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• CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THANH 

• 194 Pasteur, Phu'ng 06, Qun 3, Thành ph6 H6 Chi Minh, Vit Nam 

• BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 
. 

• Ban Giám dôc cUa Cong ty C6 phn Cp nu'o'c B&n Thành (gol tt là Cong ty") han hanh  d frmnh báo 

• 
cáo nay cOng vO Baa cáo tài chinh gici'a niên dO dä dc soát xét cho k' k toán 6 tháng kêtthOc ngày 
30 tháng 06 näm 2020. 

• 
1. Thongtinchung 

• Cong ty Co phn Cp nu'O'c Bn Thành là doanh nghiep dLc CO phn hóa tO' doanh nghip 

O
Nhà nu'àc — Chi nhánh Cp nu'&c Bn Thành, dan vi hach toán ph,i thuc cOa TOng Cong ty 
Cap nti&c Sài GOn - TNHH MW theo Quyt d]nh sO 6652/QD-UBND ngày 30 tháng 12 näm 

• 2005 cOa Uy ban Nhân dan thành phO Ho ChI Minh. Cong ty hoat dng thea Giay chO'ng nhn 
dang k' doanh nghip sO 4103005880 dàng k' ln du ngày 08 thang 01 nãm 2007, theo Giy 

• chO'ng nhn däng k' cOng ty cO phan so 0304789925 (du'c dOi tO' sO 4103005880) dang k' 

• 
thay dOi lan 3 ngày 08 tháng 05 nàm 2012 do Sà K hoach và Dâu tu' thành phO HO ChI Minh 
cap. 

VOn diu l cOa Cong ty tai  thai dim 30/06/2020 và 0 1/01/2020 là 93.600.000.000 VND tu'cyng 
• du'ang vài 9.360.000 cO phiu vO1 mnh giá 10.000 VND/cO phiu. 

• CO phiu cUa Cong ty du'c chp nhn niêm yt tal  So' Giao dich  ChO'ng khoán Ha Ni vài ma 

• chO'ng khoán là BTWvà ngày giao djch dâu tiên là ngày l4tháng 11 näm 2017. 

• Theo Giy chU'ng nhn dáng k' doanh nghip, ngành ngh kinh doanh cOa Cong ty là: 

• - Qun l', phát trién h thOng cp nu'O'c, cung O'ng, kinh doanh nu'O'c sach cho nhu cu tiêu 
. dOngvàsânxut; 

- Tu' van xây du'ng  các cong trinh cap nu'&c, cong trinh dan dung  - cOng nghiep (trO' thiêt kê, 

* khâo sat, giám sat cOng trinh); 

.
- Xaydu'ngcOngtrthhcpnu'&c.; 
- Tái lap mat du'Ong dOi v&i các cong trinh chuyên ngành cap nu'O'c và các cong trinh khác; 

• - Thi&t k xãy du'ng  Cong trmnh cp, thoát nu'O'c; 
- Thiêt kê xäy du'ng  Cong trmnh ha tang k thut do th; 

• - Lap du'án, quân ldu'án cong trinh cp, thoatnu'O'cvàcOngtrinh htang kthutdOth; 

• 
- Giám sat thi cOng xây du'ng  Cong trinh cp - thoát nu'&c; 
- Khào sat dla  hmnh xay dv'ng  cong trinh; 

• - Bàn buOn thit bi và dung Cu do lu'ng ngành cp nu'c; 
- Bàn buOn vat lieu,  thit bi 1p dttrong xây du'ng; CR 

• - KinhdoanhbàtdOngsân; 

• - ChothuexeCodOngCo'; 
- Cho thuê may mOc thit b xay dci'ng. r 

Trong k, hoat dong chfnh cOa Cong ty là qun l, phat trin h thOng cp nu'&c, cung O'ng, 
kinh doanh nu'&c sach  cho nhu câu tiêu dOng và sn xut; Xày dçFng cOng trmnh Cap nu'o'c; Tái 

• 1p mt du'ng d6i v&i CaC Cong trthh chuyën ngành cp nu'&c và các cOng trnh khác. 

• Tru sO' chinh cOa Cong ty du'cc dat tai 194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Quän 3, Thành phO HO ChI 

• 
Minh, Viêt 

• 2. Các thành vièn cüa Hôi dong Quãn tn, Ban kiêm soãt và Ban Giãm dôc 

• Các thành vien HOi  dOng Quân tn, Ban kim soát và Ban Giám dOc Cong ty trong kS'  k toán 6 

• 
thang kt thOc ngày 30 thang 06 näm 2020 và cho den ngày lap baa cáo nay baa gOm: 

• Hôi dng Quãn 

• Hotên 

• Ba Pham Thi Thanh Van ChO 

• 
Ong Tthn Quang Minh Thành viên 

• Ong Nguyn Thành PhUc Thành viên 
Ong Nguyn Thanh TOng Thành viën 

• Ong Ta Chu'o'ng Lam Thành 

• Ong HuS'nh  OU'c Thành Thành 

• 
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* BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 
0 

Ban kiêm soát: 

• Hotên ChU'cvu 
• Ba Nguyn Thi Thu Hu'o'ng Tru'ó'ng ban 

• Ong Nguyn Xuän Trinh Thành 

• Ba Pham Thi Phu'o'ng Linh Thành 

O Ban Giám dôc: 

Hotên Chü'cvu 

Ong Nguyn Thãnh Phc Giám d6c 
• Ong Pham Hang Thng PhO Giám d6c 

• Ong Nguyn Mu'ô'i Phô Giám d6c 

• Ngu'&i di diên theo pháp Iuât 

Ngu'O'i dai diên theo pháp Iuät cta Cong ty trong kS'  k toán 6 thang kt thic ngày 30 tháng 06 
• nám 2020 và cho den thô d14m 1p báo cáo nay nhu' sau: 

Ho ten - Qu6c tich ChU'c vu 
• Ong Nguyen Thành Phüc Vit Nam Giám doc 

3. Dãnh giá tInh hlnh kinh doanh 
0 
. Kt qu hoat dOng kinh doanh cOa Cong ty cho kS'  k toán 6 thang kt thUc ngày 30 tháng 06 

näm 2020 và tlnh hinh tài chinh ti ngay 30 tháng 06 näm 2020 du'o'c th hiOn trong Báo cáo 

• tài chInh giO'a niOn do dInh 

• 4. Cãc sii' kiên phát sinh sau ngày kêt thUc ky kê 

• . 
KhOng cO siv kiên quan trong náo xây ra k tir ngáy kêt thic k' kê toán 6 tháng két thüc ngáy 

• 30 tháng 06 näm 2020 du'a den yeu câu phi diu chinh hoàc cong bO trong thuyt minh Báo 

• 
cáo tài chInh gi&a niên dO. 

• 5. Ki6m toán viên
M 

Cong ty TNHH Kim toán AFC Viet Nam du'c chi dinh  soát xét báo cáo tài chInh cho k' k 

• toán 6 tháng kêt thUc ngáy 30 tháng 06 nàm 2020 cOa Cong ty. 

• 6. Cong b6 trãch nhim cüa Ban Giám dc d6i v&i Bão cáo tài chInh giü'a niên d 

Ban Giám d6c Cong ty chiu trách nhiem  lap Báo cáo tái chInh giu'a niên d d4 phn ánh trung 
• thçj'c và ho'p I' tlnh hinh tái chInh, kêt qu hoat dOng kinh doanh và lu'u chuyn tiên te trong kS' 

O kê toán 6 tháng kt thtic ngày 30 thang 06 nàm 2020. Trong viêc lap Báo cáo tái chInh nay, 
Ban Giám dOc phi: 

• 

• Chon lt,pa các chinh sách k toán thIch hcip va áp dung các chInh sách nay môt cách nht 
. quán. 

- Thu'c hiên các xét doán vä các u'àc tmnh môt cách hcip l' và than trong. 
• - Nêu rO cac chun mu'c k toán áp dung cho Cong ty CO &c tuan th hay khOng vá tht ca 

• 
các sai lëch trong yu dä du'Q'c trinh bay và gii thich trong Báo cáo tài chInh. 

O
- Lp Báo cáo tài chInh trên co' so' host dông  lien tcic trü' tru'&ng hp khong th cho rng 

Cong ty sé tiêp tyc hot dQng lien tyc. 

• - Thit lap Va thu'c hiên he thóng ki4m soát ni bO mt cách hO'u hiêu nhm han ch4 rOl ro cô 
sai sOt trong yëu do gian ln hoàc nhãm In trong viëc 1p vá frinh bay Báo cáo tái chinh. 

I 
• 2 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'cYC BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Quan 3, Thãnh ph6 HÔ ChI Minh, Viêt Nam 

BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC 
0 

Cong b6 trách nhim cüa Ban Giám d6c d61 vó'i Bão cáo tài chInh giu'a niên d tip theo) 

Ban Giám d6c dam baa các so k toán có lien quan du'Q'c Iu'u giO' dy d d4 phân ánh tlnh hinh 

0 
0 tái chinh, tlnh hlnh ho?t dng cia Cong ty vO'i mü'c dO chmnh xác ho'p I' ti bat k' thô'i diem nào 

vã GaG sO k toán tuân thu chO dO kO toán áp dçing. Ban Giám dOc cOng chju trách nhiem  quân 
l' các tài san cUa Cong ty và do do dã thçi'c hin các bin pháp thIch hp dO ngän chn và phát 
hien cac hánh vi gian Ian vá cac vi pham khác. 0 
Ban Giám dOc cam kOt da tuân thO CáC yeu cOu nêu trên trong viêc lap Báo cáo tái chmnh giu'a 
nien dO. 0 

7. Cong b báo cáo tài chInh giu'a niên d 0 
0 Ban Giám dOc cOng bO Báo cáo tái chInh giO'a niên dO dinh kern. Báo cáo tài chInh giO'a niên 

dO dã phan ánh trung thy'c vã ho'p I' tinh hinh tài chInh cOa Cong ty tai  th&i diOm ngáy 30 S thang 06 nàm 2020, cOng nhu' kOt qua hoat dng kinh doanh va các luOng lu'u chuyOn tiOn t 
cho k' kO toán 6 thang kOt thUc ngáy 30 thang 06 näm 2020, phO hcp vài các chuOn mu'c kO S 
toán, chê dO ké toán doanh nghip Viêt Nam hin hành vá các quy dnh pháp I' cô lien quan 

S den viêc lap vá trinh bay Báo cáo tãi chInh giO'a niên dO. 
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S 

• BAO CÁO SOAT XET 
• THÔNG TIN TAI CHINH GIU'A NIEN DQ 
• 

• KInh gU'i: Quy Co dông, H dóng Quàn tr và Ban Giám d6c 

• Cong ty Co phân Cap nu'&c Ben Thành 

S 

• 
Chüng tOi dà soát xét baa cáo tài chmnh giu'a nien dO kern theo cOa Cong ty Co phn Cp nu&c 
Bn Thành (sau day gi tt là Cong ty"), du'o'c lap ngày 10 tháng 08 nàm 2020, tü' trang 6 dn 

• trang 37, bao g6m Bang can d61 k toán giCi'a nien d ti ngày 30 tháng 06 nàm 2020, Báo cáo 

• 
kt qua hoat dOng kinh doanh giU'a niên d, Báo cáo lu'u chuyn tiên té giO'a niên dO cho kS'  ké 
toán 6 tháng kètthUc cüng ngày và Bàn thuyêt minh baa cáo tài chInh giu'a niên dO. 

Trách nhiêm cila Ban Giám dôc 

S 
. Ban Giám dOc cOa Cong ty chju trách nhim 1p Va trinh bay trung thy'c va h'p l' báo cáo tài 

chmnh giOa nien do theo chun my'c k4 toán, ch dO k toán doanh nghiep Vit Nam va các quy 

• dinh phäp l' cO lien quan dn viêc lap và trinh bay báo cáo tài chinh giG'a niên d và chlu  trách 

O
nhiêrn ye kim soát noi bO ma Ban Giám dOc xác dinh là can thiêt d dam bào viec lap và trinh 
bay báo cáo tài chinh giO'a niêri dO khOng có sal sOt trong yu do gian ln hoc nhrn ln. 

I 
• Trãch nhiêm cua Kiêm toán 

Trách nhiêrn cOa chUng tOi là du'a ra kt luân v báo cáo tài chInh giu'a niên dO du'a trOn kt 
O qua soát xét cOa chUng tOi. ChOng tOi dä thu'c hiên cOng viec soát xét theo Chun mu'c Vit 

O
Narn ye hcp dOng djch vu soát xét sO 2410 - Soát xet thông tin tài chInh giO'a niên d do kirn 
toán vien dOc lap cia do'n vi thu'c hiên. 

S S 

. Cong viec soat xet thong tin tai chinh giO'a men do bao gom viec thu'c hien cac cuoc phong 
van, ch yOu là phông van nhO'ng ngu'ô ch!u trách nhiêm ye các van dO tài chinh kO toán, Va 

• thu'c hiên thu tuc phan tich và các thO tuc soát xét khác. Môt cuôc soát xét v co' bàn cO pharn 
vi hp ho'n mt cuOc  kirn toán du'Q'c thy'c hiên theo các chun rny'c kirn toán Viêt Nam và do 

• vy khOng cho phép chüng tOi dt &rc sv' dam bào rang chUng tOi sO nhn biêt du'c tat cà 

• 
các van dO trpng yeu CO th &rc phát hin trong mOt cuOc kim toán. Theo dO, chUng 
khOng du'a ra ' kiOn kirn toán. 

S 

• K& Iuãn cüa Kiêm toán 

. Can cU' trén kOt qua soát xét cOa chüng tOi, chung tOi khOng thäy cO vn d gi khin chung tOi 
cho rang báo cáo tài chinh giu'a niOn dQ dinh kern khOng phàn ánh trung th'c Va ho'p lv', trOn 

• các khia cnh trQng yeu, tlnh hlnh tài chinh cOa Cong ty CO phn Cp nu'O'c B&n Thành ti 

S
ngày 30 tháng 06 näm 2020, Va kt qua hot dOng  kinh doanh giO'a niOn d và lu'u chuy4n tiOn 
té giu'a niên dO cüa Cong ty cho kS'  kO toán 6 tháng kOt thUc cüng ngày, phu hp vO'i chun 

O mu'c k toán, ch dO k toán doanh nghip Vit Narn và các quy djnh pháp l' cO liOn quan dn 
vic lap và trinh bay báo cáo tài chInh giG'a niOn dO. 

• 

S 
Ho Chi Minh City Head Office • Tel: +84282220 0237k Fax: +842822200265 • Email: pkf.afchcm@pkf.afcvietnam.vn  

S
2/F Indochina Park TowerS No. 4 Nguyen Dinh chieu Street. Dakao Ward • District 1 • Ho chi Minh city. vietnam • Website: www.pkf.atcvietnam.vn 4 
PKF - AFC Vietnam Auditing co. Ltd. is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions 

5 of any individual member or correspondent firm or firms. 
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. . . . BAO CÁO SOAT XET 
THÔNG TIN TAI CHiNH GIU'A NIEN DO (tiéptheo) 

VAn d can nhân manh 

Nhu dã neu tai muc 5.6 cüa Thuyt minh báo cáo tài chInh, Cong ty dã trIch 1p dci' phong phài 
thu khó doi doi vO'i các khoân phi truy thu do ap sai do'n giá nu'O'c vo'i sO tin là 
2.433.578.772 VND (ngày 31/12/2019 là 2.055.205.128 VND); và Cong ty cOng da trIch lap du' 
phOng d6i v&i khon tin nu'àc bj bin thi tO' nàm 2013 vOi tç' lë là 100% s6 du' phi thu nay. 
Tuy nhiên, giá trl các khoân du' phong nay Co the khác vOi giá tr khOng the thu hOi thu'c tê. 

S 
S 
S 

. 

