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CONG TY TNHH MTV NTfOC SACH HA NOI BAO CÁO BAN TONG GL&M 
Dja chi: S 44 Dung Yen Phii- Quãn Ba DInh - TP. Ha Nôi Cho näm tài chinh kt thñc ngày 31/12/202 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban Tng Giám dc Cong ty TNHH MTV NuOc sch Ha Ni (sau day goi tat lã "Cong ty") trinh bay Báo 

cáo cüa minh và Báo cáo tài chinh tng hqp dà du?c kim toán cüa Cong ty cho näm tài chinh kt thüc ngày 

31/12/2021. 

Hi ding thành viôn và Ban Tng Giám dc 

Các thành vién cüa Hi dng thành viên và Ban Tng Giám dc diu hành COng ty cho nãm tài chmnh kt 
thüc ngày 31/12/2021 và dn ngày Ip Báo cáo nay gm: 

H3i dng thành viên 

Ong Nguyn Bâo Vinh ChCi tjch 

Ong Tr.n Quc Hing Thánh viên 

Ba Hoàng Thj Thüy Thãnh viên chuyên trách 

Ban fling Giám dñc 

Ong TrAn Quic Hong Tng Giám dc 

Ong Dng Ngoc Hâi Phó Tng Giám dc 

Ong Tnrong Tin Hung Phó Tng Giám dc 

Ong Trn Xuân Cirong Phó Tng Giám dc 

Trách nhim cüa Ban Tng Giám dc 

Ban Tng Giám dc Cong ty có trách xThim 1p báo cáo tài chinh tng hop phãn ánh mt each trung thijc va 

hop 1' tInh hinh tài chInh cUng nhu kt qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh hru chuyn tin t cüa Cong ty 

trong näm, phü hop vói chun mrc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l 

có lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chinh tng hop. Trong vic 1p các báo cáo tài chinh tng 

hop nay, Ban Tng Giám dc throc yêu cu phãi: 

Ltra chn các chinh sách k toán thich hop và áp diing các chlnh sách do mt cách nht quail; 

Dua ra các phán doán và uâc tInh mt cách hop 1' và thn trpng; 

Nêu rO cac nguyen tac k toán thIch hop có dircxc tuân thu hay khOng, có nhung áp d%Jng sai lch trng 

yu cn &rgc cOng b va giãi thlch trong báo cáo tài chInh thng hp hay khOng; 

Lp báo cáo tài chinh tng hop trén c0 SO hoat dng lien tc trir thrOng hpp khOng th cho rang Cong ty 

se tip tic hoat dng kinh doanh; và 

- Thit k và thirc hin h thng kim soát ni b mt cách hthi hiu cho miic dIch 1p và trinh bay báo cáo 

tài ch.Inh tng hop hop  l' nhm han  ch rñi ro va gian 1n. 

Ban Tng Giám dc Cong ty chju trách nhim dam bão r&ng s k toán duc ghi chép mt cách phü hçp d 

phãn ánh mt cách hop  l tInh hInh tai chirth cüa Cong ty i bt k thOl dim nào và dam báo rng báo cáo tài 

chInh tng hop  tuân thu chun mrc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1' 

có lien quan dn vic 1p  và trinh bay báo cáo tài cbirih tng hop. Ban Tng Giám dic cling chju trách nhim 
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Ha Ni, ngày 21 tháng 3 nãm 2022 
Thay mt Ban Tng Giám dc 

Tong Giam doc 

Trân Quc Hñng 
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CONG TY TNHII MTV NIYOC SICH nA NQI BAO CÁO BAN TONG GIAM DOC 
ja chi: S 44 Throng Yen Phçi- Qun Ba DInh - TP. Ha NOi Cho näm tài chInh k& thc ngày 3 1/12/201  

dam bão an toàn cho tài san ciia Cong ty va th?c hin cac bin pháp thich hçxp d ngän chn và phát hin các 

hànhvi gian1nvàsaiphmkhác. 

Ban Tng Giám dc xác nhn rng Cong ty dã tuan thu các yêu cu neu trên trong vic 1p báo cáo tài chinh 

tng hçp. 

