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KmnhgCri: 

- U BAN CHUNG KIIQAN NHA NIJOC; 
- sO GIAO DJCH CHLITNG KHOAN HA NOT. 

Ngày 13/01/2021, Cong ty Ci ph&n Cp nithc Bn Thành (COng ty dã có cong 
van s 089/CNBT-TCHC thirc hin cong b thông tin tti Uy ban Chüng khoán Nhà 
nuâc và Sâ Giao djch Chüng khoán Ha NOi  v kt qua kim toán Nhà nrnc Khu virc 
IV kim toán Báo cáo tài chInh 11am 2019 cüa Cong ty; 

S 1iu sau khi kMm toán Nhà nuâc kt 1un Co sij thay di so vài Báo cáo tài 
chInh näm 2019 d phát hành va cong b thông tin; do do, Cong ty thirc hin diêu 
chinh hi t s 1iu du k' trên Báo cáo tài chinh nam 2020 theo kt qua kim toán 
Nhà nuàc; cii th nhu sau: 

STT CHI TIEU 
Ma 

A so 
s6 lieu 

trInh bay lai 
s6 lieu 

dã phát hành Thay d6i thun 

Bang can di k toán 

VND VND 

(1) Tài sane6 djnh hfru hinh 221 144.712.352.809 141.793.213.504 2.919.139.305 
- Nguyen giá 222 289.678.786.836 286.727.677.176 2.95 1.109.660 
-Giá trjhaomànlüykê 223 (144.966.434.027) (144.934.463.672) (31.970.355) 

(2) Chi phi xây drng c bàn dô 
dang 

242 46.635.146.973 46.008.143.938 627.003.035 

(3) Phâi trá ngithi bàn ngán 
han 

311 32.263.261.5 12 3 2. 297 .44 8 .448 (34.186.936) 

(4) Ngir&i mua trã tiên trixórc 
ngàn han 

312 1.338.075.586 2.376.957.530 (1.038.881.944) 

(5) Thuê và các khoân phâi 
nOp Nba nuâc 

313 5.420.837.700 4.378.494.826 1.042.342.874 

(6) Chi phI phái trá ngàn han  315 6.769.557.876 7.352.183.806 (582.625.930) 

(7) Phâi trã ng.n han  khác 319 762.699.068 764.826.014 (2.126.946) 

(8) Lcyi nhuân sau thu chua 
phânphôi 

421 44.507.126.366 40.345.505.144 4. 161.621.222 

- Linhuânsauthuéchua 
phãn phôi k' nay 

421b 36.539.505.668 32.377.884.446 4. 16 1.621.222 
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3 17.708.217.511 
63.579.855. 108 
1.906.588.843 

44.907.833.003 

8.368.327.335 

318.335.220.546 
66.498.994.413 

248.767.087 
39.703.868.907 

7.325.984.461 

(627.003.035) 
(2.919.139.305) 

1.657.821.756 
5 .203.964.096 

1.042.342.874 

44.907.833.003 39.703.868.907 5.203.964.096 
23.195.690.709 23.163.720.354 3 1.970.355 

(8.247.055.312) (6.589.233.556) (1.657.821.756) 

Ma S 1iu S6 lieu 
STT CIII TLEU so trinh bay lai d phát hành Thay di thun 

Báo cáo kt qua hot 
tng kinh doanh 

Giá vn hang ban 11 
Chi phi ban hang 25 
Thu nhp khác 31 
Tong lçii nhu.n ké toán 50 
tnthc thuê 
Chi phi thuê thu nhap doanh 51 
nghip hin hành 

Báo cáo liru chuyn tin t 
(14) 1.Lcinhuântnrccthuê 01 
(15) -Khâuhaotâisãncôdinh 02 

và BDSDT 
(16) - Tang! (Giám) các khoán 11 

phãi trã (không kê lAi vay 
phãi trã, thuê thu nhp 
doanh nghip phái np) 

(17) Tiên chi mua sam, xay drng 21 (34.869.996.684) 
TSCD và các tài san dài hn 
khác 

(31.291.883.989) (3.578.112.695) 

Nguyen nhân chênh 1ch: 

(1) (10) Nguyen giá TSCD tang do diêu chinh giám chi phi si:ra ch&a ng mic. 
Tang trich khâu hao do tang TSCD t.rcmg irng. 

(2) (6) Diu chinh tang xây dirng ca ban di dang, giãm giá vn hang ban. 

(3) (7) Phãi trã ng.n han  giám do giãm các khoãn cong nçi phãi trã nhung 
không xác djnh duc dôi ttxng phãi trâ. 

(4) (11) Ngtthi mua trá tin trtic ng.n han  giãm do k& chuyn vào thu nhp 
khác các khoán khách hang dã irng trithc tiên nhiêu nàm nhung không 
phát sinh nghip viii mâi và không lien lac  duçic khách hang dê trá 1aj. 

(5) (12) (13) Tang tng lçii nhun k toán tnthc thu& thu TNDN phãi np tinh lai 
theo KTNN. 

(14) (15) (16) Báo cáo luu chuyn tin t thay di tucmg üng vài cac diu chinh trên. 
(17) 

Trân trongj2 
Noi nhân: 

- Nhw trén; 
-Lwu: KTTC, VT 
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• CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 

194 Pasteur, Phu'&ng VO Thi Sáu, Quân 3, Thành phó H Chi Minh, Vit Nam 

BAOCAOCLJABANGIAMDOC  

Ban Giám dOc cüa Cong ty Co phän Cp nu'O'c B4n Thành (gçi tat là "Cong ty") han h?nh  d trinh báo 
cáo nay cüng vOi Báo cáo tài chinh dä du'cyc kim toán cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 

• nàm 2020. 

• 1. Thông tin chung 

Cong ty CO phn Cp nu'O'c Bn Thành là doanh nghp duc cO phn hOa tCi' doanh nghip 
• Nhà nu'Oc — Chi nhánh Cap nu'âc Bn Thành, dan v hch toán phi thuOc cOa TOng Cong ty 

• 
Cap nu'c Sài Gôn - TNHH MTV theo Quyt dinh sO 6652/QD-UBND ngày 30 thang 12 
2005 cüa Uy ban Nhàn dan thành phO HO Chi Minh. Cong ty hot dQng theo Giay chci'ng nhn 

• dàng k' doanh nghip so 4103005880 clang k' ln du ngày 08 thang 01 nàm 2007, theo Giày 
. chtrng nhn dàng k' cong ty cO phn sO 0304789925 (du'cc dOi tü' sO 4103005880) clang k' 

thay dOl lan 4 ngày 08 tháng 02 näm 2021 do Só K hoch và Du tu' thành phO HO Chi Minh 

• cap. 

• VOn diu l cüa Cong ty tai thO dim 31/12/2020 và 01/01/2020 là 93.600.000.000 VND tu'cYng 

• 
du'o'ng vO'i 9.360.000 co phiêu vO'i menh  giá 10.000 VND/cO phièu. 

• CO phiu ca Cong ty du'ç'c chp nhn niêm yM ti Sà Giao dlch  Ch(rng khoán Ha NOI  vO'i ma 
cht:i'ng khoán là BTW và ngày giao djch dáu tiOn là ngày 14 tháng 11 näm 2017. 

• 
Theo Giy chü'ng nhn dang k' doanh nghip, ngành nghO kinh doanh cOa Cong ty là: 

• 
Quàn I', phát trin h thông cp nu'&c, cung O'ng, Idnh doanh nu'O'c sch cho nhu cu tiêu 
dung và san xuât; . . 

• Tu' van xáy dy'ng các cOng trinh cp nu'âc, cong trinh dan dyng - cOng nghip (tr1r thiêt ké, 7 

0
khào sat, giám sat cong trinh); 

- Xây dç'ng cOng trinh cp nu'&c; 

• - Tái Ip rnt du'tng dOl vO'i các cong trInh chuyên ngành cap nu'O'c và các cOng trmnh khác; 

.
- Thiêt kê xây dy'ng cOng trInh cap, thoát nu'O?c; 
- Thiêt ké xay dy'ng cong trInh h tng k9 thut do th; 

• - Lp dy' an, quàn l dy' an cOng trInh cp, thoát nu'Oc và cOng trinh h tang k9 thut do thj; 
Giám sat thi cOng xây dy'ng cOng trInh cap - thoát nu'Oc; 

• Khào sat dla  hmnh xày dy'ng cOng trinh; 

• 
Bàn buOn thièt bj và dyng cy do lu'Ong nganh cap nu'Oc; 
Bàn buOn vt lieu, thiêt bj lap dt trong xay dy'ng; 

• Kinh doanh bat dng san; 
• ChothuêxecOdngco'; 

Cho thuê may mOc thit b! xây dy'ng. 

Trong nàm, hot dng chinh cOa Cong ty là quàn l, phát triOn h thông cp nu'c, cung ü'ng, 
• kinh doanh nu'&c sch cho nhu câu tiêu dUng và san xuât; Xay dy'ng cong trnh cap nu'ó'c; Tái 

• 
1p mt du'O'ng d61 v&i các cong trInh chuyên nganh cap nu'O'c và các cOng trinh khác. 

• Try s& chInh cUa Cong ty du'ç'c dat tai 194 Pasteur, Phu'âng VO Thj Sáu, Qun 3, Thành phO 
Ho Chi Minh, Viet Nam. 

• 
2. Các thành viên cüa Hi d6ng Quán tr!,  Ban kim soát và Ban Giám d6c 

• Các thành viên Hi dOng Quàn tr, Ban kim soát và Ban Giám dOc Cong ty trong nàm tài chInh 
kêtthUc ngày 31 thang 12 nàm 2020 và cho den ngày 1p  báo cáo nay bao gOm: 

• 

• 

Hôi cl6ng Quãn tn: 

H9 tOn 

Ba Phm Thj Thanh Van ChU tjch 

• 
Ong Trn Quang Minh Thành viên 

Ong Nguyn Thành PhUc Thành viên 

• OngNguynThanhTUng 

• Ong Ta Chu'o'ng Lam Thành 

• 
Ong Hu'nh DU'c Thành Thành 

• 



)
•
•
•
•
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BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

Ban kim soát: 

HQ ten ChCi'c vu 

Ba Nguyn Thi Thu Hu'cng Tru'ng ban 

Ba Thch Du'cng Kim An Thánh viên 

Ba Phm Th Phu'cng Linh Thành viên 

Ban Giám d6c: 

Ho ten ChO'cvu 

Ong Nguyn Thành PhOc Giám d6c 

Ong Phm Hcng Thng Phó Giám dóc 

Ong Nguyn Mu'ô Phó Giám dc 

Ngu'à'i dii dién theo pháp Iut 

Ngu'O di din theo pháp Iut cue Cong ty trong nám tái chinh kt thüc ngáy 31 tháng 12 nám 
2020 vá cho den thO diem Ip báo cáo nay nhu' sau: 

Hotên Qu6c tich Chu'cvy 
Ong Nguyen Thánh PhOc Vit Nam Giám dOc 

3. Dánh giá tlnh hlnh kinh doanh 

Ket qu hot dng kinh doanh cOa Cong ty cho näm tài chinh ket thOc ngày 31 tháng 12 näm 
2020 và tlnh hInh tài chInh t?i  ngày 31 tháng 12 nàm 2020 du'cic the hin trong Báo cáo tái 
chinh dlnh kern. 

4. Các sy' kiin phát sinh sau ngày ket thüc nàm tài chInh 

KhOng cO st' kien  quan trQng nào xáy ra ke to' ngáy ket thOc nám tài chInh du'a dn yêu ceu 
phái dieu chinh hoc cOng bO trong thuyet minh Báo cáo tái chmnh. 

5. Kim toán viên 

Cong ty TNHH Kiern toán AFC Vit Narn du'qc chi dnh kiern toán báo cáo tài chInh cho nàm tài 
chinh ketthuc ngày 31 tháng 12 närn 2020 cOa Cong ty. 

6. Cong b6 trách nhiêm cUa Ban Giám d6c di v&i Báo cáo tài chInh 

Ban Giárn d6c Cong ty chlu  trách nhim Ip Báo cáo tài chInh de phàn ánh trung thy'c và h9'p 
Itmnh hInh tài chInh, kêt qua ho?t dQng kinh doanh và lu'u chuyen tiên t trong näm tài chFnh 
két thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020. Trong vic Ip Báo cáo tài chInh nay, Ban Giám dOc 
phái: 

Ch9n Iy'a các chinh sách ke toán thich hp vá áp ding các chinh sách nay mQt cách nhet 
quán. 
Thy'c hin các xét doán Va các u'àc tinh mt cách h9'p I vá then trçng. 
NOu rO các chun my'c ke toán áp dyng cho Cong ty cO du'c tuán thO hay khOng vá tt cá 
các sai Ich trQng yeu dä du'c trinh bay và giái thIch trong Báo cáo tài chInh. 

- Lp Báo cáo tài chmnh trên co' s hot dng lien tçic trO' tru'ng hp khong the cho rang 
Cong ty së tiëp tyc hot dng lien tyc. 
Thiet Ip va thy'c hin h thóng kiern soát ni bQ rnt cách hQ'u hiu nhem hn che rUi ro cO 
sai sOt tr9ng yOu do gian In hoc nhm In trong vic Ip vâ trInh bay Báo cáo tài chinh. 

Ban Giárn dÔc darn báo các sO kO toán cO liOn quan du'qc Iu'u giO' dey dO dO phàn ánh tInh hInh 
tái chinh, tlnh hinh hoot dQng cOa COng ty v&i mCi'c d chinh xác hp I' ti bOt kS'  thO diOm náo 
va các sO ke toán tuân thO chO dO kO toán áp dyng. Ban Clam dOc cOng chlu  trách nhiOm quàn 
I' các tai san cOa Cong ty và do dá dä thyc hin các bin pháp thich hp dO ngän chn và phát 
hin các hánh vi gian ln và các vi phm khác. 

Ban Giám dOc cam kOt dä tuän thU các you cOu nOu trOn trong viOc Ip Báo cáo tài chinh. 
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BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 

7. Cong b6 báo cáo tài chInh 

Ban Giám d6c cong bó Báo cáo tái chmnh dmnh kern. Báo cáo tài chInh dã phn ánh trung thy'c 
và hçp I' tlnh hmnh tái chinh cOa COng ty t?i  th&i dim ngày 31 tháng 12 näm 2020, cOng nhu' 
kètquáhotdng kinhdoanhvacacIuóngIuuchuyntintchonärntáichinhkètthOcngày 
31 tháng 12 näm 2020, phü hçp vO các chun mu'c k toán, chê cQ kO toán doanh nghip Vit 
Nam hiri hành va các quy dnh pháp l' cO lien quan dn vic Ip Va trinh bay Báo cáo tài 
chInh. 

Tp Cl 

NiJYENmANHPHUc 
Giám d6c 
TP. Ho Chi Minh, ngay 25 tháng 03 nám 2021 
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I!! 
COng ty TNHH Kim Toán AFC Vt Nam 
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. 

ThànhvintâpdoánPKFQu6ctê' 
Member firm of PKF International 

S6: 183/2021/BCKT-HCM .00333 

BAO CÁO KIEM TOAN OQC LAP 

KInh gü'i: Qu' c6 dâng, HÔI d6ng Quàn tr và Ban Giám d6c 
CongtyCphnCpnu'&cBnThành 

Chüng tOi dã kim toán báo cáo tài chinh kern theo cUa Cong ty C phn Cp nu'âc Bn Thành 
(g9i tt là "Cong ty"), duç'c Ip ngày 25 tháng 03 nàm 2021, tC' trang 6 dn trang 37, bao gôm 
Bang can dOl k toán ti ngày 31 tháng 12 nãm 2020, Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh, 
Baa cáo lu'u chuyn tiên t cho näm tài chInh két thüc cüng ngày và Bàn thuyêt minh baa cáo 
tài chinh. 

Trách nhiêm cUa Ban Giám d6c 

Ban Giám d6c Cong ty chu trách nhim 1p va tr'inh bay trung thy'c va hg'p l' báo cáo tài chFnh 
cia Cong ty theo chuan mçvc k toán, ch d kê toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh 
pháp l' cO lien quan den vic Ip va trInh bay báo cáo tài chmnh va chu trách nhim ye kirn 
soát ni b ma Ban Giárn dOc XaC d!nh  là cn thit d darn bào cho vic 1p va trinh bay báo 
cáo tài chinh khOng cO sai sOt trqng yeu do gian ln hoc nhãm lan. 

Trách nhiêm cUa Kim toán viên 

Trách nhim cOa chüng tOi là du'a ra ' ki4n v báo cáo tài chFnh dy'a trên kM qua cüa cuOc 
kirn toán. Chüng tôi dã tiên hành kim toán theo các chun rny'c kim toán Vit Narn. Các 
chun rny'c nay yeu càu chüng tOi tuân thu chun rny'c va cac quy dnh ye do dcpc nghe 
nghip, lap kê hoach va tht,pc hin cuc kim toán d dt du'pc sy' darn bào hç'p l v viOc lieu 
báo cáo tài chlnh cüa Cong ty cO con sai sOt trçng yu hay không. 

