chi phi san xuàt, kinh daanh trang k' tni' khi càc Chi phi nay gän lien vO'i mt tal san cO djnh vO 
hlnh Cu the Va lam tang li ich kinh t tO' các tai san nay. 

Khi tai san cO djnh vO hmnh duc bàn hay thanh b', nguyen già Va già tn haa mon buy ke du'Q'C 
xOa sO Va al, 0 phät sinh do thanh l dc ghi nhn vàa thu nhp hay chi phi trang näm. 

Tài san c6 djnh vO hlnh cOa Cong ty baa gOm: 

Phn mm may tInh 

Giá mua cOa phn mem may tinh ma khOng phai là mOt bO phn gn ket v&i phn cU'ng cO lien 
quan thi du'c vOn hOa. Nguyen già cOa phan mem may tinh là taàn bO chi phi ma Cong ty dã 
chi ra tinh den thO diem du'a phen mem vàa sO' dung.  Phn mem may tInh du'c khu haa 
thea phu'a'ng phap du'O'ng theng trang vOng 5 nàm. 
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4.9 Các khoãn nç' phãi trã và chi phi phâi trã 

Các khoàn nç phài tr và chi phi phài trà du'Oc ghi nhn cho s6 tin phài trà trong tu'o'ng al 
lien quan dn hang hóa và dch vu dä nhn du'c. Chi phi phài trà du'ç'c ghi nhn dy'a trên các 
u'o'c tInh hç'p ye so tin phài trà. 

Viêc phàn loal cãc khon phâi tr là phâi trâ ngu'Oi bàn, chi phi phâi trã và phài trá khác du'o'c 
thu'c hiên thea nguyen täc sau: 

- Phài tr ngu'o'i ban phàn ánh cäc khon phài tr mang tinh cht thu'o'ng mi phát sinh tü' 
giao djch mua hang hOa, djch vu,  tài sn Va ngu'&i bàn là dan vj dOc  1p vO'i Cong ty. 

- Chi phi phâi trá phn ành cãc khoãn phái trà cho hang hOa, djch vy dä nhn &ro'c tCi' 
ngu'Oi bàn hocdà cung cp cho ngu'Oi mua nhu'ng chu'a chi trã do chu'a CO hóa darn 
hoc chu'a dO ho so', tài lieu  ké toán và cac khoân phâi trà cho ngu'ô lao dng ye tiên 
lu'o'ng nghi phép, các khoân chi phi san xuât, kinh doanh phai trich tru'O'c. 

- Phài trà khäc phàn ành các khoân phâi tra khong cO tinh thu'ang mi, khOng lien quan den 
giao dich mua, bàn, cung cap hang hOa dich  vy. 

4.10 Các khoãn trIch theo Iu'o'ng 

Baa hi4m xâ hOi  du''c trich trên tin lu'o'ng thea h'p dOng lao dong vào chi phi là 17,5% và trU' 
lu'ang can bO Cong nhân viên là 8%. 

Bâo him y té JIJ'çYC trich trên lu'o'ng vào Chi phi là 3% và trU' vào lu'o'ng can bO cong nhân viên 
là 1,5%. 

Baa him tht nghiOp du'o'c trich trèn lu'o'ng vàa chi phi là 1% và trO' vào lu'o'ng can bO Cong 
nhàn vien là 1%. 

Kinh phi cOng doàn dU'Q'C triCh trén lu'ang vào chi phi là 2%. 

4.11 VônchUscyhu'u 

V6n gop cóa chü só'hCru 

VOn gOp cOa chO s& hO'u du'çc ghi nhãn theo sO vOn thçvc tO dä gOp cOa càc cO dOng. 

Thàng du' v6n c6 phn 

Thang du' vOn cO phn duc ghi nhân thea sO chênh léch gici'a giã phat hành và menh  già cO 
phiu khi phat hành ln du, phàt hành bO sung, chênh léch giO'a giá tài phat hành và giá tr sO 
sách cOa cO phiéu qu9 và cu phn vOn cOa trái phi4u chuy4n dOi khi däo han.  Chi phi trci'c 
tiêp lien quan den viêc phát hành bO sung cO phiêu và tái phát hành cO phiêu qu9 du'o'c ghi 
giam thang du' vOn CO phân. 

4.12 Phân ph61 Içvi nhun 

L'i nhuän sau thu thu nhp daanh nghiep Ju'o'c phan phOi cho cäc cO dOng sau khi dä trich 
lap càc qu9 thea Oiu lê cOa Cong ty Me cOng nhu' càc quy dlnh  cOa pháp lust  và dã du''c Di 
hOi dOng cO dOng phê duyet. 

Viêc phan phOi l'i nhun cho cäc cO dOng duC can nh& dn các khoan myc phi tin te nm 
trong loi nhuan  sau thu chu'a phàn phói cO th ành hu'Orng dOn luOng tièn vã khâ nang chi trâ 
cO tU'c nhu' lãi do dành giá li tài san mang di gOp vOn, lài do dänh gia li càc khoàn myc tin 
te, CC cOng cy tài chinh và các khoàn myc phi tin te khäc. 

CO tü'c du'c ghi nhn là n' phài trà khi du'c i hQi dOng cO dOng phê duyet. 
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4.13 Läi co' ban trên c6 phieu 

Läi c bàn trén m61 CO phiu du''c tinh bng cách chia Ii nhun sau thu phân b6 cho cO 
dOng so' hO'u cO phiu phO thông cüa Cong ty cho so Iu'ng binh quân gia quyn cüa so CO 
phiêu phO thông dang Iu'u hành trong kS'. 

4.14 Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu bàn hang du'c ghi nhn khi dOng thô'i thOa man tt cà nàm (5) diêu kin sau: 

(a) Cong ty dà chuy4n giao phn IOn rOi ro và IQ'i  ich gn Iin vO'i quyn sO' hO'u san phm 
hoc hang hôa cho ngu'Oi mua; 

(b) Cong ty khOng con nm giG' quyn quàn I' hang hôa nhu' ngu'Oi so' hG'u hang hOa hoäc 
quyOn kim soät hang hOa; 

(c) Doanh thu dLC xäc dnh tu'o'ng d61 ch& chn; 

(d) Cong ty dã thu du'Oc hoc sê thu du''c IQ'i ich kinh té tCr giao dch bàn hang; và 
(e) Xác dinh duvc chi phi lien quan dn giao djch bàn hang. 

Doanh thu cung cap d!ch viii 

Doanh thu cüa giao dich cung cp djch vy du'c ghi nhn khi kt qua cOa giao dch dO du'p'c 
xac d!nh  mt càch dang tin cay. Tru'&ng hp dch vy du'Q'c thy'c hien  trong nhiOu kS'  thi doanh 
thu du'çc ghi nhn trong kS'  du'cc can c:' vào kt qua phn cong vic dà hoàn thành vào ngày 
két thic ks'  ké toán. Két qua cOa giao dch cung cp dch vy dc xác djnh khi thOa man tat ca 
các diêu kiën sau: 
- Doanh thu du'o'c xàc dinh tu'cYng d6i ch& chn. 
- Co khã nàng thu du'c li ich kinh té tu' giao dich cung cp dch vu dO. 
- Xàc dnh du'c phn cong vic da hoân thành vào ngày kt thUc kS'  k toàn. 
- Xãc dinh du'c chi phi phàt sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao dlch  cung cp 

dich vu do. 

Ti6n Iäi 

Tin läi du'Q'c ghi nhân trên c so' dOn tich, du'cc xãc dnh trên sO du' càc tài khoàn tin gO'i Va 
Iãi suât thu'c t tG'ng ks'. 

4.15 Chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gOm Iãi tin vay và càc chi phi khàc phát sinh lien quan tru'c t14p dn khoàn 
vay. Chi phi di vay du'o'c ghi nhn vào chi phi tài chinh trong nàm trCi' khi chi phi di vay lien 
quan tru'c tip dn viec  du tu' xây du'ng hoäc san xut tài san do' dang du'ç'c tinh vâo già tr 
cüa tài san do (du'oc vOn hOa). Viêc vOn hoà chi phi di vay Se chm dU't khi cac hoat dQng chO 
yeu can thiêt cho vic chun bj du'a tài san do' dang vao sO' dung hoc bàn dã hoàn thành. 