TRANG DAC NHA PHAM TH! NGOC LIEN 
PhóT6ng Giámd6c Kiêm toán viën 
s6 Giey CN DKHN kiem toán 2111-2018-009-1 S6 GiAy CN DKHN kiem toán 1180-2018-009-1 

CONG TY TNHH KIEM TOAN AFC VIET NAM 
Thành phó H ChI Minh, ngày 10 thang 08 näm 2020 
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. . 
O CONG TY CO PHAN CAP NL1YC BEN THANH 

• 194 Pasteur, Phu'ng 06, Quân 3, Thành ph6 H6 Chi Minh, Vit 

• BANG CAN DOI KE TOAN GIU'A NIEN DO 
• 

Tai ngãy 30 thãng 06 näm 2020  

Thuyt Maso minh 
30/06/2020 

VND 

01/01/2020 

VND 

TAI SAN 

A - TAI SAN NGAN HAN 100 102.588.171.410 84.951.049.750 
. S S 

1. Tiên và cãc khoân tu'ong du'o'ng tiên 110 5.1 57.800.652.863 55.113.034.325 
1. Tiên 111 37.800.652.863 40.113.034.325 
2. Các khon tu'cYng du'o'ng tin 112 20.000.000.000 15.000.000.000 

II. Dâu tu' tài chInh ngän hn 120 13.100.000.000 1.100.000.000 
1. ChU'ng khoán kinh doanh 121 - 
2. Dci' phong gim giá chCi'ng khoán kinh 
doanh 

122 - 

3. £au tu' nm giG' den ngày dáo han 123 5.2 13.100.000.000 1.100.000.000 

III. Các khoãn phãi thu ngãn han 130 16.287.789.838 11.207.193.095 
1. Phài thu ngàn han cGa khách hang 131 5.3 16.092.667.355 10.979.750.555 
2. Tr tru'àc cho ngu'ô ban ngàn han 132 5.4 1.479.138.030 1.740.240.377 
3. Phi thu nOi  bO ngn han 133 - - 
4.Phaithutheotiêndokéhoachhci'p 
dOng xày du'ng 

134 - - 

5. Phi thu v cho vay ngän han 135 - 
6. Phi thu ngn han  khác 136 5.5 1.692.123.338 976.035.275 
7. Du' phong phi thu ngàn han  khô dôi 137 5.6 (2.976.138.885) (2.488.833.112) 
8. Tài sn thiu chi' xG' I' 139 - - 

IV. Hang t6n kho 140 5.7 8.759.113.599 8.221.151.790 
1. Hang t6n kho 141 8.759.113.599 8.221.151.790 
2. Dv' phong gim giá hang tn kho 149 - - 

V. Tài san ngän han khác 150 6.640.615.110 9.309.670.540 
1. Chi phitratrv'ocngn han 151 5.8 921.800.000 2.397.800.000 
2. Thug GTGT du'o'c khu trG' 152 4.967.430.362 6.787.170.656 
3.ThuêvacáckhonkhácphithuNha 
nu'di'c 

153 5.15 751.384.748 124.699.884 

4.Giao dich mua ban Iai  trái phiéu Chinh 154 
- 

5. Tài sn ngän han  khác 155 - 

S 
0 
S 6 
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CONG TY CO PHAN CAP NLJ'OC BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Quân 3, Thành ph6 H ChI Minh, Vit Nam 

BANG CAN DOI KE TOAN GIcPA NIEN DQ 
Tai ngày 30 thäng 06 näm 2020 

Thuyt 
Maso minh 

30/06/2020 

VN D 

01/01/2020 

VN D 

B - TAI SAN DAI HAN 200 184.202.614.053 191.704.036.691 

I. Các khoãn phãi thu dài han 210 386.897.346 386.897.346 
1. Phi thu dài hn cia khách hang 211 
2. Tr tru'àc cho ngu'ô ban dài han 212 
2. Von kinh doanh do'n vi tru'c thuôc 213 
4. Phài thu nOi bO dâi han 214 
5. Phài thu ye cho vay dãi hn 215 
6. Phài thu dái han khãc 216 5.5 1.544.866.431 1.544.866.431 
7. Du' phong phi thu dài hn khO dôi 219 5.6 (1.157.969.085) (1.157.969.085) 

II. Tài san c1  dinh 220 138.317.467.306 142.653.728.313 
1. Tài san c6 dinh hO'u hlnh 221 5.9 137.610.652.493 141. 793.213.504 
- Nguyen giá 222 294.793.678.635 286.727.677.176 
- Giá tn hao mon 1u9 ke 223 (157.183.026.142) (144.934.463.672) 
2. Tài san c6 dinh thuê tài chInh 224 
- Nguyen giá 225 
- Giá tn hao mOn 1u9 k 226 
3. Tài san cÔ dinh vO hinh 227 5.10 706. 814. 813 860.514.809 
- Nguyen giá 228 3.787.423.520 3.787.423.520 
- Giá tn hao mOn 1u9 kê 229 (3.080.608.707) (2.926.908.711) 

III. Bt dng san dâu tu' 230 
- Nguyen giá 231 
- Giá tn hao mon Iu9 ke 232 

IV. Tài san d& dang dài han 240 42.430.636.244 46.008.143.938 
1. Chi phi san xut, kinh doanh dO' dang 
dài han 

241 

2. Chi phi xây dçrng co' ban dO' dang 242 5.11 42.430.636.244 46.008.143.938 

V. Dâu tu' tài chInh dài han 250 
1. Dâutu'vàocongtycon 251 
2. âu tu' vào Cong ty lien doanh, lien kt 252 
3. u tu' gOp v6n vâo dan v khác 253 
4. Dii' phong du tu' tài chInh dài han 254 
5. fu tu' näm giCr den ngày dáo han 255 

VI. Tài san dài han khác 260 3.067.613.157 2.655.267.094 
1. Chi phi trâ tru'O'c dài hn 261 
2. Tài san thuê thu nhâp hoän al 262 
3. Thit b, vt tu', phy tt1ng thay th dài 
han 

263 5.12 3.067.613.157 2.655.267.094 

4. Tài san dài han khác 268 

TONG CONG TAI SAN 270 286.790.785.463 276.655.086.441 

S 
S 
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O CONG TY CO PHAN CAP NU'YC BEN THANH 

O 194 Pasteur, Phu'ng 06, Qun 3, Thành ph6 HÔ Chi Minh, Vit Nam 

• BANG CAN DOI KE TOAN GIU'A NIEN DO 
Tai ngày 30 thang 06 nãm 2020 

Ma 
sO 

Thuyét 
minh 

30106/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

NGUON VON 

C - NO' PHAI TRA 300 94.027.588.364 90.668.289.812 

I. No' ngän hn 310 70.038.393.576 64.663.373.290 
1. Phài tr ngu'o ban ngän han 311 5.13 29.818.495.157 32.297.448.448 
2. Ngu'O'i mua trâ tiên triiO'c ngàn hn 312 5.14 2.439.648.656 2.376.957.530 
3. Thuê va cac khon phài nOp Nhà nu'&c 313 5.15 6.311.189.614 4.378.494.826 
4. Phi trá ngu'&i lao dng 314 5.987.593.574 9.469.470.017 
5. Chi phi phi tr ngän han 315 5.16 3.905.793.474 7.352.183.806 
6. Phi trà nOl bô ngn han 316 - 
7. Phâi tr theo tiên dO kê hoach hp dng 
xâydii'ng 

317 - 

8. Doanh thu chu'a thçi'c hiên ngn hn 318 - - 
9. Phi trà ngn han khác 319 5.17 12.895.937.896 764.826.014 
10. Vay và nc thuê tài chInh ngän han 320 5.18 4.029.019.007 4.031.843.468 
11.Du'phongphâitrângnhan 321 - - 
12. Qu9 khen thu'&ng, phUc lci 322 5.19 4.650.716.198 3.992.149.181 
13. Qu9 bmnh on giá 323 - 
14. Giao dich mua ban al trái phiu Chinh 
phii 

324 - 

II. No' dài han 330 23.989.194.788 26.004.916.522 
1. Phâi tr ngu'Oi ban dài han 331 - - 
2. Ngu'O mua trâ tin tru'&c dài han 332 - - 
3. Chi phi phài tr dài han 333 - - 
4. Phài trà nOl bO ye vOn kinh doanh 334 - - 
5. Phài tr nôi bO dài han 335 - - 
6. Doanh thu chu'a thu'c hiên dài han 336 - - 
7. Phài tr dài han khãc 337 - 
8. Vay Va nc thuê tài chInh dài han 338 5.18 23.989.194.788 26.004.916.522 
9. Trái phiu chuyén dOl 339 - - 
10. CO phiéu u'u dãi 340 - - 
11.ThuthunhphoänIaiphitr 341 - - 
12. DV'  phong phài trâ dài han 342 - - 
13. Qu9 pháttrin khoa hQcvà Cong ngh 343 - - 
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Ngu'&i Ip biêu Kê toãn tru'ó'ng 

. . 
O CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THAN H 

• 194 Pasteur, Phu'ô'ng 06, Quän 3, Thãnh ph H Chi Minh, Viët 

• BANG CANDOIKETOANGIU'ANIENDQ 
Ti ngày 30 thang 06 nàm 2020 

Ma 
so 

ThuyM 
minh 

30/06/2020 
VND 

01/01/2020 
VND 

D - VON CHCJ S& HU'U 400 192.763.197.099 185.986.796.629 

I. V1 n chU sc hü'u 410 5.20 192.763.197.099 185.986.796.629 
1. Von gOp cia chü s& hD'u 411 93.600.000.000 93.600.000.000 
- Co phiu phO thông cô quyn biu quyt 411a 93.600.000.000 93.600.000.000 
-COphiêuu'udäi 411b - 
2.Thangdu'vOncOphan 412 
3. Quyn chon chuyn dOi trái phiu 413 - 
4.VOnkhácciachis&hO'u 414 - 
5. CO phiu qu9 (*) 415 
6. Chênh léch dánh giá Iai tài sn 416 - 
7. Chênh Iêch t giá h6i doái 417 
8. Qu9 dâu tu' phát tri4n 418 68.573.375.931 52.041.291.485 
9. Qu9 hO tr' sp xepdoanh nghiep 419 - 
10.Qu9khácthuocvOnchüshu'u 420 - 
11. LQ'inhuansauthuéchu'aphânphOi 421 30.589.821.168 40.345.505.144 

- Lo'i nhuân sau thu& chu'a phän phOl Iuy 
ké den cuOi kS' 

421a 7.967.620.698 7.967.620.698 

- Lo nhun sau thuê chu'a phan phOi k' 
nay 

421 b 22.622.200.470 32.377.884.446 

12.Ngu6nv6ndutu'XDCB 422 - 

II. Ngu6n kinh phi và qu khác 430 - 
1. Nguon kinh phi 431 - 
2. Nguon kinh phi dã hinh thành TSCEJ 432 - 

TONG CONG NGUON VON 440 286.790.785.463 276.655.086.441 

o47 89c 
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NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HU'U CU'cYNG NGUYEN THAN H PHUC 
Giám dôc 
TP. HO Chi Minh, ngày 10 thang 08 näm 2020 
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• CONG TY CO PHAN CAP N1JYC BEN THANH 

• 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Quàn 3, Thành ph6 H Chi Minh, Vit Nam 

• BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH GIU'A NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 thang kt thCic ngày 30 thang 06 nàm 2020 

Ma Thuyét 
sO minh 

Tu' 01/01/2020 
den 30/06/2020 

VND 

Tu' 01/01/2019 
dn 30/06/2019 

VND 

1. Doanh thu bàn hang va cung cp dich vu 01 231.853.752.225 228.654.588.595 

2. Các khoàn giàm tr0 doanh thu 02 - - 
3.Doanhthuthuânvê bàn hang và cung 

10 6.1 231 .853.752.225 228.654.588.595 

4. Giáv6n hang ban 11 6.2 160.639.313.514 156.994.828.087 
5. Lçi nhuân gp ye bàn hang và cung cap 
dich vu (20=10 - 11) 20 71.214.438.711 71.659.760.508 

6. Doanh thu hoat dOng tài chinh 21 6.3 432.542.410 105.604.294 

7. Chi phi tâi chInh 22 6.4 1.106.984.347 1.136.370.214 

- Trong dO: Chi ph! Iãi vay 23 1.106.984.347 1.136.370.214 

8. Chi phi ban hang 25 6.5 26.335.972.884 29.339.842.149 

9. Chi phi quàn l' doanh nghip 26 6.6 16.264.951.480 18.146.764.279 
10. Lçi nhuân thuân tü' hoat dong kinh 
dOan.h(30 ..20+(2I . 6)} 30 27.939.072.410 23.142.388.160 

II. Thu nhäp khác 31 6.7 70.636.751 60.171.787 

12. Chi phi khác 32 6.8 220.712.156 6.326.577 

13. Lo'i nhuãn khác (40 31 - 32) 40 (150.075.405) 53.845.210 
14. Tng Içl nhuân k toán tru'o'c thus 
(50=30+40) 

50 27788997005 23.196,233370 

15. Chi phi thug thu nhp doanh nghip hiën 
han h 

51 5.15 5.166.796.535 4.247.775.991 

16. Chi phi thug thu nhp doanh nghiep hoãn 
Iai 

52 

17. Lo'i nhuii sau thuê thu nhâp doanh 
nghiêp (60=50 — 51 - 52) 60 22.622.200.470 18.948.457.379 

18. Lãi co' bàn trên c6 phieu 70 6.9 2.417 2.024 

0 
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W CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 

• 194 Pasteur, Phu'yng 06, Quãn 3, Thành phó Hc Chi Minh, Vit 

O BAO CÁO WU CHUYEN TIEN TE GIU'A NIEN DQ 
(Theophuringphapgiantióp) 
Cho kS'  k toàn 6 tháng kt tht1c ngày 30 tháng 06 näm 2020 

- Ma 
SO 

Tu'0110112020 
den 30/06/2020 

VND 

Tu'0110112019 
dn 30/06/2019 

I. LU'U CHUYEN TIEN TI? HO3T DQNG 
DOANH 
1. Lcyi nhuân tru'ó'c thuê 01 27.788.997.005 23.196.233.370 
2. Diêu chinh cho các khoãn 
- Khu hao tài sn c6 dinh và BESOT 02 12.402.262.466 11.208.605.839 
- Các khoàn dv' phông, (hoàn nhap) 03 487.305.773 316.473.688 
- (Lãi)!L6 chênh léch t' già hOi doài do dänh giá 04 

Ii các khoàn muc tin te cô góc ngoai tê 
- Lâi, I6ti' hoatdOng dâu tu' 05 (432.542.410) (105.478.141) 
- Chi phi Iãi vay 06 1.106.984.347 1.136.370.214 
- Các khon diu chTnh khác 07 
3. L'i nhuân ti.v hoat dong kinh doanh tru'cyc 08 41 .353.007.181 35.752.204.970 thaydolvonlu'ud9ng - 
- (Tang)! Gim các khoán phi thu 09 (4.408.408.732) (4.380.981.672) 
- (Tang), gim hang t6n kho 10 (950.307.872) 2.529.569.126 
- Tang! (gim) càc khon phi trâ (khOng k 11 (8.883.022.261) (1 .643.640.189) 

Iãi vay phi tr, thug TNDN phi nOp) 
- (Tang)! giàm chi phi trà tru'àc 12 1.476.000.000 1.427.400.004 
- Tang, giàm chü'ng khoán kinh doanh 13 
-Tiên Iaivaydatr 14 (1.178.656.589) (1.177.536.402) 
- Thug thu nhap doanh nghiep dã nôp 15 (2.696.604.302) (4.786.833.903) 
- Tiên thu khác tu' hoat dOng kinh doanh 16 16.120.000 85.830.000 
-...Tiênch. k...cho hotd.ongkin.hdoanh 17 _j3.97.1.352.98 (2.835.252.310) . 

Lu'u chuyên tiën thuân tU' hot dng kinh 
doanh 20 20.756.774.443 24.970.759.624 

II. LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DQNG DAU 
TI? 
1. Tin chi d mua sm, xày du'ng tài sn c6 dinh 
vàcáctàisndài han khàc 

21 (4.488.493.765) (17.896.454.310) 

2. Tiên thu ti' thanh I', nhu'o'ng bàn TSC và 
cáctàisn dài han khác 

22 - - 

3. Tiên chi cho vay, mua cac cOng cci np' cüa 
dcn vi khác 

23 (12.000.000.000) (5.100.000.000) 

4. Tin thu h6i cho vay, bàn lai CàC Cong CV 1Q' 
cüa do'n vi kháC 

24 - - 

5. Tin chi du tu' gOp v6n vào do'n vj khác 25 - - 
6. Tiên thu h6i du tu' gOp v6n vào do'n vi khác 26 - - 
7. Tiên thu Iãi cho vay, có tU'c Va lo'i nhuän duvc 

27 
466.104.055 105.478.141 

chia - . ---------.-.— . -, - 
L.u.i'uçhu•ynnth ntii'ho. •tdn.gd&ii th' ___9 6.02•2.389 )....................(2289.0..9761...). 