Cong vic kim toán bao g6m th'c hiGn các thu tyc nhm thu thp các bang chü'ng kim toán 
v các so lieu và thuyêt minh trên báo cáo tài chmnh. Các thci tyc kiém toán du'ç'c ly'a chçn dy'a 
trên xét doán cua kim toán viên, bao gom dánh giá rui ro cO sai sOt trçng yeu trong báo cáo tài 
chInh do gian In hoc nhrn Ian. Khi thy'c hin dánh giá các rüi ro nay, kiern toán viên dã xem 
xét ki4m soát ni b cüa Cong ty lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chinh trung 
thy'c, hqp l nhàrn thi4t kè các thu tyc kim toán phü hqp vOi tInh hInh thy'c t& tuy nhien khong 
nhàm myc dich du'a ra k14n ye hiu qua cüa ki4m soát ni bQ cüa Cong ty. Cong vic kim 
toán cOng bao gOrn dánh giá tmnh thich hqp cüa các chinh sách k4 toán du'qc áp dyng Va tFnh 
hp I' cOa cac u'âc tInh kê toán cüa Ban Giám dóc cOng nhu' dánh giá viec frInh bay t6ng th 
báo cáo tài chinh. 

Chüng tôi tin tu'èng thng các bang chCvng kirn toán ma ch1ing tOi dã thu thp duVc là dy d 
và thich hg'p lam ca s& cho ' kiên kim toán cüa chLng tôi. 

V kin cUa Kim toán viên 

Theo ' kin cua chüng tOi, baa cáo tài chmnh dà phàn ánh trung thçi'c và hqp Ii', trên các khIa 
c?nh trong yêu, tinh hinh tài chinh cua Cong ty C6 phân Cap nu'O'c Bn Thành t?i  ngày 31 
tháng 12 nàrn 2020, cOng nhu' kêt qua hot dQng kinh doanh và tinh hlnh lu'u chuy4n tiên t 
cho näm tài chmnh KM thUc cOng ngày, phO hqp vi chun my'c k toán, ch dQ ké toán doanh 
nghip Vit Narn và các quy dlnh  pháp I cO lien quan den vic 1p và trinh bay baa cáo tài 
chinh. 

Ho Chi Minh City Head Office . Tel: +84 2822200237 • Fax: +842822200265 • Email: pkf.afchcm@pkf.afcvietnam.vn  
2/F Indochina Park Tower • No.4 Nguyen Dinh Chieu Street• Dakao Ward . District 1 • Ho Chi Minh City. Vietnam • Website: www.pkf.afcvietnam.vn  

PKF - AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. is a memberfim, of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability forthe actions orjpactions 
of any individual member or correspondent firm or firms. 'I. 

PKF 
Accountants & 
business advisers 



BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP 'tiptheo) 

Vndcn nhn mnh 

Nhu' dã neu ti myc 5.6 cia Thuyt minh bão cáo tài chinh, COng ty dä trIch 1p dy' phông phài 
thu khO dOi dôi vO các khoàn phi truy thu do áp sal dan giá nu'&c vài so tiên là 
2.903.916.372 VND (ngay 31/12/2019 là 2.055.205.128 VND); và Cong ty cOng dä trich 1p dy' 
phông dOi vO khon tin nu'âc bi bin thi:j to' nàm 2013 vO t' l là 100% sO du' phi thu nay. 
Tuy nhiên, giá tr các khoàn du' phOng nay có th khác vO'i giá trl khong th thu hOi thy'c tê. 

PHAM TH! NGQC LIEN 
Ki6m toán vien 
So Giày CN DKHN kiOm toán 1180-2018-009-1 

TRANG DAC NHA 
Phó Tang Giám d6c 
SO Giy CN SKHN k14m toán 2111-2018-009-1 

CONG TY TNHH KIEM TOAN AFC VIT NAM 
Thành ph6 H Chi Minh, ngày 25 tháng 03 nãm 2021 
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0 
o CONG TY CO PHAN CAP NLI'O'C BEN THANH 

0 194 Pasteur, Phu'&ng Vö Th Sáu, Qun 3, Thành ph H6 ChI Minh, Vit Nam 

4, BANG CAN oOi KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2020  

Thuy& Maso minh 
31/12/2020 

VND 

01101/2020 

VND 

TAI SAN 

A - TAI SAN NGAN HN 100 102.267.488.736 84.951.049.750 

I. Tin va các khoãn tu'o'ng du'ong tin 110 5.1 64.561.535.427 55.113.034.325 
1. Tiên 111 46.561.535.427 40.113.034.325 
2. Các khoàrt tu'o'ng du'cng tin 112 18.000.000.000 15.000.000.000 

II. Du tu' tài chInh ngàn h?n 120 11.100.000.000 1.100.000.000 
1.Chü'ngkhoánkinhdoanh 121 
2. Dy' phOng giàm giá chü'ng khoàn kinh 122 

3. Dâu tu' nm gü' dn ngày dáo hn 123 5.2 11.100.000.000 1.100.000.000 

IlL Các khoãn phái thu ngän hn 130 12.188.705.304 11.207.193.095 
Phi thu ngän hn cia khàch hang 131 5.3 10.841.723.677 10.979.750.555 

2. Tràtru'ccho ngu'Yi bàn ngn han 132 5.4 4.501.326.815 1.740.240.377 
3. Phài thu nQi bQ ngän hn 133 
4. Phi thu theo tiên dO k hoch hçp 
dong xây dy'ng 

134 

5.Phithuvêchovayngnhn 135 - - 
6. Ph thu ngän h?n  khàc 136 5.5 440.885.847 976.035.275 
7. Dy' phOng phài thu ngãn ban khOdôi 137 5.6 (3.595.231.035) (2.488.833.112) 
8. Tâi san thiêu ch? xii' I' 139 - 

IV. Hang t6n kho 140 5.7 8.996.150.782 8.221.151.790 
1.Hangthnkho 141 8.996.150.782 8.221.151.790 
2. Dy' phong giam giá hang thn kho 149 

V. Tài san ngän han khác 150 5.421.097.223 9.309.670.540 
1. Chi phItrátru'O'cngn hn 151 5.8 2.162.500.000 2.397.800.000 
2. Thuê GTGT du'o'c khu trCr 152 3.183.928.725 6.787.170.656 
3. ThuO va các khoãn khác phài thu Nba 
nu'O'c 

153 5.15 74.668.498 124.699.884 

4. Giao dlch  mua bàn Ii trài phiu Chinh 
phü 

154 

5. TaP san ngn hn khàc 155 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'rng VO Thi Sáu, Quân 3, Thành ph H Chi Minh, Viêt Nam 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2020  

- Thuyt Maso mi nh 
31/12/2020 

VND 

01/01/2020 

VND 

B - TAI SAN DAI HAN 200 182.815.928.109 195.250.179.031 

I. Các khoàn phãi thu dài hn 210 386.897.346 386.897.346 
1. Phài thu dài han cüa khách hang 211 
2. Trà tru'c cho ngu'ô bàn dài hn 212 
2. Von kinh doanh ó' dan vi tru'c thuOc 213 
4. Phài thu nQi bO dài hn 214 
5. Phài thu ye cho vay dài hn 215 
6. Phài thu dài hn khác 216 5.5 1.544.866.431 1.544.866.431 
7. Dy' phong phài thu dai hn khOdOi 219 5.6 (1.157.969.085) (1.157.969.085) 

II. Tài san c d!nh 220 153.350.267.626 145.572.867.618 
1. Tài san cÔ djnh hG'u hlnh 221 5.9 152.786.314.100 144.712.352.809 
- Nguyen già 222 323.990.433.095 289.678.786.836 
- Già trl hao mOn Iu k 223 (171.204.118.995) (144.966.434.027) 
2. Tài san cÔ dlnh  thuê tài chinh 224 
- Nguyen già 225 
- Già tn hao mOn Iu9 kê 226 
3. Tài san c6 dinh vô hInh 227 5.10 563.953.526 860.514.809 
- Nguyen giá 228 3.787.423.520 3.787.423.520 
- Giá trj hao mOn Iu9 ké 229 (3.223.469.994) (2.926.908.711) 

III. Bt dng san du tu' 230 
- Nguyen giá 231 
- Giá tn hao mon Iu k 232 

IV. Tài san do' dang dài h?n 240 25.119.297.300 46.635.146.973 
1. Chi phi san xuât, kinh doanh d& dang 
dài han 

241 

2. Chi phi xây dy'ng ca bàn do' dang 242 5.11 25.119.297.300 46.635.146.973 

V. Du tu' tài chinh dài han 250 
1.Dâutu'vaocongtycon 251 
2. Dâu tu'vâo cong ty lien doanh, lien kt 252 
3. Dâu tu' gOp von vào dan vl khác 253 
4. Dy' phOng dâu tu' tài chInh dài hn 254 
5. Dáu tu' nm giG' dn ngày dào h?n 255 

VI. Tài san dài han khác 260 3.959.465.837 2.655.267.094 
1. Chi phi trà tru'&c dài h?n 261 
2. Tài san thuê thu nhp hoän li 262 
3. Thiet b, vt tu', phy tOng thay the dài 
h?n 

263 5.12 3.959.465.837 2.655.267.094 

4. TàI san dài han khàc 268 

TONG CONG TAI SAN 270 285.083.416.845 280.201.228.781 
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Ma 
so 

Thuyt 
minh 

31/12/2020 
VND 

01/01/2020 

VND 

NGUON VON 

C - NQ PHAI TRA 300 74.866.818.795 90.052.810.930 

I. No' ngän h?n 310 52.895.770.202 64.047.894.408 
1. Phi trà ngu'O bàn ngn hn 311 5.13 21.848.858.606 32.263.261.512 
2. Ngu'&i mua tr tn tru'äc ngn hn 312 5.14 2.084.174.747 1.338.075.586 
3. Thuë vá cac khon phi np Nhà nu'c 313 5.15 6.202.494.642 5.420.837.700 
4. Phi trà nguô lao dng 314 10.614.502.814 9.469.470.017 
5. Chi phi phi tr ngn hn 315 5.16 2.654.969.820 6.769.557.876 

316 
7. Phi tr.theotiên d kê hoch hçp dông 
xaydy'ng 

317 - 

8. Doanh thu chu'a thu'c hin ngn hn 318 - 
9. Phi tr ngän hn khác 319 5.17 875.730.907 762.699.068 
10. Vay va nç thuê tài chinh ngn hn 320 5.18 4.031.443.468 4.031.843.468 
11.Dçi'phOngphàitrngnhan 321 
12. Qu khen thu'&ng, phüc Q'i 322 5.19 4.583.595.198 3.992.149.181 
13. Qu blnh n giá 323 
14. Giao djch mua bàn li trái phiu Chinh 
phi 

324 

II. No'dài han 330 21.971.048.593 26.004.916.522 
1. Phi tr ngu'O bàn dài hn 331 
2. Ngu'O mua trà tin tru'c&c dài hn 332 
3. Chi phi phi trà dài hn 333 
4. Phài tr nOi bO v v6n kinh doanh 334 - 
5. Phài tr nOi bô dài han 335 
6. Doanh thu chu'a thu'c hiên dài hn 336 - 
7. Phài trà dài han khác 337 
8. Vay và nç thuê tài chinh dâi hn 338 5.18 21.971.048.593 26.004.916.522 
9. Trái phiêu chuyn di 339 
10. Co phiêu u'u dâi 340 
11. Thuê thu nhp hoãn Ii phài tr 341 
12. Dy' phOng phi trà dài hn 342 - 
13. Qu9 phàt trin khoa hQc va cong ngh 343 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng Vö Th Sáu, Quân 3, Thành ph H Chi Minh, Vit Narn 

BANG CAN DO! KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 12 nám 2020  



CONG TY CO PHAN CAp NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng VO Thi Sáu, Qun 3, Thänh ph H Chi Minh, Viêt Nam 

BANG CAN oOi KE TOAN 
T ngày 31 tháng 12 näm 2020  

Ma 
so 

Thuyt 
minh 

31/12/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

o - VON CHU SY HU'U 400 210.216.598.050 190.148.417.851 

I. V6n chU sà' hU'u 410 5.20 210.216.598.050 190.148.417.851 
1. VOn gOp cüa ch sá htJ'u 411 93.600.000.000 93.600.000.000 
- Co phiêu ph6 thông có quyên bi4u quyM 411a 93.600.000.000 93.600.000.000 
- C phiêu u'u däi 411b 

2. Thng du' von có phn 412 
3. Quyên ch9n chuyn dói trái phi4u 413 
4. Von khác cüa chCi sà hü'u 414 
5. C phiOu qu9 (*) 415 
6. Chênh Ich dánh giá I?i  tài sn 416 
7. Chênh Ich t' giá h6i doá 417 
8. Qu9 du tu' phát trin 418 68.573.375.931 52.041.291.485 
9. Qu9 h tr sap xêp doanh nghip 419 
10. Qu khác thuôc von chO s& hO'u 420 - 
11. Lçi nhun sau thuê chu'a phán phOi 421 48.043.222.119 44.507.126.366 

- Lai nhun sau thug chu'a phân phô lOy 
kê dn cu6i k9 tru'&c - 

421a 12.129.241.920 7.967.620.698 

- Lcyi nhuân sau thug chu'a phân phôi k' 
nay 

421b 35.913.980.199 36.539.505.668 

12. NguOn v6n du tu' XDCB 422 

II. Ngu6n kinh phi và qu9 khác 430 
1. NguOn kinh phi 431 
2. Nguon kinh phi dà hInh thành TSCD 432 

TONG CQNG NGUON VON 440 285.083.416.845 280.201.228.781 

C 

çjO 1899  

CÔNGTY 
CÔPHAN 

* CNUÔ 

BEN THANH / 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HU'U CU'YNG 
Ngu'ci lap biu K toán tru'&ng  

NGUYEN THANH PHUC 
Giárn d6c 
TP. HO Chi Minh, ngãy 25 tháng 03 näm 2021 
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. . 
S CONG TY CO PHAN CAP NIJO'C BEN THANH 

S 194 Pasteur, Phu'ng Vö Th Sáu, Qun 3, Thành ph H Chi Mnh, Viet Nam 

• BAO CÁO KET QUA HOIST DQNG KINH DOANH 
Cho nàm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020  

Ma Thuyt 
s6 minh 

Nàm 2020 

VND 

Nãm 2019 

VND 

1. Doanh thu bàn hang và cung cp dlch 
vu 01 454.523.451.497 467.525.681.128 

2. Các khoàn gim trO' doanh thu 02 517.967.500 - 
3. Doanh thu thun v ban hang và cung 
cp dich vu (10= 01-02) 10 6.1 454.005.483.997 467.525.681.128 

4. Giá v6n hang ban 11 6.2 310.172.648.837 317.708.217.511 
5. Lçi nhun gop v bàn hang và cung cp 
d..hvii..(20=10-11) . 

20 143.832.835.160 149.817.463.617 

6. Doanh thu hot dng tà chInh 21 6.3 1.309.086.417 875.373.865 

7. Ch phitàichinh 22 6.4 2.232.095.116 2.309.684.597 

- Trong dO: Chi phi Iãi vay 23 2.232.095.116 2.309.684.597 

8. Chi phi ban hang 25 6.5 60.254.869.011 63.579.855.108 

9. Chi phi qun ' doanh nghip 26 6.6 39.155.620.851 38.296.989.342 
10. Lqi nhun thun tiv hoat dOng kinh 
d...nh{3O..,.20 +(2I-22)-....(2 26).} 

30 43.499.336.599 46.506.308.435 

11. Thu nhp khác 31 6.7 1.419.894.440 1.906.588.843 

12. Chi phi khác 32 6.8 801 .951 .533 3.505.064.275 

13. Loi nhuân khác (40 = 31 - 32) 40 617.942.907 (1 .598.475.432) 
14. T&ig Io'i nhun k toán tru'&c thu 

50 44.117.279.506 44.907.833.003 

15. Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin 
hành 51 5.15 8.203.299.307 8.368.327.335 

16. Chi phi thug thu nhp doanh nghip hoãn 
Ii 52 

17. Loi nhuân sau thu thu nhp doanh 
nghip (60=50 — 51 - 52) 60 35.913.980.199 36.539.505.668 

18. Lãi co' bàn trên c6 phiu 70 6.9 3.268 3.411 

     

NGUYEN PHAN DUNG 
Ngu'ôl Ip  biu 

 

NGUYEN HCPU CU'YNG 
K toán tru'ó'ng 

 

NGUYEN THANH PHUC 
Giám dc 
TP. Ho Chi Minh, ngày 25 tháng 03 nàm 2021 
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I 
S 
S 
• I. LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DQNG 
. DOANH 

1. Lo'i nhuân tru'ó'c thu 
• 2. Diu chinh cho các 

• 
- Khâu hao tài sn cö dinh và BDSST 
- Càc khoàn dy' phOng, (hoàn nhäp) 

• - (Läi)/L chênh Ich t' già hÔi doài do dánh già 

S
I?i các khoàn myc tiên t cO g6c ngoi t 
- Läi, I ttD' ho?t dng du tu' 

• - Chi phi Iãi vay 

S
- Các khon diêu chnh khác 
3. Lç nhun tü' hot dng knh doanh tru'o'c 

• thaydolvonlu'ud9n.g 

S
- (Tang)! Gim các khoàn phi thu 
- (Tang), gim hang t6n kho 

• - Tang! (gim) càc khoàn phi tr (khong k 
al vay phài trà, thuê TNDN phi np) 

• - (Tang)! giàm chi phi tra tru'O'c 

5 - Tang, giam chcrng khoán kinh doanh 
- Tiên al vay dä tr 

• - Thuê thu nhp doanh nghip dã np 

• 
- Tiên thu khác ti' hoot dOng kinh doanh 

5 

• 

• 

• 

• 

S 
• 

• 

S 
• 

• 

Lu'u chuyn tin thun tü hot thng kinh 
do _. 