4.16 Thuê thu nhp doanh nghip 

Chi phi thu4 thu nhp doanh nghiep bao gOm thu thu nhap doanh nghip hin hành và thu 
thu nhap doanh nghip hoän lai. 

ThucA thu nhp hin hành 

Thu thu nhâp hiên hành là khoàn thu du'o'c tinh dy'a trên thu nhp tinh thué. Thu nhâp tinh 
thuê chênh lOch so vO'i 1'i nhuän ké toàn là do diêu chTnh các khoàn chênh Ich t?m  thOi giG'a 
thu và k toán, càc chi phi khong du'ac trU' cOng nhu' diêu chinh các khoàn thu nháp khOng 
phài chlu  thuê và càc khoàn l du'çc chuyén. 
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Thue thu nhap hoãn lal 

Thu thu nhäp hoàn Iai là khon thug thu nhap doanh nghip sé phi nQp hoc Se du'o'c hoàn 
lai do chênh lëch tam thOi giu'a giá trl ghi so ca tái sn và n phài trà cho muc  dIch 1p Báo 
cáo tài chInh và co' sO tinh thuê thu nhap. Thuê thu nháp hoän Ii phi trà du'c ghi nhn cho 
tt câ các khoân chênh lêch tam thO chiu thuê. Tài san thuê thu nhp hoãn Ii chi du''c ghi 
nhn khi chc chàn trong tu'o'ng lal se cO 1p nhun tInh thuê d sO' dung nhO'ng chênh Ich 
tam thô'i du'c kháu trO' nay. 

Cia tn ghi sO cOa tài san thu thu nhap doanh nghip hoãn Il du'Q'c xem xét lal  vào ngày két 
thUc k' ké toán va se du'c ghi giàm den mO'c dam bão chàc chàn cO dO IQ'i nhun tinh thuê 
cho phep lo'i ich cOa môt phn hoàc toàn bQ tái san thug thu nhp hoãn i duc sO' dung.  Các 
tãi san thué thu nhp doanh nghip hoãn lal  chu'a duc ghi nhn tru'O'c day duvc xern xét al 
vao ngay két thOc k' k toán Va &i'c ghi nhn khi chàc chàn cO dO I'l nhun tInh thuê d cô 
th sO' dung các tài san thuê thu nhp hoän li chu'a ghi nhn nay. 

Tài san thu thu nhp hoàn li và thu thu nhp hoän lal phâi tnã du'Q'c xác dinh  theo thu sut 
dci' tinh sé áp dung  cho näm tàl san du''c thu hOi hay n phài tnà du'çc thanh toán dci'a trén 
các mU'c thuê suàt cO hiu lçi'c tal ngày kt thUc ks'  ke toán. Thu thu nhp hoän al du'Q'c ghi 
nhän váo Báo cáo kêt qua hoat dông kinh doanh và chT ghi tnu'c tiêp vào vOn chO s& hu'u khi 
khoàn thuê dO lien quan dn các khoàn muc  du'o'c ghi thng vào vOn chO so' hO'u. 

Tâi san thus thu nhäp hoân lal và no' thu thu nhp hoän al phài trã duvc  bU trU' khi: 
- Cong ty cO quyn hQ'p pháp du'c bU trü' gicra tài san thu4 thu nhp hin hành vO'i thu thu 

nhp hin hành phài np; và 
Các tài san thu4 thu nhâp hoân lal và thu thu nhap hoän lai phal tnà nay lien quan den 
thuô thu nhâp doanh nghip duc quàn I' b&i cOng mOt  co' quan thuê: 

06i v&i cOng mOt do'n v chju thu; hoc 
Cong ty di' dinh thanh toãn thu thu nhp hin hành phài tnà Va tat san thu thu nhp 
hin hành trên co' sO' thuàn hoc thu hOi tat san dóng thO'i v&i vic thanh toán no'  phài 
tra trong tO'ng kS'  tu'o'ng lal khi các khoàn trQng yu cOa thug thu nhp hoän lal phài tra 
hoc tài san thuê thu nhp hoãn lal du'o'c thanh toán hoc thu hOl. 

Các báo cáo thu cOa Cong ty Se du'c kim tra b&i co' quan thu. Do sd' áp dung cOa Iut 
thuê cho tO'ng loal nghiep vu va viéc gial thIch, hiu cOng nhu' chap thun theo nhiêu cách 
khác nhau nên sO lieu cOa báo cáo tal chinh cO th sé khác vO'i sO Hu cOa co' quan thu. 

4.17 Bão cáo theo b phn 

Bô phân theo lTnh vci'c kinh doanh a mt bô phn cO th4 phân biet  du'o'c cOa môt doanh 
nghip tham gia vao qua tnlnh san xut hoàc cung cap san phm, dch vu nieng lé, mOt  nhOm 
các san phm hoàc các dich vu cO lien quan ma bO phân nay chju nOl no vá Io'i  Ich kinh té khác 
v&i các bQ phn kinh doanh khác. 

BO phan theo khu vu'c dia l' là môt bô phan CO th phân bit du'o'c cOa mOt doanh nghip tham 
gia vao qua trinh san xut hoc cung thp san phm, dich 'iu trong pham vi mt mOi tnu'o'ng 
kinh te cu th ma b phn nay cô chu nOi no và lQ'i ich kinh tê khác vO'i các b phn kinh doanh 
trong các mOi tnu'ng kinh t khác. 

4.18 Cong cv tài chinh 

Ghi nhân ban dâu 

Tài san tài chInh 

Tai ngáy ghi nhän ban du, tai san tai chinh du'o'c ghi nhn theo gia gOc cQng các chi phi giao 
dlch cO lien quan tnçi'c tip dn vic mua sm tài san tài chinh dO. 

Tài san tài chInh cOa Cong ty bao gOm tin và các khoan tu'o'ng du'o'ng tin, các khoan phài 
thu khách hang vá các khoàn phai thu khác. 
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CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng VO Thi Sáu, Quân 3, Thành ph6 H6 Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho k' k toàn k4t thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2021  

Bàn thuyét minh nay là môt bô phn khOng tM tách rO'i dtc dQC cOng v&i càc báo cáo tài chInh dinh kern 

Cong n tài chInh 

T?i ngày ghi nhän ban du, Cong no' tài Chinh du'o'C ghi nhn theo giá góC trü' di CäC chi phi 
giao djch CO lien quan try'C tiêp den vieC phát hành Cong nç' tài chinh do. 

Cong n' tài ChInh cOa Cong ty bao góm CãC khoãn phi trâ ngiiO'i bàn và phãi tr kháC, CàC 
khoãn no' và vay. 

Dánh giá Ii sau In ghi nhn ban du 

Hin tai,  Chu'a Co quy dlnh ye dánh gia Ii Cong CJ tài Chinh sau ghi nhn ban du. 

4.19 Các ben lien quan 

CáC ben du'QC COI là lien quan nu mOt  ben CO khá nàng kiem soät hoC CO nh hu'O'ng dáng 
k4 dOi vO'i ben kia trong VIC ra quyét djnh CäC ch[nh sáCh tài chinh và hoat dQng. Các ben 
cOng du'cyc xem là ben lien quan nêu cOng Chlu su' kiem soàt chung hay chju ành hu'&ng dáng 
k4 chung. 

CáC Ca nhân/ Cong ty sau dày du'Q'c xem là CàC ben lien quan: 

5.  