• III. LU'U CHUYEN TIEN TO' HOAT DONG TAI 
CHINH 

• 1. Tin thu ti' phát hành có phiu, nhn v6n gOp 31 - - 

• 2. Tiên tr Iai von gOp cho câc chü sà' hO'u, mua 32 - - 
• Iai có phiu cia doanh nghiep dã phát hành 

• 
3. Tiên thu tL' di vay 
4. Tiên tr no'gOcvay 

33 
34 

- 
(2.018.546.195) 

6.483.080.727 
(1.109.131.734) 

• 5. Tiên tr no' g6c thuê tài chinh 35 - - 

. 
6. C6 tU'c, Io nhuän a trâ cho chti sã' hO'u -- 
Lu'u chuyên tiên thuân tü' hot döng tài chInh 

36 - — (28:220.000) 
(2.046.766.195) 

(4.320.155.900) 
1.053.793.093 40 
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CONG TY CO PHAN CAP NLI'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Qun 3, Thành phó HÔ ChI Minh, Vit Nam 

BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN T GIU'A NIEN DO 
(Theo phu'o'ng pháp gián tip) 
Cho k' k toán 6 tháng kM thüc ngày 30 thang 06 näm 2020 

Ma 
so 

Ti, 01/01/2020 Ti, 01/01/2019 
dn 30/06/2020 den 30106/2019 

VND VND 

LU'U CHUYEN TIEN THUAN TRONG KY 
(50 = 20 + 30 + 40) 
TIEN VA TU'aNG eU'aNG TIEN DAu K' 
Anh hu'ng cia thay dói t' giá h6i doái quy dói 
ngoai tê  
TiEN VA TU'ONG DU'aNG TIEN CUOI KY 
(70 = 50 + 60 + 61) 

50 2.687.618.538 3.133.576.548 

60 55.113.034.325 39.038.292.874 

61 

70 57.800.652.863 42.171.869.422 

- 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HU'U CU'cyNG WEN THANH PHUC 
Ngu'&i lap biu K toãn tru'&ng Giám dôc 

TP. HO Chi Minh, ngày 10 thang 08 näm 2020 
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• CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THAN H 

• 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Quän 3, Thành phó H ChI Minh, Viêt 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H GIU'A NIEN DO 
Cho k' k toán 6 thang k&t thUc ngày 30 thàng 06 näm 2020  

Bàn thuyét rn/nh nay là môt bô phn khOng the tách r&i dup'c dQC cUng v&i cac baa cáo tài chInh dinh kern 

• 1. DACDIEMHOATDQNG 

1.1. HInh th(&'c s& hü'u von 
S 
O

Cong ty Co phn Cp nu'&c B&n Thành ("Cong ty") là doanh nghiep dUVC cO phn hOa tO' 
doanh nghip Nhà nu'O'c — Chi nhành Cap nu'O'c Ben Thành, do'n vj hach toän phy thuc cOa 

• TOng Cong ty Cap nu'&c Sài Gôn - TNHH MTV thea Quyt dnh sO 6652/QD-UBND ngày 30 

O
thang 12 nàm 2005 cOa Uy ban Nhân dan thành phO HO Chi Minh. Cong ty ho?t dng theo 
Giay chO'ng nhn däng k' doanh nghip so 4103005880 dang k' lan du ngày 08 thang 01 

• nàm 2007, thea Giay chO'ng nhân däng k' cong ty cO phân sO 0304789925 (du'o'c dOi to' sO 
4103005880) dang k' thay dOi lan 3 ngày 08 thang 05 näm 2012 do So' Kê hoach và Oäu tu' 

• thành phO HO ChI Minh Cp. 

• VOn diu lê cOa Cong ty ti thai dim 30/06/2020 và 01/01/2020 là 93.600.000.000 VND tu'cYng 

• du'ng vO'i 9.360.000 cO phiêu vi mênh giá 10.000 VND/cO phiêu. 

• CO phiu cOa Cong ty dtYC chp nhn niêm yM tai So' Giao dch ChO'ng khoãn Ha NOi  v&i ma 

• 
chO'ng khoàn là BTWvà ngày giao dich däu tiên là ngày 14 tháng 11 nàm 2017. 

• Tru so' chInh cOa Cong ty du'c dat tai 194 Pasteur, Phu'&ng 06, Quän 3, Thành phO HO ChI 
Minh, Viët Nam. 

• 1.2. Linh vu'c kinh doanh 

• LTnh vu'c kinh doanh cOa Cong ty là thio'ng mi, djch vu. 

• 1.3. Nganhnghekinhdoanh 

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

- Qun l, phat trin h thOng cp nu'àc, cung O'ng, kinh doanh nu'c sach  cho nhu cu tiêu 
• dUng và sn xut; 

.
- Tu' van xày du'ng các cong trinh cap nu'&c, cOng trInh dan dung  - cOng nghip (trO' thit kê, 

khâo sat, giám sat cong trinh); 

• - Xay dyng cong trmnh cap nu'àc.; 

S
- îàì lap  mt du'ng dOi vO'i các cong trinh chuyên ngành cap nu'&c và các cong trmnh khác; 
- ThiOt kê xay dy'ng cong trinh cp, thoát nu'O'c; 

• - Thiêt k xay du'ng cong trnh h thng k thuat do thi; :7 
- Lpdu'an, quân l'du'án cOng trinh cp, thoatnu'àcvacOng trnh hthng k9thutdOthi; RI 

• - Giám sat thi cong xay dy'ng cong trinh cp - thoát nu'àc; 

• 
- Khasatdiahlnhxaydcrngcongtrinh; 
- Bàn buOn thiêt bi và dung  cy do lu'ô'ng ngành cap nu'O'c; 

• - Bàn buOn vt lieu, thit b 1p dattrong xay dy'ng; 

S Kinh doanh bt dOng san; 
Cho thuê xe cO dOng co 

5 Cho thuê may mOc thit b xay dv'ng. 

• Trang k', hoat dOng chInh cOa COng ty là quàn l', phát trin h thOng cp nu'O'c, cung O'ng, 

• 
kinh doanh nu'O'c sach cho nhu cu tiêu dUng và san xut; Xay dv'ng cong trInh cap nu'&c; Tái 
1p mt du'ang dOi vO'i càc cong trinh chuyen nganh cap nu'&c và các cOng trinh khàc. 

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

5 Chu kS'  san xut, kinh doanh thong thu'ang cOa Cong ty trong vông 12 thang. 

• 1.5. Tuyên bO ye khã näng so sãnh thông tin trên Báo cáo tài chInh giU'a nièn do 

Các sO lieu trinh bay trong Baa cáo tài chFnh cho kS'  k toán 6 tháng kt thOc ngày 30 thang 06 
• nãm 2020 so sành du'cc vO'i sO lieu tu'a'ng U'ng cOa kS'  tru'ó'c. 
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• CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THANH 

• 
194 Pasteur, Phung 06, Quân 3, Thành phó H Chi Minh, Vit 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DQ 
Cho k9 k toán 6 tháng kt thUc ngày 30 tháng 06 näm 2020  

0
Bàn fhuyót rn/nh nay là mOt bO phan không th4 tàch r&/ du'o'c dc cUng v&/ CàC báo cáo tá/ chInh dlnh kern 

* 1.6. Nhân viên 

0 Tai ngày 30 thang 06 nàm 2020, tong sO nhän vien cüa Cong ty là 234 ngLri. (t?i ngày 31 
S thang 12 nàm 2019: 239 ngu'61). 

S 
• 2. NAM TAI CHINH, DN V! TIEN TE StY DUNG TRONG KE TOAN 

• 2.1. Näm tài chInh 

S 
. Nàm tài chInh cüa COng ty du'o'c bat dàu ti' ngày 01 thàng 01 và kêt thüc vào ngày 31 thang 

12 hang nàm. 

2.2. Don vi tiên té sU' dung trong kê toán 
• 

• 
fon vi tin té du'cYC sO' dung trong k toán là DOng Viêt Nam (VND) do viêc thu, chi chO yêu 
du'ac thu'c hiên bng do vi tin tê VND. 

S 
0 3. CHUANMU'CVACHEDQKETOANAPDUNG 
0 - 

3.1. Chuân my'c và chê do kê toán áp dting 

• Báo cáo tài chInh giu'a niên dO du'o'c lap và trinh bay phO hQ'p v&i Ch d k4 toán doanh 
nghiep ban hành theo Thông tu' sO 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 nàm 2014, Thông tu' 

0 sO 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 nàm 2016 cOa BO Tài ChInh hu'O'ng dn phu'o'ng pháp 

• 1p và trmnh bay báo cáo tài chInh và Chun mu'c k toán Vit Nam. 

• Cong ty áp dung các chun mu'c k toän, ch& do k toán doanh nghip Vit Nam ban hành 
. theo Thông tu' so 200/20141TT-BTC, Thông tu' sO 53/20161TT-BTC vá các thông tu' khác 

hu'&ng dn thu'c hiên chun mu'c k toán cCia BO Tài Chmnh trong viêc lap và trinh bay Báo cáo 
• tài chInh giO'a niên dO. 

• 3.2. Tuyên bO v viec tuân thU Chuân mu'c k toán Va Chê d k 

• . 
. Ban Giám dOc dm bào dä tuán thCi yeu càu cOa các chuan mu'c kê toán, Chê do kê toán

co doanh nghiep Viêt Nam du'cyc ban hành theo Thông tu' sO 200/20141TT-BTC, Thông tu' sO 
• 53/20161TT-BTC cOng nhu' các thông tu' hu'O'ng dn thu'c hien  chun mu'c kê toán cOa Bô Tài 

ChInh trong viêc lap Báo cáo tài chInh. IEP 

• .. :cv 

• - - 4. CACCHINHSACHKETOANCHUYEU •- Tl 

• 
4.1 Co' s& lap Báo cáo tài chInh 

• Baa cáo tài chInh duc lap trén c s& k toán dOn tIch (trti các thông tin lien quan dn các 
luOng tiên). 

S 
S 
• 

• 

. 

S 
S 

4.2 Tiên và các khoãn tu'o'ng du'o'ng tiên 

Tin bao gOm tin mat, tin gO'i ngan hang khOng k' hn Va tin dang chuyn. Cäc khoãn 
tu'o'ng du'orng tin là các khoân du tu' ngn han Co thô'i han  thu hOi khOng qua 3 thang k tO' 
ngay dâu tu', CO khà näng chuy4n dOi d dàng thành mOt  lu'Q'ng tin xác djnh Va khOng CO rOi ro 
trong viêc chuyén dOi thành tin tai th&i diem baa cáo. 

•
14 
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• CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THAN H 

• 194 Pasteur, Phiô'ng 06, Quân 3, Thành ph6 H6 Chi Minh, Viêt 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H GIIJ'A NIEN DQ 
• 

Cha k' k toàn 6 tháng kt thUc ngày 30 thang 06 nàm 2020  

Bàn thuy4t rn/nh nay là môt b phn khOng th tách r&i du'Qc QC cOng vO'i các báo cáo tài ch!nh dinh kern 

4.3 Các khoân dâu tu' tài chInh 

Các khoãn dâu tu' nm giU' den ngày dáo han 

Khan du tu' du'c phân lo?i là nm giG' dn ngày dáo hn khi Cong ty Co ' djnh và khà nàng 
giG' den ngày dáo hen. Càc khoân du tu' nm giG' dn ngày dáa h?n  baa g6m: các khan tin 
gü'i ngân hang cO k' hn và các khan cha vay nàm giG' den ngày dáo hn vO'i myc dich thu lãi 
hang kS'  và càc khaàn dâu tu' nàm giG' dn ngay dàa hn khàc. 

Càc khaãn du tu' nm giG' dn ngày dáa hn dIPQ'C ghi nhn ban du thea già gôc baa gôm 
giá mua và cáo chi phi lien quan den giaa dich mua cac khan dâu tu'. Sau khi ghi nhän ban 
dàu, cáo khan du tu' nay du'yc ghi nhän thea gia tn có th thu h61. Thu nhäp läi tCj' cáo khaân 
du tu' nm giG' dn ngày dáa hn sau ngày mua du'c ghi nhn trén Baa cáa kt qu hot 
dOng kinh daanh trên cc so' dci' thu. Lãi du'p'c hu'O'ng tru'&c khi Cong ty nàm giG' du'c ghi giâm 
trG' vàa giá gôc tai thO'i dim mua. 

Khi cô cáo bng chU'ng ch& chn cha thy mt phn hac taàn b khaân du tu' CO th4 khOng 
thu hOi du'c và so ton that du'c xac dnh mt cách dáng tin oy thi tOn that du'ç'c ghi nhân 
vàa chi phi tài chInh trang kS'  Va gim trG' try'c tip giá tn du tu'. 

Khi thanh l' mt khan du tu', phn chênh Iêch giG'a giá tn thanh l' thun và già tn ghi sO 
du'ci'c hach taán vàa thu nhâp haãc chi phi. 

4.4 Các khoân phãi thu 

Các khaàn na' phâi thu du'ci'c phán ánh thea già gOc trG' di dci' phong phài thu khO dôi. 

Viêc phan laai cáo khan phâi thu là phi thu kháoh hang và phái thu khác du'ci'c thu'c hiên thea 
nguyen tác sau: 

- Phi thu cüa khách hang phn ánh cáo khaàn phi thu mang tInh cht thu'a'ng mai  phat 
sinh tG' giao dlch  00 tinh chat mua — bàn giG'a Cong ty và ngu'O mua là da'n vj dc 1p  vO'i 
Cong ty. 

- Phi thu khác phán ánh cáo khaân phâi thu khong CO tinh thu'a'ng mi, khong lien quan 
den giaa dlch  mua — bàn. 

Dy' phang n phi thu khO dôi th4 hiên phn giá trl dy' kin b tOn tht da cáo khan phài thu 
khong du'a'o khách hang thanh taán phàt sinh d6i vO'i sO du' cáo khaàn phi thu ti thô'i dim 
lap Bng can dOi ké taán. Viêo trich lap haàc haàn nhp khaàn dy' phOng n' phài thu khO dOi 
du'ci'c ghi nhän vàa chi phi qun l' daanh nghiêp trén baa oáa k4t qu haat dOng kinh daanh. 

4.5 Hang ton kho 

Hang tOn kha du'a'c ghi nhän thea giá thp ha'n giG'a giá gOc và giá tr thun 00 th thy'c hiOn 
du'ci'c. 

Giá gOc hang tOn kha baa gOm chi phi mua va cáo chi phi lien quan try'c tiép khác phát sinh d 
CO du'c hang tOn kha 0' da dim Va trng thai hin ti. 

Giá tr thun CO th thy'c hien  du'c là giá bàn u'O'c tinh cOa hang tOn kha trang kS'  sn xut, 
kinh daanh binh thu'O'ng trG' chi phi u'àc tinh d haàn thành san phm Va chi phi u'O'c tInh cn 
thiêt cha viec tiêu thy chUng. 

Giá trj hang tOn kha du'a'c tinh thea phu'a'ng pháp blnh quàn gia quyn và du'c hch taán thea 
phu'a'ng pháp ké khai thu'ei'ng xuyen. 

Dii' phang giam giá hang tOn kha du'ci'c ghi nhn khi giá gOo lan ha'n giá tn thun cô th thy'o 
hiên du'o. 
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• CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THANH 

• 194 Pasteur, Phu'ng 06, Qun 3, Thành phó H6 Chi Minh, Vit 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO 
Cho k' k toán 6 tháng kt thUc ngày 30 tháng 06 nàm 2020  

Bàn thuy4t minh nay là môt bô phan khOng th tách rà'i du''c dQC cUng vO'i céc báo cáo tài chInh dInh kern 

• Dii' phong cho hang t6n kho du'o trich lap cho phn giá tr dci' kin bj t6n tht do giâm giá vt 

• 
tu', thành phm, hang hóa t6n kho thuc quyen so' hCi'u cta Cong ty cô th xày ra (giàm giá, 
kern phm cht, 161 tho'i, ...) dci'a trên bng chó'ng ho'p l' v sçi' gim giá tr vào thô'i dim cuOi 

• näm tài chinh. Các khoàn tang hoc giám dci' phong nay du'c ghi nhn vao giá von hang ban 

• 
trên báo cáo kt qua host dng kinh doanh. 

• 4.6 Chi phi trã tru'O'c 

• Chi phi trà tru'&c bao g6m các chi phi tra tru'O'c ngn han hoäc chi phi trâ tru'àc dài han trên 

• bang can d61 k toán va du''c phan bó trong khoâng thô'i gian trâ tru'O'c cüa chi phi tu'ng ü'ng 
vO'i các lo ich kinh té dU'O'C to ra tü' các chi phi nay. 

• Chi phi trà tru'O'c ca Cong ty bao g6m các chi phi sau: 

• Cong cy, dyng cy 

Các cOng cci, dung cv dà du'a vao si' dung  du'c phän bó vào chi phi theo phu'ng pháp 
• du'o'ng thng vài th&i gian phän bó khOng qua 3 

• 4.7 Tài san c6 dinh hU'u hmnh 

S 
Tài san cO dinh hO'u hinh du'o'c th hien  theo nguyen giá trir hao mon lüy kê. 

• Nguyen giá tài san c dnh hO'u hlnh bao góm toàn b cac chi phi ma Cong ty phài bO ra d cô 
du'p'c täi san c6 dnh tinh dn thô'i dim du'a tài san dO vào trng thai sn sang sti' dung.  Các 

• chi phi phat sinh sau ghi nhn ban dâu chi du'Q'c ghi tang nguyen giá tài san cO d]nh  nêu các 

• 
chi phi nay chäc chn lam tang li ich kinh t trong tu'o'ng lal do st' dung  tài san dO. Các chi 
phi phát sinh khong thOa man diu kin trên du'Q'c ghi nhn là chi phi san xut, kinh doanh 

• trong 

Khi ban hay thanh I' tai san, nguyen giá và giá tr hao mOn lOy k cOa tài san du'c xôa só 
• trong báo cáo tài chinh va bt k' các khoàn läi 6 nào phat sinh do vic thanh l dêu dir'c 

toán vào báo cáo kt qua hot dOng  kinh doanh. 