Phê duyt Báo cáo tài chInh tng hQ'p 
Chiing tôi, Hi dng thành viên COng ty TNHH MTV 
N.râc sach  Ha Ni phê duyt Báo cáo tài chinh tong 
hpp cho näm tài chInh kêt th(ic ngày 3 1/12/2021 cCa 

Cong ty. 

Ha Ni, ngày 21 tháng 3 nãm 2022 
Thay mt Hôi dng thành viên 

Hi ding thành viên 

I 

Nguyn Bão Vinh 
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CONG TY TNHH KE TOAN, KIM lOAN VIET NAM 
Vietnam Auditing Accounting Co., Ltd 

S:/BCKT/TC  

BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP 
z 

D 

o Kinh gin: Hi dông thành viên và Ban Tong Giám thc 

o Cong ty TNHH MTV Niró'c sch Ha Ni 
0 

Chüng tôi dà kim toán Báo cáo tài chInh tng h9p kern theo cüa Cong ty TNHH MTV Nuóc sach  Ha Ni, 

di.rçic 1p ngày 21/3/2022, tr trang 06 dn trang 41, bao gm: Bang can d6i k toán tang hqp tai  ngày 

— 31/12/2021, Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh tng hçp, Báo cáo lu'u chuyn tin t tang hp cho näm 

'— tài chinh k& thc cüng ngày va Bàn thuy& minh báo cáo tài chmnh tang hp. 

Trách nhiêrn cüa Ban Tang Giám dc 
D 

Ban Tng Giám dc Cong ty chju trách thirn v vic 1p va trinh bay trung thirc và hp 1' báo cáo tài 

chInh tng hop cUa Cong ty theo chun mirc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Narn và các quy 

< djnh pháp 1' có lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chinh tng hp và chju trách nhiim v kim 

Z soát ni bO ma Ban Ting Giám dc xac djnh là cn thit d dam báo cho vic 1p và trinh bay báo cáo tài 

chmnh tng hqp không có sai sot tr9ng yk do gian 1n hoc nhâm 1n. 
w 

Trách nhim cüa Kim toán viên 

Trách nhim cCa chüng tôi là dua ra kin v báo cáo tài chinh tang hqp dija trên k& qua cUa cuc kim 

toán. Ching tôi dã tin hành kim toán theo các chun mirc kim toán Vit Nam. Các chun mi,rc nay yeu 

cAu chüng tOi tuãn thu chu.n mirc va cac quy djth v dao  dirc ngh nghip, 1p k hoach và thi,rc hin cuc 

kim toán d dt duc sr darn bão hçp 1' v vic 1iu báo cáo tài chInh tng h9p cCa Cong ty có con sai sot 

trng yu hay khOng. 

Cong vic kim toán bao gm thirc hin các thO tVc  nhrn thu thp các bang cháiig kirn toán v các s 1iu 

và thuyt minh trén báo cáo tài chlnh tng hçp. Các thu tiic kim toán ducc lra chçn dra trên xét doán cOa 

kim toán vién, bao gm dánh gia rcii ro có sai sot trQng yu trong báo cáo tài chInh tng hqp do gian 1n 

ho.c nhm lan. Khi thirc hin danh giá các rüi ro nay, kim toán viên dà xern xét kirn soát nOi  b cüa Cong 

ty lien quan dn vic 1p và trmnh bay báo cáo tài chmnh tng hçp trung thirc, hpp l' nhm thi& k các thu 

tic kirn toán phü hop vi tInh hInh thi,rc t, tuy nhiên khOng nh&m mi,ic dIch du'a ra ' kin v hiu qua cCa 

kirn soát ni b cOa Cong ty. Cong vic kirn toán cüng bao gm dánh giá tInh thIch hp cOa các chfnh 

sách k toán dtrçvc áp di,ing và tInh hçp 1' cOa các uóc tInh k toán cCa Ban Tang Giám d6c cUng thu dánh 

giá vic trInh bay t6ng th báo cáo tài chInh tng h9p. 

Chiing tôi tin tuóng rng cac bang chi'rng kim toán rnà chüng tôi dà thu thp duoc là dy dC và thich 

lam ci sä cho kin kim toán cia ching tôi. 