Ca nhân/ Cong ty 

Tong Cong ty Cep flu'àC Sal Gôn - TNHH MTV 
HOi dong Quan tr, Ban Kiem soàt, Ban Giäm dÔC 

Tin va các khoãn tu'ong du'ong tiên 

lien mat 

Quan h 

Cong ty me 
Thành viên Ch ChOt 

31/03/2021 01/01/2021 
VND 

204.673.619 
VND 

141.775.245 
Tien gCi'i ngân hang 51.950.845.951 46.419.760.182 
Các khoãn tu'o'ng du'o'ng tien 15.000.000.000 18.000.000.000 

67.155.519.570 64.561.535.427 

6.  Cãc khoàn du tu' tài chInh 

31/03/2021 01/01/2021 
VND VND 

Ngän han 
Tiên gO'i CO k' han 11.100.000.000 11.100.000.000 

11.100.000.000 11.100.000.000 
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CONG TY CO PHAN CAP NLYYC BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'&ng VO Th Sáu, Quân 3, Thành ph6 HÔ Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k4 toán kt thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2021  

Bàn thuye2t minh nay là mtt bO phn khOng the2  tách r&i duçvc dQC cUng v&i cac báo cáo tài chInh dinh kern 

7. Phãi thu ngn hn cüa khãch hang 

31/03/2021 01/01/2021 
Giá tn Giá tn 

VND VND 
Ben lien quan 
Tóng Cong ty Cp nu'&c Sâi Gôn - TNHH MW 210.680.993 210.680.993 

Cãc khách hang khác 
+ Truy thu tin nu'&c theo Thanh tra Bô Tài 855.514.440 855.514.440 
chmnh nàm 2015 (i) 
+ Truy thu tin nu'O'c b6 sung theo Kim toán 293.816.490 292.617.270 
Nhà nu'ó'c nàm 2016 (ii) 
+ Truy thu tin nu'o'c b6 sung theo Thanh tra 202.507. 860 202. 507. 860 
Thug 2011 - 2012 (iii) 
+ Truy thu tin nu'O'c bó sung theo Kim toán 2.218.966. 860 2.218. 966. 860 
Nhà nu'O'c nàm 2017. 
+ Khách hang sü' dung  nu'O'c khác 9.458.388.428 7.061.436.254 

13.239.875.071 10.841.723.677 

8. Ira tru'&c cho ngu'ô'i ban ngän hn 
31/03/2021 01/01/2021 

VND VND 

Cty TNHH )y du'ng  Lc An Khang 
Cty TNHH Cong trInh Cp thoát nu'àc H tang 

Cty CP ST Phát trin Nu'O'c & Môi trLrO'ng S?i  Vit 

Cty CP K9 thut Xây dy'ng Phu'ng Nguyn 

Cty CP STXD Cp thoát nu'O'c Thiên PhU 

Cty CP Tu' n â Du tu' So Th Vit 

Khác 

9. Phãi thu khãc 

245.957.442 825.506.675 

90.839.460 90.839.460 

142.046.600 142.046.600 

1.521.168.000 188.657.942 

79.683.981 1.762.320.981 

1.146.030.000 

502.945.051 1.491.955.157 

3.728.670.534 4.501.326.815 

31/03/2021 01/01/2021 
Giá trl Dv' phOng  Giá tn Dci' phong 
VND VND VND VND 

Ngän han 
Tam ü'ng 
Lãi du' thu 
Thu4 GTGT chO' ké 
Khác 

1.625.297.387 
29.047.397 

   

238.227.855 
143. 389. 863 

51.203.079 
8.065.050 

  

11. 585. 050 

     

        

1.665.929.834 440.885.847 
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Giá gOc 
Cia tn có the 

thu h6i 
Giá tn cO th4 

Gia gac 
thu h6i 

CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng Vô Thi Sáu, Quân 3, Thành phó HO Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán kt thUc ngày 31 tháng 03 nàm 2021  

Ban thuyt minh nay là môt bO phn khong th4 tech r&i clu'cvc dQC cUng vO'i các baa cáo tài chInh dInh kern 

Dài han 
K cu'c, k' qu9 386.897.346 - 386.897.346 
Phài thu bi4n thu tiri 
nu'cc (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) fây là sO tin cOn phài thu lien quan tài khaàn bin thO tin nu'àc cüa Ong Lê Trung Huy 
uvc phàt hin vàa tháng 7 nàm 2013. Ngày 21/04/2016, Taà an nhãn dan TP. HO Chi Minh dã 

ra ban an phUc thm s6 168/2016/HS-PT, giG' nguyen két qua cGa ban an hinh sy' so' thm, yeu 
càu Ong Là Trung Huy phâi bOi thu'ng s6 tin trên cho Cong ty. 

Ngày 31/10/2016, COng ty dã gO'i do'n yêu cu thi hành an tO'i Cyc thi hành an Dan sçv thành ph6 
HO Chi Minh, Cuc thi hành an dâ gU'i hO so' ye chInh quyn dia  phu'a'ng no'i Ong Là Trung Huy 
cu' trG d tiêp tyc xci' li'. Tuy nhiên, tài thO'i diem 1p Báo cáo tài chInh, Cong ty chu'a nhn du'p'c 
thông báo cu the ye thO'i gian và phu'o'ng thG'c thu hOl sO tien trên. VO'i càc thông tin hin GO, 
Cong ty khOng chàc chàn ye kha nàng và gia tn Co the thu hOi, theo dO Cong ty trich 1p dy' 
phOng phài thu khO doi thea tç' i dci' phOng 100% (qua h?n  nç' tO' 3 nàm tr len tinh tO' ngày 
21/4/2016) theo quy dinh cGa Thông tu' 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 dOi vOi khaàn thu 
nay. 

10. Noxu 

31/03/2021 01/01/2021 

VND VND VND VND 
TOng giá tr các khoàn 
kha nàng thu h6i 

+ Phài thu tien nu'àc 
bi bien thO 
+ Phai thu tin nu'àc 
khO dôi 
+ Truy thu tin nu'&c 
thea thanh tra Bô Tài 
chInh nàm 2015 (ii) 
+ Truy thu tin nu'&c 
thea Kiem taán Nhà 
nu'Oc nàm 2015 (iii) 
+ Truy thu tin nu'O'c 
thea Thanh tra thue 
2011 -2012 (iv) 
+ Truy thu tien nu'&c 
thea Kiem taán Nhà 
nu'&c nàm 2017 (v) 

phäi thu, cha y qua han thanh taán haäc chu'a qua h?n  nhu'ng khO có 

1. 157. 969. 085 1. 157. 969. 085 

1.330.204.420 638.889.757 1.330.204.420 638.889.757 

855.514.440 - 855.514.440 

293.816.490 292.617.270 

202. 507.860 - 202.507. 860 

2.218.966.860 665.690.058 2.218.966.860 665.690.058 

6.058.979.155 1.304.579.815 6.057.779.935 1.304.579.815 

15 



CONG TY CO PHAN CAP NIJOC BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng VO Thi Sáu, Quân 3, Thành phó HÔ ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho kS'  k toän kt thUc ngay 31 tháng 03 näm 2021  

Bàn thuye2t minh nay ia mOt  bO plin khOng the2  tách r&i clu'o'c dc cUng vOl các baa cáo tài chIn/i dinh kern 

(ii) Khoàn truy thu do áp sal do'n giá nu'Oc cüa các Ngan hang thu'o'ng mal theo kt lun thanh 
tra cOa BO Tãi Chinh näm 2015. Ti ngày 31/03/2021, khoàn nay du'cYc trich 1p dv'  phang nç 

phài thu khO dôi theo t' le 100% (no' qua h?n trên 3 nam); 

(iii) Khoàn truy thu do áp sal do'n giá nu'&c cüa cäc dOi tu'ng ngoài Ngân hang thu'o'ng mi thea 
kM I4n  cüa Ki4m toán Nhà nu'Oc näm 2016. Các khoàn truy thu nay du''c Cong ty xuât hOa 
do'n trong näm 2016. Tal  ngäy 31/03/2021, khoàn nay du'çc trIch lap dy' phOng n' phài thu khô 
doi theo t' l 100% (nç qua han trén 3 nãm). 

(iv) Khoàn truy thu do áp sal don giá nu'Oc cOa cäc d61 tu'ng ngoài Ngân hang thu'o'ng mi theo 
két Iuán cüa Thanh tra Cuc Thu Thành ph6 HO Chi Minh näm 2017. Cäc khoàn truy thu nay 
duvc Cong ty xuM hOa do'n trong nãm 2017. Tal ngay 31/03/2021, khoàn nay du''c trich 1p dv' 
phOng n' phãi thu khO dOl thea t' I 100% (nç qua han trên 3 näm). 