• Khu hao tài san c6 dnh hO'u hInh du'çvc tinh theo phu'o'ng pháp khu hao du'Yng thng theo 
thô'i gian hO'u ich u'àc tinh cOa các tài san nhu' sau: 

• 
S6nam 

Nhà cO'a, vat kin trüc 05 — 25 
• May móc, thiêt b 05 — 06 

S Phu'o'ng tiên van tài, truyn dn 06— 10 
Thiêt bi, dung cv quân I 05 

• 
4.8 Tài san Co dinh vô hInh 

5 Tài san c6 dnh vo hinh du''c th4 hin theo nguyen giá trU' di giá tn hao mon lOy k. 

• Nguyen giá tài san c6 djnh vO hlnh bao gÔm toàn b các chi phi ma Cong ty phài bO ra d& cO 

• du'ç'c tài san cO dnh tinh dn thO'i di4m du'a tài san dO vao trng thai sn sang sü' dung.  Chi 
phi lien quan den tài san cO dnh vO hinh phát sinh sau khi ghi nhn ban däu du'c ghi nhn là 

• chi phi san xut, kinh doanh trong k' trU' khi các chi phi nay gn lin vO mot tài san cO lnh vO 

• 
hlnh cv th và lam tang lQ'i ich kinh tê t1i' các tài san nay. 

• Khi tài san c6 dinh vO hlnh du'o'c ban hay thanh l', nguyen giá và giá trj hao mOn lOy k du'o'c 

• 
xóa so và al, 6 phat sinh do thanh l du'o'c ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong näm. 

S 
• 
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• 194 Pasteur, Phu'ng 06, Quän 3, Thành phó H Chi Minh, Viët 

• THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH GIU'A NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 thang ktthCc ngày 30 tháng 06 nCm 2020  

Bàn thuyét minh nay là mOt  bO phan khOng the tách r&i du'o'c dQC cQng vO'i các báo cáo tài chmnh dInh kern 

Tài sn c dnh vO hinh cia Cong ty bao góm: 

Phn mm may tInh 

Già mua cOa phn mm may tinh ma khong phâi là mt bO phn gn kt vO'i phn cUrng CO lien 
quan thi duvc v6n hOa. Nguyen giã cia phn mm may tinh là toàn b chi phi ma Cong ty dã 
chi ra tInh den thô'i diem du'a phân mém vào sO' dung.  Phän mêm may tinh dir'c khàu hao 
theo phu'o'ng pháp du'ong theng trong vOng 5 nàm. 

4.9 Các khoàn nç' phãi trâ và chi phi phài trâ 

• Các khon nQ' phài trâ va chi phi phi trâ du'cc ghi nhân cho s6 tin phài trà trong tu'o'ng lai 

• quan den hang hOa và dich vu dã nhãn du'c. Chi phi phâi trà du'cvc ghi nhän du'a trên các u'O'c 
tinh hçp l' v s6 tin phài trâ. 

Viêc phàn Ioai các khon phi trà là phài trà ngu'O ban, chi phi phi tr Va phi trà khàc du'o'c 
thu'c hiên theo nguyen tec sau: 

Phâi trà ngu'o'i bàn phn ành các khoàn phi tr mang tinh chet thu'o'ng mai phat sinh tii' 
giao djch mua hang hôa, dch vu,  tài san va ngu'O bàn là do'n v dc 1p v&i Cong ty. 

- Chi phi phai tra phàn ánh cac khoan phai trà cho hang hOa, dlch  vu dä nhän du'cc tü' ngu'ô'i 
bàn hoäc dã cung cap cho ngu'a'i mua nhu'ng chu'a chi trâ do chu'a CO hôa do'n hoc chu'a 
dO hO so', tài lieu ke toán va các khoàn phâi tra cho ngu'O lao dOng ye tiên lu'o'ng nghi 
phép, các khoan chi phi san xuet, kinh doanh phài trich tru'O'c. 

Phâi tra khàc phàn ánh cäc khoán phai tra khOng CO tinh thu'o'ng mi, khOng lien quan dn 
giao dich mua, bàn, cung cep hang hôa dich vu. 

4.10 Tiên Iu'ong 

Tin lu'o'ng phàn bó vào chi phi trong näm du'o'c can CU' VO mU'c lu'o'ng và càc khoan phy cap 
dã du'cc thOa thun trên Hcp d6ng lao dOng. 

4.11 Các khoân trIch theo Iu'o'ng 

Bào hiem xã hOi du'cyc trich trên tin lu'ang theo ho'p dóng lao dOng vào chi phi là 17,5% và trU' 
lu'o'ng can bO cong nhän viên là 8%. 

Bao hiem y te du'cyc trich trên lu'o'ng vào chi phi là 3% và trU' vào lu'o'ng can bô cong nhân viên 
là 1,5%. 

Bao hiem thet nghiêp du'cyc trich trén lu'o'ng vào chi phi là 1% và trCi' vào lu'o'ng can bQ cOng 
nhân viên là 1%. 

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

4.12 V6 nchUs&hU'u 

V6n gop cáa chó s& hCru 

V6n gOp cOa chO sO' hO'u du'o'c ghi nhân theo s6 v6n thu'c t da gOp cOa các có dOng. 

4.13 Phân phói Io'i nhuân 

Lo'i nhuãn sau thu thu nhp doanh nghip du'Q'c phan phói cho các có dOng sau khi dã trich 
lap cac qu9 theo ieu lé cOa Cong ty M cOng nhu' cac quy dinh  cOa phap lut và dã &c Di 
hOi dOng có dong phe duyet. 

17 

• 

S 
• 

S 
S 
. 

S 
S 

• 

S 
• 

• 

• 

• 

S 
• 

S 

S 
S 
• 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
• 

S 
• 

S 
S 
S 
• 

S 



••
••

•e
s
••

••
s

••
••

••
•s

•
is

••
••

•s
••

••
•ô

••
••

••
s

Oi
 

CONG TY CO PHAN CAP NU'cYC BEN THANH 
194 Pasteur, Phtdng 06, Quän 3, Thành phó H6 ChI Minh, Viet  Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH GIU'A NIEN DO 
Cho kS'  k toán 6 thang kt thUc ngay 30 tháng 06 nàm 2020 

Bàn thuyét minh nay là môt bO phan khOng th6 tàch r&i dirQ'c dQC ccing vO'i các báo cáo tâi chInh dmnh kàm 

Phân phói Içi nhun (tiép theo) 

Viëc phân phôi I'i nhuân cho cac có dOng du'cyc can nhc dn cac khoàn muc phi tin të nm 
trong Io nhun sau thuê chu'a phän phói CO th ành hu'&ng den luOng tin Va khà näng chi trà 
có tU'c nhu' Iãi do dánh già li tái san mang di gop von, lãi do dánh giá l?i các khoàn muc  tiên 
t, CC COng C tài chinh Va CC khoàn mçlc phi tin té khác. 

C6 tU'C du'c ghi nhän là nc phài trà khi du'o'c Dai hOi d6ng C6 dOng phe duyt. 

4.14 Läi c bàn trên c6 phiu 

Läi co bàn trên m6i có phiu du'o tinh bng càch chia lo nhuän sau thu4 phàn bó cho C6 
dOng s hQ'u c6 phiêu phó thông cUa Cong ty cho s6 Iu'o'ng bInh quàn gia quyn cUa s6 c6 
phiêu phó thông dang lu'u hành trong kS'. 

4.15 Doanhthu 

Doanh thu bàn hang 

Doanh thu bàn hang du'cc ghi nhän khi dóng th&i thôa man tht Ca nàm (5) diu kiën sau: 

(a) Cong ty da chuyn giao phn lO'n rUi ro và li ich gn lin v&i quyn sá' hO'u san phm 
hoc hang hOa cho ngu'&i mua; 

(b) Cong ty khOng con nm giO' quyn quàn I hang hOa nhu' ngi so' hG'u hang hôa hoc 
quyên kim soát hang hOa; 

(c) Doanh thu du'cvc xàc dinh tu'o'ng d6i ChäC chän; 

(d) COng ty dã thu dU'cYC hoäc sé thu du'cc lci Ich kinh t tU' giao dich bàn hang; Va 

(e) Xác dinh duvc Chi phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cap dich vu 

Doanh thu cUa giao dich cung cap dich vu du'c ghi nhân khi kt qua ua giao dich do dLPçYC 
XC dnh môt cáCh dáng tin cay. Tru'o'ng hcp dich vu du'çYC thu'c hiên trong nhiu kS'  thI doanh 
thu du'cc ghi nhän trong k' du'o'C can CU' vO kt qua phn COng ViC dã hoàn thành vào ngày 
két thUc k' ké toàn. Kêt qua cUa giao dch cung cp dlch  vçi du'cc xac djnh khi thOa man tht câ 
CC diu kiên sau: 
(a) Doanh thu du'c xàc dlnh  tu'cYng d6i chc chàn. 
(b) Co khá nàng thu dU'cYC IQ'i ich kinh t tU' giao djch cung cap djch vu dO. 
(c) Xäc dinh dUVC phn cOng ViêC dã hoàn thành vào ngay ktthUc k' k toán. 
(d) Xác dinh duvc Chi phi phát sinh cho giao dlch  và chi phi d hoàn thänh giao dich  cung cp 

dich vu dO. 

Tiên Iãi 

Tin lài du'cc ghi nhn trên o' so' dn tIch, dUVC XáC dnh trén s6 du' càc tài khoàn tin gU'i va 
Iãi sut thu'c t tU'ng k. 

4.16 Chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gm Iãi tin vay và càc chi phi khàc phát sinh lien quan tru'c ti&p dn khoàn 
vay. Chi phi dl vay du'c ghi nhãn vào chi phi tài chInh trong näm trU' khi chi phi dl vay lien 
quan trçi'c tiêp den viec dàu tu' xay du'ng hoäc san xut tài san do' dang du'cc tinh vao giá tr 
cUa tài san d5 (du'o'c von hOa). Viêc von hoà chi phi di vay sé chäm dU't khi cac hoat dong chU 
yeu can thiêt cho viêc chun bi du'a tai san dO' dang vào sO' dung  hoc bàn dä hoàn thành. 
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• THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN H GIU'A NIEN DQ 
Cho k' k toán 6 thang kt thUc ngày 30 tháng 06 nàm 2020  

Ban thuyt minh nay là mt b phn khOng th tách r&i dJ'Q'c dc cUng vOl các báo cáo tài chInh dinh kern 

• 4.17 Thuêthunhâpdoanhnghiêp 

• Chi phi thu thu nhap doanh nghiep bao gOm thu thu nhap doanh nghip hiên hánh Va thu 

• thu nhap doanh nghiep hoãn lai. 

• Thud thu nhp hiën hành 

• Thu thu nhäp hin hành là khon thu du'cyc tinh du'a trên thu nhap tinh thug. Thu nhap tinh 

• thuê chênh lêch so vOi li nhuân k toán là do diu chinh các khoàn chênh lêch tm thO giG'a 
thuê và kê toán, các chi phi khOng du'o'c trU' cong nhu' diêu chinh các khoân thu nhap khOng 

• phâi chlu  thuê và các khoàn 10 du''c chuyén. 

• Các báo cáo thu cOa Cong ty sé du'c ki4m tra bó co' quan thu. Do sy' áp dyng cOa lut 

• thuê cho ti:i'ng loi nghip vy và vic giâi thIch, hiu cOng nhu' chp thun theo nhiêu cách khác 
nhau nên sO lieu cta báo cáo tài chInh CO th sé khác vO'i sO lieu cOa co' quan thu. 

• 4.18 Báocáotheobôphân 

• Bô phan theo lTnh vu'c kinh doanh là môt bô phn CO th phãn biet  du'c cOa mOt doanh nghip 

• 
tham gia vào qua trinh sn xut hoc cung cp san phm, dch vy rieng lé, mt nhOm các san 
phm hoc các dich vu cO lien quan ma bô phn nay chlu  rOi ro và lo Ich kinh tê khác v&i các 

• bô phn kinh doanh khác. 

• Bô phan theo khu vu'c dia l là môt bô phan CO th phân biët du'O'c cOa mt doanh nghip 

• gia vào qua trinh san xut hoàc cung cp san phm, dch vy trong phm vi mt mOi tru'ng 
kinh té cu th ma bô phn nay cO chiu rüi ro và lo ich kinh t khác vO'i các bô phân kinh doanh 

• trong các môi tru'ô'ng kinh t 

4.19 Cong cu tài chInh 

Ghi nhân ban clau 

• Tài san tài 

• Tai ngày ghi nhän ban du, tài san tài chinh du'oc ghi nhän theo giá gOc cOng các chi phi giao 

• dich cO lien quan try'c tiêp den vic mua sm tài san tài chInh dO. 

• Tài san tài chinh cOa Cong ty bao gOm tin và cac khoan tu'o'ng dt.vo'ng tin, các khoàn phài 

• thu khách hang Va các kho5n phài thu khác. 

• COng n tài chInh 
* 

Ti ngay ghi nhn ban dàu, cOng n' tai chInh du'o'c ghi nhn theo gia gOc trO' di các chi phi 
• giao dch cO lien quan trt,rc tip dn vic phát hanh Cong n tài chInh dO. 

Cong n tài chinh cüa Cong ty bao gOm các khoan phài tra ngu'&i ban và phai tra khác, các Xl 

• khoàn no' và vay. 4f( 

V Dánh giá Iai sau Ian ghi nhn ban clâu 

Hiên tai, chu'a CO quy dinh v dánh giá lai cong cy tái chinh sau ghi nhn ban däu. 

• 
4.20 Các ben lien quan 

• Các ben du'çc coi là lien quan nu môt ben cO kh nàng ki4m soát hoäc CO nh hu'ng dáng 
. k dOi v&i ben kia trong viec ra quyét dinh các chInh sách tài chinh và hoat dOng. Các bàn 

cOng u'o'c xem là bàn lien quan neu cOng chlu  su' k14m soát chung hay chu nh hu'ó'ng dáng 
• kchung. 



CONG TY CO PHAN CAP NLYO'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ô'ng 06, Quàn 3, Thãnh ph6 H ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DO 
Cho kS'  k toán 6 thang kM thüc ngày 30 thang 06 närn 2020 

Bàn thuyót minh nay là môt bô phan khOng the2  tách r&i du''c dQC cUng vOl các báo cáo tài chmnh dinh kern 

Các cã nhân/ Cong ty sau dày dLIQ'C xem là cAc ben lien quan: 

Ca nhânl Cong ty Quan he 

Tong Cong ty Cp nu'&c Sài GOn - TNHH MW 
Cong ty CO phn Co' khI Cong trinh Cp nuO'c

Cong ty me 
Cong ty cLing Tap doàn 

COng ty TNHH MW Nu'O'c ngm Sài Gôn COng ty cing Tp doàn 
Cong ty CO phn Di' van Xay dy'ng Cp nu'&C Cong ty cüng Tap doàn 
HOi dOng Quàn tn, Ban Kim soát, Ban Giám dOc Thành viên chü ch6t 

5. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN 001 KE 
TOAN GIU'A NIEN DO 

5.1 Tiên và cãc khoãn tu'ong du'ong tiên 

30/06/2020 01/01/2020 
VN D VND 

Tin mat 141.937.794 53.414.276 
Tiên gO'i ngàn hang khOng k' han — VND 37.658.715.069 40.059.620.049 
Các khon tu'o'ng du'o'ng tin 20.000.000.000 15.00Q.000.000 

57.800.652.863 55.113.034.325 

5.2 Các khoãn dâu tu' tài chInh 

Các khoàn du tu' tài chInh ca Cong ty bao g6m du tu' nm giO' dn ngày dáo han.  Thong tin 
ye các khoân däu tir tài chinh cia Cong ty nhu' sau: 

Dâu tu' nm giü' dn ngày dáo hn 

30/06/2020 01/01/2020 
Giã goc Giá tr ghi s 6 Giá g 6 c Giá tn ghi so 

VND VND VND VND 
Ngãn han 
Tin gO'i co k' han 13.100.000.000 13.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 

13100.000.000 13.100.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 

Du tu' nm giCi d4n ngày dáo han  tai ngày 30/06/2020 bao gOm: 

Khon tin gO'i k' han  12 tháng, sO tin 1.000.000.000 VND tai  Ngan hang TMCP Du tu' 
va Phàt trin Viêt Nam - Chi nhánh Cho' Ló'n vO'i Iäi suât 6,4%/nàm. 

Khon tin gO'i k' han  12 tháng, sO tin 100.000.000 VND tai  Ngan hang TMCP DOng A — 
Chi nhãnh Quan  3 v&i Iài suàt 6,69%/nàm. 

Khoàn tin gO'i k' han  6 tháng, sO tin 5.000.000.000 VND tai  Ngàn hang TMCP Cong 
thu'o'ng Viet Nam - Chi nhánh 3 vOi al suât 5,8%/nàm. 

Khoàn tin gO'i k' han  6 thang, sO tin 5.000.000.000 VND tai  Ngân hang TMCP Cong 
thu'o'ng Vit Nam - Chi nhánh 3 v&i läi suàt 5,1%/nàm. 