Tel :08437367659 
084 3736 8309 

Fax : 084 3736 7622 
Email : vaa@vnn.vn  
Add : 16A NgO 181 Tn.tong Chinh, Thanh Xuân, Ha Ni 
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CONG TY 
TRACH NFIIEM HLIU HAN 

KETOAN, KEM lOAN 

VIET NAM 

Y kin cüa kim toán viên 

Theo kin cüa chng tôi, báo cáo tài chmnh ting hçp dã phãn ánh trung thirc và h9p 1', trên các khia c?nh 

trçng yu tmnh hinh tài chinh cüa Cong ty TNHH MTV NtrOc sach  Ha Ni t?i  ngày 3 1/12/2021, cüng nhu 

kt qua hoat dng kinh dornh và tInh hmnh hru chuyn tin t cho näm tài chInh kt thüc cñng ngày, phi hqp 

vài chun mvc  k toán, ch dt k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 có lien quan dn 

vic1pvàtrInhbàyb. o tài c i tinghçip. 

Giám Mc 

Gicfy CNDK[-fNKTs 0503-2018-150-1 

Thay mt va dai  din cho 

CONG TY TNIIH KE TOAN, 
KIEM TOAN VIT NAM (VNAA) 

Ha NOi,  ngày 21 tháng 3 näm 2022 

TRAN VAN PITUC 
Kiêm toán viên 
Gi4 CNDKHI\TKTs 5153-2020-150-1 
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Bcmvitinh: 

01/01/ 021 

1.791.148.464. 44 

527.973.265.17 
527.973.265. 17 

960.000.000. 00 
960.000.000. moo 

144.234.434.147 
24.149.783. 95 
44.359.036. 46 
80.342.927. 18 
(4.617.313. 12) 

89.694.368. 39 
90.577.805. 92 

(883.436.853) 

69.246.396. 1 
879.950.2' 3 

67.999.448.6 8 
366.997.6' 0 

4.317.696.560.411 

338.873.869.5 8 
338.873.869.5 8 

2.998.978.062.2 1 
2.987.964.246.6 .8 
7.056.762.953.6 1 

(4.068.798.707.0 i3) 
2.495.714.598 
6.165.073. 6.6 

(3.669.359. 0.8) 
8.518.100.95 

16.211.970. 7.1 
(7.693.869, 7.6) 

101.957.058.9'6 
101.957.058.946 

732.620.497.423 
548.9 14.000.000 
128.958.904.60 

99.961.100.00, 
(45.213.507.18) 

145.267.072.36i3 
145.267.072.363 

6.108.845.025.30 

CONG TY TNHH MTV NIIO'C S3CH ilA NQI BAO CÁO TAI CIIINH TONG 
B/c: S6 44 Durng Yen Phi - Q. Ba Bmnh - TP. Ha Ni Cho nAm tài chinh kt thüc ngày 3 1/12/2021 
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BANG CAN 1)01 KE TOAN TONG HP 
Ti ngày 31 tháng 12 nAm 2021 

- Ma so Thuyet CHI TIEU 31/12/2021 
minh 

A. TAJ SAN NGAN H4N 100 1.617.100.622.989 

I. Tin và các khoãn tuo11g throng tin 110 311.950.774.624 
1. Tin 111 V.1 311.950.774.624 
2. Các khoân tirong throng ti&n 112 

II. Dan ttr tài chInh ngn hn 120 V.2 970.000.000.000 
1. Du ttr nm gill dn ngày dáo han 123 970.000.000.000 

LII. Các khoAn phAi thu ngn hn 130 164.356.350.656 
1. Phãi thu ngn hin cüa khách hang 131 V.3 68.894.165.282 
2. Trã tnràc cho ngu&i ban ngân hn 132 V.4 26.051.118.774 
3. Phãi thu ng.n hn khác 136 V.5 74.719.036.763 
4. Dir phông phãi thu ng.n hn khó dói (*) 137 V.6 (5.307.970.163) 

1V. Hang tn kho 140 V.7 87.675.524.837 
1. Hang tn kho 141 87.955.777.729 
2. D phông giãm giá hang tn kho (*) 149 (280.252.892) 