20 46.772.713.003 55.170.484.390 

II. LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DQNG DAU 
TtJ' 
1. Tin chi d mua sm, xäy dy'ng tài san c6 dlnh  
và các tài san dài hn 

21 (13.419.964.222) (34.869.996.684) 

2. Tiên thu t1i' thanh Is', nhu'cng bàn TSCD và 22 - 
CáC tài san dài hn khác 
3. Tiên chi cho vay, mua các cong cy nç cia 

dan vl khác 
23 (10.000.000.000) (100.000.000) 

4. Tiên thu hi cho vay, bàn Il các cOng cy nç 
cüado'nvikhác 

24 

5. Tiên chi du tLP gOp v6n vão dan vl khác 25 
6. Tiên thu hôi dâu tu' gOp von vâo dan vj khác 26 

thu Iäi cho vay, c6 tCi'c và Ii nhun dUVC 
27 1.229.751.350 839.585.736 

I ccb cQngk..iihdoanh 1 983... ........(9... 

Ma 
s6 

Nãm 2020 
VND 

Nãm 2019 
VND 

01 44.117.279.506 44.907.833.003 

02 26.534.246.251 23.195.690.709 
03 1.106.397.923 947.415.201 
04 

05 (1 .309.086.417) (875.373.865) 
06 2.232.095.116 2.309.684.597 
07 

08 
.. ....................................................................... 

72.680.932.379 70.485.249.645 
.......... ............ 

09 1.644.698.252 7.885.203.874 
10 (2.079.197.735) 733.713.541 
11 (12.242.054.896) (8.247.055.3 12) 

12 235.300.000 (226.199.996) 
13 
14 (2.237.152.895) (2.286.253.326) 
15 (7.207.458.119) (10.340.916.732) 
16 26.340.000 105.830.000 

0 

. 
• CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN Ti-4ANH 
• 

194 Pasteur, Phu'ng Vö Th Sáu, Quân 3, Thành ph H ChI Minh, Vit 

• BAO CÁO LU'U CHUYEN TN T 
. (Theo phu'o'ng pháp gián tip) 

Cho nàm tài chinh ktthc ngay 31 tháng 12 nàm 2020  

• ................................(?.1)................(1!PQ94 

• III. LU'U CHUYEN TIEN TI! HOAT DQNG TAI 
• CHINH 

S
i. Tiên thu tO' phát hành c phiêu, nhn von gOp 

cOa chO sO' hO'u 

• 2. Tin tra al vn gOp cho các chij sO' hO'u, mua 
Ii c6 phiu cOa doanh nghip dã phât hành 

• 3. Tiên thu tO' di vay 

• 4. Tiên trà nç gOc vay 
5. Tin trà nq góc thuê tài chinh 

• c'....nhuahc 

• ,J!tY!1! (1!.133.99 )....................(4..9!.3..,1..9!1I 

31 

32 

33 6.483.080.727 
34 (4 .034.267.929) (2.218.263.468) 
35 - 
36 .0) .(9.2301.4......L 



NGUYEN PHAN DUNG 
Ngu'ài Ip biu 

• 

• 

• 

• 

NGUYEN HU'U CU'ONG NGUYEN THAN H PHUC 
K toán tru'&ng Giámdc 

TP. Ha Chi Minh, ngày 25 tháng 03 näm 2021 

• CONG TY CO PHAN CAP NU'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng Vö Thi Sáu, Qun 3, Thành ph6 H Chi Minh, Vit Nam 

BAO CÁO LU'U CHUYEN lIEN T 
(Theo phu'o'ng pháp gian t14p) 

• Cho nám tài chInh kêt thtc ngày 31 thang 12 näm 2020  

• 

. 

. 

• LU'U CHUYEN TIEN THUAN TRONG NAM 
50 

• (50=20+30+40) 
TIEN VA TIJ'GNG BU'GNG lIEN eAu NAM 60 

• Anh hu'rng cia thay di t' giá hi doái quy di 
• naoai tê 61 

TIN vA TU'cYNG E1YGNG TIEN cuOi NAM 
(70=50+60+61) 

• 

• 

• 

Ma 
s6 

70 

Nãm 2020 
VND 

Nãm 2019 
VND 

9.448.501.102 16.074.741.451 

55.113.034.325 39.038.292.874 

64.561.535.427 55.113.034.325 

• 

• 

• 

• 

S 
• 

S 
• 

S 
• 

S 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
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. 
• CONG TY CO PHAN CAP NIJO'C BEN THANH 

194 Pasteur, Phu'O'ng VO Th Sáu, Quân 3, Thành phô H Chi Minh, Vit Nam 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nàm tài chInh kt thOc ngày 31 thang 12 nàm 2020  

Bàn thuyet minh nay là mOt  bt phn không th tách r&i duo'c dQC cüng vâi các báo cáo tài chinh d'Inh kern 

• 1. DACDIEMHOITDQNG 

• 1.1. Hlnhthá'csô'hu'uv6n 

• 
. Cong ty C6 phân Cap nu'O'c Bn Thành ("Cong ty") là doanh nghip du'Q'c có phàn hOa tO' 

doanh nghip Nhà nu'O'c — Chi nhành Cp nu'âc Bn Thành, do'n VI hch toàn phy thuc cOa 

• Tong COng ty Cap nu'O'c Sal GOn - TNHH MTV theo QuyOt dlnh  sO 6652/QD-UBND ngày 30 
thàng 12 nàm 2005 cOa Uy ban Nhân dan thành phO H Chi Minh. Cong ty hot dQng theo 

• Giây chü'ng nhn dang k' doanh nghiêp sO 4103005880 dàng k' ln du ngày 08 thàng 01 

• näm 2007, theo Giãy chO'ng nhn dàng k' cOng ty cô phán sO 0304789925 (duc dOl tO' sO 
4103005880) dang k' thay dOi ln 4 ngày 08 tháng 02 näm 2021 do S& Kê hoch và Dàu tu' 

• thành phO HO Chi Minh cp. 

• VOn diu l cOa Cong ty t?i  thO dm 31/12/2020 và 01/01/2020 là 93.600.000.000 VND tu'o'ng 

• du'o'ng vO'i 9.360.000 co phiêu vO'i mnh giã 10.000 VNDfc6 phièu. 

• CO phiu cOa COng ty dU'cYC chp nhn niêm yt ti SO Giao dlch  ChO'ng khoán Ha NQi vOl ma 

• 
chO'ng khoán là BTW và ngày giao dlch  du tiên là ngày 14 tháng 11 nàm 2017. 

• Try sO' chinh cOa Cong tv du'o'c dt ti 194 Pasteur, Phivng VO ThI Sáu, Qun 3, Thành phO 
Ho Chi Minh, ViGt Nam. 

• 1.2. Linhvu'ckinhdoanh 

• Linh vy'c kinh doanh cOa Cong ty là thu'ng mgi, dlch  vy. 

• 1.3. Ngành ngh kinh doanh 

Theo Giy chO'ng nhn dàng k' doanh nghip, nganh ngh kinh doanh cOa Cong ty là: 

Qun lv', phàt trin h thông cp nu'&c, cung U'ng, kinh doanh nu'Oc sch cho nhu câu tiêu 

• dOngva san xuât; 
. Tu' van xay dy'ng CáC cOng trmnh cap nu'Oc, cong trinh dan dung - cong nghip (trO' thiêt kê, 

khao sat, giám sat cong trInh); 

• Xay dy'ng cOng trinh Cp nu'O'c.; 

O
Tái 1p mt du'&ng dOi vOl các cOng trInh chuyên nganh cap nu'Oc Va CC cOng trmnh khãc; 
Thiêt kê xây dy'ng cOng trInh cap, thoát nu'O'c; 

• Thiêt kê xáy dy'ng cong trinh h thng k9 thut dO thi; 
Lp di an, quán l' dy' an cong trinh cap, thoát nu'Oc và cong trinh h tang k9 thut dO thl; 

• Giám sat thi cOng xay dy'ng cong trinh cap - thoát nu'Oc; 

e
Khào sat dla  hinh xây dy'ng cOng trmnh; 
Bàn buOn thiêt bj và dyng cy do lu'Ong nganh cap nu'Oc; 

• Bàn buOn vt lieu, thit bj 1p dt trong xay dy'ng; 
• Kinh doanh bat dng san; 

Cho thuê xe cO dQng co'; 

• Cho thuê may mac thit bi xáy dy'ng. 

• Trong nàm, hot dQng chFnh cOa Cong ty là quân lv', phát tr14n h thOng cp nu'Oc, cung U'ng, 

• 
kinh doanh nu'Oc sch cho nhu cu tiêu dOng và san xuãt; Xay dy'ng cOng trinh cap nu'O'c; Tái 
1p mt du'Ong dOl vOl các cOng trmnh chuyên ngành cap nu'O'c và CáC Cong trInh khác. 

1.4. Chu k san xut kinh doanh thông thu'&ng 

• Chu k' san xut, kinh doanh thông thu'O'ng cOa Cong tytrong yang 12 tháng. 

• 1.5. Tuyên b6 v khá nàng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 

Các sO lieu trinh bay trong Báo cáo tài chinh cho nãm tãi chInh ktthOc ngày 31 tháng 12 näm 
• 2020 so sánh du'çc vOl sO Iiu twyng O'ng cOa nàm tru'Oc. 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH 
Cho näm tài chinh ktthüc ngày 31 tháng 12 näm 2020  

• Bàn thuyeXt  minh nay là mt b phn không thÔ tách rài duo'c dc cUng vO'i các báo cáo tài chinh dInh kern 

• 

• 1.6. Nhân 

• Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2020, tóng s6 nhân viên cOa Cong ty là 232 ngu'Yi (ti ngày 31 

• 
thang 12 näm 2019: 239 ngu'O) 

• 2. NAM TAI CHIN H, DO!N  V TIEN T sCr DVNG  TRONG KE loAN 

• 2.1. 

Nàm tài chinh cia Cong ty du'ac bt du tü' ngày 01 tháng 01 và kt thüc vào ngày 31 tháng 
• l2hàngnám. 

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

Do'n v tin t dupc sO' dyng trong k toán là D6ng Vit Nam (VND) do vic thu, chi chO yu 
du'qc thçvc hin bang dan vj tiên t VND. 

3. CHUANMV'CVACHEBQKETOANAPDVNG 

• 3.1. Chun mçvc Va ch6 d k toán áp dung 

• Báo cáo tài chFnh duc 1p va trInh bay phO hp vOi Ch dO k toán doanh nghip ban hành 

• theo Thông ti so 200/20141TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 và Thông tu' s6 53/2016/TT-
BTC ngày 21 tháng 03 nàm 2016 cOa BQ Tài ChFnh và Chun my'c k toán ViGt Nam. 

O
Ban Giám dôc Cong ty dam bào dã tuân thO yêu cáu cOa các chun my'c ké toán, Chê dQ kê 
ton doanh nghip Viêt Nam du'qc ban hành theo Thông tu' so 200/20141TT-BTC, Thông tu' 

• 53/20161T1-BTC cOng nhu' các thông tu' hu'âng dn thçc hiGn chun my'c kê toán cOa BO Tài 
Chinh trong viOc Ip Báo cáo tài chFnh. 

• 
4. CACCHINHSACHKETOANCHUYEU 

• 4.1 Co s& lap Báo cáo tài chInh 

• Báo cáo tài chinh du'çyc 1p trên ca s& ké toán d6n tich (trU' các thông tin lien quan dn các 

• luOngtin). 

• 4.2 Tin va các khoán tu'ong du'o'ng tin 

• Tin bao gm tin mat, tin gO'i ngân hang khOng k' hn và tin dang chuyn. Các khoán 

• tu'o'ng du'ang tin là cac khoàn dâu tu' ngàn h?n  cO thO hn thu hOi khOng qua 3 tháng k tO' 

0
ngày du tu', có khà nàng chuyn d6i d dang thành mQt lu'qng tiên xac djnh va khOng cO rOi ro 
trong vic chuyn d61 thành tiên ti thai dim báo cáo. 

4.3 Các khoãn du tu'tài chInh 

• 
Các khoàn du tu' nãm giU'  dn ngày dáo hn 

• Khoàn du tu' du'çc phân lo?i là nrn giO' den ngày dáo hn khi Cong ty có ' dlnh và khà nãng 

S
giG' den ngày dáo hn. Các khoàn dâu tu' nàm giG' den ngày dáo hn bao gOm: các khoàn tin 
gO'i ngân hang Co kS' han và các khoán cho vay nàm giG' den ngày dáo hn vâi myc dich thu al 

• hang k' va cac khoàn du tu' nm giG' den ngày dáo hn khác. 

. Cong ty áp dyng các chun my'c kê toán, chê dQ ké bàn doanh nghip ViGt Nam du'c ban 
hánh theo Thông tu' sO 200/20141T1-BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014 và Thông tu' sO 

• 53120161TT-BTC ngày 21 tháng 03 nàm 2016 cOa BQ Tài Chinh vá các thông tu' khác hu'âng 
dn thy'c hiGn chun my'c kè toán ViOt Nam cOa BO Tãi Chinh trong vic 1p Va trInh bay báo 

• 

3.2. Tuyên b6 v vic tuân thU Chun my'c k toán và Ch d k toán 
• . . 
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• Bàn thuy& rn/nh nay là rnt b phan không tM tách r&i duo'c dQc c)ng v&i các baa cáo tà/ chInh clInh kern 

O Các khoàn du tu' nm giCi' dn ngày dão hn du'çc ghi nhn ban du theo giá gôc bao göm 
. g mua va cac chi phi liOn quan dn giao djch mua các khoan du tu'. Sau khi ghi nhn ban 

dOu, càc khoàn dOu tu' nay dL1VC  ghi nhn thea giá trj cO th thu hÔi. Thu nhp lOi tcr cOc khoàn 

• dâu tu' nOm giG' dn ngày dáo han sau ngày mua dic ghi nhn trOn Báo cáo kOt qua hoot 
dOng kinh doanh trên ca' sà' dy' thu. Lâi du'ç'c hu'ó'ng trâc khi COng ty nm giG' du'ç'c ghi giàm 

• trO' vao giá gOc t?i  thai dim mua. 

Khi cO CáC bng chG'ng chc chn cho thy mQt phn hoc taàn bO khoàn du tu' cO th khOng 
• thu höi duc va sO thn that du'9'c xác dnh mQt cách dáng tin cy thi t6n that du'qc ghi nhn 

• 
vao chi phi tài chinh trong k' và giàm trG' try'c t14p giá tr dâu 

• Khi thanh I' mt khaán du tu', phn chOnh loch giO'a giá tr thanh l' thun và giá trl ghi so 

• 
du'qc hch toán vàa thu nhp hac chi phi. 

• 4.4 Các khoán phãi thu 

• Các khaàn nç phài thu du'çyc phàn ánh thea giá gOc trCr di dy' phOng phài thu khO dôi. 

Vic phân la?i các khoàn phài thu là phài thu khách hang va phái thu khác du'qc thy'c hin thea 
nguyen tàc sau: 

• Phâi thu cüa khách hang phàn ánh các khaàn phãi thu mang tinh cht thu'ang mi phát 

O
sinh tU' giaa djch cO tinh chat mua — bàn giu'a Cong ty và ngu'&i mua là dan v dQc 1p vO'i 
Cong ty. 

• Phài thu khác phàn ánh các khoàn phài thu khOng cO tInh thu'ang mgi, khong liOn quan 

• 
dn giaa dch mua — bàn. 

• Dy' phOng nç phài thu khO dOi th hien phn giá tr dl/ kin b tOn tht do các khoàn phái thu 
. khOng du'ç'c khách hang thanh toàn phát sinh dOi vO sO du' càc khoàn phái thu ti thO'i di4m 

1p Bang can dôi kO toán. ViGc trIch 1p hac hoàn nhp khoàn dy' phOng nç phài thu khO dôi 

• du'çc ghi nhn vOo chi phi quàn l' doanh nghip trên baa cáo kOt qua hot dng kinh doanh. 

• 4.5 Hang t6n kho 

Hang tOn kho du'qc ghi nhnthea già thp han giG'a giá gOc và giá tn thun CO th thy'c hin 
• 

• Già gOc hang tOn kha baa gOm chi phi mua và các chi phi liOn quan try'c tip khác phát sinh dO 
• cO du'cyc hang tOn kho dja diOm và trng thai hin ti. 

• Giá trj thun cO thO thy'c hin du'c là giá bàn u'ac tinh cüa hang tOn kha trong k' san xut, 

• kinh daanh blnh thu'âng trU' chi phi u'O'c tinh dO hoàn thânh san phOm và chi phi u'Oc tinh cOn 
thiOt cho viGc tiOu thy chGng. 

• 
Giá trj hang tOn kho du'c tinh thea phu'ang pháp bInh quOn gia quyn va du'çc hch toán thea 

O
phu'ang phap kO khai thu'O'ng xuyOn. 

O Du' phOng giàm giá hang tOn kho du'ç'c ghi nhn khi giá gOc On han giá trl thun cO thO thy'c 
hièn du'g'c. 