Khoàn tin gO'i k' han  6 tháng, sO tin 2.000.000.000 VND ti Ngân hang TMCP Cong 
thu'o'ng Viêt Nam - Chi nhánh 3 vO'i lãi suát 5,1%/näm. 
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CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Quän 3, Thành phÔ H6 ChI Minh, ViOt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DO 
Cho kS'  k toán 6 thang k&t thUc ngãy 30 thang 06 näm 2020 

Bàn thuye2t minh nay là môt bô phan khOng the2  tách r&i du'cvc CIOC cUng v&i các báo cáo tài chInh dinh kern 

5.3 Phãi thu ngän hn cUa khách hang 
30/06/2020 01/01/2020 

VND VND 
Phãi thu các ben lien quan 
Tong Cong ty Cp nu'O'c Sal Gôn - TNHH MTV 210.680.993 210.680.993 

Phãi thu các khãch hang khác 
Truy thu tin nu'&c theo thanh tra B Tãi Chinh 
näm 2015 
Truy thu tiên nu'Oc bO sung theo Kim toán Nhà 
nu'O'c näm 2016 
Truy thu tiên nu'Oc bO sung theo Thanh tra thu 
2011-2012 
Truy thu tin nu'Oc bO sung theo Kim toán Nhà 
nu'O'c näm 2017 
Các khách hang khãc 

5.4 Trã tru'&c cho ngu'&i ban ngn han 

855.514.440 855.514.440 

292.617.270 371.720.250 

202.507.860 202.507.860 

2.287.383.120 2.287.383.120 

12.243.963.672 7.051.943.892 
16.092.667.355 10.979.750.555 

Trã tru'cyc cho ngu'&i ban - cãc to chU'c khác 
COng ty CO phn Xay dung Minh Trang 
Cong ty CO phn u tu' Phát trién Nu'&c & MOi 
tru'ng fi Vit 
Cong ty TNHH MTV ThL1'ang mi K9 thut & Xãy 
dv'ng An Phu'&c Thlnh 
Cäc ngu'o ban khãc  

30/06/2020 
VND 

665.312.454 
337.381.815 

476.443.761 
1.479.138.030  

01/01/2020 
VND 

398.690.277 
337.381.815 

265.974.069 

738.194.216 
1.740.240.377 

5.5 Phãi thu ngän han, dài han khác 

5.5.1 Phãi thu ngAn hn khác 
30/06/2020 

Giá tn Dv' phông 
VND VND 

01/01/2020 
Giá tn Dy' phông 

VND VND 

Phãi thu cãc t6  chu'c và 
cá nhân khác 
Tam ü'ng nhän viên 
Läi dii' thu tiên gi'i Co k' 
han 
Thu giã tn gia tang chô' 
kê khai 
Cäc khon phi thu khác 

5.5.2 Phãi thu dài han khác 

1.603.513.463 
30.493.151 

50.051.674 

8.065.050 
1.692.123.338 

554.268.676 
64.054.796 

357.711.803 

 

976.035.275 

 

30/06/2020 01/01/2020 
Giã tr Dy' phong Giá tn Dv' phong 

VND VND VND VND 
Phài thu các t6  chü'c 
và cá nhân khác 

.2 
Phai thu bien thu tien 
nu'&c (a) 
K' qu9 k' cuvc dài han 

1.157.969.085 

386.897.346 
1.544.866.431 

(1.157.969.085) 

(1.157.969.085) 

1.157.969.085 (1.157.969.085) 

386.897.346 - 
1.544.866.431 (1.157.969.085)  
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CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phi.i'ng 06, Quän 3, Thành ph6 Ho ChI Minh, Viët Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DQ 
Cho k' k toán 6 tháng k&t thUc ngày 30 tháng 06 riCm 2020 

Bàn thuyét minh nay là mt bO phan khOng th4 tách r&i du'c,c dQC cUng v&i các báo cáo tài chInh d7nh kern 

(a) €ày là s6 tin con phi thu lien quan t&i khoàn bi4n thi tin nu'O'c cüa Ong LO Trung Huy du'ç'c 
phát hiën vào tháng 7 nàm 2013. Ngay 21/04/2016, Toá an nhân dan TP. HO Chi Minh dä ra 
bn an phUc thm s6 168/2016/HS-PT, giG' nguyen kt qua cGa ban an hmnh st,r so' thm, yêu 
cäu Ong Lê Trung Huy phâi bOi thu'ng sO tiên trên cho Cong ty. 

Ngày 31/10/2016, Cong ty dã gG'i do'n yêu cu thi hành an tài Cçic thi hành an Dan sçi' thành 
phO HO Chi Minh, Cçjc thi hành an dã gG'i hO so' ye chInh quyn da phu'o'ng no'i Ong Lé Trung 
Huy Cu' trG d tiêp tyc xG' li'. Tuy nhiên, t&i tha'i di4m 1p Báo cáo tài chInh, Cong ty chu'a nhn 
du'c thong báo cy th v thô'i gian va phu'o'ng thG'c thu h6i sO tin trên. V&i các thong tin hin 
có, Cong ty khOng chàc chàn ye khâ näng và giá tn cO the thu hOi, theo dO COng ty trIch 1p dy' 
phOng phâi thu khO doi theo t' Ie dcv phOng 100% (qua hn n' trén 3 nàm tmnh tG' ngày 
21/04/2016) theo quy dinh cGa Thong tu' 48/2019/TT-BTC ngây 08/08/2019 do BO Tái ChInh 
ban hành. 

5.6 Nç xâu 
30/06/2020 

Giá gOc Giá tn có 
the thu hôi 

VND VND 

Dy' phOng phãi thu ngän hn khó dôi 
Phâithukhách hàng-cáckháchhàngkhãc 

Dy' phóng 

VN D 

Giá gOc 

VND 

01/01/2020 
Giá tr có Dy' phông 

the thu hôi 
VND VND 

Truy thu tiên nu'&c 855.514.440 - 
theo thanh tra Bô Tài 

(855.514.440) 855.514.440 - (855.5 14.440) 

Chinh näm 2015 (a) 
Truy thu tien nu'c bó 
sung theo Kiem toán 

292.617.270 - (292.617.270) 371.720.250 - (371 .720.250) 

Nhà nu'âc näm 2016 
(b)  
Truy thu tin nu'àc bO 
sung theo thanh tra 
thuO2011-2012 (c) 

202.507.860 60.752.358 (141.755.502) 202.507.860 60.752.358 (141.755.502) 

Truy thu tiên nu'àc b 
sung theo Kim toãn 
nhà nu'c nàm 2018 
(d) 

2.287.383.120 1.143.691.560 (1. 143.691 .560) 2.287.383.120 1.601.168.184 (686.214.936) 

Các khách hang khác 1.003.799.787 461.239.672 (542.560.1 .16..014.520 38?8.....(43.62984 
4.641.822.477 1.665.683.590 (2.976.138.887) 4.533.140.190 2.044.307.078 (2.488.833.112) 

Dy' phong phái thu dài hn khO dOi 
Phâi thu khác - cãc khách hang khác 
Phâi thu tien nuâc bj 1.157.969.085 
bi4n thO 

- (1.157.969.085) 1.157.969.085 - (1.157.969.085) 

1.157.969.085 - (1.157.969.085) 1.157.969.085 - (1.157.969.085) 

(a) Oày là khoan truy thu do áp sai dcyn giá nu'&c cia các ngan hang thu'cvng mai  theo kêt luãn 
thanh tra cGa Bô Tài Chmnh nàm 2015. Tai  ngày 30/06/2020, khoan phai thu nay du'o'c trIch lap 
dv phong no' phài thu khO dOi theo t' lO 100% (nQ' qua han trên 3 näm). 

(b) ay là khoân truy thu do áp sai do'n giá nu'c cGa các dOi tu'Q'ng ngoài ngàn hang thu'o'ng mi 
theo kt luän cüa Kiém toán Nhà nu'O'c nãm 2016. Các khoân truy thu nay du'Q'c Cong ty xuàt 
hOa do'n trong nàm 2016. Ti ngày 30/06/2020, khoàn nay du'o'c tnich lap du' phOng no' phâi thu 
khO dOi theo t' lé 100% (no' qua han trén 3 nàm). 

(c) Oäy là khoân truy thu do áp sai do'n gia nu'&c cGa các d6i tu'ng ngoài ngan hang thu'o'ng mi 
theo két luãn cGa Thanh tra Cuc Thu thãnh phO HO ChI Minh nàm 2017. Các khoàn truy thu 
nay du'c Cong ty xut hOa do'n trong nàm 2017. Ti ngày 30/06/2020, khoàn nay du'o'c trIch 
lap dy' phong no' phài thu khO dôi theo t l 70% (n qua hn tv 2 nàm tO'i du'&i 3 nàm). 
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• CONG TY CO PHAN CAP NU'YC BEN THANH 

• 194 Pasteur, Phung 06, Quän 3, Thành phÔ H6 Chi Minh, Vièt Nam 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GICM NIEN DQ 

• 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thüc ngay 30 tháng 06 näm 2020  

Bàn thuyét minh nay là môt bO phn khOng th4 tách rO'i drQ'c dOG cUng vO'i các báo cáo tài chInh dInh kern 

• (d) Khoân truy thu do áp sal do'n giá nu'O'c cüa các dól tt.rng ngoãi Ngan hang thu'o'ng mi theo 

• 
kêt luân ca Kim toán Nhà nu'O'c näm 2018. Cãc khoàn truy thu nay du'O'c Cong ty xut hóa 
doi trong näm 2018. Tai ngày 31/12/2020, khon nay du'o'c trIch lap du'  phang n' phâi thu khó 

• dôi theo t' le 50% (ne' qua hn tü' 1 nàm tO'i du'O'i 2 näm). 

S Tlnh hInh bin dông dii' phông nçv phãi thu khó dôi nhu' 

O
No' phãi thu No' phài thu Cong 

ngän han dài han 

• VND VND VND 
. Tal ngày 01/01/2020 (2.488.833.112) (1.157.969.085) (3.646.802.197) 

Trich lap du' phOng (487.307..)............................................................................................................(7 3  

• Tai ngày 30/06/2020 (2.976.138.885) (1.157.969.085) (4.134.107.970) 

• 5.7 Hang ton kho 

• 30/06/2020 01/01/2020 
Giá g 6 c DLI' phông Giá g1 c Div phông 

• VND VND VND VND 

Nguyen lieu, vt lieu 8.759.113.599 - 7.837.451.790 - 

• Cong Cu, dung cu - -................ 38 ,, 7O,0.PPP.................................................... 

• 
8.759.113.599 8.221.151.790 

O 5.8 Chi phi trà tru'c'c ngän han 

I 

Chi phi mua baa him nhân tho 92.1,8.PP...PPP 3,97.8.PP...P.PP 
• 921 .800.000 2.397.800.000 

5.9 Tlnh hlnh tang giãm tài san c6 d!nh  hü'u hlnh 

Nguyen giá 

Nhà cU'a, 
vat kiên trUc 

VND 

May rnóc 
thiêt bi 

VND 

Phu'o'ng tiên 
van tãi 

VND 

Thièt bi dung 
cu quãn ly 

VND 

T 6 ng 

VN D 

Tai 01/01/2020 3.842.656.054 9.485.512.689 263.691.662.744 9.707.845.689 286.727.677.176 

Tang trong kS' - - 166.600.000 166.600.000 

Xâydu'ngco'bân 
hoàn 

- 7.899.401.459 - 7.899.401.459 

Tai 30/06/2020 3.842.656.054 9.485.512.689 271.591.064.203 9.874.445.689 294.793.678.635 

Giá trl hao mon Iüy k 
Tai 01/01/2020 3.200.536.013 7.579.891.214 127.521.867.248 6.632.169.197 144.934.463.672 

Khu haotrong kS' 98.787.696 443.050.493 11.103.246.320 603.477.961 12.248.562.470 

Tai 3010612020 3.299.323.709 8.022.941.707 138.625.113.568 7.235.647.158 157.183.026.142 

Giã tn con Iai 
Tai 0 1/01/2020 642.120.041 1.905.621.475 136.169.795.496 3.075.676.492 141.793.213.504 

Ti 30/06/2020 543.332.345 1.462.570.982 132.965.950.635 2.638.798.531 137.610.652.493 
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• CONG TYCO PHAN CAP NLYC BEN THANH 

• 194 Pasteur, Phiyng 06, Quän 3, Thành ph6 H ChI Minh, Viêt 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DQ 
• 

Cho k' k toán 6 tháng kt thtic ngày 30 thàng 06 näm 2020  

Bàn thuyót rn/nh nay là mt bO phn khOng th6 tách r&/ du'ç,c dQC cCing v&/ các báo cáo tà/ chInh dInh kern 

Nguyen giá tài sn c dnh hG'u hnh dã khu hao ht nhu'ng vn con sO' dung: 

Tai 01/01/2020 644.214.374 4.493.930.689 55.416.885.628 3.641.827.372 64.196.858.063 

Tai 30/06/2020 644.214.374 5.359.946.689 55.416.885.628 3.829.361.142 65.250.407.833 

S 
• 

5.10 TInh hlnh tang giàm tài san c6 dinh vô hInh 
Phân mêm 

• máytinh 
.	 VND 

Nguyen giá 
O Tai 01/01/2020 3.787.423.520 
. Tang trong k' - 

O
Tai 30/06/2020 3.787.423.520 

Giá trl hao mon Iuy kê 
• Tai 01/01/2020 

• 
Khâu hao trong k' 
Tai 30/06/2020 

Giã tn con Iai 
• Ti 01/01/2020 

• Tai 30/06/2020 

• 5.11 Chi phi xây du'ng co' bàn do' dang 

S 6  du'tai ngày Phát sinh Kót chuyen Ket chuyên chi Hoãn nhp So du'tai ngày 
• Cong tnnh 01/01/2020 trong näm TSCE) huu hlnh phi nguyen vt lieu 30106/2020 

• 
VND VND VND VND VND VND 

*
Mua sm tài san - 59.500.000 (59.500.000) - 
Xây dy'ng c bàn d& dang 

• Cài tao,  nâng cp tuyn 25.180.092.083 1.362.148.595 (3.419.362.175) (158.714.120) (167.299.171) 22.796.865.212 

• 
ông cap nu'&c 
Cài tao,  thay the tuyên 11.957.821.049 3.027.816.707 (4.166.635.686) (88.813.092) 10.730.188.978' 

• ong cap nu'c 

0
Phättrin mang  Iu'o h 7.749.990.341 222.887.821 (313.403.598) (2.027.057) 7.657.447.507 
thông cap nu'c 

• SU'a chU'a Ian tài san 1.120.240.465 125.894.082 1.246.134.547.. 
. cOdinh 

46.008.143.938 4.798.247.205 (7.958.901.459) (158.714.120) (258.139.320) 42.430.636.244  

0 
5.12 Thièt bi, vat tu', phu tung thay the dài han 

* 30/06/2020 01/01/2020 
Giá g6c Dy' phOng Giã g6c DV' phOng 

O VND VND VND VND 

Thit bi, vat tu', phu 3.067.613.157 2.655.267.094 
• tting thay the dài han 

• 
3.067.613.157 2.655.267.094  

S 

I 

• 
24 

S 

• 

• Nhu' trmnh bay tai  thuyt minh s6 5.18, môts6 tài san c6 djnh hG'u hinh dà th chp d dam baa 

• cho càc khoan tin vay ngân hang. Giá tn con lai tai ngày 30 tháng 06 nàm 2020 là 
23.142.382.842 VND (ngay 31 thäng 12 nàm 2019: 24.634.287.342 VND). 

2.926.908.711 
153.699.996 

3.080.608.707 

860.514.809 
706.814.813 



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

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 thang kt thtic ngày 30 tháng 06 nàm 2020 

Bàn thuyét minh nay là môt bO phan khOng the tách r&i du'Q'c dQC ccing v&i các bào cáo tài chInh dInh kern 

5.13 Phãi trã ngu'&i ban ngn han 

30106/2020 01/01/2020 
VND VND 

Phâi trã các ben lien quan 
Tong Cong ty Cp nu'c Sài Gôn - TNHH MTV 27.001.597.469 24.908.926.598 
COng ty CO phan Ca khi Cong trnh Cap nu&c 165. 000 165.000 
COng ty CO phân Tu' van Xay dci'ng Cp nu'O'c 31 .824.301 31.824.301 
Phãi trâ cac nhà cung cap khãc 
Cong ty TNHH Xay dçi'ng LOc  An Khang 130.379.222 1.266.805.183 
Cong ty TNHH Thâo TIn VU 472.203.160 1.248.189.470 
Cong ty TNHH Tiên Tiên Phu'o'ng 261.354.060 
Các nhà cung cp khác 1.920.971.945 4.841.537.896 

29.818.495.157 32.297.448.448 

SO du' phài tr ngu'o'i bàn tal ngày 30 thãng 06 näm 2020 và ngày 01 tháng 01 näm 2020 
khOng qua hn thanh toán. 