V. Tài sAn ngn hn khAc 150 83.117.972.872 
1. Chi phi trA tnrâc ng.n h?n 151 V.12 13.502.671.369 
2. Thu GTGT thrcc khu trir 152 62.701.191.415 
3. Thud và các khoàn khAc phAi thu Nhà niràc 153 V.15 6.914.110.088 

B. TAI SAN DAI HiN 200 4.135.993.467.843 

I. CAc khoAn phAi thu dài hn 210 328.301.022.370 
1. PhAi thu dài han khác 216 V.5 328.301.022.370 

H. Tài sAn cô djnh 220 2.849.206.383.226 
1. Tài sAn c dinh hUu hInh 221 V.8 2.839.512.535.343 
- Nguyen giá 222 7.205.926.375.597 
- Giá trj hao mon liy  ke  (V 223 (4.366.413.840.254) 
2. TAi san c dinh thuê tài chInh 224 V.9 2.743.838.427 
- Nguyen giá 225 4.996.678.182 
- Giá trf hao mOn lIy kE (V 226 (2 .252.839. 755) 
3. Tài san c dinh vô hmnh 227 V.10 6.950.009.456 
- Nguyen giá 228 15.986.814.481 
- Giá tr/ hao mOn 112y  /d (*) 229 (9.036.805.025) 

III. Bt dng sAn du tu 230 

IV. Tài sAn d& dang dAi hn 240 V.11 50.322.393.336 
1. ChipMxaydirngcbAndâdang 242 50.322.393.336 

V. Dan tu tAi chInh dAi hn 250 V.2 692.417.190.639 
1. Duti.rvào côngtycon 251 548.914.000.000 
2. Bu tir vào cong ty lien doanh, lien k& 252 128.958.904.609 
3. Du tir gop vn vào dcm vj khAc 253 99.96 1.100.000 

4. Dir phàng du ti tAi chInh dài h?n (*) 254 (85.416.813.970) 

VI. TAi sAn dài han khAc 260 215. 74 6.478 .272 
1. Chi phi trã tnràc dài han 261 V.12 2 15.746.478.272 

TONG CONG TAI SAN 270 5.753.094.090.832 

'Các thuyé't minh tic trang 11 dèn trang 41 là b5ph.2n hçrp thành cüa Báo cáo tài chIn/i tng hçrp nOy) 
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CONG TY TNHIH MTV NIYOC SCH HA NQI BAO CÁO TAT CHINH TONG HQP 
Die: S 44 Dir?mg Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho nm tài chmnh kt thtc ngày 3 1/12/2021 

BANG CAN oOi KE TOAN TONG H(P 
Ti ngãy 31 tháng 12 nàm 2021 

(Tip theo) 
DcnivitInh: 

31/12/2021 01/01/2021 

A. N PHAI TRA 300 2.185.517.729.212 

I. Nq ngn hn 310 552.999.743.015 
l.Phaãnguibanngânhn 311 V.13 99.869.255.478 
2.Ngiriimuafràntnràcng&ihn 312 V.14 7.916.503.719 
3. Thu và các khoãn phãi np Nhà rnràc 313 V.15 75.225.604.889 
4. Phãi trã nguri lao dQng 314 40.779.727.692 
5.ChiphIphàiirãng&ihn 315 V.16 11.345.059.457 
6. 318 V.17 36.545.454 
7.Phããng.nhnkhác 319 V.18 60.138.508.210 
8. Vayvà n thuê tài chInh ngn han 320 V.19 181.481.052.748 
9. Dr phàng phãi trã ngn han 321 
10. Qu khen thiOng phUc lçi 322 76.207.485.368 77.091.706.0 6 

II. Nq dài hn 330 1.632.517.986.197 
1. Phãitrãdàihnkhãc 337 V.18 154.034.483.300 
2. Vay và nçv thuê tài chinh dài han 338 V.19 1.394.803.502.897 
3. Quphat trin khoa hQc và cong ngh 343 V.20 83.680.000.000 