• Dy' phOng cha hang tOn khodu'o'c trIch 1p cho phOn giá trj dy' kiOn bj tOn tht da giàm giá vt 
tu', thành phm, hang hOa tOn kha thuc quyOn s& hG'u cCia Cong ty cO thO xãy ra (giarn giá, 

• kern phOm cht, lOi thOi, ...) dy'a trOn bang chCrng hqp l' ye sy' giàm giá trl vào th&i diOm cuOi 
nOm tài chinh. Các khoan tOng hac giám dci' phong nay duçc ghi nhn vàa già vOn hang bàn 

• trOn baa cáa kOt qua hot dng kinh doanh. 

0 
• 

0 

• 
15 
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• THUYET MINH BAO CÁO TA CHiNH 
. Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nãm 2020  

Bàn thuyet mini-, nay là môt bô phn khOng thd tách rO'i duçvc CYQG càng vâi cac báo cáo tài chInh dInh kern 

• 4.6 ChiphItrãtru'ó'c 

• Chi phi trà tru'âc bao gm các chi phi trà tru'àc ngn hn hoc chi phi trá tru'Oc dài h?n  trên 
• bang can dOi kê toán va duc phân b trong khoàng thO'i gian trà tru'Oc cia chi phi tu'o'ng ü'ng 

vO'i các Iç'i ich kinh té du'c to ra tcr các chi phi nay. 

• CFui phi trà tru'O'c cta Cong ty bao gm các chi phi sau: 

O Cong cy, dyng cy 

Các cOng cy, dung cy dà du'a vào sO' dung duc phân b vào chi phi theo phu'orng pháp 
• du'&ng thäng vâi thO'i gian phân b6 khOng qua 3 

I 4.7 Tài san c6 dlnh  hU'u hlnh 
S 

Tài san cÔ d!nh  hO'u hinh duc th hin theo nguyen giá trCi' hao mon lOy k. 

• Nguyen giá tài san c6 djnh hO'u hInh bao gm toàn bQ các chi phi ma COng ty ph bó ra d4 cO 
. duc tài san Co dlnh tinh den th&i dim du'a tài san do vào trng thai sn sang sO' dung. Các 

chi phi phát sinh sau ghi nhn ban dâu chi du'c ghi tang nguyen giá tài san cô djnh nêu các 

• chi phi nay chäc chàn lam tang lçi ich kinh th trong tu'ang lal do sO' dyng tài san dO. Các chi 
. phi phát sinh khOng thóa man diêu kin trên duc ghi nhn là chi phi san xut, kinh doanh 

trong nàm. 

Khi bàn hay thanh l' tài sn, nguyen giá và giá trj hao mon IOy k cOa tài san du'ç'c xóa s 
• trong báo cáo tài chinh va bat kS'  cãc khoàn lâi l nao phát sinh do vic thanh l' dêu du'cyc hch 

• 
toán vào báo cáo kêt qua hot dcng kinh doanh. 

• Khu hao tài san c6 djnh hO'u hinh duc tinh theo phiro'ng phap khu hao du'&ng thng theo 
th&i gian hO'u ich u'O'c tinh cOa các tài san nhu' sau: 

SO nàm 
Nhà cO'a, vt kiên trOc 05 — 25 
May móc, thièt bj 05 — 06 
Phu'ang tin vn tài, truyên dan 06 — 10 
Thiêt bi,  dung cy quàn l' 05 

• 4.8 Tài san c6 djnh vô hlnh 

1 Tài san c6 djnh vo hmnh duc th hin theo nguyen giá trU' di giá tn hao mon lOy k. 

S
Nguyen giá tài san c djnh O hInh bao g6m toàn b các chi phi ma Cong ty phài bà ra d cO 
duc tài Sfl cO dnh tinh den th&i dim du'a tài san dO vào trng thai sn sang sO' dung. Chi 

• phi lien quan den tài san cO dlnh  vO hlnh phat sinh sau khi ghi nhn ban dâu du'qc ghi nhn là 
. chi phi san xut, kinh doanh trong k' trCi' khi các chi phi nay gàn lien vO'i rnQt tài san cÔ dlnh  vO 

• 

hlnh cy th và lam tang li ich kinh tê tO' các tài san nay. 

Khi tài san c6 djnh vO hlnh duc bàn hay thanh i', nguyen giá và giá tn hao mon lOy k duc 
• xOa so và läi, l phát sinh do thanh l' du'qc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nàm. 

Tài san cÔ djnh vo hInh cOa Cong ty bao g6m: 

• 
Phn mm may 

• Giá mua cOa phn mm may tinh ma khOng phài là mOt  bQ phn gn k& vâi phn cO'ng Co 

I
quan thl du'ac vOn hOa. Nguyen gia cOa phän mém may tInh là toàn bO chi phi ma Cong ty dä 
chi ra tinh den thai dim du'a phân mêm vào sO' dyng. Phân mêm may tInh du'qc khâu hao 

• theo phu'ang phap du'ang thang trong vOng 5 

I 

• 
. 

• 
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• Bàn thuye2t rn/nh nay là mOt  b phn khong the2  tách r&i duryc dbc ct)ng v&i các báo cáo tài chmnh dInh kern 

• Phài trà ngu'o'i bàn phàn ánh cáo khoàn phài trà rnang tinh cht thu'o'ng mi phát sinh tü' 
O giao dlch  mua hang hOa, dich vu, tài san va ngu'&i bàn là dan v dOc  1p vO'i Cong ty. 

.
- Chi phi phài trá phàn ánh cáo khoàn phài trà cho hang hOa, dch vi dã nhn du'çic t' ngu'O 

bàn hoc dä cung cap cho ngu'âi mua nhu'ng chu'a chi trà do chu'a cO hOa dan hoc chu'a 
• dii hó sa, tài lieu k toán Va cac khoàn phài trà cho ngu'&i lao dng ye tiên lu'o'ng nghT 
. phép, cáo khoàn chi phi san xuât, kinh doanh phài trich tru'âc. 

Ph trà khác phàn ánh cáo khoân ph trà khOng cO tinh thu'ang mgi, khOng lien quan dn 
• giao dch mua, bàn, cung cp hang hOa djch vy. 

0 4.10 Tin lu'ong 

. Tin lu'ang phàn b6 vào chi phi trong nàm du'çyc can ci' vào mCi'c lu'o'ng và các khoàn phy cp 
dä du'çc thOa thun trên Hcp dong lao dng. 

. Trong nàm 2020, Cong ty dä trich 1p qu9 Iu'o'ng Ngu'O lao dQng vO'i so tiên là 49.349.000.000 
VND trên tong mü'c trich kêhoch nàm là 46.725.000.000 VND, dä trich 1p qu lu'ang Ngu'O 

• quàn l' chuyên trách vâi so tiên là 3.110.400.000 VND trén tOng mü'c trich kè hoch nàm là 
2.592.000.000 VND theo Ngh quyet so 19/NQ-CNBT-HDQT ngày 24/03/2021 do HQi dong 

• Quàn trj Cong ty phê duyt. 

4.11 Các khoãn trich theo Iu'o'ng 

• Bào him tht nghip duc trIch trên lu'o'ng vào chi phi là 1% và trcr vào lu'ang can bQ Cong 

• 
nhân viên là 1%. 

• Kinh phi cOng doàn du'çyc trich trên lu'o'ng vào chi phi là 2%. 

• 4.12 WinchUs&hu'u 

V6n gop cüa chü sO'hü'u 

• VOn gOp cüa ch sO' hO'u du'c ghi nhn theo sO vOn thy'c t dà gOp cüa cac CO dOng. 

• Thng du'v6n c6phn 

Thong du' vOn cO phn du'cyc ghi nhn theo sO chènh lGch giU'a gia phat hành và mnh giá cO 
• phiu khi phát hành Ian dâu, phát hành b6 sung, chênh lch giO'a giä tái phát hành và giá tr! sO 
• sách cüa c phiu qu9 và câu phän vOn cüa trãi phiOu chuyn d6i khi dáo h?n.  Chi phi try'c tiêp 

lien quan den vic phát hành bO sung cO phiêu và tái phát hành cO phiu qu9 du'qc ghi giàm 
• thng dir vOn cO phàn. 

• Cdc qu' 

Các qu du'cc trich Ip và sCr dyng theo Diu l COng ty. 

• 4.9 Các khoân nç' phài trá và chi phi phái trá 

• Các khoàn r phái trà va chi phi phài trà du'c ghi nhn cho s6 tin phài trà trong tu'o'ng al 
• quan den hang hOa Va dch vy dà nhân du'c. Chi phi phài trà du'ç'c ghi nhn dy'a trén cáo u'àc 

tInh hg'p l' v s6 tiOn phài trà. 

• Vic phán loi các khoàn phâi trà là phài trà ngu'Oi bàn, chi phi phài trà và phài trà khác &PcYc 
thic hin theo nguyen tc sau: 

0
Bào him xà hOl  dc trich trên tin liang theo hqp dng lao dng vao chi phi là 17,5% và trCr 

• lu'ang can bO cong nhân viên là 8%. 

Bào him y t dcc trich trèn liang vào chi phi là 3% và trü' vao liang can bQ cong nhàn viên 
• là 1,5%. 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
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Bàn thuyét rn/nh nay là mOt  b phan khOng th tách rO'/ durc dOG cOng vO'i cac báo cáo tà/ chInh dInh kern 

0 413 Phàn ph6i Iq'i nhun 

• Lqi nhun sau thu thu nhp doanh nghiep du'o'c phän phói cho các có dOng sau khi dä trich 

• 1p CáC qu9 theo Diêu I ciiia Cong ty cong nhu' các quy dnh cüa phàp lut va dä duc Di hOi 
dng có dOng phé duyt. 

Viêc phân phÔi lqi nhuân cho càc có dOng du'cyc can nhc dn càc khoân myc phi tiOn t näm 
• trong lçyi nhun sau thud chu'a phân phói cO th ành hu'&ng dn 1u6ng tin và khà nãng chi 

• c tO'c nhu' al do dánh giá l?i  tài san mang di gop v6n, al do dánh già li càc khoàn mi,ic tin 
t, các cong cy tài chinh va càc khoàn myc phi tin t khác. 

Co tO'c du'qc ghi nhn là nç' phài trà khi du'qc D?i  hQi ding cO dông phê duyt. 

• 4.14 Lãi co' bàn trén cO phiu 

• Lâi co' bàn trên mOi cO phiéu du'ç'c tInh bng càch chia Iqi nhun sau thus sau khi dä trich 1p 

• qu9 khen thu'O'ng, phOc lqi theo Diêu I cCia Cong ty cOng nhu' các quy dnh ctia pháp lut Va 
da du'qc Di hOi  dông cO dong phê duyt phân bO cho c6 dông sà hO'u cO phiOu phO thông cOa 

• Cong ty cho sO lu'ç'ng binh quàn gia quyn ct:ja sO cO phiêu phO thông dang lu'u hành trong 

• 

4.15 Doanhthu 

Doanh thu bàn hang 

Doanh thu bàn hang duc ghi nhn khi dOng thO'i thOa man tt cà nàm (5) diu kin sau: 
COng ty dä chuyn giao phn IOn rOi ro va Iç'i ich gn lin vO quyn sO hO'u san phm hoc 
hang hOa cho ngu'&i mua; 
Cong ty khOng con nm giG' quyn quàn l hang hOa nhu' ngu'&i sO hG'u hang hOa hoc 
quyên kim soát hang hOa; 
Doanh thu dLPQC xàc dlnh  tu'ang d61 ch& chn; 
Cong ty dâ thu duc hoc së thu duc Iç'î ich kinh M tü' giao djch ban hang; và 
Xàc dnh duc chi phi lien quan d4n giao djch bàn hang. 

Doanh thu cung cp d!ch  vy 

Doanh thu cia giao dich  cung cOp dlch  vy du'c ghi nhn khi kt qua ccia giao dich  dO duc 
xàc dnh mQt cách dàng tin cay. Tru'&ng hçp dich  vy du'Q'c thy'c hin trong nhiéu k' thI doanh 
thu duc ghi nhn trong k' dL1VC  can cO' vào kt qua phân cOng viec dã hoàn thành vao ngay 
ktthüc k' kO toán. Kêt qua cCa giao djch cung cap dch vy du'qc xàc dnh khi thOa man tat cà 
các thOu kiin sau: 
- Doanh thu du'Q'c xàc djnh tu'o'ng d61 ch& chn. 
- CO khà nàng thu duvc lqi Ich kinh t tci' giao djch cung cOp dlch  vy do. 
- Xàc dtnh  du'c phn Cong vic dà hoàn thành vào ngay ktthOc k' k toàn. 
- Xàc d]nh du'ç'c chi phi phàt sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cOp 

dlch vy dO. 

Tin Iãi 

Tin lãi duc ghi nhn trOn Go' sO dOn tIch, duc xàc djnh trOn sO du' càc tài khoàn tin gLJ'i và 
al sut thy'c t4 tG'ng kS'. 

4.16 Chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gOm al tin vay và các chi phi khàc phàt sinh liOn quan try'c tip dOn khoàn 
vay. Chi phi di vay du'qc ghi nhn vào chi phi tài chinh trong nàm trU' khi chi phi di vay liOn 
quan try'c tiOp dOn vic dâu tu' xây dy'ng hoc san xuât tài san dO dang du'qc tinh vào già trj 
cOa tài san dO (du'qc vOn hOa). Vic vOn hoà chi phi di vay sO chOm dO't khi các hot dQng chü 
yOu cOn thiOt cho vic chun bt du'a tài san dO dang vào sO' dyng hoc bàn ää hoàn thành. 
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. THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nàm tài chinh k&thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020  

• Bàn thuye2t minh nay là mt bO phOn khOng the2  tách r&f durc ãoc cong v&i các báo cáo tài chInh dInh kern 

• 4.17 Thu6thunhâpdoanhnghiep 

• Chi phi thu thu nhp doanh nghiêp bao góm thu thu nhp doanh nghip hin hành Va thu 

• 
thu nhp doanh nghip hoân li. 

• Thud thu nhp hin 

• Thug thu nhp hin hành là khoàn thug du'cyc tinh du'a trêri thu nhp tinh thug. Thu nhp tInh 
. thuê chênh loch so vOi lçi nhuän k toán là do diu chinh các khoàn chOnh lGch  tm th&i giQ'a 

thuê và kê toãn, các chi phi khöng du'o?c trU' cQng nhu' diu chinh CáC khoàn thu nhp khong 
O phài chju thuê và các khon l du'çc chuyn. 

• ThueAthunh p hoãn Iai 

• Thu thu nhp hoãn l?i  là khoan thu thu nhâp doanh nghip sé phài np hoc Se du'ç'c hoàn 
• li do chenh loch t?m  th&i giO'a giá trl ghi sO cOa tài san va nç phài tra cho myc dich 1p 

O cáo tài chInh và co' sO' tInh thug thu nhp. Thug thu nhp hoân li phài tra duc ghi nhân cho 
tat ca các khoan chènh loch tm thO'i chu thu& Tài san thuë thu nhp hoäri l?i  chi duc ghi 

• nhn khi chàc chàn trong tu'o'ng lai sé cO lç nhuân tinh thu d sO' dyng nhO'ng chênh loch t?m 
thO'i duc khâu trO' nay. 

Giá trj ghi s ca tài san thus thu nhp doanh nghp hoãn li &rçYc xem xét li vào ngày k& 
• thUc kS'  ké toán Va sé duc ghi giàm dn mü'c dam bo chàc chn cO d lqi nhun tinh 
.	 cho phép !i Ich cia mQt phn hoc toàn bO tài san thus thu nhp hoän l du'9'c sci' dyng. Các 

tài san thuê thu nhp doanh nghip hoân li chu'a du'qc ghi nhn tru'O'c dày duç'c xern xét l 
• vào ngày két thüc k' ké toán va du'çc ghi nhn khi chäc chàn cO di lç nhun tinh thuê d 

th sr dyng các tài san thug thu nhp hoàn li chu'a ghi nhn nay. 

.	 Tài san thu thu nhp hoãn l?i  va thuê thu nhp hoän li phâi trà duc xác djnh theo thuê sut 
dy' tInh sè áp dyng cho nàm tài san duc thu hi hay nç ph tra duc thanh toán dya trén GaG 

• mü'c thuè suàt cO hiu ly'c t?i  ngày kêt thtc k' kê toán. Thuêthu nhp hoàn li duc ghi nhn 
vào Báo cáo két qua hot dng kinh doanh và chi ghi try'c tiêp vào von chi s& hü'u khi khoàn 

• thu dO lien quan den các khoàn myc du'qc ghi thng vao vOn chü sO' 

• Tài san thug thu nhp hoãn li và n' thu thu nhp hoãn Ji phai trà duc bO trü' khi: 

• - Cong ty GO quyn hç'p pháp du'qc bi trO' giO'a tài san thug thu nhp hin hành vâi thus thu 
• nhp hin hành phài nQp; và 

- Các tài san thu thu nhâp hoãn l?i  và thu4 thu nhp hoãn li phai tra nay lien quan dn thuê 
• thu nhp doanh nghip duc quàn l bO'i cüng mt co' quan 

• 
- DOl vO'i cOng mt do'n vl chu thu; hoc 
- Cong ty dy' dnh thanh toán thus thu nhp hiGn hành phài trà Va tài san thu thu nhp 

O hin hành trên co' sO' thuân hoc thu hOi tài san dong th&i vOi vic thanh toán n' phài trà 
. trong tO'ng k' tu'o'ng lai khi các khoan tr9ng yu ciia thuê thu nhp hoân l?i  phài trà hoc 

tài san thuê thu nhp hoãn li duc thanh toán hoc thu hOi. 