5.14 Ngu'&i mua trà tiên tru'&c ngän han 

30106/2020 01/01/2020 
VN D VND 

Trã tru'ó'c cUa các khách hang khác 
Di do'i, tháo do', bOi thu'O'ng dOng hO nu'&c 909.678.289 605.060.548 
Khách hang so' dçing nu'dyc 1.435.971.533 1.687.978.148 
Kim dnh dông ho nu'c 68.680.000 58.600.000 
Các khách hang khác 25.318.834 25.318.834 

2.439.648.656 2.376.957.530 

5.15 Thuê và các khoãn phài thu, phãi np Nhà nu'&c 

01/01/2020 Phát sinh trong ki 30/06/2020 
Phàinp Phãithu S6  phãi np So dä np/ Phãi np Phâi thu 

Chuynkhâutrü' 
VND VND VND VND VND VND 

Thu GTGT 9.815.617.994 (9.815.617.994) 
Thu thu nhp doanh nghip 385.494.124 5.166.796.535 (2.696.604.302) 2.855.686.357 
Thuthunhpcánhân (124.699.884) 1.836.872.816 (2.463.557.680) (751.384.748) c 
Phi bo v môi trithng 3.993.000.702 22.670.841.238 (23.208.338.683) 3.455.503.257 - CHN 
Thu4 mOn bài 3.000.000 (3.000.000) - IE 

4.378.494.826 (124.699.884) 39.493.128.583 (38.187.118.659) 6.311.189.614 (751.384.748) FC V 

Thud giá fri gia tang 

COng ty nOp  thu giá trl gia tang theo phu'ang pháp khu trü'. Thu sut thu giá tr gia tang 
cho hang tiêu thu, dich vu trong nu'&c là 5% và 10%. 
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Thu thu nhâp doanh nghiêp (TNDN") phài nop trong k' du'cyc du' tinh nhu' 

Tü' 01/01/2020 
den 30/06/2020 

VND 

Tong Içi nhun k toán tru'o'c thuê 27.788.997.005 

TU' 01101/2019 
dn 30106/2019 

VND 

23.196.233.370 
Càc khoân c5ieu chinh tang, giâm Ii nhuän k 
toán d xác dinh loi nhuân chiu thu TNDN: 
Các khon diu chinh tang 415.402.496 158.854.094 
Các khoân diëu chinh gim - - 
Thu nhâp ch!u thuê 28.204.399.501 23.355.087.464 
Lô càc nàm tru'àc du'c chuyén - - 
Thu nhâp tInh thuê 28.204.399.501 23.355.087.464 
Trong dO: 
Thu nhp 1ii' hoat dOng u'u dãi 4.740.833.649 4.232.415.026 
Thu nhap tü' hoat dOng khong áp dung thu sut 
u'u 

23.463.565.852 19.122.672.438 

Thuêsut: 
-HoatdOngu'udai 10% 10% 
- Hoat dong khOng u'u däi 20% 20% 

ThuêTNDN do apdung thuê suàt u'u däi 474.083.365 423.241.503 
Thuê TNDN phài nQp theo thu sut phó thông 4.692.713.170 3.824.534.488 
Chi phi thu thu nhp doanh nghiep hiên hành 5.166.796.535  4.247.775.991 

• Thu4 thu nhap doanh 
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• CONG TY CO PHAN CAP N1JYC BEN THANH 

O 194 Pasteur, Phng 06, Quän 3, Thành ph6 H Chi Minh, Viêt Nam 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNHGIUA.NIEN DQ 
• 

Cho kS'  k4 toàn 6 thang kt thtc ngày 30 tháng 06 nãm 2020  

Bàn thuyét minh nay là môt bô phan khOng the tàch r&i du'o'c doc cQng vO'i các báo cáo tài chInh dmnh kern 

• D6i v&i thu nhap thuôc linh vu'c hoat dOng khai thàc trên he th6ng tuyén óng cp 3 cO nguón 

• 
góc hlnh thành tt' tru'O'c khi có phn hOa, COng ty duvc áp dung u'u däi nhu' sau: 

• 
Cong ty du'çc áp dung mO'c thu sut u'u dal là 20% trong 10 nàm (tCi' nàm 2007 dn nàm 
2016); min thuê trong 2 nàm (nàm 2007, nàm 2008) và giàm 50% so thuè phài nOp trong 

• 3 nàm tip thea (tu' nàm 2009 dn nàm 2011) theo quy dlnh  tai Thông tu' 134/2007/TT-BTC 

• 
ngày 23/11/2007 do BO Tài Chinh ban hanh; 

Cong ty du'ac äp dung  mü'c thug sut u'u däi là 10% tU' nàm 2015 d&n näm 2021 và gm 
• 50% s6 thu phài nOp trong 3 nàm (tu' nàm 2015 dn nàm 2017) thea quy dinh ti Thông 

• 
tu' 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 do Bô Tài Chinh ban hành. 

• D& v&i thu nhp thuOc linh vu'c khàc, Cong ty CO nghia vu nOp thu vOi thug sut phó thông là 489 
20% tinh trên thu nhâp chiu thu. 
Phi baa v mOi tru'&ng 

. . . . 
COng ty thu hO phi baa ye môi tn.ro'ng dôi v&i hoat dng bàn nu'O'c sach  vO'i mU'c 10% trên già 

• bàn nu'O'c. 

• Cácloaithukhác 

• Cong ty kê khai và np thea quy dnh. HO 

• 

O 

• 

O 
• 

O 
O 
• 

5.16 Chi phi phái trã ngän han 
30/06/2020 01/01/2020 

VND VND 

Chi phi sü'a chO'a du'ng óng 2.449.688.665 3.627.851.968 
Chi phi di dôi dOng ho nu'&c 133.434.437 600.597.740 
Chi phi tài lap mat du'ng, cat dá thi cOng 700.000.000 2.039.703.339 
Phi bo ye mOi tru'ng 206.020.353 212.023.041 
Chi phi läi vay - 71 .672.242 
Phn mm màytinh 416.650.019 416.650.019 
Các chi phi phâi tr khác - 383.685.457 

3.905.793.474 7.352.183.806 
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CONG TY CO PHAN CAP NL?YC BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'o'ng 06, Quän 3, Thành ph6 H6 ChI Minh, Viet Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIcJ'A NIEN DO 
Cho kS'  ké toán 6 thãng kt thUc ngày 30 thang 06 näm 2020 

Bàn thuyét minh nay là mt bO phan khOng the2  tách r&i du'o'c dcc cüng v&i các báo cáo tài chInh dInh kern 

5.17 Phãi trà ngän han khác 
30/06/2020 01/01/2020 

VN D VND 
Phâi trã ben lien quan 
Tong Cong ty Cp nu'&c Sal Gôn - TNHH MTV - 5.969.640.000 
CO tO'c phài trà 
Phãi trã cac to chu'c Va cá nhân khác 
CO tCi'c phi tr 5.659.469.010 425.329.010 
Kinh phi cOng doàn 116.701.495 110.420.149 
Bo him xã hOl 55.084.100 
Kinh phi hoat dOng £ãng 47.172.374 53.748.094 
Khon trich chi phOc Io 841.629.003 
Nhân k' qu9, k' cu'ac ngn han 100.000.000 100. 000. ooc; 
Cãc khon phái tr khäc 106.241.914 75.328.761 

12.895.937.896 764.826..014 

5.18 Vay và no' thuê tài chinh 

5.18.1 Vay và nç' thuê tài chinh ngn han 
30/06/2020 01/01/2020 

Giá tn So cókhâ Giá tn
SO cókhã 

nang tra nç nang tra nç' 
VND VND VND VND 

Vay ngän hn - phâi trà các t6  chci'c và Ca nhân khác 
Vay dài han dn han trá 4.029.9.1... .P..9.7..........°..29.91.9...q97 .4.:P..3.1....§4.3468 4:9.3•14.  

4.029.019.007 4.029.019.007 4.031.843.468 4.031.843.468 

fay là khoân vay dài han dn han tr tO' Ngan hang NOng nghip và Phát trin NOng thOn Vit Nam — 
Chi nhánh Chc Lan (xem thuyét minh 5.18.2). 

Chi tit sO phát sinh v các khoàn vay va nç thuê tài chinh ngn han trong nàm nhu' sau: 

s6 du' dau ky SO tiên vay phãt Kêt chuyen tu' vay S°  tiên vay dã s6 du' cuiSi ky 
sinh trong ky và nç' dài han trá trong k' 

VND VND VND VND VND 

Vay dài hn 4.031.843.468 2.015.721.734 (2.018.546.195) 4.029.019.007 
den han tr 

4.031.843.468 2.015.721.734 (2.018.546.195) 4.029.019.007 

5.18.2 Vay và nç' thuê tài chInh dài hn 

30/06/2020 
S6cókhã 

Gia tn nang tra nç' 
VND VND 

Vay dài han - phâi trã các 
tO chü'c và cã nhân khác 

01/01/2020 
So có khà Giátni nang trã nç' 

VND VND 

Ngân hang NOng nghiep và 28.018.213.795 28.018.213.795 30.036.759.990 30.036.759.990 
Phát tri4n NOng thOn Viêt 
Nam - Chi nhánh Cha L&n 
TrCr: Vay dài han den han 
trâ 

(4.029.019.007) (4.029.019.007) (4.031.843.468) (4.031.843.468) 

23.989.194.788 23.989.194.788 26.004.916.522 26.004.916.522 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'ng 06, Quân 3, Thành ph6 H Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 thang kt thUc ngày 30 tháng 06 nàm 2020 

Bàn thuyext  minh nay là môt bO phan khOng th4 tách rO'i du'cyc doc cUng v&i các báo cáo tài chInh dInh kern 

fäy là khoàn vay dài han Ngán hang NOng nghiep va Phát trin Nong thôn Viêt Nam - Chi nhánh Cho' 
L&n (Agribank Chi nhánh ChQ' Lan") theo 3 ho'p dOng: 

H'p dóng tin dung  theo to'ng ln dài han  s6 6220-LAV-201700906/HTD ngày 08/08/2017. S6 
tiên vay tOi da: 9.860.000.000 VND. Thô'i han  vay: 9 näm k to' ngày tiêp theo cUa ngày giài 
ngân von vay cOa HQ'p ông tin dung. MuG dich sO' dung  khoàn vay là thanh toán chi phi xày 
dçrng, cài tao, thay the nâng cap mang lu'O'i cp nu'&c, ch6ng tht thoàt nu'&c góm 4 dç an 
thành phán dã du'o'c phê duyt báo cáo kinh tê k9 thut. Läi suât vay: 7,5%/nàm trong 1 nàm 
dàu tién và du'ac diêu chTnh sau dO dlnh  k 6 thang 1 ln. Trâ no' góc: an han 1 näm k to' 
ngày nhn n' dâu tiên, sau khi ht thô'i gian an han,  n' g6c thrQ'c trà dôu hang qu' cOng k' 
v&i n' lãi. Ngay trâ nQ' gôc däu tiên là ngày 20/03/2019 vä trà dêu trong 32 qu'. Tài san dam 
bào là he thông du'ang Ong cap nu'ac và các tài san cô lien quan do Agribank Chi nhánh Cho' 
L&n tài tro' theo ho'p dOng the chp tài san hlnh thành trong tu'o'ng lai s6 6220-LCL-
201700410/HTTL ngày 15/06/2017. Tong giá tn tái san th chp là 12.817.000.000 VND. 

Ho'p dOng tin dung sO 6220-LAV-201701301/HDTD, ngày 14/12/2017. SO tiên vay t6i da là 
14.700.000.000 VND. Thai han  vay là 9 näm k to' ngày tiep theo cOa ngày giài ngan vOn vay. 
Muc dich vay là thanh toán chi phi xáy dçi'ng, cài tao,  thay th nâng cp mang lu'O'i cp nu'&c, 
chông that thoát nu'&c gôm 11 dv'  an thành phan dä duc phe duyet báo cáo kinh t k9 thut. 
Läi suât vay là 7,5%/nàm trong 1 näm dáu tiên và du''c diêu chfnh sau dO dnh k' 6 thang 1 
Ian. Trà nQ' gôc: an han  I näm k to' ngày giài ngan vOn vay du tiên cOa H'p dOng tin dung 
nhu'ng khOng qua 24 tháng k to' ngày k' két hp dông, sau khi hêt thô'i gian an han, n' gôc 
du'c trà dêu hang qu' cOng kS'  v&i n' lãi. Ngày trà n' gOc du tiên là ngày 20/03/2019 và trà 
dêu trong 32 qu'. Tài san dam bao là He thông &ng Ong cp nu'&c và các tài san CO lien 
quan do Agribank Chi nhánh Ch LO'n tài tr theo hç'p dOng the chap tài san hinh thành trong 
tu'o'ng lai sO 6220-LCL-201700918/HTTL. TOng giá tr tài san th chp là 19.631.000.000 VND. 

Hçp dOng tin dung sO 6220-LAV-201801191/HDTD, ngày 25/12/2018. sO tin vay t6i da là 
24.900.000.000 VND.ThÔi han  vay là 9 näm k to' ngày tiêp theo cOa ngày giài ngan vOn vay. 
Muc dich vay là thanh toán chi phi xày dçi'ng, câi tao,  thay the nãng cap mang  lu'ài cp nu'àc, 
chOng that thoát nu'O'c gOm 6 dv'  an thành phân dã du'Q'c phe duyt báo cáo kinh të k9 thut. 
Läi suát vay là 7,5%/näm trong I nàm däu tiên và du'o'c diêu chTnh sau dO dlnh  k' 6 tháng 1 
ln. Trà no' gOc: an han 1 näm kO to' ngày giài ngan vOn vay du tiên cOa Ho'p dOng tin dung 
nhu'ng khong qua 24 thang k to' ngày k' kêt ho'p dOng, sau khi ht thai gian an han,  nQ' goc 
du'c trâ du hang qu' cOng kS'  vài np' lãi. Ngày trâ nQ' gôc dâu tiên là ngay 20/03/2020 và trà 
du trong 32 qu. Tài san dam bào là He thông du'ô'ng ông cap nu'&c Va các tài san cô lien 
quan do Agribank Chi nhành Ch L&n tài trO' theo ho'p dOng the chap tài san hmnh thành trong 
tu'o'ng lai sO 6220-LCL-201800649/HTTL. TOng gia trl tài san the chap là 33.275.000.000 VND. 

Chi tiêt s6 phát sinh ye các khoân vay và nç' thuê tài chInh dài hn nhu' sau: 
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01/01/2020 So tiên vay 
phát sinh 
trong ky 

VND VND  

Kêt chuy6n 
sang ayva 

nçv ngän han 
VN D 

sO tiên vay 30/06/2020 
dä trã trong 

k 
VND VND 

Vay dài han  ngan hang 26.004.916.522 

26.004.916.522 

 

- (2.015.721.734) - 23.989.194.788 

- (2.015.721.734) - 23.989.194.788 

  

5.19 Qu khen thu'&ng, phUc Içvi 
01/01/2020 Tang do trIch tO' Nhân các qu9 Chi qu trong ky 30/06/2020 

Io'i nhuân trong ky 
VN D VND VND VND VND 

Qu khen thu'&ng 3.880.896.989 4.225.000.000 16.120.000 (3.547.452.983) 4.574.564.006 
Qu9 phOc lo 111.252.192 - - (35.100.000) 76.152.192 
Qu9 thu'Ong Ban 
quan li', dieu hành 

- 388.800.000 - (388.800.000) 

3.992.149.181 4.613.800.000 16.120.000 (3.971.352.983) 4.650.716.198 
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• CONG TY CO PHAN CAP NLI'O'C BEN THANH 

• 
194 Pasteur, Phw&ng 06, Quän 3, Thành phó HÔ Chi Minh, Viët 

O THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DQ 
Cho k' ké toán 6 thang kt thUc ngày 30 tháng 06 näm 2020  

Bàn thuyet minh nay là môt bô phn khOng th tách r&i clu'cic dQC cOng vOl các báo cáo tài chInh dInh kern 

$ 5.20 Vn chU so' hu'u ("CSH") 

5.20.1 Bang d6 i chiu bin dng von chU so' hü'u 
S 
S 

V6n gop cUa 
chü so' hU'u 

VND 

Qu dâu tu' phãt 
triên 
VND 

Lo'i nhuân sau thuè 
chu'a phân phôi 

VND 

T 6 ng cong 

VND 

laingayol/01/2019 93.600.000.000 43.463.343.240 30.032.318.943 167.095.662.183 
Lãi trong kS' - 18.948.457.379 18.948.457.379 
Trich Ip qu9 dàu tu' 
pháttrin 

- 8.577.948.245 (8.577.948.245) - 

Trich 1p qu9 khen 
thu'ô'ng phUc IQ'i 

- (3.775.000.000) (3.775.000.000) 

TrIch lap qu thu'&ng 
ban diêu hành 

- (351.750.000) (351.750.000) 

Chia có tti'c - - (9.360.000.000) (9.360.000.000) 
Tat ngay 30/06/2019 93 600 000 000 52 041 291 485 26 916 078 077 172 557 369 562 

Tai ngày 01/07/2019 93.600.000.000 52.041.291.485 26.916.078.077 172.557.369.562 
Lãi trong k' - 13.429.427.067 13.429.427.067 
Tai ngày 31/12/2019 93.600.000.000 52.041.291.485 40.345.505.144 185.986.796.629 