(iv) Khoàn truy thu do áp sal do'n giä nu'Oc cOa CaC d61 tu'ng ngoài Ngãn hang thu'o'ng mi thea 
kêt Iun cOa Kim toän Nha nu'O'c nãm 2018. Các khoàn truy thu nay du'Q'c Cong ty xuM hóa 
do'n trong näm 2018. Tal ngay 31/03/2021, khoàn nay du'o'c trich 1p dy' phOng no phài thu khO 
doi thea t le 70% (no' qua han tU' 2 nàm dn du'Oi 3 näm). 

11.  

12.  

Hàngtonkho 

Hang ton kho 
Nguyen lieu t Iiu 
Cong cv,  dung cv 

Thiêt b!,  vt tu', phi 
tUng thay th dài 

Chi phi trâ tru'o'c 

Ngàn han 
Baa him nhân tho 

31/03/2021 01/01/2021 
Giá gOc Dv' phong Giá gOc Dv' phong 

VND 

6.431.129.110 
6. 315. 184. 824 

115.944.286 

5.187.916.544 

VND VND 

8.996.150.782 
8.952.650.782 

43.500.000 

3.959.465.837 

VND 

11.619.045.654 12.955.616.619 

31/03/2021 01/01/2021 
VND 

1.468.500.000 

VND 

2.162.500.000 

1.468.500.000 2.162.500.000 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJO'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng Vö Thi Säu, Quân 3, Thânh phó HO Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k4 toán k4t thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2021  

Bàn thuyext  minh nay là môt bô phn khOng th tách rO'i du'cyc c1QC cUng vO'i càc báo cáo tài chInh d7nh kern 

13. TInh hInh tang 

Nguyen giá 

giam tài san Co dnh hU'u hmnh 

Nhã cü'a, May mOc, Phung tien 
vt kin trUc thi4t bi vn tài, truyèn dn 

Thitb, dung 
Cu quen I lóng 

\'ND 'iND 'IND \IND \,ND 

Ti ngay 01/01/2021 3.842.656.054 9.485.512.689 300.51 8.068.663 10.144.195.689 323.990.433.095 

Mua trong ky 
Du tir XDCB hoàn 
thãnh 

12.590.064.066 185.200.000 12.775.264.066 

Ti ngày 31/03/2021 3.842.656.054 9.485.51 2.689 313.108.132.729 10.329.395.689 336.765.697.161 

HaomônIuyk 
Ti ngay 01/01/2021 3.398.111.405 8.413.578.670 151.580.453.472 7.811.975.448 171.204.118.995 
Khu hao trong k' 49.393.848 133.500.068 6.499.209.133 261.069.956 6.943.173.005 

T?i ngay3l/03/2021 3.447.505.253 8.547.078.738 158.079.662.605 8.073.045.404 178.147.292.000 

Giá tr! con Iai 
Tai ngàyol/01/2021 444.544.649 1.071.934.019 148.937.615.191 2.332.220.241 152.786.314.100 

Tai ngay 31 /03/2021 395.1 50.801 938.433.951 155.028.470.124 2.256.350.285 158.618.405.161 

14. Tinh hInh tang giãm tài san cO dnh vô hmnh 
PhOn mm 

may tlnh Tong 

Nguyen giá 

T?i ngãy 01/01/2021 3.787.423.520 3.787.423.520 
Tang trong kS' 

Tai ngày 31/03/2021 3.787.423.520 3.787.423.520 

Hao mon IUy k6 
Tai ngày 01/01/2021 3.223.469.994 3.223.469.994 

SO khu hao trong kS' 64.871.524 64.871.524 
Ti ngày 31/03/2021 3.288.341.518 3.288.341.518 

Giá tn con lal 
Tai ngày 01/01/2021 563. 953. 526 563. 953. 526 
Tai ngày 31/03/2021 499.082.002 499.082.002 

15. Chi phi xây dii'ng co' ban d& dang 
31/03/2021 01/01/2021 

VND VND 

Mua sam TSCD 367.600.000 70.300.000 
Xâydy'ng co'bân do'dang 23.576.848.842 23.876.279.160 
Cal tao, nãng cp tuyn Ong cp nu'&c 12.712.755.813 12.934.525.255 
Cal tao, thay th tuyn Ong cp nu'O'c 4.294.186.728 4.422.347.228 
Phãt trién he thông mng Iu'O'i cp nu'O'c 6.569.906.301 6.519.406.677 
Sü'a chG'a Iôn TSCD 63.582.040 1.172.718.140 

24.008.030.882 25.119.297.300 
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CONG TY CO PHAN CAP NLYC BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng VO Th Säu, Quân 3, Thânh ph6 H ChI Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho kS'  k toán k4t thUc ngày 31 tháng 03 näm 2021 

Bàn thuyét minh nay là mOt bO phn khOng th tách r&i cltrc,c 

16. Phãi trã ngu'ôl ban ngn hn 

dQC cUng v&i các báo cáo tài chInh dinh kern 

31/03/2021 01/01/2021 
VND VND 

Ben thU' ba 
Cty TNHH TV Thi4t ké - XD - TM Bach Th!nh 68.025.283 139.236.847 

Cty TNHH K thuât TM & DV BNS 542.249.875 

Cty TNHH MW TM KT â XD An Ph.r&c Thnh 126. 979.414 157.152.669 

Cty OP K9 thut XD Phu'o?ng Nguyn 133.867.523 218.226.607 

Cty TNHH CT CIN & H? tng Do th M.A.T 40.358.568 56. 257. 804 
Khác 1.192.473.548 1.397.944.592 

Ben lien quan 
T6ng Cong ty Cp nu'O'c Sài Gôn MW 29.234.670.311 19. 337. 790. 212 

30.796.374.647 21.848.858.606 

17.  Ngu'&i mua trã tiên tru'ô'c ngn hn 

31/03/2021 01/01/2021 
VND VND 

Ben th& ba 
Di dô'i, tháo d&, bÔi thu'Orng d6ng h6 nu'àc 312.800.256 459.800.256 
Khách hang sC' dung nu'O'c 1.131.036.423 1.173.678.877 
Ki&m dinh dóng h6 nO'c 70.460.000 67.030.000 
Khác 100. 146.866 383.665.614 

1.614.443.545 2.084.174.747 

18. Thuê và cãc khoãn phãi thu, phài np Nhà nu'&c 

01/01/2021 Phát sinh trong kS' 31/03/2021 
So phài flOp SO phài thu SO phài flOp SO dà nOp SO phài flop SO phài thu 

PhI bào ê 
môi tru'&ng 
Thu thu 
nhp doanh 
nghip 

Thug thu 
nhap cá 
nhân 

Thus mOn 
bài 

VND 

3.778.816.456 

2.423.678.186 

- 

VND VND 

- 10.523.393.829 

1.381.525.854 

(74.668.498) 1.108.450.594 

3.000.000 

VND 

(11.009.212.039) 

(2.423.678.186) 

(812.880.506) 

(3.000.000) 

VND VND 

3.292.998.246 

1.381.525.854 

220.901.590 

- 

6.202.494.642 (74.668.498) 13.016.370.277 (14.248.770.731) 4.895.425.690 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BN THAN H 
194 Pasteur, Phu'O'ng VO Thi Sau, Quân 3, Thành ph6 H6 Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  ké toán kt thUc ngày 31 thang 03 näm 2021  

Ban thuyt minh này/à môt ho phan khOng thó tách rO'i dtrc"c dQC cUng vOl các báo cáo tài chmnh dinh kern 

Thu6gia tn gia tang 

Cong ty np thu gia trj gia tang theo phu'o'ng pháp khu trü'. Thu sut thu gia tr gia tang 
cho hang tiêu thu, djch vu trong nir0c Ia 5% và 10%. 

Thud thu nhp doanh nghip 

Dói vO'i thu nhp thuOc  ITnh vu'c hot dOng  khai thác trên h thóng tuyn óng cp 3 CO nguón 
gOc hinh thành tu' tru'O'c khi có phn hOa, Cong ty du'Q'c àp dung  u'u dài nhu' sau: 

- Cong ty du'Q'c àp dung  mO'c thué sut u'u dài I 10% tü' nàm 2015 dn näm 2021 và giâm 
50% sO thu phài np trong 3 näm (tu' nãm 2015 den näm 2017) theo quy djnh t?i  Thông 
tu' 130/2008/TT-BTC ngay 26/12/2008 do BO Tài Chinh ban hành. 