B. VON CHU SO HtJU 400 3.567.576.361.620 

I. V6n chü sO.  hilit 410 V.21 3.567.576.361.620 
1. V6n gop cüa chO sâhfh 411 3.412.000.000.000 
2. V6n khác cOa chü sâ hüu 414 42.267.443.889 
3. Chênh lch t5 giá h61 doái 417 
4. QudAutirpháttrin 418 
5. Qu5' h trçY sap xp doanh nghip 419 
6. Lori nhun sau thu chi.ra phân ph6i 421 
- LNST chwa phán pIii lüy ki den cuôi kj) trwác 421a 

- LNSTchzzaphánphi1cj)này 421b 

7. Ngun v6n dau tu xây dung cor bàn 422 

II. Ngun kinh phi và dc qu khác 430 

TONG CONG NGUON VON 440 

Ghi chü: Các chi tiêu có s6 1iu am duqc ghi trong ngoc dcm () 

Ha Ni, ngày 21 tháng 3 näm 2022 

NguOi 1p biu Kê toán truOiig 0" 062 

c TRACH NHIM HUU HAN 

CONG TV 1-

MOT THANHVIEN 

HANQI 

Ta Mai Phuong DJhu'ong Nam 

'Các thuyé't minh tic trang 11 dén trang 41 là bç5pht2n hç.rp thành cza Báo cáo tài chInh tang hçip nay) 
7 

CHI TIEU 
Ma S6 Thuyt 

minh 

2.477.173.737. 

575.535.768. 
110.591.867. 

3.107.340. 
108.5 12.440. 
32.229.985. 
14. 121.880. 

36.545. 
40.869.377. 

188.974.624. 

77 
05 
76 
24 
74 
65 
56 
18 
83 

62 

39.220.021.715 295.538.722.4 

74.088.896.016 

27.970.461.928 

46.118.434.088 

176.716.648.7 2 

44.071.985.64 

132.644.663.1 8 
31.205.73 

5.753.094.090.832 6.108.845.025.315 

t ' d uc Hung 

jam d6c 

1.901.637.968.1:5 
405.293.892.010 

1.413.664.076.1 5 
82.680.000.010  )23 

3.63 1.671.288.2 3  iör, 
3.631.671.288.2 3 HNKI 
3.117.117.267.3:1 JAN, 

42.267.443.8:9  ET 
-- 
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CONG TY TNHH MTV NUOC SCH HA NQI 
D/c: S 44 Dithng Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha NOi 

BAO CÁO KET QUA HOST BONG KLNH DOANH TONG HP 
Näm 2021 

Ma Thuyet 
s minh 

1. Doanh thu ban hang và cung cp dch vti 01 VJ.1 1.567.699.643.501 

2. Các khoãn giàm trr 02 

3. Doanh thu thu.n ban hang và cung cp djch viii 10 1.567.699.643.501 

4. Giá v6n hang ban 11 VI.2 743.081.486.931 

5. Lçii nhun gp v ban hang 20 824.618.156.570 

và cung cp djch vi 

6. Doanh thu hot dng tài chInh 21 \TJ3 

7.ChiphitàichInh 22 VI.4 

- Trongdó: ChiphIlâivay 23 

8. Chiphibánhàng 25 VI.7 

9. Chi phI quân 1 doanh nghip 26 VL7 

10. Lqi nhun thuãn tü hot dng kinh doanh 30 

11. Thu nhp khác 31 VI.5 

12. Chi phi khác 32 VL6 

13. Lçi nhun khác 40 

14. Tling lç)i nhun k toán tru'ô'c thus 50 

15. Chi phI thu TNDN hiên hành 51 VI.9 

16. Chi phi thu TNDN hoãn 1i 52 

17. Lqi nhun sau thue TNDN L 60 

Nguöi 1p  biêu K toán truöng 

Ha Ni, ngày 21 tháng 3 nm 2022 

Tng Giám d6c 

T Mai Phu'oiig 

• (Các thuyet minh tIe trang 11 den trang 41 là b5phan hcip thành cña Báo cáo tài chInh tang hcrp nay) 
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CII! TIEU 

77.309.446.345 

120.001.914.000 

78.892.028.951 

546.271.893.975 

67.321.678.172 

168.332.116.768 

4.353.180.937 

9.386.786.037 

(5.033.605.100) 