Các baa cáo thug cOa Cong ty së du'c kim tra bO'i co' quan thug. Do sy' áp dyng cOa lut 
• thuê cho tO'ng loi nghip vy và vic giâi thich, hiu cOng nhu' chap thun theo nhiêu cách khác 

nhau nên sO lieu cOa báo cáo tài chInh GO th sè khác vâi sO Iiu cOa co' quan thué. 

• 4.18 Báo cáo theo b phn 

• BQ phn theo linh vy'c kinh doanh là mQt bO phn cO th phàn bit du'qc cOa mQt doanh nghip 
• tham gia vào qua trmnh san xuât hoc cung cap san phm, djch vy riêng lé, mt nhOm cac san 

phm hoc các djch vy cO lien quan ma bO phn nay chju rOi ro và lçi Ich kinh tê khác vO'i các 
• bO phn kinh doanh 

• BO phn theo khu vy'c dja l' là mOt bO phn cO th phân bit duc ccia mt doanh nghip 

• gia vào qua trinh san xuàt hoc cung cap san phm, d!ch  vy trong phm vi mOt  mOl tru'O'ng 
kinh tê cy th ma b phn nay có chju rOi ro và lç'i ich kinh t khác vO'i các bO phân kinh doanh 

• trong các môi tru'O'ng kinh tê khác. 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chInh k& thic ngày 31 tháng 12 nàm 2020  

• Bàn thuyeXt  minh nay là mt b phân khOng th4 tácli r&i duuc dQc cCing vol các báo cáo tài chInh clInh kern 

I 
O 4.19 Cong cy tài chInh 

• Ghi nhn ban du 

• Tài san tài 

• Ti ngày ghi nhân ban du, tài san tài chInh du'o'c ghi nhn theo giá g6c cong các chi phi giao 

O dlch cO lien quan trçi'c tip dn vic mua sm tài san tài chInh dO. 

. Tài san tài chinh cta Cong ty bao g6m tin và các khoán tu'ang du'cYng tin, các khoàn phài 
thu khách hang và cäc khoàn phài thu khác. 

Cong nc' tài chInh 

Ti ngày ghi nhn ban du, cong no' tài chinh du'çc ghi nhn theo giá góc trU' di GaG chi phi 
• giao dch cO lien quan trii'c tip dn vic phàt hành cOng nç tài chinh dO. 

• Cong n' tài chinh cta Cong ty bao gÔm các khoàn phái trà ngLrô bàn và phài trà khác, GaG 
khoànnqvàvay. 

Dánh giá Ii sau In ghi nhn ban du 

• 
HiGn tai, chu'a GO quy dnh v dánh giá li cOng cti tài chinh sau ghi nhn ban dáu. 

• 4.20 Các ben lien quan 

• 
Các ben duc coi là lien quan nu mOt  ben cO khà nàng kim soát hoc cO ành hu'Ong dáng 
k dÔi vâi ben kia trong vic ra quyt djnh các chinh sách tài chinh và hot dQng. Các bàn 

* cOng du'o'c xem là ben lien quan neu cOng chu sy' kim soát chung hay chju ành hu'O'ng dang 

• 
kchung. 

• 
Các cá nhàn/ cOng ty sau dày du'qc xem là càc bàn liOn quan: 

• Ca nhãn/ Cong ty Quan he 

• T6ng COn ty Cp nu'O'c Sal GOn - TNHH MTV Cong ty m 
Cong ty Co phân Ca khi Cong trinh Cp nuO'c Cong ty cOng tp doàn 

* Cong ty TNHH MW Nu'Oc ngm Sài Gôn Cong ty cOng tp doàn 

• 
Cong ty C6 phn Tu' vn Xày dirng Cp nu'O'c COng ty GOng tp doàn 
Cong ty C6 phàn Tu' van Giao thông COng Chánh Cong ty cOng tp doàn 

• HQi dOng Quàn trj, Ban Kim soát, Ban Giám dOc Thành viên chO chOt 

5. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRIMH BAY TRONG BANG CAN DOl KE 
TOAN 

5.1 Tin và các khoàn tu'o'ng du'ong 
31/12/2020 01/01/2020 

VND VND 

Tin mat 141 .775.245 53.414.276 
Tiên gO'i ngân hang khOng kS'  hn —VND 46.419.760.182 40.059.620.049 
Các khoàn tu'ang du'ang tiên (*) 18.0OO.000O0 15O0i00O.00O 

64.561.535.427 55.113.034.325 

• (*) Các khoàn tu'o'ng duo'ng tin bao gm càc khoàn tin gO'i cO kS' h?n 3 thàng ti các ngân hang 

• thu'ang mi vó'i li sut tO' 3,3%/nm den 3,5%/nem. 
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THUYET MINH BAO CÁO TA CHINH 
Cho näm tài chinh ktthOc ngày 31 tháng 12 näm 2020  

Ban thuyeAt  minh nay là mt bO phn khOng th tách rO'i ducyc dQc cüng vO'i các baa cáo tài chInh dInh kern 
0 
• 5.2 Các khoãn du tu' tài 

• Các khoàn dutu' tâi chFnh cOa Cong ty bao gm du tu' nm giO' dn ngày dáo h?n.  Thông tin 
ye các khoàri dâu tu' tài chinh cUa Cong ty nhu' sau: 

0 
. 5.3 Phài thu ngãn hn cOa khách hang 

31/12/2020 01/01/2020 

• VND VND 
Phái thu các ben lien quan 

• Thng Cong ty Cap nu'âc Sal GOn - TNHH MTV 2 10.680.993 2 10.680.993 

0 Phài thu cac khách hang khác 

• 
Truy thu tiên nu'âc theo thanh tra BO Tài ChFnh 855.5 14.440 855.514.440 
näm 2015 

O Truythu tiên nu'âc b6 sung theo Kim toán Nhà 292.617.270 371 .720.250 
. nu'O'cnàm2015 

Truy thu tin nu'âc bó sung theo Thanh tra thug 202.507.860 202.507.860 
• 2011-2012 
.	 Truy thu tiên nu'âc bO sung theo Kim toàn Nhà 2.2 18.966.860 2.287.383.120 

nu'âc nãm 2017 

• Phài thu tiên nu'O'c cOa khách hang khác 7.06 ....... .... 
10.841.723.677 10.979.750.555 

• 
5.4 Trá tru'ó'c cho ngu'à'i bàn ngän hn 

5.5 Phãi thu ngán han, dài h?n  khác 

5.5.1 Phài thu ngän hn khác 
• 31/12/2020 01/01/2020 

• Giá tn Du' phbng Giá tij Dci' phàng 
VND VND VND VND 

• Phài thu các tO chO'c và cá nhàn 

• 
Tm G'ng nhân viên 238.227.855 554.268.676 
Lãi dy' thu tiên gO'i Co k' hn 143.389.863 64.054.796 

• Thuê giá tr gia tang ch ké khai 51.203.079 - 357.711.803 
. Các khoàn phài thu khác 8.065.050 .  

440.885.847 976.035.275 

31/12/2020 01/01/2020 
• VND VND 
. Trã tru'&c cho ben lien quan 

Cong ty C6 phan Tu' vn Giao thông Cong Chánh 66.334.001 

• Trà tru'&c cho ngu'&i ban - các t6 chü'c 
• COng ty C phn Xây dv'ng Minh Trang 1.282.986.376 398.690.277 

O
COng ty C6 phn Du tu' Xây dy'ng Cap thoát 1.762.320.981 
nu'O'c Thiên PhO 

• COng ty C phân K9 thut Xây dy'ng Phu'o'ng 188.657.942 805.407.353 
Nguyn 

• Cong ty TNHH Xây dy'ng LQc An Khang 825.506.675 
. Các ngu'&i bàn khác •• 0: 4P 

4.501.326.815 1.740.240.377 

31/12/2020 01/01/2020 
• Giá g6c Giá til ghi so Giá g6c Giá tn ghi sO 

0	 VND VND VND VND 
Ngän hn 

• Tiên go'i cO kS' h?n 11....1.0PP.P.P,P.P..........11. IP.P.°.PP...P0P........................PP..ppQ 0P................ii.O.PP..PP..PP.P.... 
• 11.100.000.000 11.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000  

• 
Du tu' nm giG' dn ngày dáo hn bao gOm cac khoán tin gG'i cO k' hn tO' 6 tháng dn 12 
tháng ti các ngân hang thu'ong mi vái lãi sut tO' 3,7%/nàm den 5,5%Inám. 



31/1212020 
Giá tr! có z . 

the thu hoi 
VND 

khác 

Div phOng 

VND 

01/01/2020 
£ Giátricó 

Gia goc th thuhi 
VND VND 

DvphOng 

VND 

- (855.514.440) 

- (292.617.270) 

(202.507.860) 

665.690.058 (1.553.276.802) 

855.5 14.440 

371.720.250 

202.507.860 

2.287.383.120 1.601.168.184 

- (855.514.440) 

I,) 

- (371 .720.250) 

60.752.358 (141.755.502) 

(686.214.936) 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nàm tài chinh ktthOc ngày 31 thãng 12 näm 2020  

Bàn thuyeAt  minh nay là mt bO phn khong th tách r&i dupc dQC cCing vâi các baa cáo tài chinh dinh kern 

5.5.2 Phái thu dài han khác 
01/01/2020 

Giá tn Dy' phony 
VND VND 

Phãi thu các t6 chu'c và cá nhân khác 
Phài thu bin thO tiOn nu'âc (*) 1.157.969.085 
K qu, k' cu'çyc dài hn 386.897.346 

(1.157.969.085) 
- 

1.157.969.085 
386.897.346 

(1.157.969.085) 
- 

1.544.866.431 (1.157.969.085) 1.544.866.431 (1.157.969.085)  

Dày là s6 tin cOn phài thu lien quan tO'i khoàn bin thu tin nu'O'c cOa ông LO Trung Huy duc 
phát hin vào tháng 7 näm 2013. Ngày 21/04/2016, Toà an nhàn dan TP. Ho ChI Minh dâ ra 
bn an phOc thm s6 168/2016/HS-PT, 910' nguyen kt qua cOa bàn an hlnh sy' sa thm, yOu 
câu ông LO Trung Huy phài bOi thng sO tiOn trên cho COng ty. 

Ngày 31/10/2016, Cong ty dä g0'i dn yeu cu thi hành an tO'i Cçic thi hành an Dan sy' thành 
phO HO ChI Minh, Cuc thi hành an dä gO'i ho s v chinh quyOn dja phu'ang no'i ông Lê Trung 
Huy cu' trO d tiOp tçic xO' l'. Tuy nhiOn, tO'i thai dim lap Báo cáo tài chinh, Cong ty chu'a nhn 
du'qc thông báo cy th v thO'i gian và phu'o'ng thO'c thu hOi s6 tiOn trOn. VOi các thông tin hin 
cO, Cong ty khOng chàc chàn v khà nàng va giã trj cO th thu hOi, theo dO Cong ty trIch 1p dy' 
phOng phài thu khO dOl theo t' I dy' phong 100% (tic' qua hn trOn 3 nàm tInh tO' ngày 
21/04/2016) theo quy djnh cia Thông tu' 48120191T1-BTC ngay 08/08/2019 do BQ TàI ChInh 
ban hành. 

Nqxu 

Giag6c 

VND 
Dii' phong phái thu ngn hn khó dôi 
Phâi thu khách hang — các khách hang 
Iruy thu tiOn nu'âc theo 855.514.440 
thanh tra BQ Tài ChInh 
nàm 2015 (a) 
Truy thu tin nu'àc bó 
sung theo Kim toán nhà 
nu'àc nàm 2015 (b) 
Truy thu tiOn nu'O'c b6 
sung theo thanh tra thuO 
2011-2012 (c) 
iruy thu tiOn nu'O'c b 
sung theo Kim toán nhà 
nu'Yc nàm 2017 (d) 
Các khách hang khác 

Dy' phàng phãi thu dài hn khó dOi 
Phài thu khác — các d6i tu'ç'ng khác 
Phài thu tiên nu'O'c bi 1.157.969.085 
b14n th 

1.157.969.085 - (1.157.969.085) 1.157.969.085 - 

Dày là khoân truy thu do áp sal dan giá nu'âc ctia cáo ngân hang thu'ang mi theo kt lun 
thanh tra cOa B Tài ChInh nàm 2015. Ti ngày 31/12/2020, khoàn phái thu nay duc trich 1p 
dy' phOng nç phài thu khO dOi theo t' l 100% (nç qua hn trOn 3 näm). 

Dày là khoàn truy thu do áp sal do'n giá nu'ó'c cUa các ài tung ngoài ngân hang thu'ang mi 
theo kOt lun cOa Kim toán Nhà nu'O'c nàm 2016. Các khoàn truy thu nay du'c'c Cong ty xuät 
hOa dan trong nàm 2016. Ti ngày 31/12/2020, khoàn nay du'c'c trIch 1p dy' phOng nc'  phài thu 
khO dOi theo t l 100% (nc' qua hn trOn 3 näm). 
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31/12/2020 
Giá tn Dy' phông 

VND VND 

(*) 

5.6 

292.6 17.270 

202.507.860 

2.218.966.860 

1.330.204.420 638.889.757 
4.899.810.850 1.304.579.815 

(66 
(3.595.231.035) 4.533.140.190 2.044.307.078 (2.488.833.112)  

- (1.157.969.085) 1.157.969.085 - (1.157.969.085) 

(1.157.969.085) 
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Bàn thuyét minh nay là mt b phn khOng tM tách r&i duc"c dQC cüng vO'i cac báo cao tài chInh dInh kern 

(c) Dày là khoàn truy thu do àp sal do'n giá nu'c cüa các di tu'ng ngoài ngán hang thu'ang mi 
theo kêt lun ccia Thanh tra Cçic Thu thành phó HO CM Minh näm 2017. Các khoàn truy thu 
nay du'çc Cong ty xut hóa dan trong nàm 2017. T?I  ngày 31/12/2020, khoàn nay duVc trIch 
1p dci' phOng nçv phài thu khO dôi theo t) l 100% (nç qua han trOn 3 nám). 

(d) Dày là khoàn truy thu do àp sal dan già nu'O'c cüa các dOl tu'ç'ng ngoài ngân hang thu'ang mi 
theo kët luân cOa Kim toán Nhà nu'O'c nàm 2018. Các khoàn truy thu nay du'ci'c Cong ty xuât 
hOa dan trong nàm 2018. Ti ngày 31/12/2020, khoàn nay du'çi'c trich 1p dci' phông nq phài thu 
khO dOi theo t l 70% (nçi' qua hn tü' 2 nàm tO'i du'Oi 3 näm). 

Tinh hlnh bin dng dii' phông nçi' phãi thu khó dài nhu' sau: 

 

Ti ngày 01/01/2020 
Trich 1p dy' phong 
Ti ngày 31/12/2020 

Nc' phãi thu 
ngàn hOn 

VND 

(2.488.833.112) 
3.97.92 

(3.595.231.035)  

No' phái thu 
dài hOn 

VND 

(1.157.969.085) 

(1.157.969.085)  

Cng 

VND 

(3.646.802.197) 
(1 
(4.753.200.120)  

5.7 Hang tOn kho 

   

31/12/2020 01/01/2020 
Giá g6c Dii' phông Cia g6c DV' phOng 

VND VND VND VND 

Nguyen Iiu, vt lieu 
Cong cy, dyng cy 

8.952.650.782 
43.500.000 

8.996.150.782 

   

7.837.451.790 
383.700.000 

8.221.151.790 

  

        

5.8 Chi phi trâ tru'á'c ngàn hn 
31/12/2020 01/01/2020 

VND VND 

Chi phi mua bào hiOm nhân thç 2.162.500.000 2.397.800.000 
2.162.500.000 2.397.800.000 

5.9 Tinh hlnh tang giám tài san c6 dnh hU'u hlnh 

Nguyen giá 

Nhà cü'a, 
vat ki6n tnc 

VND 

May móc 
thi6t b! 