Tai ngày 01/01/2020 93.600.000.000 52.041.291.485 40.345.505.144 185.986.796.629 
Läi trong k - 22.622.200.470 22.622.200.470 
lrIch lap qu9 du tu' 
phát trién 

- 16.532.084.446 (16.532.084.446) - 

Trich Ip qu9 khen 
thu'ó'ng phüc IQ'i 

- - (4.225.000.000) (4.225.000.000) 

Trich lap qu9 thu'ó'ng 
ban diêu hành 

- - (388.800.000) (388.800.000) 

ChiacótU'c - ................................................- ....................(11.232.000.0..)...........(i.1..:..? 2...999 0•9P.).. 
Ti ngày 30/06/2020 93.600.000.000 68.573.375.931 30.589.821.168 192.763.197.099 

5.20.2 Chi tit von gop cUa chü so' hU'u 

Theo Giy chU'ng nhn däng k' doanh nghiep, v6n diu lê cüa Cong ty là 93.600.000.000 
VND. Tai ngày 30 tháng 06 nàm 2020, v6n diu le dä du'Yc có dOng gOp di nhu' sau: 

• 

• 

S6  có phn 
30/06/2020 
Giá trj c6 phn 

VND 
1 

% 
s6 

01/01/2020  
äia tr c6 phn 

VND 
T' 

• Tong Cong ty Cp nu'&c 4.974.700 49.747.000.000 53,15 4.974.700 49.747.000.000 53,15 

• Các cO dOng khác 4.385.300 43.853.000.000 46,85 4.385.300 43.853.000.000 46,85 
• 9.360.000 93.600.000.000 100,00 9.360.000 93.600.000.000 100,00 
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CONG TY CO PHAN CAP NLYO'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phng 06, Quân 3, Thành phó H ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 thang kt thüc ngày 30 thang 06 näm 2020 

Bàn thuyét minh nay là môt bô phän khong the2  tách r&i dU'o'c dQC cUng v&i các báo cáo tài chinh dmnh kern 

5.20.3 Co phiu 

S6 lu'ng có phi&u däng k' phát hành 
SO lu'o'ng có phiêu dã bàn ra cOng chUng 

COphieuph6thOng 
C6 phi4u u'u dai 

SO kng có phiêu dc mua li 
CO phiOu phó thông 
C6phie2utrudai 

SO Iu'o'ng Co phiu dang Iu'u hânh 
CO phiéu ph6 thông 
CO phiêu u'u däi 

30/06/2020 
CO phiu 

9.360.000 
9.360.000 
9.360.000 

9.360.000 
9.360.000 

01/01/2020 
CO phiu 

9.360.000 
9.360.000 
9.360.000 

9.360.000 
9.360.000 

Mênh giá cO phiu dang lu'u hành: 10.000 VND/cO phiu. 

5.20.4 Phân phôi Içi nhuân 

COng ty thu'c hien  phãn ph6i lo'i nhuân sau thu cia nàm 2019 theo Ngh quy4t fai hi CO 
dOng thu'ng niên 2020 tai ngày 28 thang 05 näm 2020 nhu' sau:

SO tin 
VN D 

Inch lap qu9 du tu' phát tnin 16.532.084.446 
lrIch lap qu9 khen thu'ô'ng, phüc 'i 4.613.800.000 
Chia CO t:'c 11.232.000.000 

5.21 Các khoãn muc ngoài bang can dôi kê toán giU'a niên do 

S 
S 
S 
S 
S 
S 

S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
I 
S 

30/06/2020 
VN D 

No' khO dOi dä xir I' 

TU' 01/01/2020 
den 30/06/2020 

VND 

Doanh thu cung cp nu'âc sach 230.555.763.419 
Doanh thu cung cap djch vu 1.297.988.806 
Các khoàn gim trCi' - 
Doanh thu thun 231 .853.752.225 

6.2 Cia vn hang ban 
Ti' 01/01/2020 

dn 30/06/2020 
VN D 

Giá vOn cung cp nu'c&c sach 145.717.650.756 
Giá vOn cung cap dich vu 14.921.662.758 

160.639.313.514  

01/01/2020 
VND 

137.502.490 

TU' 01/01/2019 
den 30/06/2019 

VND 

227.168.629.725 
1.485.958.870 

228.654.588.595 

Ti' 01/01/2019 
dn 30/06/2019 

VND 

139.004.775.395 
17.990.052.692 

156.994.828.087 

6. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRiNH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA 
HOAT DONG KINH DOANH GICJ'A NIEN DO 

6.1 Doanh thu thun ban hang và cung cp djch v11 
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• CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THAN H 

• 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Quân 3, Thành phO HÔ ChI Minh, Viêt 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 tháng ktthUc ngày 30 tháng 06 näm 2020  

Bàn thuyeLt  minh nay là môt bô phan khOng the tàch r&i clu'o'c dQC cUng v&i cac bào cáo tài ch!nh U7nh kOm 

6.3 Doanh thu hoat thng tài chInh 
Ti.i' 01/01/2020 

den 30/0612020 
VND 

Ti 01/01/2019 
dn 30/06/2019 

VND 

Läi tin gü'i ngân hang 432.542.410 105.478.141 
Doanh thu tài chinh - 126.153 

432.542.410 105.604.294 

6.4 Chiphitàichinh 
Tip 01/01/2020 Tip 01/01/2019 

den 30/06/2020 den 30/06/2019 
VND VND 

Chi phi Iäi vay 1.106.984.347 1.136.370.214 
1.106.984.347 1.136.370.214 

6.5 Chi phi ban hang 
Tip 01/01/2020 Ti.v 01101 /2019 

dn 30/06/2020 dn 30/06/2019 
VND VND 

Chi phi nhãn viên ban hang 11.163.973.517 11.159.358.928 
Chi phi vat lieu bao bl 196.522.681 297.744.999 
Chi phi khâu hao tái san c6 dinh 12.054.029.750 10.808.983.584 
Chi phi sO'a chCva óng muc 2.921.446.936 7.067.474.638 
Chiphibánhãngkhac -............................................ 6.. 28P.00.0  

26.335.972.884 29.339.842.149 

6.6 Chi phi quãn ly  doanh nghip 
Ti 01 /01/2020 Ti, 01/01/2019 

den 30/06/2020 den 30/06/2019 
VND VND 

Chi phi nhân viën quàn l' 10.951.940.795 10.800.033.745 
Chi phi vt lieu quàn l' 375.762.157 308.850.464 
Chi phi d6 dung van phong 563.153.636 625.083.818 
Chi phi khu hao tâi san c6 dlnh 348.232.716 399.622.255 
Thu, phi Va lê phi 3.000.000 1.002.193.050 
Chi phi dv' phông 487.305.773 316.473.688 
Chi phi thuê hoat dOng 500.516.734 500.516.734 
Chi phi d6ng phuc - 1.102.107.307 
Chi phi quàn l' doanh nghiep khàc 3.035.039.669 3.091.883.218 

16.264.951.480 18.146.764.279 

6.7 Thu nhâp khác 
Tü'01/01/2020 . Tw01/01/2019 

dn 30/06/2020 dn 30/06/2019 
VND VND 

Thu nhp khác 70.636.751 60.171.787 . 
70.636.751 60.171.787 
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• CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THAN H 

• 194 Pasteur, Phu'ng 06, Quân 3, Thành phó H Chi Minh, Viêt 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DQ 

S 

Cho k' ké toán 6 thang kt thüc ngày 30 thang 06 nàm 2020 

Bàn thuyét minh nay là mt b phn khong th 

6.8 Chi phi khác 

tách r&i du'o'c dcc cQng vO'i các báo cáo tài chInh dmnh kern 

. Ttv 01/01/2020 Tü'01/01/2019 
den 30/06/2020 den 30/06/2019 

• VND VND 

Phatvi pham hành chinh vthu 214.595.140 - 
• Chi phi khác 6.117.016 6.326.577 

• 220.712.156 6.326.577 

O 6.9 Lãi co' bàn trên co phieu 

Viec tinh toän lãi c ban trên Co phiu phän bO cho các cO dông s hcru cO phiu phO thông 
• ca Cong ty dU'cYC thu'c hiën trén co so' các so lieu sau: 

O 
5 
O 
• . 

. 

.
(*) Cong ty chu'a Co dç tinh trIch qu9 khen thu'&ng, phüc lc i trên Icyi nhun sau thuê tai  thô di4m lap 

S 

báo cáo tâi chinh cho k' k toán 6 thang két thUc ngày 30 thang 06 nãm 2020. 

6.10 
O 

7. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR1NH BAY TRONG BAO CÁO LU'U 
CHUYEN TIEN TE GIU'A NIEN oQ 

7.1 Tin thu tü' di vay 
TLI' 01/01/2020 Tü' 01/01/2019 

dn 30/06/2020 den 30/06/2019 
VND VND 

Tin thu tU' di vay theo kh u'&c thông thu'&ng 6:48.3...080.727  
6.483.080.727 

7.2 Tiên trà nç' g6 c vay 
Tu' 01/01/2020 Tu'01/01/2019 

den 30/06/2020 dn 30/06/2019 
VND VND 

Tintrâ no'gOcvaytheo kh u'&c thông thu'ông 2.018.546.195 1.10913.1.734 — 
2.018.546.195 1.109.131.734 
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Tu' 01/01/2020 TU' 01/01/2019 
den 30/06/2020 den 30/06/2019 

Loi nhuän sau thu ca cO dông cia Cong ty 22.622.200.470 18.948.457.379 
Trô': SO tam trIch qu9 khen thu'&ng, phUc Ii 
Lo nhuãn d4 tinh lãi co' ban trên CO phiu 22.622.200.470 18.948.457.379 
SO cO phiu binh quän lu'u hänh trong kS' 9.360.000 9.360.000 
Lãi co' bàn trên c 6  phieu (VND/c6 phieu) (*) 2.417 2.024 

• 

S 
S 
• 

S 
O 

• 

• 

• 

S 
O 
• 

• 

Chi phi san xuãt kinh doanh theo yu tó 
Tu'01/01/2020 Tu'01/01/2019 

dn 30/06/2020 den 30/06/2019 
VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vt lieu 7.839.850.602 14.103.805.352 
Chi phi nhân cOng 29.823.196.234 29.693.759.662 
Chi phi khâu hao tài san cô dinh 12.402.262.466 11.208.605.839 
Chi phi dy' phong 487.305.773 316.473.688 
Chi phi dich vu mua ngoài 2.907.445.611 3.084.678.648 
Chi phI khác 4.062.526.436 35.931.  

57.522.587.122 65.476.659.120 
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• CONG TY CO PHAN CAP NIJO'C BEN THAN H 

• 194 Pasteur, Phu'&ng 06, Quän 3, Thành phó H ChI Minh, Viêt 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN H GIU'A NIEN DQ 
• 

Cho k' k toán 6 tháng kt thUc ngày 30 thàng 06 nàm 2020  

Ban thuyót minh nay là môt bô phan khOng th4 tách r&i dJ'Qc dOC cUng vO'i các báo cào tài chInh dInh kern 

S 8. CONG CV TAI CHiNH 

Cong ty Co càc tài sn tài ch inh nhu' các khoân phai thu khách hang, các khoan phài thu khàc, 
5 càc khoân dàu tu', tiên mt Va tiên gLi'i phát sinh tru'c tiêp tü' hoat dng cUa Cong ty. N phi trâ 

S tài chInh cüa Cong ty chi yêu bao gOm CáC khon n' vay, các khoan phi tra ngu'O bàn, CaC 
khon chi phi phãi trâ va càc khon phai tr khàc. Mc dich chinh cia cac khon nç' phi trà tài 

• chInh nay là nhäm huy dOng càc nguón tài chinh phuc vt,i cho càc hot dng cüa Cong ty. 

S Cong ty chiu rii ro thi tru'o'ng, rii ro tin dung và rOi ro thanh khoân. 

S Nghiep vu quàn l' ri 10 là nghip vi khOng th thiu cho toàn b hoat dng kinh doanh cOa 

• Cong ty. Cong ty chu'a thu'c hiën càc bin pháp phOng ngü'a các rii ro nay do thiu th tru'ng 
mua càc cOng cu tài chinh. 

• Ban Giàm d6c xem xét và thöng nht àp dung  cäc chinh sàch qun l' cho nhG'ng rii ro nOi trên 
nhu' sau: 

O ROI ro thi tru'ông là rii 10 ma giá trj hap l' cOa các 1u6ng tiên trong tu'cYng al cOa các cong Cu 

S tài chInh sé blén dOng theo nhG'ng thay dói cOa già thi tru'o'ng. Rii 10 thj trLrng CO bOn loai rii 
10: ri1 10 lãi sut, 1O 10 tin te, rOi 10 v già hang hOa và 10110 v già khàc, chng han nhu' 101 10 

• v giá c phn. 

• RQirolâisut 

• ROI 10 läi sut là rOi 10 ma giá tn hp l' hoc càc lung tin trong tu'o'ng lal cOa mt Cong Cu tài 

• ChInh sé bin dng theo nhQ'ng thay dói cua lãi sut thj tru'o'ng. ROI 10 thj tru'&ng do thay d61 

O
sut cOa Cong ty chO yu lien quan dn tin, Cáo khoan tin gO'i ngn han,  va CàC khoán vay 
cOa COng ty. 

S 
e

Cong ty quàn l' 101 10 läi suât bang càch phân tEch tinh hinh canh  tranh trên th tru'&ng de CO 
du'c läi suât cO IQ'i cho muc  dich cOa Cong ty và vn nãm trong giO'i han  quan l' 101 ro cOa 

5 mInh. 

• RQi ro ngoi 

• ROI 10 ngoai tê là rOi 10 ma giá trl hp l' cOa CáC luông tin trong tu'o'ng lal c0a CC Cong Cu tài 

O chinh se bi4n dông theo nhcrng thay dói cOa t' gia hói doài. Cong ty chju rOl 10 do su'  thay dói 
cOa tç' già hOi doài liOn quan tru'c tiOp den hoat dng kinh doanh c0a Cong ty. 

• 
ii. ROi ro tin dting 

• ROI ro tin dung  là rOl ro ma môt ben tham gia trong mt Cong Cu tài chInh hoc ho'p dông giao 

e
dch khOng thy'c hin du'Q'C nghia vu c0a minh, dn dOn tón that ye tài chInh. Cong ty Co r01 10 
tin dung  tü' CC hoat dng kinh doanh cOa mlnh (chO yeu là tài khoân phài thu khàch hang), và 

• t' hoat dng tài chInh c0a mlnh, bao góm tin gO'i ngàn hang, nghip vu ngoai hOi và CC Cong 
Cu tài chInh khác. 

• Phâi thu khách hang 

• Cong ty thu'ng xuyOn theo dOi càc khoán phái thu chu'a thu dUVC. D61 v&i các khàch hang 

• 
l&n, Cong ty xem xét sçi' suy gim trong Chat ling tin dung  c0a tt1'ng khách hang tai  ngày 1p 
báo CáO. Cong ty tim càch duy fri sti kim soàt cht chO càc khon phài thu tOn dpng Va b6 tn 

• nhàn su'  kim soát tin dung  d giàm thiu rOl ro tin dung.  TrOn co' s nay va vic các khoân 

O phal thu khách hang cOa COng ty CO liOn quan dOn nhiêu khách hang khác nhau, 101 ro tin dung 
khOng tp trung dáng k váo mt khách hang nht dnh. 

S 
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CONG TY CO PHAN CAP NLYC BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'O'ng 06, Quân 3, Thành phó H Chi Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thUc ngày 30 thàng 06 nàm 2020 

Bàn thuyext  mini-i nay là môt bô phan khOng th tách r&i du'ac dcc cUng vài các báo cáo tài chInh dInh kern 

TingCringanhang 

Cong ty chO yu duy tn s6 du' tin gO'i tai  CáC ngân hang du''c nhiu ngu'&i bitt dn ti Viet 
Nam. Rüi ro tin dcing cia sO du' tin gCi'i ti cac ngãn hang dLC qun l bO'i b phn ngän qu9 
cOa Cong ty theo chinh sách cOa Cong ty. RUi ro tin dung t6i da cOa Cong ty dOi v&i các khoán 
mçic trOn bang can dói k toán ti ngay kt thOc kS'  kê toán là giá th ghi só nhii tnmnh bay trong 
ThuyM minh s6 5.1. COng ty nhân thy mO'c do tap trung rOi ro tin dung dôi vO khoan tién gO'i 
ngàn hang là thâp. 

iii. Rui ro thanh khoãn 

RUi ro thanh khoân là rOi ro ma Cong ty Se gp khô khàn khi thi,rc hin các nghia vçi tài chinh 
do thiêu vOn. RCii ro thanh khoàn cOa Cong ty chCi yu phát sinh tO' vic các tài san tài chinh va 
nQ' phi tra tài chinh cO thô'i di4m dáo hn lch nhau. 