D61 vO'i thu nhp thuc Imnh vv'c  khác, Cong ty CO nghTa vu nOp thu4 vO'i thu4 sut thong 
thu'ng là 20% tinh trên thu nhp chju thu. 

Thué thu nhap doanh nghiep ("TNDN") phâi np trong nàm duvc dci' tinh nhu' sau: 
Qu' I nàm 2021 Qu' 1 nãm 2020 

VND VND 

T6ng Içi nhun k6 toán tru'o'c thuê 13.815.258.537 23.111.101.783 
Thu nhp ch!u thus 13.815.258.537 23.111.101.783 
Trong dO: 
Thu nhp u'u dãi thu4 sut 13.815.258.537 23.111.101.783 
Thu nhp khOng u'u dãi thu sut - - 
Thuex su t u,u dãi 10% 10% 
Thud sut khOng u'u dãi 20% 20% 
Thu TNDN do áp dung  thug sut u'u dãi 1.381.525.854 2.311.110.178 
Thu4 TNDN phài np theo thu ph6 thông 

Chi phi thus TNDN 1.381.525.854 2.311.110.178 

PhI báo ye mOi tru'&ng 

Cong ty np thu bão v mOi tru'Ong d61 vO ho?t ding mua, bàn nu'O'c sch vOl mU'c 10% trOn 
giä bàn nu'O'c 

Các loi thu4 khác 

Cong ty ké khai và ntp theo quy dnh. 

19. Chi phi phãi trã ngn hn 

31/03/2021 01/01/2021 
VND VND 

Chi phi tái lap mat du'o'ng, cat dá thi Cong 950.000.000 1.695.325.583 
Phi bâo mOi tru'&ng 179. 847. 721 
Chi sü'a chu'a h thóng cp nu'&c 1.030.290.377 515.172.497 
Chi phi di dO, b6i thu'ôrng, nâng h c& DHN 30.756.141 107.008.073 
Chi phi lai y 59.539.680 
Chi phi khác 63.636.266 98.076.266 

2.074.682.784 2.654.969.820 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJO'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng Vö Thi Sáu, Qun 3, Thành phó H6 Chi Minh, Viet Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k toán kt thic ngày 31 thàng 03 näm 2021  

Bàn thuyét minh nay là môt bô phan khong the tách r&i dUç'c dcc cUng vOl các bào cáo tài chInh dInh kern 

20. Phài trã ngän hn khác 

31/03/2021 01/01/2021 
VND VND 

Kinh phi cong doàn 134.323.650 134.833.275 
Kinh phI Dàng 14.582.850 58.440.148 
Chi phi phUc Ii 501.688.080 - 
C6 tO'c phi tr c6 dông 476.877.410 476.877.410 
Nhân dat COC djch w Payoo 100.000.000 100.000.000 
Khàc 121.678.624 105.580.074 

1.349.150.614 875.730.907 

21. Vay và nç' thuê tài chInh 

21.1 Vay và nçv thuê tài chInh ngãn hn 

31/03/2021 

 

01/01/2021 

    

Giá tn So cO khâ Giá tn 6 khã 
nã ng nä ng 

VND VND VND VND 

Vay va nç' thuê tài chinh ngn hn phái trà các t6 chCvc và cá nhân khác 

Vay ngn hn dn h?n  trà 4.031.543.468 4.031.543.468 4.031.443.468 4.031.443.468 

4.031.543.468 4.031.543.468 4.031.443.468 4.031.443.468 

Chi tit S 6  phát sinh v các khoãn vay và no' thuê tài chinh ngAn han trong nãm nhu' sau: 

01/01/2021 só tin vay Kt chuyn tU' SO tin vay da 31/03/2021 
phát sinh vay và no' dài trã trong nãm 

trong nàm hn 
VND VND VND VND VND 

Vay ngàn 
han den han 
trà 

4.031.443.468 - 1.007.960.867 (1.007.860.867) 4.031.543.468 

4.031.443.468 - 1.007.960.867 (1.007.860.867) 4.031.543.468 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng VO Thj Sáu, Qun 3, Thành phó H6 Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  ké toán két thUc ngày 31 thang 03 nàm 2021  

Bàn thuyeAt  minh nay là mtt bt ph$n  khOng thea  tách r&i diiçc dQC cUng vOl các báo cáo tài chInh dmnh kern 

21.2 Vay và nç' thuê tài chInh dài hn 

31/03/2021 01/01/2021 
Giá tn S có khâ nàng Giã tn s6 có khã näng 

trã nç trà no' 

VND VND VND VND 

Vay dài han - phai trã các t6 chi'c vã cá nhân khác 
Ngân hang Nong nghiep 
và Phát trin Nông thôn 

24.994.631.194 24.994.631.194 26.002.492.061 26.002.492.061 

Viêt Nam - Chi nhánh 
Chp' LO'n 
Trü': Vay dài han  den 
han trà 

(4.031.543.468) (4.031.543.468) (4.031.443.468) (4.031.443.468) 

20.963.087.726 20.963.087.726 21.971.048.593 21.971.048.593 

Dày là khoàn vay dài hn Ngân hang NOng nghip và Phát trién Nong thOn Vit Nam - Chi nhánh Ch 
LOn (Agribank Chi nhánh Chop LO'n") thea 3 hp dóng: 

- Hcp d6ng tin dung theo tCrng len dài han so 6220-LAV-201700906/HOTD ngày 08/08/2017. S6 
tiOn vay tôi da: 9.860.000.000 VND, du' no' vay dOn ngày 31/03/2021 là 5.612.430.097 VND. Thyi han 
vay: 9 nàm ké tO' ngày tiép theo cOa ngày giài ngàn von vay cOa Hçp dOng tin dung. Muc  dich sO' dung 
khon vay là thanh toàn chi phi xây dy'ng, ci tao, thay the nâng cép mang Iu'Oi cép nu'Oc, chông that 
thoát nu'Oc gOm 4 di' an thành phen dã du'ac phê duyet báo cáo kinh té k9 thut. Lãi suet vay: 
7,5%/nàm trong I nàm dàu tiOn và du'p'c dieu chinh saU do dnh k' 6 tháng I ln. Trà no'  gôc: an han  I 
nàm k4 tO' ngày nhn no'  dâu tiOn, sau khi hétthô'i gian an han,  n' gôc duvc trà du hang qu' cOng kS' 
vO n läi. Ngay trâ no'  góc deu tiên là ngay 20/03/2019 và trà déu trong 32 qu. Tài san dam bao là h 
thông du'Ong ông cap nu'Oc Va các tài san cO liOn quan do Agribank Chi nhánh Cho' LOn tài tro' thea 
ho'p dOng the chap tài san hInh thành trong tu'o'ng lai so 6220-LCL-201700410/HTTL ngày 15/06/2017. 
TOng giá tr tài san the chép là 12.817.000.000 VND. 

- Ho'p  dOng tin dung sO 6220-LAV-201701301/HDTD, ngày 14/12/2017. SO tièn vay tOi da là 
14.700.000.000 VND, du' no'  vay den ngày 31/03/2021 là 7.140.409.428 VND. ThO'i han  vay là 9 nàm 
ké tO' ngày tiép thea cOa ngày giài ngàn vOn vay. Muc  dich vay là thanh toán chi phi xày th,i'ng, cal tao, 
thay the nàng cép mang  lu'O'i cep nu'&c, ch6ng thét thoát nu'Oc gOm 11 du'  an thành phén dà du'o'c phê 
duyt baa cáo kinh té k9 thut. Lài suet vay là 7,5%/nàm trong 1 nàm dàu tiOn và du'o'c diêu chrnh sau 
do djnh kS'  6 tháng 1 len. Trâ no'  gOc: an han  I nàm ké tO' ngày giài ngân vOn vay deu tiOn cOa Ho'p 
dOng tin dung  nhu'ng khOng qua 24 thang k4 to' ngày k' két h'p dông, sau khi h4tthô'i gian an han, no' 
gôc du'o'c trà deu hang qu9 cong kS'  vOl  no'  lài. Ngày trâ no'  gOc dàu tiên là ngày 20/03/2019 và tra dêu 
trong 32 qu'. Tài san dam bào là He thông du'Ong Ong cp nu'Oc và càc tài san cO liOn quan do 
Agribank Chi nhánh Ch LO'n tài tro' thea ho'p dOng the chép tài san hlnh thành trong tu'o'ng lai sO 
6220-LCL-201700918/HTTL. TOng giá trj tài san the chep là 19.631.000.000 VND. 