VND 

Phu'c'ng tin 
vn tãi 

VND 

Thit b! dyng 
cu quán Ir 

VND 

TOng 

VND 

Ti 01/01/2020 3.842.656.054 9.485.512.689 266.642.772.404 9.707.845.689 289.678.786.836 
Mua trong nàm 376.850.000 376.850.000 
Xay dy'ng co' bàn 
hoàn thành 

- 33.875.296.259 59.500.000 33.934.796.259 

Tai 31112/2020 3.842.656.054 9.485.512.689 30 0.518.068.663 10.144.195.689 323.990.433.095 

Cia tnj hao mon Iüy k6 
Tai 01/01/2020 3.200.536.013 7.579.891.214 12 7.553.837.603 6.632.169.197 144.966.434.027 
Khu hao trong 
nàm 

197.575.392 833.687.456 2 4.026.615.869 1.179.806.251 26.237.684.968 

T?i 31/12/2020 3.398.111.405 8.413.578.670 151 .580.453.472 7.811.975.448 171.204.118.995 

Giá til cOn 101  
Ti 01/01/2020 642.120.041 1.905.621.475 139.088.934.801 3.075.676.492 144.712.352.809 
Ti 31/12/2020 444.544.649 1.071.934.019 148.937.615.191 2.332.220.241 152.786.314.100 
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s6 thr ti ngày Phàt sinh Kt chuyn Kt chuyn 
0110112020 trong nàm TSCO hu hlnh chi phi 

VND VND VND VND 

Hoànnhp 
nguyen vt liu 

VND 

Phát sinh 
giàm khác 

VND 

S6 dip ti ngày 
31/12/2020 

VND 
Cong trinh 

CONG TY CO PHAN cAp NLYYC BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'O'ng Vö ThI Sáu, Qun 3, Thành ph6 H Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MJNH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chinh ktthtc ngày 31 tháng 12 nàm 2020  
Bàn thuye2t minh nay là mt bO phn khOng the2  tách r&i durjc dOC càng v&i các baa cáo tài chInh dmnh kern 

Nguyen già tài san c6 dlnh  hü'u hInh dä khu hao h& nhu'ng van con sü' dyng: 

Tai 01/01/2020 644.214.374 4.493.930.689 55.416.385.628 3.592.060.000 64.147.090.691 
Ti 31/12/2020 644.214.374 6.494.646.689 59.258.310.528 4.987.873.770 71.385.045.361  

Nhu'trinh bàyti thuyt minh s6 5.18, môt sO tài san cO djnh hO'u hlnh dàth chp d dam bào 
cho càc khoàn tiên vay ngân hang. Giá tn cOn Ii ti ngày 31 tháng 12 näm 2020 là 
23.142.382.842 VND (ngay 31 thang 12 nàm 2019: 24.634.287.342 VND). 

5.10 Tinh hlnh tang giàm tài san c6 dnh vô hlnh 

Nguyen giá 
Ti 01/01/2020 
Tang trong nàm 
Ti 31/12/2020 

Giá tn hao mon Iuy  k 
Ti 01/01/2020 
Khâu hao trong nàm 
Ti 31/12/2020 

Giá tnj cOn Ii 
Tai 01/01/2020 
Ti 31/12/2020 

 

A A 
Phan mem 

may tInh 
VND 

3.787.423.520 

3.787.423.520 

 

2.926.908.711 
296.561.283 

3.223.469.994 

 

 

860.514.809 
563.953.526 

 

    

5.11 Chi phi xày du'ng co' bàn dcv dang 

Mua sm tài 
san 
Xây dçi'ng 
bàn dO'dang 
Cal too, nâng 
cp tuyên ông 
cp ntpac 
Cal too, thay 
the tuyèn ông 
cap nt,ac 
Phát trin 
mng lu'âi h 
thông cap 

ntiàc 
SCrachü'ak,n 
tai san co dinh  

129.800.000 (59.500.000) 

25.180.092.083 8.607.758.981 (20.519.072.395) 

11.957.821.049 3.291.302.072 (10.540.578.796) 

8.376.993.376 961.642.438 (2.815.645.068) 

1.120.240.465 52.610.731  

70.300.000 
1< 

- AF 

(158.714.120) (175.539.294) . 12.934.525.255 

(159.300.053) (116.083.939) (10.813.105) 4.422.347.228 

- (2.027.057) (1 .557.012) 6.519.406.677 

(133.056) 1.172.718.140 

46.635.146.973 13.043.114.222 (33.934.796.259) (318.014.173) (293.783.346) (12.370.117) 25.119.297.300  

5.12 Thit b, vt ti.v, phy tüng thay th6 dài hn 

31/12/2020 01/01/2020 
Giá g6c Dii' phOng Giá g6c Dii phàng 

VND VND VND VND 

Thit b, vt tu', phy 3.959.465.837 2.655.267.094 
tüng thay the dài hn 

3.959.465.837 2.655.267.094 
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CONG TY CO PHAN CAP NIJO'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'a'ng VO Thj Sáu, Quân 3, Thành phO H Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 nãm 2020  

Bàn thuyt rn/nh nay là rnt b phn khOng th tách r&/ dur,c doc cOng vO'i các báo cáo tài chInh dInh kern 

5.13 Phái trã ngu'&i ban ngàn hn 
31/12/2020 01/01/2020 

VND VND 
Phãi trã các ben lien quan 
Tong COn ty Cap nu'O'c Sài GOn - TNHH MTV 19.337.790.212 24.908.926.598 
COng ty Co phân C khi Cong trInh Cap nuá'c 408.326.600 165.000 
Cong ty CO phn Tu' van Xây di,i'ng Cp nu'&c 31.824.301 

Phài trã ngu'&i ban khác 
Cong ty TNHH Tho Tin VO 106.837.720 1.248.189.470 
Cong ty TNHH Xay d'ng LOc  An Khang 130.379.222 1.266.805.183 
COng ty TNHH K9 thut Thu'o'ng mi và Dlch  vy 542.249.875 
BNS 
Các nhà cung cp khác 1.323.274.977 4.807.350.960 

21.848.858.606 32.263.261.512 

SO du' phai trá ngu'Oi bàn ti ngày 31 tháng 12 nám 2020 và ngày 01 tháng 01 näm 2020 
không qua hn thanh toàn. 

5.14 Ngu'&i mua trã tin tru'ó'c ngan hn 
31/12/2020 01/01/2020 

VND VND 
Trã tru'ó'c cüa các khách hang khác 
Di d&i, tháo dO', bOi thu'O'ng dOng ho nu'Oc 843.465.870 412.953.422 
Khách hang sU' dyng nu'O'c 1.173.678.877 866.522.164 
Kim dnh dOng ho nu'âc 67.030.000 58.600.000 

2.084.174.747 1.338075586 

5.15 Thu và các khoàn phãi thu, phãi flop Nhà nu'ó'c 

01/01/2020 
Phài np Phài thu 

VND VND 

Phát sinh 
S6 phái np 

VND 

trong näm 
S6dãnp/ 

Chuyn khu trU' 
VND 

31/12/2020 
Pháinp Phàithu 

VND VND 

0 
TN 

VI 
Thu4 GIGI - 19.351.440.602 (19.35 1.440.602) 
Thuê thu nhp 
doanh nghip 

1.427.836.998 - 8.203.299.307 (7.207.458.119) 2.423.678.186 

Thuêthunhpcá 
nhân 

- (124.699.884) 2.597.509.566 (2.547.478.180) (74.668.498) 

Thuê nhà dat, 
tiênthuêdât 

1.998.386.100 (1 .998. 386. 100) 

Phi bo ye môi 
tnRng 

3.993.000.702 44.423.812.927 (44.637.997,173) 3,778,816.456 

Thuê mon bài 3.000.000 3.00O.00O) 
5.420.837.700 (124.699.884) 76.577.448.502 (75.745.760.174) 6.202.494.642 (74.668.498) 

Thud giá tn gia tang 

Cong ty np thus giã trj gia tang theo phu'ng pháp khu tri'. Thug sut thug giá trl gia tang 
cho hang tiêu thy, djch vy trong nu'O'c là 5% và 10%. 

Thu4 thu nhp doanh nghip 

D6i vâi thu nhp thuc ITnh vy'c hot dQng khai thác trén h thOng tuyn Ong cp 3 cO nguOn 
gOc hlnh thành tü' tru'O'c khi cO phàn hOa, Cong ty duc ap dyng u'u dãi nhu' sau: 

- COng ty u'c'c áp dyng mO'c thug sut u'u dài là 10% tc' näm 2015 dn näm 2021 và giám 
50% sO thu phài np trong 3 nàm (tc nàm 2015 dn nàm 2017) theo quy dInh  ti Thông 
tu' 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 do BQ Tài Chinh ban hành. 
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• CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'O'ng Vö Th! Säu, Quãn 3, Thành phó H Chi Minh, Viet Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TA CHINH 

• 

. 

• 

• 

• 

Cho nàm tài chinh k&thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 
Bàn thuyeAt  minh nay là mt b phn khOng th tách rài duic dcc c)ng v&i các báo cáo tài chInh dInh kern 

061 vOi thu nhp thuôc linh vy'c khác, Cong ty cO nghia vy flop thug vO'i thus sut thông 
thu'Og là 20% tinh trên thu nhp chju thu. 

Thug thu nhp doanh nghip ('TNDN") phái nOp trong nàm duc dy' tinh nhu' sau: 

Nàm 2020 Nàm 2019 
VND VND 

• 

• 

T6ng Içi nhun k toán tru'ó'c thu 
Các khoán dièu chinh tang, giàm lçi nhun k 
toán d XáC dlnh  al nhuân chiu thu TNDN: 

44.117.279.506 44.907.833.003 

. Các khon diOu chinh tang 235.840.638 752.146.453 
Các khoàn diOu chinh gim - - 

• Thu nhp chlu thu 44.353.120.144 45.659.979.456 
. TrongdO: 

Thu nhp hot dOng thông thu'&ng 37.679.872.923 38.023.293.897 
• Thu nhp hot dOng u'u däi 6.673.247.221 7.636.685.559 
. Thuê TNDN phài nQp do áp dung thu sut ph6 

thông 
7.535.974.585 7.604.658.779 

• Thuê TNDN phài ncp theo thus sut khàc thus 
suât ph6 thông 

667.324.722 763.668.556 

• Chi phi thu TNDN hin hành 8.203.299.307 8.368.327.335 

• 
. 

• 

Ph! bào ye mOi tru'O'ng 

Cong ty phài nQp thus bo v môi tru'ông d6i vO'i hotdng mua, bàn nu'Oc sch vâi m'c 10% 
trên già bàn nu'ó'c. 

Các lo?i  thud khác 

COng ty ké khai và np theo quy dnh. 

• 5.16 Chi phi phái trá ngãn hn 

• 31/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

Chi phi tài Ip mt du'ng, cat dá thi cong 1.695.325.583 1.350.000.000 
• PhibàovmOitru'&ng 179.847.721 212.023.041 

• Chi phi sü'a chO'a du'ô'ng ông 
Chi phi di deyi dông ho nu'âc 

515.172.497 4.539.579.689 
107.008.073 134.632.983 

• Chi phi al vay 59.539.680 71.672.242 
. Phn mêm màytinh 416.650.019 

Càc chi phi phài trà khác 98.076.266 44.999.902 
• 2.654.969.820 6.769.557.876 

• 5.17 Phãi trã ngn h?n  khác 
31/12/2020 01/01/2020 

VND VND 
• Phãi trá các to ch(i'c Va cá nhân khác 
• KinhphFcôngdoan 134.833.275 110.420.149 

CO tCi'c phâi trà - CO dôngkhác 476.877.410 425.329.010 
• Nhn k' qu9, k cuvc ngãn h?n 100.000.000 100.000.000 
• Các khoàn phi trà khàc .1.P???............................1?:.94.  

875.730.907 762.699.068 

• 

• 

• 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng Vö Thj Sáu, Quän 3, Thành phó H Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020  

Bàn thuyet minh nay là mt bi phan khOng thea  tách r&i duc cloc cOng vO'i cac báo cáo tài chInh dmnh kern 

5.18 Vay và nç' thuê tài chInh 

5.18.1 Vay và nç thuê tài chInh ngàn hn 

31/12/2020 

Giá tn 

VND 

S có khà 
nãng trá nQ' 

VND 

01/01/2020 
S có khã Giátn. nang trã ng 

VND VND 

Vay và nq thuè tài chInh ngan hn phãi trã các t6 chU'c Va cá nhân khác 
Vay dài hn den 4.031.443.468 4.03 1 .443.468 4.031.843.468 4.031.843.468 
hn trà 

4.031.443.468 4.031.443.468 4.031.843.468 4.031.843.468  

Dày là khoàn vay dài h?n  dn hn trà tO' Ngân hang Nong nghip và Phát trin Nong thOn Vit Nam — 
Chi nhánh Chq Lan (xem thuyt minh 5.18.2). 

Chi tit sO phát sinh v các khoan vay và nç thuê tài chinh ngn hn trong nàm nhu' sau: 

01/01/2020 SO tin vay phát 
sinh trong nãm 

VND VND 

Vaydài hn 4.031.843.468 
den hn trà 

4.031.843.468 

Kt chuyn tiv vay SO tin vay dã 
và no' dài hn trá trong nàm 

VND VND 

31/12/2020 

VND 

4.031.443.468 (4.031.843.468) 4.031.443.468 

4.031.443.468 (4.031.843.468) 4.031.443.468 

5.18.2 Vay và nç thuê tài chinh dài hn 

31/12/2020 
Già tr SO cO khà 

nàngtràncY 
VND VND 

01/01/2020 
Già trj SO Co khà nãng 

trà nç 
VND VND 

Vay dài hn - phái trâ các tO 
chu'c và cá nhân khác 
Ngàn hang Nong nghp và 
Phát trn Nong thôn Vit Nam 
- Chi nhánh Chq Ldrn 
TrO': Vay dài h?n  den hn trà  

26.002.492.061 26.002.492.061 

J4.031.443.468) (4.031.443.468) 
21.971.048.593 21.971.048.593  

30.036.759.990 30.036.759.990 

L4.031.843.468L(4.031.843.468)  
26.004.916.522 26.004.916.522  

Dày là khoàn vay dài h?n  Ngân hang Nong nghip và Phát trin Nong thôn Vit Nam - Chi nhánh Ch9' 
LO'n ("Agribank Chi nhành Ch9' Lan") theo 3 hç'p dông: 

Hçp dng tin dyng theo tU'ng ln dài h?n  sO 6220-LAV-201700906/HDTD ngày 08/08/2017. SO 
tin vay tOi da: 9.860.000.000 VND, du' nq vay dOn ngây 31/12/2020 là 5.869.799.097 VND. 
Thai hn vay: 9 näm kO tO' ngày tiêp theo cOa ngày giài ngân von vay cOa Hqp dOng tin dyng. 
Myc dich sO' dyng khoàn vay là thanh toán chi phi xây dy'ng, cài tao, thay the nâng cap mng 
lu'O'i cOp nu'O'c, chOng thOt thoát nu'O'c gOm 4 dy' an thành phân dà du'ç'c phê duyt báo cáo 
kinh tO k thut. Lâi sut vay: 7,5%/nàm trong 1 nàm du tiên và duc diêu chinh sau dO dnh 
k' 6 tháng 1 lan. Trà nq gôc: an hn 1 nàm kO to' ngày nhn nç dâu tiên, sau khi hêt thO'i gian 
an h?n,  nç gôc du'qc trà dOu hang qu cOng kS'  vO'i nq Iài. Ngày trà nç gôc dâu tiên là ngày 
20/03/2019 và tra dêu trong 32 qu'. Tài san dam bào là he thông du'ang Ong COP nu'O'c va các 
tài san cO lien quan do Agribank Chi nhánh Chç Lan tài trçY theo hg'p dOng thO chap tài san 
hlnh thành trong tu'ang lai so 6220-LCL-2O170041OIHTTL ngày 15/06/2017. TOng giá trj tài san 
the chOp là 12.817.000.000 VND. 
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CONG TY CO PHAN CAP NLI'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'&ng Vö Thi Sáu, Quän 3, Thành phó H ChI Minh, ViOt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nàm tài chinh k&thüc ngày 31 tháng 12 nàrn 2020  

Bàn thuyt rn/nh nay là mOt bO phan khong thó tách r&i CIUrYG dbc cOng v&i các báo cáo tài chInh d7nh kern 

Hçvp dóng tin dyng s6 6220-LAV-201701301/HDTD, ngày 14/12/2017. S6 tin vay tôi da là 
14.700.000.000 VND, du' nç vay den ngày 3 1/12/2020 là 7.437.506.295 VND. Th&i hn vay là 
9 nàm k tCr ngày tiOp theo cüa ngày giái ngãn v6n vay. Muc dich vay là thanh toán chi phi xây 
dy'ng, cal to, thay the nâng cp mng lu'O cp nu'&c, ch6ng that thoát nu'âc gôm 11 dy' an 
thành phan CIa du'yc phê duyOt báo cáo kinh t k thut. Lài sut vay là 7,5%/näm trong 1 nãm 
däu tiên và duc diu chinh sau dO djnh k' 6 tháng I ln. Trà n' g6c: an h?n  1 näm k ti' 
ngày giài ngân von vay du tiên cUa Hap dÔng tin dung nhu'ng không qua 24 tháng k tü' ngày 
k9 két h9'p dông, sau khi ht thô'i gian an han, nq góc du'qc trà du hang qu cOng k' vâi n 
aL Ngày trà n goc dâu tiên là ngày 20/03/2019 và tr du trong 32 qu'. îáí san dam bào là 
H thông du'Ong ông cap nu'O'c va cac tài san cO lien quan do Agribank Chi nhánh Cho' Lan tài 
trq theo hcp dOng the chp tài san hInh thành trong tu'cYng lai s6 6220-LCL-201700918/HTTL. 
T6ng giá trj tài san the chp là 19.631.000.000 VND. 