Cong ty giâm thiu rOl ro thanh khoan bng cách duy tn môt lu''ng tin mt và các khoan 
tu'o'ng thio'ng tin và các khoan vay ngän hang 6' mO'c ma Ban Giám d6c cho rng dL'J d4 dap 
U'ng cho các hot dng cOa Cong ty va giam thiu rOi ro do nhQ'ng bin dông  cOa luóng tin. 

Bang du'O'i day tóng ho'p thô'i hn thanh toán cUa các khoân n' phâi tnâ tài chinh cOa Cong ty 
du'a trén cac khoan thanh toãn du' kiên trên hp dOng co' sã' chu'a du''c chiêt khâu: 

Ngay 30 tháng 06 nàm 2020 

Du'&ilnàm 
VND 

TO'1dn5näm 
VND 

Tông cong 
VND 

Phâi trâ ngu'o'i bàn 29.818.495.157 29.818.495.157 
Chi phi phài tra 3.905.793.474 3.905.793.474 
Phai tra khác 12.724.152.301 12.724.152. 301 
Các khoan vay Va no' thuê tài chinh 4.029.019.007 23989.1 94.788 28.018.213.795 

50.477.459.939 23.989.194.788 74.466.654.727 

Ngay 01 tháng 01 näm 2020 
Phâi trà ngu'o bàn 32.297.448.448 32.297.448.448 
Chi phi phâi trà 7.352.183.806 7.352.183.806 
Phâi tra khác 654.405.865 654.405.865 
Cãc khoàn vay va no' thuê tài chinh 4.031.843.468 26.004.916.522 30.036.759.990 

44.335.881.587 26.004.916.522 70.340.798.109 

COng ty cho rng mO'c dO tap trung rOi ro d6i vO'i viec  tra n' là thp. Cong ty cO dO khâ nàng 
tiêp can càc nguOn vOn can thit. 

Ta! san dam bão 

Cong ty dä cm c6 tài san c6 dinh hci'u hInh vào CáC khoan vay (Thuyt minh s6 5.18). 

COng ty khOng nm glO' tài san dam bao cOa mOt  ben khàc ti ngày 30 tháng 06 nãm 2020 và 
ngày 01 tháng 01 nam 2020. 

iv. Giã tr! hçp ly 

(1) So sánh giá tn hQp l' va giá tr/ ghi s6 

Bang sau day th hien  tài san tài chInh va n' phâi tra tài chinh cOa Cong ty: 
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CONG TY CO PHAN CAP NU'O'C BEN THANH 
194 Pasteur, Phu'cng 06, Quân 3, Thành ph6 Ho ChI Minh, Viêt Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DO 
Cho kS'  k toän 6 thäng kt thüc ngày 30 tháng 06 näm 2020 

Bàn thuyét minh nay là môt bO phan khOng the tách r&i duv'c doc cCing vO'i các báo cáo tài chInh dinh kern 

Giá trj ghi so Giátru hçpIy 

30/06/2020 01/01/2020 30/06/2020 01/01/2020 
VND VND VND VND 

Tài san tài chInh 

Các khon du tu' 13.100.000.000 

nãm glU' den ngày 
dáo han 

1.100.000.000 13.100.000.000 1.100.000.000 

Các khon cho vay và phi thu 
Phàithu khách 15.881.986.362 
hang 

10.769.069.562 15.881.986.362 10.769.069.562 

Phài thu các ben 210.680.993 
lien quan 

210.680.993 210.680.993 210.680.993 

Phái thu khác 1.196.527.286 1.222.023.881 1.196.527.286 1.222.023.881 
Các khoàn cam cô, 386.897.346 
kqu9 kcuçic 

386.897.346 386.897.346 386.897.346 

Tài san tãi chInh sn sang d bàn 
Tiên va các khoàn 57.800.652.863 
turing during t14n 

88.576.744.850 

55.113.034.325 

68.801.706.107 

57.800.652.863 

88.576.744.850 

55.113.034.325 

68.801.706.107 

Nç phâi trà tài chInh 
No' phai Ira tài chinh du'cc xác dinh theo giá tn phân bO 
Phài trã ngu'&i ban 2.784.908.387 7.356.532.549 2.784.908.387 7.356.532.549 
Phài trà các ben 27.033.586.770 
lien quan 

24.940.915.899 27.033.586.770 24.940.915.899 

Chi phI phài trá 3.905.793.474 7.352.183.806 3.905.793.474 7.352.183.806 
Phãitrà khác 12.724.152.301 654.405.865 12.724.152.301 654.405.865 
Cáckhoãn vayva 28.018.213.795 
no' thuê tài chinh 

74.466.654.727 

30.036.759.990 

70.340.798.109 

28.018.213.795 

74.466.654.727 

30.036.759.990 

70.340.798.109 

Giá tr hcp I' cOa tài san và no' phài trà tái chInh khOng du'cyc dánh giá và xac dinh môt cách 
chInh thü'c vào ngày 30 tháng 06 näm 2020 vá ngáy 01 tháng 01 näm 2020. Tuy nhiên, Ban 
Giám dOc dánh giá giá tn ho'p l' cia nhO'ng tài san và phai tra tái chinh nay khong cô chênh 
lêch trong yu vài giá tr ghi sO cta chOng tai ngày kt thüc kS'  k toán. 

(2) Go' s& xác cl/nh giá tr/ hcip 1$' 

Các khoàn phãi thu khách hang và các khoàn phél thu khác 

Giá tn ho'p I' cia các khoan phai thu khách hang vá các khoan phai thu khác, khong bao gOm 
các khoan phai thu vá phâi tra theo tin do k hoch ho'p dOng xay dçi'ng, du'ç'c u'&c tInh theo 
giá trl hin ti cia dong tin trong tu'o'ng Iai, du'Q'c chiêt khãu theo Iäi suát thi tru'ng tai  ngày 
báo cáo. Giá tr ho'p I' cüa CC Cong cv nay du'c xác dnh chi nhàm mvc  dIch thuyêt minh 
thông tin. 

v. Phông ngU'a rui ro 

Cong ty khOng áp dcing chinh sách k toán phOng ngcra rOi ro. 

9. CAC THÔNG TIN KHAC 

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

Các ben lien quan v&i Cong ty bao gOm: các thánh viên quán l' chti Chôt, CáC cá nhán cO lien 
quan vâi cac thárih viên quân I' chi chôt và các ben lien quan khác. 
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• CONG TY CO PHAN CAP Nu'c:YC BEN THANH 

• 194 Pasteur, Phu'ng 06, Quân 3, Thành ph6 H Chi Minh, Viêt 

• THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH GIU'A NIEN DO 
Cho kS'  k toán 6 thang kt thUc ngày 30 thang 06 näm 2020  

Bàn thuyext  minh nay là môt bô phan khOng th4 tách r&i dUIC dcc cUng v&i các báo cáo tài chinh dmnh kern 

• 

9.1.1. Giao dich va S 6  du' vol các thành viên quãn I chü chôt và cãc cã nhân có lien quan vol 

các thành viên quãn ly  chU chôt 
S 
• 

Thu nhâpcOa cácthành vien qun I' chü ch6t 

5 Tu' 01/01/2020 Ti' 01/01/2019 
. den 30/06/2020 den 30/06/2019 

VND VND 

Lu'ng, thu'ng và ph cp 1.295113.770 1.316.544.601 

5 9.1.2. Giao dch và s du' v&i các ben lien quan khác 

• Trong kS',  Cong ty cO phat sinh nghiep vçi chi yu vO'i CáC ben lien quan nhu' sau: 

T 2 ng Cong ty Cap nu'o'c Sal Gôn - TNHH MTV 

Tu' 01/01/2020 
den 30/06/2020 

VND 

TLv 01/01/2019 
dn 30/06/2019 

VND 

Mua nu'O'c sach 145.717.650.756 139.004.775.395 
Mua vat tu' 2.407.088.965 1.271.278.000 
ThuetaisnhoatdOng 500.516.734 500.516.734 
Chia có tCrc 5.969.640.000 4.974.700.000 
Chi phi bo ye 46.305.000 36.750.000 
Nhän dich vu khác 10.400.000 

Cong ty C phn C khi Cong trInh Cp nuó'c 
Nhän dich vu 206.587.700 
Mua nguyen vat lieu 84.718.000 253.969.000 

Cong ty TNHH MW Nu'&c ngam Sal Gôn 
Mua nguyen vat Iu 35.960.000 175.360.000 
Nhân dich vu 35.400.000 68.867.000 

Tóng Cong ty Cap nu'&c Sài Gôn - TNHH MW 
Phi thu ngàn han  cOa khách hang 

30/06/2020 
VND 

210.680.993 

01/01/2020 
VND 

210.680.993 
Phâi tr ngu'i bàn 27.001.597.469 24.908.926.598 
Phâi trâ khác — có tt'c 5.969.640.000 - 

Cong ty C6 phn C khI Cong trInh Cp nu&c 
Phài trà ngu'o'i bàn 165.000 165.000 

COng ty C 6  phn Tu' vn Xây dy'ng Cp nu'&c 
Phâi trà ngu'ôi bàn 31.824.301 31 .824.301 
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CONG TY CO PHAN CAP NLJ'O'C BEN THAN H 
194 Pasteur, Phu'ô'ng 06, Quân 3, Thành phó H ChI Minh, Viët Nam 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH GIU'A NIEN DQ 
Cho kS'  k toán 6 tháng kt thCic ngày 30 thang 06 näm 2020 

Bàn thuyót minh nay là môt bô phn khong th4 tách rO'i duv'c dcc cUng vOl các báo cáo tài chInh dmnh kern 

9.2 Bão cáo bô phân 

Baa cáo bO phan du'o'c trinh bay thea linh vu'c kinh doanh và khu vu'c dia l. Báo cáo bO phân 
chinh yêu là theo lTnh vu'c kinh doanh du'a trên co' câu t6 chU'c và qun l' nOi bO và he thông 
Báo cáo tài chInh nOi bO cOa Cong ty. 

ChUng tOi khOng trinh bay Báo cáo bO phn trên báo cáo tài chinh bó'i vi Ban Giám d6c dä 
dánh giá Va kt luän rng Cong ty khOng cO nhiu ho'n mOt b phn (cà lTnh vçi'c kinh doanh và 
khu vçrc dia I') d báo cáo theo quy djnh cüa Chun mrc kê toán. Cong ty hin dang host 
dng chi yeu ó' ITnh vçi'c cung Cp nu'&c sch chim trên 90% tç' trng toàn b hot dng cüa 
Cong ty; toàn bO hot dng cOa Cong ty du din ía ti khu vçi'c da l duy nhät là thành phô HO 
ChI Minh. 

9.3 Các su' kiên phát sinh sau ngày kêt thUc ky kê toán 

KhOng có su' kiën quan trong nào xy ra k ti' ngáy kt thUc k' k toán 6 tháng kt thUc ngày 
30 thang 06 nàm 2020 cho den thOi diem lap Baa cáo nay, cen thit phi có các diu chinh s6 
lieu hoc cOng bó trong Baa cáo tài chinh giu'a nien d. 

NGUYEN PHAN DUNG NGUYEN HU'U CU'YNG NGUYEN THANH PHCJC 
Ngu'cyi lap biêu Kó toán tru'&ng Giám d6 c 

TP. HÔ Chi Minh, ngày 10 tháng 08 nàm 2020 



TONG CONG TY CAP NUOC sAi GON 
TRACH NH1M HcJU HN MTV 
CTCP CAP NTXOC BEN THANH 

S: 2060/BC-KTTC 
V/v giái trinh lcri nhuçin chénh léch 

10% so vó cling k näm trwác 

CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIET NAM 

Dc lIp — Ti.i' do — Hnh phüc 

Tp. HCM, ngày b th6ng 08 nam 2020 

KInh gui: - UY BAN CHNG KHOAN NHA NUOC 

- SO GIAO DJCII CHIJ'NG KHOAN HA NO!. 

Can cir Thông tu 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/20 15 cüa B Tài chInh hu'O'ng 
dn ye vic cong bô thông tin trên thj triRng chirng khoán; 

Cong ty Co phân Cap nithc Ben Thành giãi trinh ye vic lçii nhutn sau thuê Thu 
nhp doanh nghip trên bào cáo tài chInh bàn niên narn 2020 biên dng han 10% so 
vâi cing k' nàrn 2019 nhu sau: 

- Li nhun sau thu cüa BCTC bàn niên nàm 2019 là: 18.948.457.379 dông 
- Lu nhuân sau thuê cüa BCTC bàn niên närn 2020 là: 22.622.200.470 dOng 

STT Chi tiêu Ban nien 2020 Ban men 2019 
Chênhlêchsovói 
. 

cung ky nam truoc 

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

1 Doanh thu thun v ban hang vi 
cung cap cllch vçi 

231.853.752.225 228.654.588.595 3.199.163.630 

2 Cia v6n hang b'in 160.639.313.514 156.994.828.087 3.644.485.427 

3 Lçi nhun gpv ban hAng vA 
cung cap dch vy 

71.214.438.711 71.659.760.508 (445.321.797) 

4 Doanh thu hot dng tài chinh 432.542.410 105.604.294 326938.116 

5 Chi phI tAi chInh 

Trongdo:chiphIlaivay 

1.106.984.347 

1.106.984.347 

1.136.370.214 

1.136.370.214 

(29.385.867) 

(29.385.86) 

6 Chi phi ban hang 26.335.972. 884 29.339.842.149 (3.003.869.265) 

7 Chi phiquAn l? doanh nghip 16.264.951.480 18.146.764.279 (1.881.812.799) 

8 L9i nhumn thuãn ti' hoit ding 

kinh doanh 

27.939.072.410 23.142.388.160 4.796.684.250 

9 Thu nhap khác 70.636.751 60.171.787 0.464.964 

10 ChiphIkhác 220.712.156 6.326.577 214.385.579 

II Loinhuânkhác (150.075.405) 53.845.210 (203.920.615) 

12 T6ng Iç1 nhun k toAn truOc 
thuê 

27.788.997.005 23.196.233.370 4.592.763.635 

13 Chi phi thud thu nhap doanh nghip 

hiên hãnh 

5.166.796.535 4.247.775.991 919.020.544 

14 Lçi nhuãn sau thu thu nhp 
doanh nghip 

22.622.200.470 18.948.457.379 3.673.743.091 

1. 



Lçii nhun sau thud cüa BCTC ban niên nàrn 2020 tang 3.673.743.091 dng so 
vói !qi nhutn sau thuê cña BCTC ban niên nãm 2019. Nguyen nhân chü yeu là: 

(1)  Doanh thu thuAn v ban hang và cung dip djch vii tang 3.199.163.630 
dng, tuong irng tang 10 1,40% so vOi cing kS'  närn 2019 do: 
+ Giá ban ra binh quân ban niên nãrn 2020 tang 1.147 dng/rn. 

(2)  Giá vn hang ban tang 3.644.485.427 dng so vó,i cUng kS'  nãrn 2019 do: 
+ Don giá rnua Si nu'Oc sch tang 907 dng/rn3. 

(3)  TCr các nguyen nhân ti m1ic (1) và (2) nên Lqi nhun gp v ban hang 
va cung cAp djch vii giãrn 445.32 1.797 dng. 

(4)  Doanh thu hot dng tài chInh tang 326.938.116 dong do Cong ty có rnt 
khoàn tin gi1i có kS'  hn 3 tháng, 6 tháng dã duc tAt toán trong kS'. 

(6)  Chi phi ban hang giàrn 3.003.869.265 dng so vOi cüng kS'  nãrn 2019 do 
giárn chi phi sCra ch&a ng rniic. 

(7)  Chi phi quán 1 doanh nghip giãrn 1.881.812.799 dông so vói cüng k' 
nãrn 2019 do Cong ty chua np tin thuê dAt vi chua nhn du'gc thông 
báo cüa Co quan có thArn quyn và chua thanh toán chi phi dng phiic 
cho nhân viên. 

(8)  TCr các nguyen nhân trên, Li nhun t1r hot dng kinh doanh cUa Cong 
ty ban niên näm 2020 tang 4.796.684.250 dng. 

(9)  Thu nhtp khác tang 10.464.964 do thu duc tin ncr khó dôi dã trich lip 
dir phông truOc do. 

(10)  Chi phi khác tang 2 14.385.579 dng do Cong ty phãi np s tin chrn 
np thu theo Quyt djnh s 1361/QD-CT ngày 29/04/2020 cCta Ciic 
Thuê Tp.HCM. 

(11)  Tr dkrn (9) và (10) dn dn Li nhun khác giãrn 203.920.615 dong. 
(12)  Lcri nhun tilt hoat dng san xuAt kinh doanh tang 4.796.684.250 dng, 
(13)  igi nhun khac giãrn 203.920.615 dông nên Tong lqi nhun kê toán trirOc 

(14)  thuê tang 4.592.763.635 dông. 
Tilt do, dn dn Thuê Thu nhp doanh nghip ban niên nam 2020 tang 
9 19.020.544 dng. 

Trên day là nguyen hân lam ânh huóng icri nhun sau thué trên BCTC ban niên 
nãm 2020 cilia Cong 

Trân trQng. 

Noi nhân: 

- Nhbr trén, 

- Luw KTTC, VT 
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