- Ho'p dOng tin dung  sO 6220-LAV-201801191/HDTD, ngày 25/12/2018. SO tin vay tOl da là 
24.900.000.000 VND, du' no'  vay dn ngày 31/03/2021 là 12.241.791.669 VND.ThO'i han  vay là 9 nàm 
ké tO' ngày tiép thea cOa ngày giài ngan von vay. Myc dich vay làthanh toán chi phi xây du'ng,  cài  tao, 
thay the nàng cp mang lu'o'i cap nu'O'c, chông that thoàt nu'&c gom 6 du'  an thành phân dà du'o'c phO 
duyt baa cáo kinh té k9 thut. Lal suet vay là 7,5%/nãm trong 1 nàm dàu tiOn và du'o'c dleu chinh sau 
dO dnh kS'  6 thang I ln. Trâ no'  gOc: an han  1 nàm ké tO' ngày gial ngân von vay dâu tiOn cOa Ho'p 
dóng tin dung  nhu'ng khOng qua 24 thang ké tO' ngãy k' két ho'p dOng, sau khi hét thO gian an han, no' 
goc du'o'c tra dêu hang qu' cong k' vOl no'  äí. Ngày trà no'  gôc dàu tiOn là ngày 20/03/2020 và trà dêu 
trang 32 qu'. Tài san dam baa là H thông du'Ong óng cp nu'O'c và các tài san cO liOn quan do 
Agribank Chi nhánh Cho' LO'n tài tro' thea ho'p  dông the chep tài san hinh thành trang tu'ang lai so 
6220-LCL-201800649/HTTL. TOng gia trl tài san the chap là 33.275.000.000 VND. 
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CONG TYCO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur Phu'&ng Vö Thi Säu, Quân 3, Thãnh phO HO Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k4 toán k&t thCic ngay 31 tháng 03 näm 2021 

Bàn thuy6t mm/i nay là môt bO p/ian khong th tách rO'i diQ'c dOG cUng vO'i cac báo cáo tài ch!nh dIn/i kern 

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

01/01/2021 sO tiên vay KM chuyn tu' 
phátsinh vayvãno'dài 

trong näm han 

SO tiên vay dã 
trãtrongnam 

31/03/2021 

VND VND VND VND VND 
Vay dài h?n  ngân 
hang NN & PTNT 

4.230.679.097 (409.780.000) 3.820.899.097 

VN/Hop dng so: 
6220-LA V- 
201700906/HDTD 
Vay dâi h?n  ngan 
hang NN & PINT 

5.857.583.288 - (395.586.867) - 5.461.996.421 

VN/HcYp dOng sO: 
6220- LA V- 
201701301/HDTD 
Vay dal hn ngan 
hang NN & PINT 

11.882.786.208 - (202.594.000) - 11.680.192.208 

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

21.971.048.593 - (1.007.960.867) - 20.963.087.726 

22. Qu9 khen thu'ô'ng, phUc Içi 

01/01/2021 Tang do trich 
tCi' Içvi nhun 

Nhân các 
qu trong k' 

Chi qu trong 

kS' 

31103/2021 

VND VND VND VND VND 

Qu9 khen thu'&ng 4.507.443.006 40.000.000 (3.817.769.799) 729.673.207 
Qu9 phüc Ioi 76.152.192 - 76.152.192 
Qu9 thu'&ng Ban 
quàn Iv', dièu hành 

- - 

4.583.595.198 40.000.000 (3.817.769.799) 805.825.399 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ong VO Thi Sàu, Qun 3, Thành phó Ho Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toàn kt thOc ngày 31 thãng 03 nàm 2021  

Bàn thuyéf rn/nh nay ia môt bO phn khOng th6 tách r&/ du'o'c dQc cUng v&i các báo cáo tà/ chInh dinh kern 

23. VônchUso'hU'u 

23.1 Bang clôi chiêu bin c1ng v6n chü s& hU'u 

V6n du tu' cUa 
chüsô'hu'u 

Qu9 du tu' 
pháttriên 

Lo'i nhuân 
sauthuê 

chu'a phân ph6i 

T6ng cong 

VND VND VND VND 

T?i ngày 01/01/2020 93.600.000.000 52.041.291.485 44.507.126.366 190.148.417.851 
Li nhun trong kS' 35.913.980.199 35.913.980.199 

Phân phôi kyi nhuân 
nàm 2019 

16.532.084.446 (21.145.884.446) (4.613.800.000) 

Chia c tO'c nàm 2019 (11.232.000.000) (11.232.000.000) 

T?i ngày 31/12/2020 93.600.000.000 68.573.375.931 48.043.222.119 210.216.598.050 

Ti ngày 01/01/2021 93.600.000.000 68.573.375.931 48.043.222.119 210.216.598.050 
Li nhun trong kS' 12.433.732.683 12.433.732.683 

T I ngày 31/03/2021 93.600.000.000 68.573.375.931 60.476.954.802 222.650.330.733 

23.2 Chi tit von gOp cüa chU so' hU'u 

Theo Giy ch0'ng nhn dàng k' kinh doanh, vOn diu l cüa Cong ty tu'ng U'ng là 
93.600.000.000 VND. Tal ngày 31 thang 03 nàm 2021, vOn diOu l dà &vcc CO dOng gOp dO 
nhu' sau: 

31/03/2021 T l 01/01/2021 Ti I 
VND % VND % 

TOng Cong ty cp nu'&c Sal 49.747.000.000 53,15 49.747.000.000 53,15 
Gôn TNHH MW 
Các cO dOng 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 Co phiu 
31/03/2021 01/01/2021 

VND VND 

SO lu'ng cO phiu dãng k' phát hành 9. 360.000 9.360.000 
SO lu'ng cO phiu dä bàn ra cong chUng 9.360.000 9.360. 000 
- C6 phiu ph6 thông 9.360.000 9.360. 000 
SO lu'ng cO phiu dang lu'u hành 9.360.000 9.360.000 

C6 phiu ph6 thông 9.360.000 9.360.000 

Mnh giá CO phi4u dang lu'u hânh: 10.000 VND/c6 phiu. 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJYC BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'o'ng Vö Thi Sáu, Quân 3, Thành ph6 H Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho kS'  k4 toàn k4t thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2021  

Bàn thuyext  mint, nay là môt bO phn khOng th4 tách r&i du'o'c c1Qc cUng vOl cac báo cáo tài chmnh dInh kern 

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

Qu' I nàm 2021 Qu' I nãm 2020 
VND VND 

Doanh thu cung cp nu'Oc s?ch 107.133.083.556 128.189. 108. 192 

Doanh thu cung cp dch i khàc 500.471.693 681.612.585 

Các khoán giàm trU' 
107.633.555.249 128.870.720.777 

25.  Giã von hang ban 

Qu' 1 näm 2021 Qu' 1 nàm 2020 
VND VND 

Cia n cung cp nu'O'c s?ch 73.251.641.423 83.328.461.771 
Giá 'vón cung cp dlch w khác 224.153.272 204.749.169 

73.475.794.695 83.533.210.940 

26.  Doanh thu hot dng tài chInh 

Qu' 1 nàm 2021 Qu' 1 nàm 2020 
VND VND 

Lãi tin gü'i ngân hang 158.927.083 140.633.534 

158.927.083 140.633.534 

27.  Chi phi tài chInh 

Qu' 1 nàm 2021 Qu' 1 nàm 2020 
VND VND 

Chi phi läi y 399.659.795 527.914.562 

399.659.795 527.914.562 
28.  Chi phi ban hang 

Qu' 1 nàm 2021 Qu' 1 näm 2020 
VND VND 

Chi phi nhân iên bàn hang 5.645.721.896 6.203.450.120 
Chi phi khu hao tài san c6 djnh 6.893.779.157 6.025.860.192 
Chi phi sü'a chü'a óng myc 119.673.770 1.470.274.971 
Chi phi bàn hang khàc 130.470.982 99.801.272 