Hqp dng tin dyng so 6220-LAV-201801191/HDTD, ngáy 25/12/2018. S6 tin vay t6i CIa là 
24.900.000.000 VND, du' n vay dn ngày 31/12/2020 là 12.695.186.669 VND.Thyi hn vay là 
9 nam k tO' ngày tiep theo cOa ngày giài ngân von vay. Myc dich vay là thanh toán chi phi xây 
dy'ng, cài tao, thay the nâng cp mng lu'O cp nu'âc, chong that thoát nu'âc gôm 6 dy' an 
thành phán CIa du'qc phê duyt báo cáo kinh th k9 thut. Läi suát vay là 7,5%/näm trong I nàm 
dâu tiên và du'ç'c diu chinh sau dO dnh k' 6 thang 1 lan. Trà nq gôc: an hn 1 näm k tO' 
ngày giâi ngân v6n vay du tiên cOa Hçp dng tin dyng nhu'ng không qua 24 tháng k tO' ngay 
k' ket hp dông, sau khi ht th&i gian an han, nq góc duc trà dêu hang qu9 cOng k' vâi nç 
IàI. Ngày trà nc gôc dâu tiên là ngày 20/03/2020 và trà dêu trong 32 qu'. Tài san dam bào là 
He thông du'O'ng ông cap nu'Oc va cac tài san cO lien quan do Agribank Chi nhánh Chci Lan tài 
trq theo hçp dông th chap tài san hlnh thành trong tu'o'ng lal so 6220-LCL-201800649/HTTL. 
T8ng giá trj tài san th chap là 33.275.000.000 VND. 

Chi tit s6 phát sinh v các khoãn vay va nç thuê tài chInh dài hn nhu' sau: 

01/01/2020 S tin vay Kt chLIyn S tin vay 31/12/2020 
phát sinh sang vay Va nq dã trá trong 

trong nãm ngãn hn näm 
VND VND VND VND VND 

Vay dài h?n 26.004.916.522 - (4.031.443.468) (2.424.461) 21.971.048.593 
ngân hang 

26.004.916.522 - (4.031.443.468) (2.424.461) 21.971.048.593 

5.19 Qu khen thu'&ng, phüc Içi 

0 1/0 1/2020 Tang do trIch Nhân các qu Chi qujrtrong 
tIP Io'i nhun trong nàm nám 

VND VND VND VND 

Qu9 khen thu'&ng 3.880.896.989 4.225.000.000 26.340.000 (3.624.793.983) 
Qu phOc lçii 111.252.192 (35.100.000) 
Qu9 thithng Ban 
quàn lv', diêu hành 

388.800.000 (388.800.000) 

3.992.149.181 4.613.800.000 26.340.000 (4.048.693.983) 
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31/12/2020 

VND 

4.507.443.006 
76. 152. 192 

4.583.595.198 
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THUYET MINH BAO CÁO TA CHINH 
• Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2020  
• Bàn thuy& rn/nh nàylà mOt  b phân khOng th4 tách rO'/ du'cic dOC cUng vO'i các baa cáo tà/ chInh dinh kern 
• 

• 5.20 V6n chU so' hU'u 

• 5.20.1 Bang d6i chiu bin dng v6n chU so' hU'u 

• 

e 

Ti ngày 01/01/2019 
• Lài trong näm 

• Inch 1p qu9 dâu tu' 
phàt trin 

• Inch Ip qu khen 

• thu'âng phüc Iqi 
lrIch 1p qu thu'àng 

• ban thèu 

Ti ngày 31/12/2019 

• Ti ngày 01/01/2020 
Läi trong nàm 

• lrIch 1p qu9 cIâu tu' 
. phat tnin 

Inch 1p qu9 khen 
• thu'Ong phüc lç 
. lrIch 1p qu thu'&ng 

ban diêu hành 

• Chia c tc 
Ti ngày 31/12/2020 

V6ngópcUa 
chU so' hU'u 

VND 

Qu9dutu'phát 
trin 
VND 

Lç'inhuánsauthu 
chu'a phân ph6i 

VND 

Tngcng 

VND 

93.600.000.000 43.463.343.240 30.032.318.943 167.095.662.183 
36.539.505.668 36.539.505.668 

8.577.948.245 (8.577.948.245) 

(3.775.000.000) (3.775.000.000) 

(351.750.000) (351.750.000) 

Chiac6tU'c-................................................ -....................(9. 0.0......)............(9.360..0.00.000) 
93.600.000.000 52.041.291.485 44.507.126.366 190.148.417.851 

93.600.000.000 52.041.291.485 44.507.126.366 190.148.417.851 
- - 35.913.980.199 35.913.980.199 

16.532.084.446 (16.532.084.446) 

(4.225.000.000) (4.225.000.000) 

(388.800.000) (388.800.000) 

...(....: 3.?...Q0 :P0 )(1.?9:99I 
93.600.000.000 68.573.375.931 48.043.222.119 210.216.598.050 

• 5.20.2 Chi tit vein gop cOa chU so' hU'u 

• Thea Gy chung nhn däng k' kinh doanh, v6n diu I cüa Cong ty là 93.600.000.000 VND. 
• Ti ngày 31 thàng 12 nàm 2020, vOn dieu l dã du'qc c Ong gop dti nhu' sau: 

. 31/12/2020 01/01/2020 
S6 cii phn Giá th c6 phn T' Ic S6 cii phn Giá tn c6 phn T' lé 

• VND VND 

• 
. 

5.20.3 C6 phiu 
31/12/2020 

Cii phiu 
01/01/2020 

Cii phiu 
So lu'Q'ng cii phiu dàng k' phàt hành 9.360.000 9.360.000 
So kivng cii phiêu dã bàn ra cong chüng 9.360.000 9.360.000 

CO phiêu ph6 thông 9.360.000 9.360.000 
Côphiêuu'udai . 

SO kpng cii phiêu du''c mua li 
CO ph/eu phO thông 
Co phiêu u'u dã/ - 

SO lu'qng cii phieu dang Iu'u hành 9.360.000 9.360.000 
CO phiOu phô thông 9.360.000 9.360.000 
CO phieu u'u dãi 

Mnh giá cii phiu dang Iu'u hành: 10.000 VND/cii phiu. 

.
29 

Thng Cong ty Cp nu'âc 4.974.700 49.747.000.000 53,15 4.974.700 49.747.000.000 53,15 
Sal GOn — TNHH MW 
Càc cii dOng khàc 438 L4°PPPPP........ 

9.360.000 93.600.000.000 100,00 9.360.000 93.600.000.000 100,00 

• 

. 

• 

. 

• 

• 
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• Bàn thuyet minh nay là mt b phn khOng thea  tách r&i duc dOC càng vi cac báo cáo tài chInh dlnh kern 
• 

• 5.20.4 Phân ph6i Iç'i nhun 

• Cong ty thyc hin phán phói Içi nhun sau thu ctia nàm 2019 thea Nghi quyt Di hOi  dng 
• C6 dOng thu'&ng niên nãm 2020 ti ngây 28 thãng 05 näm 2020 nhu' sau: 

SO tiOn 
• VND 

• Trich Ip qu9 du tu' phát trin 16.532.084.446 

• Trichlp qu khen thu'Ong 4.6 13.800.000 
Chi cotu'c 11.232.000.000 

6. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR1NH BAY TRONG BAO cÁo KET QUA 
• HOAT DQNG KINH 

6.1 Doanh thu thun ban hang và cung cp dch vy 
• Nãm 2020 Nâm 2019 
• VND VND 

• Doanh thu cung cp nu'ó'csch 452.113.262.115 464.548.938.328 
. Doanh thu cung cap dlch  vy 2.410.189.382 2.976.742.800 

Các khoàn giàm trü' doanh thu (t7P0.)......................................... 
• Doanh thu thun 454.005.483.997 467.525.681.128 

• 6.2 Giá v6n hang ban 
• Nãm 2020 Nãm 2019 

• 
VND VND 

• Giàv6n cung cp nu'Ocsch 309.869.361.816 316.467.937.312 
Giá von cung cap dch Vy ...........1. ................ 

• 310.172.648.837 317.708.217.511 

6.3 Doanh thu hoat dong tài chinh
Näm 2020 Nàm 2019 • 

• VND VND 

• Läi tin gtJ'i ngàn hang ._ 875.373.865 
1.309.086.417 875.373.865  

• 6.4 Chi phi tài chInh 
Nàm 2020 Nãm 2019 

• VND VND 

• Chi phi II vay 2.P!.I! .._ .... 
• 2.232.095.116 2.309.684.597 

• 6.5 Chi phi ban hang 
• Nãm 2020 Nãm 2019 

VND VND 

. Chi phi nhân viên bàn hang 25.549.871.968 24.390.395.463 
Chi phi khu hao tài san c6 djnh 25.864.577.048 22.450.932.512 

• Chi phi sO'a chO'a 6ng myc 8.415.427.678 15.761.014.578 
. Chi phi sO'a chQ'a dOng ho tóng - 284.436.664 

Chi phi bàn hang khác .A .. 2.317 9
• 60.254.869.011 63.579.855.108 

• 

• 
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Nãm 2020 
VND 

106.074.440 
1.307.920.000 

5.900.000 
1.419.894.440 

Nãm 2019 
VND 

79.468.182 
142.026.175 
27.272.730 

1.038.881.944 

618.939.812 
1.906.588.843 

CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'o'ng VO Th Sàu, Qun 3, Thành phó H Chi Minh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nàm tài chinh kt thic ngày 31 thang 12 näm 2020  

Bàn thuye2t minh nay là mct bO phn khOng the2  tách rO'i dup'c dQC ccing vO'i các báo cáo tài chInh dInh kern 

6.6 Chi phi quãn I doanh nghip 
Nàm 2020 Nãm 2019 

VND VND 

Chi phi nhân viên quàn I' 
Chi phiddüngvànphông 
Chi phi khäu hao tài san cO nh 
Thu& phi và IG phi 
Chi phi xr I' cong nç 
Chi phi dt,i' phong 
Chi phi dch vy 
Chi phi quàn I' doanh nghip khãc 

24.642.152.166 23.399.824.168 
1.227.418.266 2.396.845.179 

669.669.203 744.758.197 
2.001.386.100 2.001.386.100 

153.980.161 361.664.825 
1.106.397.923 947.415.201 
4.206.031.056 3.882.206.661 
5.148.585.976 4.562.889.011 

39.155.620.851 38.296.989.342 

6.7 Thu nhp khác 

Thu nhp tü' thanh I' cOng cy, dyng cy 
Thu tiên cong nç dã xU' I' 
Thu tiën bàn dàu giá tài san 
Xô' l' cong nq khách hang ü'ng tru'âc tiên nu'âc 
au nàm 
Thu khác 

6.8 Chi phi khác
Näm 2020 Nám 2019 

VND VND 

Pht vi phm hành chinh v thuè 
Chi phi nguyen vt lieu dâu giá 
Chi phi hoàn trá tiên bOi thu'âng cho Ban Quàn l' 
Du'ing sat do thj sO 1 TP. HO ChI Minh 
Chi phi khác 

214.595. 140 
550.347.153 

37.009.240 
801.951.533 

694.723 
3.493.443.000 

10.926.552 
3.505.064.275 

6.9 Lãi co' ban trên c6 phi6u 

Vic tinh toàn al ca bàn trên có phiu phân b6 cho các c6 dOng s& hU'u c6 phi4u ph6 thông 
cüa Cong ty duc thy'c hin trên ca sà càc sO Iiu sau: 

Lqi nhun ké toán sau thug TNDN 
Tri': S6 tm trich qu9 khen thu'ng, 
phüc Iç (*) 
Lqi nhun tinh Iãi c bàn trén c phiêu 
SO Iu'ng c phiu phó thông cüa Cong 
ty dang Iu'u hành bInh quàn trong nàm 
Lài ca bàn trén có phiu (**)  

Nàm 2020 Nàm 2019 

VND 35.913.980.199 36.539.505.668 
VND (5.323.700.000) (4.613.800.000) 

VND 30.590.280.199 31.925.705.668 
CP 9.360.000 9.360.000 

VND/CP 3.268 3.411 

Qu9 khen thu'&ng phüc Ig näm 2020 duc tm tinh theo T& trInh s 0634/TTr-CNBT-KTTC 
ngày 24 thàng 03 nàm 2021 ye vic dy' kiên trich Ip các qu và phân chia Co tü'c tcr Iç'i nhun 
sau thuê. Vic trich Ip nay sè duc trInh Di hQi dOng cO dOng phé duyt trong kS'  h9p tài. 

Lqi nhun sau thug nàm 2019 côa Cong ty cO thay dOl theo Thông bào sO 660/TB-Ky IV ngày 
31/12/2020 cOa Kim toán Nhà Nu'&c. Vi vy, I9 nhun d tinh Lài c bàn trên cO phiêu cOng 
tang en mt khoàn tu'ng ü'ng. Viec diêu chinh hOi tO nay lam cho Läi co bàn trên c6 phiêu 
nám 2019 tang tc' 2.966 VND/c6 phiêu len 3.411 VND/cO phiêu. 
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THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH 
Cho näm tài chinh ktthtc ngày 31 tháng 12 näm 2020  

Bàn thuy4t minh nay là mt b phn khong th tách r&i duo'c dQC cüng v&i các báo cáo tài chInh Inh kern 

• 

S 

610 Chi phi san xut kinh doanh theo y6u t6 
Nàm 2020 Nàm 2019 

VND VND 

Chi phi nguyen Uu, vt lieu 19.551.619.597 30.251.667.315 
• Chi phi nhân cong 67.650.402.208 64.623.348.698 

• Chi phi khu hao tài san c6 dnh 
Chi phi dy' phOng 

26.534.246.251 23.195.690.709 
1.106.397.923 947.415.201 

• Chi phi djch vy mua ngoài 10.853.741.270 7.444.780.804 

• 
Chi phi khác 8..98.6.2 4............ 1, ..°.9.. 

134.682.704.993 140.408.741.627 
0 

7. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR1NH BAY TRONG BAO cÁo LU'U 
O CHUYENTIENT 

• 7.1 Tin thu ti' di vay 
• Nãm 2020 Nãm 2019 

VND VND 

• Tin thu tCr di vay theo kh4 u'&c thông thu'&ng .	 ...........................4727, 
6.483.080.727 

• 7.2 Tin trá no' g6c vay 

8. CONG CI) TAI CHNH 
0 

Cong ty cO các tài san tài chinh nhu' các khoàn phâi thu khách hang, các khoàn phài thu khác, 
• các khoàn dàu tie, tiên mt Va tiOn gü'i phát sinh try'c tiêp tii' ho?t dng ctia Cong ty. N phài trà 

• tài chinh cüa COng ty chti yêu bao gOm các khoàn n vay, GaG khoàn phài trà ngu'&i bàn, các 
khoán chi phi phái trà và các khoàn phài trà khác. Myc dich chInh cta các khoàn n phài trà tài 

• chinh nay là nhàm huy dng càc nguOn tài chinh phyc vy cho cac hot dOng  cia COng ty. 

O Cong ty chlu rüi ro thi tru'ô'ng, rüi ro tin dyng và ri ro thanh khoàn. 

• Nghip vy quàn I' ri ro là nghip vy khOng th4 thi4u cho toàn bO hoot dng kinh doanh 

• Cong ty. Cong ty chu'a thy'c hin càc bin pháp phOng ngci'a càc rüi ro nay do thiêu thl truông 
mua các cong cy tài chinh. 

. Ban Giám d6c xem xét và thóng nht àp dyng các chinh sách quàn l' cho nhO'ng rii ro nOi trên 
nhu' sau: 

• 
i. RUirothtru'&ng 

• 
Rüi ro thl tru'ng là rii ro ma giá trj hçp I' cia các 1u6ng tin trong tu'ang lai cüa các cOng cy 
tài chinh sè biOn dQng theo nhO'ng thay di cia giá thj tru'orng. Rtii ro th tru'&n cO bÔn loi rOi 

• ro: rt:ji ro al suât, rii ro tiên t, rOl ro v giá hang hóa va rii ro v giá khâc, chang hn nhu' rtji 
rovgiac6phn. 

• RCi ro Iãí sut 

• Rji ro al sut là rüi ro ma giá trj hçp l' hoc các lu6ng tin trong tu'ang lal cia mt cong cy tài 
• chinh së bi4n dQng theo nh3'ng thay dôi ctia läi suàt thj triPo'ng. RIJ1 ro thi tru'ng do thay dói lãi 

sut cia Cong ty chi yèu lien quan den tiên, càc khoàri tiên g'i ngn hn, va cac khoán vay 
• ctia Cong ty. 

Näm 2020 Nãm 2019 
• VND VND 

Tin trà nq g6c vay thea kh u'âc thông thtJ'ng 68 
• 4.034.267.929 2.218.263.468 
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• THUYET MINH BAO CÁO TA CHiNH 
. Cho näm tài chInh ktthUc ngày 31 tháng 12 nàm 2020  

Bàn thuyt minh nay là mt bO phn khong th tách rO'i du3yc doc cing vO'i các bào cáo tài chInh dInh kern 

• COng ty quàn I' rüi ro Iäi sut bng cách phán tEch tinh hinh cnh tranh trOn thj tru'&ng d cO 
. du'çc läi suât có lqi cho mt,ic dIch cOa Cong ty và vn nm trong giO'i hn quân l' rCii ro cOa 

mlnh. 

ROi ro ngoi t 

. Ri ro ngoi t là rOi ro ma giá tr hp l' cOa các luOng tiên trong tu'ang al cOa các Cong Cy tài 
chinh sé biên dOng theo nhO'ng thay d61 cUa t' giá h6i doái. COng ty chu ni1 ro do sy' thay d61 

• cOa t giá hOi doái liOn quan try'c tip dn hoat dQng kinh doanh cOa Cong ty. 