163.298.511.668 

33.583.288.393 

129.715.223.275 

BAO CÁO TAT CHINH TONG HçP 
Cho nm tài chlnh k& thüc ngày 31/12/2021 

DcinvitInh: VND 

Näm 2021 Nm 2020 

1.644.285.948.005 

65.248.821 

1.644.220.699.184 

748.728.444.739 

895.492.254.445 

75. 125. 108.787 

13 1.617.903.433 

96.308.482.698 

560.372.804.689 

75.174.492.268 

203.452.162.842 

0007 

G T 
M H1 

KIEM 

NAI 
- 
'1 

12.715 .857. 109 

2.958.647.820 

9.757.209.289 

213.209.372.131 

38.720.551.280 

174.488.820.85 



BonvitInh: 

Näm20 0 

213.209.372.13 

446.355.038.00 

389.972.906.28 

27.187.487.49 

8.364.010.8 1 

(84.977.849.283) 

96.308.482.698 

9.500.000.000 

659.564.410.13 

(21.628.754.619 

7.235.635.355 

(49 .935 .066. 877 

68.729. 120.63 1 

(96.712.937.384 

(21.647.555. 173 

94.615.000 

(66.5 13.533.206 

4 79.185.933.864 

( 
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CONG TY TNHH MTV NIfOC SCH HA NQI 
Dic: s6 44 Dithng Yen Phi - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni 

BAO CÁO LTYU CHUYEN 
Theo phirong 

Chi tiêu 

TONG HVP 

Nãm 2021 

TIEN T 
pháp gián tip 

Nàm 2021 
Thuyt 

Ma S6 
ininh 

I. Liru chuyn tin tü hot dung kinh doanh 

1. LØ nhu2n frirOc 1/tuE 01 163.298.511.668 

2. Diu chinh cho các khoãn 440.311.513.981 

+ Khuhaotàisãnc6dinh 02 391.817.876.423 

+ Cáckhoándirphàng 03 40.290.779.674 

+ LãiJ1 chônh 1ch t' giá h6i doái do dánh giá 
lai các khoãn miic Co ngun g6c ngoi t 

04 (17.076.251.536) 

+ Lãi/1 tCr hot dng du tir, hoat dng khác 05 (54.612.9 19.53 1) 

+ Chi phi lãi vay 06 78.892.028.951 

+ Các diu chinh khác 07 1.000.000.000 

3. Lri nhu2n/(lô) tir hort dng kinh doanh 
truác thay dái v6n liru ttng 

603.610.025.649 

- (Täng)/giâm các khoàn phài thu 09 19.458.033.981 

- (Täng)/giãin hang thn kho 10 2.622.027.763 

- Täng/(giãm) các khoân phài trá 

(khong k lãi vay phãi trã, thud 1'NDN phãi np) 

11 (217.790.484.303) 

- (Tang)/giãm chi phi ti-a triràc 12 (83. 102. 127.055) 

-TMnlaivaydatrã 13 (79.228.883.543) 

- Tang, giãm chfrng khoán kinh doanh 14 

- Thu thu thp doanh nghip da np 15 (60.633.358.785) 

- Tin thu khác tr hot dng kinh doanh 16 102.035.000 

- Tin chi khác tir hoat dng kinh doanh 17 (56.226.803.335) 

Lwu chuyln tiên thun tir hoqt dng kinh doanh 20 128.810.465.372 

H. Liru chuyn tin tfr hoat  dng du ür 
1. Tin chi d mua sam, xây dpng TSCD và các 

tài san dài han khác 
21 

(238.977.687.556) 

2. Tin thu tir thanh 1, nhucmg ban TSCD và các 22 
tài san dài hn khác 

64 1.543.455 

3. Tin chi cho vay, mua các cong ci nq ciia (1cm 23 
vjkhác 

(290.000.000.000) 

4. Tin thu hi cho vay, ban 'a  các cong ci nq 24 
cUa (1cm VI khác 

280.000.000.000 

5. Tin chi du tii gop v6n vào don vj khác 25 

6. Tin thu hi du tir gop v6n vào (1cm vi khác 26 

7. liEn thu lãi cho vay, C6 tic và 1çi nhun duçic 
chia 

27 
52.053.301.468 

Liru chuyln tin thun ifr hogt €t3ng du 1w 30 (196.282.842.633) 