12.789.645.805 13.799.386.555 
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CONG TY CO PHAN CAP NLYO'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'&ng VO Thj Säu, Quân 3, Thành phÔ HO Chi Minh, Viet  Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho k' k toán két thüc ngày 31 tháng 03 näm 2021  

Bàn thuye2t minh nay là mOt  bc phn khong the2  tách r&i clu'ctc IQC cUng vO'i các báo cáo tài chInh d7nh kern 

29.  Chi phi quàn ly  doanh nghip 
Qu' 1 nãm 2021 Qu' I näm 2020 

VND VND 

Chi phi nhân Aên quàn I' 5.511.121.873 5. 944.423. 332 
Chi phi dO dung n phong 422.369.373 320.428.791 
Khu hao TSCD 114.265.372 174. 116. 358 
Thu4, phi lé phi 3.000.000 
Chi phi djch w mua ngoài 728.834.625 892.761.779 
Chi phi quân i' doanh nghiep khác 530.699.357 766.004.971 

7.308.489.820 8.100.735.231 

30.  Thu nhp khác 

Qu' 1 nàm 2021 Qu' 1 nàm 2020 
VND VND 

Hoàn nhp du' phông tin nu'O'c khO dôi 1.578.045 55.094.760 
Thu khàc 1.884.000 5.900.000 

3.462.045 60.994.760 

31.  Chi phi san xut kinh doanh theo yu t6 

Qu' 1 näm 2021 Qu' 1 nàm 2020 
VND VND 

Chi phi nguyen Iiu, vt Iiu 3.530.087.027 3.157.746.306 
Chi phi nhân Cong 15.353.268.862 16.742.832.336 
Chi phi khu hao tài san c6 djnh 7.008.044.529 6.199.976.550 
Chi phi dch w mua ngoai 660.009.721 2.280.416.276 
Chi phi khác 1.084.738.932 1.189.235.034 

27.636.149.071 29.570.206.502 

32. CONG CJ TAI CHiNH 

Cong ty Co cäc tài san tài chinh nhu' cäc khoan phài thu khàch hang, cãc khoân phài thu khãc, 
các khoân dâu tu', tin mat và tin gi'i phát sinh tru'c tip tCi' hot dQng cOa Cong ty. NQ' phài 
tra tài chinh cüa Cong ty chü yêu bao gOm ca khoàn n' vay, cac khoàn phai tra ngu'o'i bàn, 
càc khoân chi phi phài trâ và CáC khoân phai tra khác. Mc dich chfnh Cüa CãC khoân n' phai 
tra tài chinh nay là nhãm huy dng CaC nguOn tài chInh phuc vy cho CáC ho?t dng cüa Cong 
ty. 

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

NghiOp vy quân I' rüi ro là nghip vy khong th4 thiu Cho toàn b hot dng kinh doanh cüa 
Cong ty. Cong ty chu'a thy'C hiën CäC bien phap phOng ngu'a CáC rüi ro nay do thiu thi tru'O'ng 
mua CàC Cong cy tài chinh. 

Ban Giám dóc xem xét và thóng nht ap dung  càc chinh sách quán I cho nhQ'ng rOi ro nOi trén 
nhu' sau: 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng VO Th Sáu, Quân 3, Thành phó HÔ Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán k4t thOc ngay 31 thang 03 nàm 2021 

Bàn thuyeAt  minh nay là môt bO phn khOng th6 tách rO'i dLrQ'c cic cQng v&i các báo cáo tài chInh dInh kern 

i. RUi ro th tru'o'ng 

ROi ro thj tru'Ong là 101 ro ma giá trl hp 19 cOa cac luóng tin trong tu'ong Iai c0a các cong cy 
tài chinh se biên COng  theo nhu'ng thay dói cOa giá thj triiO'ng. ROI ro thj trLvO'ng CO bón loai 101 
ro: rOl ro lãi sut, rOi ro tiên te, 101 ro v giá hang hôa và rOi ro v giá khác, chng hn nhu' rOl 
10 Vé giá c phn. 

RUi ro lâi su4t 

ROi 10 lài sut là rOi ro ma giá trl hQ'p 19 hoc CaC luÔng tin trong tu'o'ng lal c0a mOt  Cong cci tãi 
chinh se biên dOng  theo nhcvng thay dói cOa lài suät th tru'ng. R0i ro thi tru'ng do thay dói Iäi 
sut cOa Cong ty chO yu lien quan dn tin, cac khon tiên g0'i ngn h?n,  và các khon vay 
cOa Cong ty. 

Cong ty qun 19 rOi 10 Iäi sut bng cách phán tIch tlnh hlnh cnh tranh trên th tru'O'ng d cO 
C lãi sut CO lo'i cho muc Ich cOa Cong ty và vn nàm trong giO'i h?n  quân 19 rOi ro cOa 

minh. 

ROi ro ngoi t 

ROi 10 ngoi t là rOi ro ma giá tn hç'p 19 cOa cac iuóng tiên trong tu'o'ng lal cOa CC Cong cy tài 
chinh se blén dng theo nhO'ng thay dói cOa t' giá hOi doái. Cong ty chju rOi ro do sy' thay dói 
cOa t' giá hOl doái lien quan tru'c tip den ho?t dng kinh doanh c0a Cong ty. 

ii. RU ro tin dung 

ROi ro tin dung  là rOi no ma môt ben tham gia trong mt cong cci tài chinh hoc hp dOng giao 
djch khOng thy'c hin du'c nghia vu cOa mInh, dn dn ton tht v tài chinh. Cong ty CO rOl no 
tin dung  tO' các host dng kinh doanh cOa minh (chO yeu là tài khon ph thu khách hang), và 
tO' hot dng tài chinh cOa mlnh, bao gOm tin gCri ngàn hang, nghip vu ngo?i hOi và các 
cOng cv tài chinh khác. 

Phài thu khách hang 

Cong ty thu'ng xuyên theo dOl các khon phài thu chu'a thu duc. SOi vOl các khách hang 
IOn, COng ty xem xét su' suy giâm trong chat lu'Q'ng tin dung  cOa tU'ng khách hang ti ngayIp 
báo cáo. Cong ty tim cách duy trl su'  kim soát cht ché các khoân phi thu tOn dong và bO tn 
nhàn su'  kim soát tin dung  d giâm thiu rOi no tin dung. men co' s& nay và vic các khoân 
phi thu khách hang cOa Cong ty CO lien quan d&n nhiu khách hang khác nhau, 101 ro tin 
dung khOng tp trung dáng k vào mOt  khách hang nhât dnh. 
Tin gQ'ingàn hang 

Cong ty chO yu duy tn sO du' tin gO'i ti cac ngan hang du'ç'c nhiu ngu'O'i bit dn ti Vit 
Nam. ROI ro tin dung  cOa sO du' tin gO'i tI các ngan hang du'c quàn 19 bó'i b phn ngàn qu9 
cOa Cong ty theo chinh sách cOa Cong ty. ROI ro tin dung  tOl da cOa Cong ty d61 vOl các khon 
muc trên bang can d61 k toán t?i  ngay kt thOc k9 k4 toán là giá trj ghi sO nhu' tninh bay trong 
Thuyêt minh sO 5.1. COng ty nhn thy mO'c d tp trung rOl ro tin dung  dOi vOl khoan tiên gCri 
ngân hang là thàp. 

iii. RUi ro thanh khoán 

ROi ro thanh khon là rOl ro ma Cong ty sé gp khó khàn khi thu'c hin càc nghTa vu tài chfnh 
do th14u vOn. ROi no thanh khoân cOa Cong ty chO yu phat sinh tO' vic các tài san tài chinh Va 
no' phal tra tài chinh CO thô dim dáo h?n  lch nhau. 
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CONG TY CO PHAN CAP NUYC BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng VO Th Sãu, Quän 3, Thành ph6 HO Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k4 toán kt thUc ngay 31 tháng 03 nàm 2021  

Bàn thuye2t minh nay là mt bO phn khOng the2  tách rO'i d,cyc dQC cUng vOl cac báo cáo tài chinh dlnh kern 

Cong ty gim thiu rOi ro thanh khoàn bng cách duy tn mOt Iuvng tin mt và các khon 
tu'ng u'o'ng tiên và các khoân vay ngân hang a mü'c ma Ban Giám d6c cho rang dü dé dãp 
ü'ng cho cac hoat dOng cia Cong ty va giâm thiu rüi ro do nhQ'ng biên dng cüa luOng tiên. 