• II. Rüi ro tin dyng 

Rii ro tin dung là rCi ro ma mQt ben tham gia trong mQt Cong cy tài chEnh hoc hqp dOng giao 
• dlch khOng thy'c hin du'c nghia vy cüa mInh, dn dn ton tht ye tài chinh. Cong ty cO rCii no 

• tin dung tü' các ho?t dOng kinh doanh cCa mInh (chO yêu là tài khoàn phái thu khách hang), và 
tt' hot dng tài chinh cOa mmnh, bao gOm tin gO'i ngän hang, nghip vy ngoi hOl va các cOng 

• cci tài chinh 

Phái thu khách hang 

Cong ty thu'&ng xuyOn theo dOi các khoàn phài thu chu'a thu du'c. D6i vO'i các khách hang 
• lO'n, Cong ty xem xét sy' suy giàm trong cht lung tin dyng cüa ti)'ng khách hang t?i  ngay 1p 

• báo cáo. Cong ty tim cách duy tn sy' kim soát cht chO các khoán phài thu tOn dçng va bO trI 
nhàn sy' kim soát tin dyng d. giàm thiu rC ro tin dyng. TrOn ca s& nay Va vic các khoàn 

• phài thu khách hang cOa Cong ty cO lien quan den nhiu khách hang khác nhau, rOi ro tin dyng 

• 
khOng tp trung dáng k vao mQt khách hang nhât dnh. 

• Tin gL'ri ngân hang 

• COng ty cht y4u duy tn s6du' tin gO'i ti các ngân hang du'qc nhiu ngLrô'i bit dn ti Vit 

• Nam. ROi ro tin dyng cOa sO du' tiOn gO'i ti cãc ngân hang du'qc quàn l' bâi b phn ngân qu9 
cCa Cong ty theo chinh sách cOa Cong ty. Ri ro tin dyng t61 da cOa Cong ty Ü61 vOl các khoàn 

• myc trOn bángcân dOl kê toán ti ngay kt thüc k' k toán là giá tnj ghi s6 nhu' trinh bay trong 
. ThuyOt minh sO 5.1. Cong ty nhn thây mC'c dO tp trung rOi ro tin dyng dOl vOi khon tiên gO'i 

ngân hang l thâp. 
• 

iii. Rii ro thanh khoãn c 

• ROI ro thanh khoàn là rOl ro ma Cong ty sO gp khO khän khi thy'c hiOn các nghTa vy tâi chFnh K! 
do thiOu vOn. Rti ro thanh khoàn cOa COng ty chO yOu phát sinh tü' vic càc tài san tài chinh va 

• nçv phài tnà tài chinh CO thô'i dim dáo h?n  lêch nhau. 

• COng ty giàm thiu ri1 ro thanh khoàn bng cách duy trI mOt  lu'ng tn mt và các khoàn 

• tu'o'ng du'o'ng tiOn và các khoàn vay ngãn hang 0 mü'c ma Ban Giám dOc cho nng dii d dáp 
ci'ng cho các hot dOng cOa COng ty Va giàm thiu rtii no do nhO'ng biOn dOng ca luOng tiOn. 

Bang dirO'i dày tang hqp thai hn thanh toán cOacác khoàn n phài trà tài chInh ca Cong ty 
du'a trên các khoàn thanh toán dy' kiOn trOn hap dOng Co sO' chu'a du'o'c chit khu: 

• 

Ngày 31 tháng 12 nám 2020 

Du'o'i I nãrn 
VND 

Tu' I dn 5 nàm Tong cong 
VND VND 

• Phái tnà ngu'O'i bàn 21.848.858.606 - 21.848.858.606 
Chi phi phai tna 2.654.969.820 - 2.654.969.820 
Phài trà khác 740.897.632 - 740.897.632 
Các khoàn vay và nç thuO tài chInh4..031.443.468 ........9.4. 5.. 26.9P4 ... 0  

29.276.169.526 21.971.048.593 51.247.218.119 
• 

• 
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THUYET MINH BAO CÁO TA CHINH 
Cho nàm tài chinh ktthtc ngày 31 tháng 12 nàrn 2020  

Bàn thuyeAt minh nay là mOt  b phn khOng th4 tãch r&i duçvc dQc cáng vOl cac báo cáo tài chInh dinh kern 

Ngày 01 tháng 01 nàm 2020 
Phài trà ngu'&i bàn 

Du'ói I näm 
VND 

32.263.261.512 

Tiv I dn 5 nãm Tông cong 
VND VND 

- 32.263.261.512 
Chi phi phài tr 6.769.557.876 - 6.769.557.876 
Phài trà khác 652.278.919 - 652.278.919 
Các khoàn vay và nç thuê tài chInh 4.031.843.468 26.004.916.522 30.036.759.990 

43.716.941.775 26.004.916.522 69.721.858.297 

Cong ty cho rng mU'c dO tp trung 
tiêp cn các ngun vOn can thiêt. 

rOi ro d6i vâi vic trà nq là thp. Cong ty cO dt kM nàng 

Tài san àm báo 

Cong ty dã cm cÔ tài san c6 dinh  hO'u hInh vao cäc khoàn vay (Thuyt minh s6 5.18). 

Cong ty CO nm giO' tài san dam baa ciia mQt ben kháct?i ngày 31 tháng 12 nãm 2020 và ngày 
01 thang 01 nàm 2020 (Thuyêtminh s6 5.17). 

iv. Giá tnj hçp I 

(1) So sánh giá fr/ hcp l' vth giá tr/ ghi s6 

Bang sau dày th hin tài san tài chInh vâ n phài trà tài chinh cia Cong ty: 

Cia tn ghi s6 Giá ttl hçvp r 

31/12/2020 01/01/2020 31/12/2020 01/01/2020 
VND VND VND VND 

Tài san tài chInh 
Càc khoàn dâu tu' nàm glO' 11.100.000.000 
den ngày dáo hn 

1.100.000.000 11.100.000.000 1.100.000.000 

Các khoàn cho vay và pMi thu 
Phài thu khách hang 10.631.042.684 10.769.069.562 10.631.042.684 10.769.069.562 
Phài thu các ben lien quan 210.680.993 210.680.993 210.680.993 210.680.993 
Phài thu khác 1.309.423.998 1.222.023.881 151.454.913 64.054.796 
Càc khoan cm cO, k' qu9, 386.897.346 
k' cu''c 

386.897.346 386.897.346 386.897.346 

Tài san tài chInh sn sang d bàn 
Tièn va các khoân tu'o'ng 64.561.535.427 
du'o'ng tiên 

55.113.034.325 64.561.535.427 55.113.034.325 N H H 
To 

88.199.580.448 68.801.706.107 87.041.611.363 67.643.737.022 IET 
Nç phãi trã tài chInh 
N? phài trà tài chinh du'çc xác dnh theo giá trj phân bo HO 
Phài trà ngu'&i bàn 2.102.741.794 7.322.345.613 2.102.741.794 7.322.345.613 
Phài trà các ben lien quan 19.746.116.812 24.940.915.899 19.746.116.812 24.940.915.899 
Chi phi phài trà 2.654.969.820 6.769.557.876 2.654.969.820 6.769.557.876 
Phài trà khác 740.897.632 652.278.919 740.897.632 652.278.919 
Cãckhoànvayva nçthuê 
tài chInh 26.002.492.061 

51.247.218.119 

30.036.759.990 

69.721.858.297 

26.002.492.061 

51.247.218.119 

30.036.759.990 

69.721.858.297 

Gié trj hçp I' cia tài san và nç phal trá tài chInh khOn9 du'oc dánh giá và xác dinh môt cãch 
chinh th'c vào ngày 31 thäng 12 näm 2020 Va ngày 01 tháng 01 nàm 2020. Tuy nhiên, Ban 
Giám dOc dánh già giá tr hqp l' cüa nhO'ng tài san và phai trà tài chinh nay khOng Co chênh 
loch trçng yu vO'i giá trj ghi 56 cüa chüng ti ngay kOtthc kS'  ktoán. 
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THUYET MINH BAO CÁO TA CHtNH 
Cho nám tài chinh kt thüc ngày 31 thánq 12 nám 2020 

Bàn thuyeAt  rn/nh nay là mt b phri khOng th tàch r&/ duc dcc cOng vál céc bào cáo tài chInh dInh kern 

(2) Co s& xác cT/nh giá tn hcrp l2 

Các khoãn phài thu khãch hang và cac khoàn phài thu khác 

Giá t hçp I' cia các khoán phài thu khách hang và các khoàn phài thu khác, khOng bao gôm 
các khoàn phái thu và phài trà theo tin dO k hoch hçrp dong xây dy'ng, duc u'c tfnh theo 
giá trj hin ti caa dông tin trong tu'o'ng al, dc chiM khu theo al suät th tru'o'ng ti ngày 
báo cáo. Giá tr hp ' cüa cac cong cu nay duc xac djnh chi nhám myc dich thuyêt minh 
thông tin. 

9. cAc THÔNG TIN KHAC 

9.1 Giao d!ch  và s6 du' vOl các ben lien quan 

Các ben lien quan vó Cong ty bao gm: các thânh viên quàn l ch ch6t, cac cá nhán cO lien 
quan vO'i các thành viên quàn l' chO ch6t và các ben lien quan khác. 

9.1.1. Giao dich và s du' vOl cac thành viên quân ly chü ch6t và các cá nhân có lien quan vOl 
các thành viën quàn ly chü ch6t 

Thu nhp cüa các thOnh viên quàn l' chi ch6t nhu' sau: 

Nãm 2020 Näm 2019 
VND VND 

Lu'ng, thu'ângvà phy cp 2.138.925.627 1.711.980.272 

9.1.2. Giao dch và s6 du' vOl các ben lien quan khác 

Trong näm, Cong ty cO phát sinh nghip vy chü yu v&icác ben lien quan nhu' sau: 

Ben lien quan Ni dung nghip vy 

T6ng Cong ty Cp nu'&c Sài GOn - TNHH MW 
Mua nu'&c sch 
Mua vat tu', dlch  vu 
Thuê tài san hot dng 
Chia có tO'c 

Cong ty TNHH MTV Nu'&c ngm Sal Gôn 
Mua vt tu', dich vu 

Cong ty C6 phn Ca' khI Cong trinh Cp nuO'c 
Mua vt tu', dch vy 

COng ty c6 phn Tu' vn Giao thông Cong Chánh 
Trà tru'Oc ngu'O bàn 

Nãm 2020 Nãm 2019 
VND VND 

274.900.433.706 279.176.320.334 
2.557.244.419 4.744.989.596 
1.001.033.469 1.001.033.469 
5.969.640.000 4.974.700.000 

35.960.000 245.427.000 

643.581.000 386.228.000 

66.334.001 

Vào ngày 31 tháng 12 näm 2020, s6 du' càc khoàn phài thu/ phài trá vâi các ben lien quan nhu' 
sau: 

Ben lien quan Ni dung nghip vy 

T6ng Cong ty Cp nu'ó'c Sài GOn - TNHH MTV 
Phài thu ngán hn cüa 
khách hang 
Phâi trà ngu'ô bàn  

31/12/2020 01/01/2020 
VND VND 

210.680.993 2 10.680.993 

19.337.790.212 24.908.926.598 
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THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH 
Cho nàm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

Bàn thuyt minh nay là mt b phân khong th4 tách ra'i duç'c dcc cing v&i các báo cáo tài chInh dInh kern 

Ben lien quan Ni dung nghip vui 31112/2020 01/01/2020 
VND VND 

Cong ty C6 phn Co' khi Cong trInh Cp nu&c 
Phái trà ngu'O'i bàn 408.326.600 165.000 

Cong ty C6 phn Tu' vn Xây du'ng Cap nu'ó'c 
Phài trà ngu'O ban 31.824.301 

Cong ty C6 phn Tu' vn Giao thông Cong Chánh 
Trà tru'âc ngu'o bàn 66.334.001 

9.2 Báo cáo b phn 

Báo cáo bQ phân duc trinh bay theo lTnh vyc kinh doanh và khu vy'c dja Is?. Báo cáo b phn 
chinh yu là theo linh vu'c kinh doanh du'a trên cc cu t chü'c và quàn I' ni bQ và h thông 
Báo cáo tài chInh nQi bQ cUa Cong ty. 

Chüng tOi không trInh bay Báo cáo bO phn trên báo cáo tài chmnh bài vi Ban Giám d6c dà 
dánh giá va kêt lun rang COng ty khOng cO nhiu ho'n rnt b phn (cà !inh vy'c kinh doanh và 
khu vy'c dia l') d báo cáo theo quy djnh càa Chun rny'c k toán. Cong ty hin dang hot 
dng chô yeu linh vcvc cung cp nu'Oc sch chim trên 90% t' trgng toàn bQ hot dng càa 
Cong ty; toàn bô hot dOng cOa Cong ty deu din ra t?i  khu vyc dja l duy nhât là thành phO HO 
Chi Minh. 

9.3 Diu chinh h61 t6 

Sau ngày phát hänh báo cáo tài chInh cho nàm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2019, 
Cong ty dä ap dyng hOi to va trInh bay li so du' cuOi k' cCia báo cáo nay theo Thông báo s6 
660/TB-Ky IV ngày 31/12/2020 càa Kim toán Nhà Nu'c. Vic trInh bay Ii du'çc thy'c hiGn 
cho các khoán myc sau: 

BANG CAN DOI KE TOAN 

CHITIEU Ma 
so 

01/01/2020 
s6 liu trmnih 

bàylai 

31/12/2019 
S6 lieu dã phát 

hành Thay di thun 

VN D VND VND 

Tài san cô dinh hO'u hlnh 221 144.7 12.352.809 141.793.213.504 2.919.139.305 
- Nguyen giá 222 289.678.786.836 286.727.677.176 2.951.109.660 
- Giá tn hao mOn 1u9 k (*) 223 (144.966.434.027) (144.934.463.672) (31.970.355) 

Chi phi xáy dy'ng c bàn d& dang 242 46.635.146.973 46.008.143.938 627.003.035 
Phà trà ngu'i bàn ngn hn 311 32.263.261.512 32.297.448.448 (34.186.936) 
Ngu'i mua trà tin tru'Oc ngn hn 312 1.338.075.586 2.376.957.530 (1.038.881.944) 
Thug va các khoàn phài np Nhà 
nu,ac 

313 5.420.837.700 4.378.494.826 1.042.342.874 

Chi phi phài trà ngn hn 315 6.769.557.876 7.352.183.806 (582.625.930) 
Phài trà ngn hn khác 319 762.699.068 764 .826. 0 14 (2.126.946) 
Lç'i nhuân sau thuê chu'a phän phOl 421 44.507.126.366 40.345.505. 144 4.161.621.222 
- Lqi nhuán sau thug chu'a phán phôi 
k' nay 

421 b 36.539.505.668 32.377.884.446 4.161.621.222 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng Vö Tht Sáu, Quân 3, Thành phó H Chi fvlinh, Vit Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAJ CHINH 
Cho nám tài chinh kt thUc ngay 31 tháng 12 nàm 2020  

Bàn thuy4t minh nay là môt bO phn không th tách r&i 7uc dcc cüng vo'i cac báo cáo tài chInh dInh kern 

BAO cÁo KET QUA HOST BONG KINH DOANH 

CHf TIEU 

Nám 2019 
Ma S6 lieu tririh 
s6 bàyIi 

VN D 

Nãm 2019 
s6 lieu dã phát 

han h 
VND 

Thay di thun 

VND 

11 317.708.217.511 318.335.220.546 (627.003.035) 
25 63.579.855.108 66.498.994.413 (2.919.139.305) 
31 1.906.588.843 248.767.087 1.657.821.756 
50 44.907.833.003 39.703.868.907 5.203.964.096 
51 8.368.327.335 7.325.984.46 1 1.042.342.874 

60 36.539.505.668 32.377.884.446 4.161.621.222 

Nàm 2019 Nàm 2019 
Ma 
s6 

Sc Iiu trinh 
bay Ii 

S6 Iiu cia phát 
hành 

Thay di thun 

VND VND VND 

01 44.907.833.003 39.703.868.907 5.203.964.096 
02 23.195.690.709 23.163.720.354 31.970.355 

(8.247.055.312) (6.589.233.556) (1.657.821.756) 

21 (34.869.996.684) (31.291.883.989) (3.578.112.695) 

Giá vn hang ban 
Chi phi bàn hang 
Thu nhp khác 
Tang Ip nhun kê toán tru'&c thuê 
Chi phi thu thu nhp doanh nghip 
hiën hành 
Lçi nhun sau thuê thu nhp doanh 
nghp 

BAO cÁo LU'U CHUYEN TIEN T 

CHI TIEU 

1. Lo nhuàn tru'àcthu 
- Khâu hao tài sñn c6 djnh và BDSDT 

- Tang! (Giám) các khoán phi trá 
(khong kê Iäi vay phái trá, thuê thu 
nhp doanh nghip phái np) 
lien chi mua sam, xây du'ng TSCD và 
cáctàisándàj han khác 

9.4 Các sy' kiin phát sinh sau ngày kt thüc nãm tãi chInh 

Không có sy kin quan trçng náo xáy ra k tO' ngày ktthOc nãm tài chInh (ngày 31 tháng 12 
nàm 2020) cho den thô dim lap Báo cáo nay, can thiêt phái cO các diêu chinh s6 lieu hoc 
cong bO trong Báo cáo tài chinh. 

L/Lto 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HU'U CU'O'NG NGUYEN THANH PHUC 
Ngu'ài Ip biu K toán tru'&ng Giám d6c 

TP. H Chi Minh, ngày 25 tháng 03 näm 2021 
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