Bang du'Oi dày tOng h'p thO'i han thanh toán cüa cac khoan n phal tra tài chinh cüa Cong ty 
dçi'a trên càc khoàn thanh toàn d' kin tnên hp dong co' so' chu'a du'Q'c ch14t khâu: 

Ngày 31/03/2021 
Phãi trã ngu'ôi bàn 
Chi phi phài trà 
Phâi trà khác 
Các khoàn ay no' thuê tài chInh 

30.796.374.647 
2.074.682.784 
1.200.244.114 
5.039.404.335 19.955.226.859 

30.796.374.647 
2.074.682.784 
1.200.244.114 

24.994.631.194 
39.110.705.880 19.955.226.859 59.065.932.739 

Ngày 01/01/2021 
Phâi trà ngu'ô bàn 
Chi phi phâi trã 
Phài trà khàc 
Càc khoân y nç thuê tài chInh 

21.848.858.606 
2.654.969.820 

740.897.632 
4.031.443.468 21.971.048.593 

21.848.858.606 
2.654.969.820 

740.897.632 
26.002.492.061 

29.276.169.526 21.971.048.593 51.247.218.119 

Cong ty cho rng mü'c d tp trung rüi ro dOi vO'i viec  trà n là thp. Cong ty CO dü khá nang 
tiêp cn càc nguôn vOn cn thiêt. 

Tài san dam bão 

COng ty dã cm cO tài san cO dnh hO'u hlnh vào cac khoan vay (Thuye2t rninh s6 21). 

COng ty khOng nm giCr tài san dam bao cüa mOt  ben khàc ti ngày 31 thang 03 nàm 2021 và 
ngay 01 thäng 01 nàm 2021. 

iv. Giá tr! hç'p I 

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

Bang sau dày th hin tài san tài chInh Va n' phài trâ tài chInh cüa Cong ty: 

Giá trj ghi so Giá tn hçp ly 
31/03/2021 01/01/2021 31/03/2021 01/0112021 

VND VND VND VND 
Tài san tài chInh 
Càc khoàn du tu' nm 
giC dn ngay dáo han 

11.100.000.000 11.100.000.000 11.100.000.000 11.100.000.000 

Phài thu khàch hang 13. 029. 194. 138 10.631.042.684 13. 029. 194. 138 10.631.042.684 
Phai thu các ben lien 
quan 

210.680.933 210.680. 993 210.680.933 210.680.993 

Phài thu khàc 1. 198.601. 532 1.309.423.998 1. 198. 601. 532 1.309.423.998 
Càc khoàn cm cO, k9 
qu7, k9 cu'ç'c 

386.897.346 386.897.346 386.897.346 386.897.346 

Tin các khoán 
tu'o'ng du'o'ng tin 

67. 155. 519. 570 64.561.535.427 67.155.519.570 64.561.535.427 

93.080.893.519 88.199.580.448 93.080.893.519 88.199.580.448 
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CONG TY CO PHAN CAP NLJC BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng VO Thj Sáu, Quãn 3, Thânh phô HO Chi Minh, Viet  Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán k4t thUc ngày 31 tháng 03 nàm 2021  

Ban thuyt minh nay là mOt bO phn khOng th tách r&i dIcYC dQC cUng vOl các baa cáo tài chinh dInh kern 

No' phãi trà tài chInh 
Phâi trá ngu'oi bàn 1.561.704.336 2.102.741.794 1.561.704.336 2.102.741.794 
Phi trà các ben lien 
quan 

29.234.670.311 19.746.116.812 29.234.670.311 19. 746. 116. 812 

Chi phi phi tra 2.074.682.784 2.654.969.820 2.074.682.784 2.654.969.820 
Phài trà khác 221.678.624 740.897.632 221.678.624 740.897.632 
Các khoàn y n 
thuê tài chInh 

24.994.631.194 26.002.492.061 24.994.631.194 26.002.492.061 

58.087.367.249 51.247.218.119 58.087.367.249 51.247.218.119 

(2) Ca' s& xac djnh giá tn hcp Ij' 

Các khoãn phái thu khãch hang và cac khoãn phãi thu khác 

Cia trj hç'p I' cüa các khon phài thu khách hang va cac khoàn phài thu khác, khong bao gOm 
các khoàn phái thu vá phâi tra theo t14n dO ké ho?ch hcp dông xay du'ng,  du'çc u'Oc tinh thea 
giá tn hin tai  cüa dông tin trong tu'o'ng Iai, &rc chiêt khâu theo Iãi suât thj tru'O'ng t?i ngay 
báo cáo. Giá trl hp l cOa cáC Cong cv nay U'c xác djnh chi nhm muG  dich thuyt minh 
thông tin. 

v. Phông ngü'a rüi ro 

Cong ty khOng áp dung  chinh sách k toán phOng ngi'a rOi ro. 

33. Giao dch và s6 du' vô'i các ben lien quan 

Các ben lien quan vO'i Cong ty bao gOm: cac thành viên quàn I' chü ch6t, càc Ca nhân cO lien 
quan vOi các thành viên quàn I' chü ch6t và các ben liOn quan khác. 

33.1 Giao d!ch va s6 du' v&i cac thãnh vien quãn ly chü ch6t va cãc cã nhân cO lien quan vó'i 
cãc thãnh vièn quãn l chU chôt 

Thu nhãp cüa GaG thành viên quân l' chü chót nhu' sau: 

 

Qu' 1 nãm 2021 Qu9 1 nàm 2020 
VND VND 

Lu'ang, thu'drng phu Cp 1.229.662.891 898.297.452 
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CONGTYCO PHAN CAP NLIO'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng VO Thi Sáu, Quân 3, Thành phó H6 Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho kS'  k toán kt thüc ngày 31 tháng 03 nàm 2021  

Bàn thuyét minh nay là môt hO phan khOng th tách rO'i du'o'c dc cUng vOl các báo cáo tài ch!nh dInh kern 

33.2 Giao dlch  và s du' vó'i cãc ben lien quan khãc 

Trong nàm, Cong ty CO phát sinh nghip vu chCi y&u vO'i các ben lien quan nhu' sau: 

T6ng Cong ty Cap nu'ó'c Sài Gôn - TNHH MTV 

Qu' 1 nàm 2021 
VND 

Qu9 1 nàm 2020 
VND 

Mua nu'O'c s?ch 65.937.781.249 75.863.126.224 
Mua ât tu', dich vi 16.206.750 23.152.500 
Thuê tài san hot dông 250.258.367 

Cong ty C phn Co' khI Cong trinh Cp nu'ó'c 
Mua t tu', djch w - 187.807.000 

Vào ngãy 31 thang 03 näm 2021, s6 du' các khoàn phài thu/ phâi trà vài cac ben lien quan nhu' 
sau: 

31/03/2021 01/01/2021 
VND VND 

T 6 ng Cong ty Cp nu'o'c Sal Gôn - TNHH MTV 
Phài thu ngn h?n  cüa khách hang 210.680.993 210.680.993 
Phài trà ngu'ô'i bàn 29.234.670.311 19. 337. 790.212 

Cong ty C phn Co' khI Cong trinh Cp nu'o'c 
Phài trà ngu'o bàn 
Phài thu ngn h?n  cüa khách hang 

34. Phê duyt báo cáo tài chInh 

 

19. 835. 000 
408.326.600 

      

      

Báo cáo tài chinh nay dã du'c Ban Giám d6c Cong ty 'pthun phat hành vào 
ngày 19 tháng 04 nàm 2021. 

LA 

       

       

       

NGUYEN THI NHU' KHANH NGUYEN HU'U CU'cYNG 
Ngu'ô'i 1p biêu K toán tru'&ng 

 

NGUYEN THANH PHUC 
Giám d6c 
TP. H6 Chi Minh, ngáy 19 thàng 04 nàm 2021 
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