Ill. Luu chuyên tiEn tr hoat  dng tài chInh 
liEn thu tfr phát hành c6 phiEu, nhn von gop 

1. 
cüa chU sâ hthi 

31 

2. TiEn chi trã v6n gop cho các chü sâ hitu, 

mua 1a C6 phiEu cüa doanh nghip dã phát hành 

32 

3. TiEn vay ngn han,  dãi  han  nhn duqc 33 344.687.970.382 

4. TiEn chi ti-a nq g6c vay 34 (353.479.217.374) 

'Các thuyé't minh tfr trang 11 dEn trang 41 là bt5  ph2n hp thành cia Báo cáo tài chInh t&ig hqp nay) 
9 

(162.325.434.018) 

9.969.796.526 

(648.000.000.000) 

165.000.000.000 

59.538.718. 104 

(5 75.816.919.388) 

144.623.329.970 

(283.452.104.565) 

BAO CÁO TAI CHfNH TONG HP 
Cho näm tài chinh kt thác ngày 3 1/12/2021 
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CONG TY TNHH MTV NUOC SCH HA NO! 
Dic: s6 44 Dithng Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni 

BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T TONG HQP 
Theo phtroiig pháp giãn tiêp 

Näm 2021 
(Tip theo) 

Chi tiêu - Thuyêt 
Maso 

mrnh 

5. Tin chi trã nq thuê tài chInh 35 (1.346.833.868) 

6. C tc, lqi nhun dã trã cho chü s hitu 36 (138.412.032.872) 

Lwu chuyin tin thuin tfr hoit €t5ng tài chIn/i 40 (148.550.113.732) 

Luii chuyn tin thun trong k' 50 (216.022.490.993) 

Tin và ttrong duoiig tin du kj' 60 527.973.265.617 
Anh hiiing cUa thay di t) giá hi doái quy di 61 
ngoi t 
Tin và tuong dirong tin cui k' 70 V.1 

.o0\ 25 

CÔMGTV • 

• TRACH NHEM HIJU H!H jc 

MTT,
HANHVIEN 

HANOI 

DôPhuong Nam -  01N 

'Các thuyet minh ti't trang 11 den trang 41 là b5 phcn hcrp thành cza Báo cáo tài chInh tang hcrp nay) 
10 

Näm 2021 

Ngirôi 1p biu Kê toán triröng 

Ta Mai Phirong 

Bmi vi tInh: VND 

Näm 2020 

(1.257.374.983) 

(32.680.145.069) 

(172.766.294.647) 

(269.397.280.171) 

797.370.545.788 

BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP 
Cho näm tài chinh két thuic ngày 3 1/12/2021 

311.950.774.624 527.973.265.617 

Ha Ni, ngày 21 tháng 3 näm 2022 
Giámdc 

oc Hinig 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CONG TY TNHH MTV NIYOC SACH HA NQI THUYET MllH BAO CÁO TAT CHINH TONG H(1P 
D/c: S6 44 £hthng Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha NOi Cho nàm tài chinh kt thiic ngày 31/12/202  

THUYET MIIH BAO CÁO TAI CHINH TONG HQP 

Nám 2021 

I. DC DIEM flOAT DQNG DOANH NGHIP 

1. Hinhthfrcs&hfruvn 

Cong ty TN}IH MOt  thành viên Nuâc sach  Ha Ni là doanh nghip Nba nuâc &rc chuyn d6i tir Cong ty 
Kinh doanh nithc sach Ha  NOi  theo Quyt djnh s 367/QD-UBND ngày 10/06/2008 cüa thành ph6 Ha N 
v viêc chuyn di Cong ty TNHH Mt thành vién n'irc sach  Ha Ni sang hoat dng theo hmnh thirc Cong ty 
mc - Cong ty con trén Co sâ t chirc lai Cong ty Kinh doanh ntrc sach  Ha Ni vói 2 nba may nuóc Gia Lam 
và Bc ThAng Long thuOc  Cong ty Kinh doanh nuc sach  s6 2. 

Cong ty dang hoat dng theo giy chfrng nh dàng k kinh doanh s 0100106225 cp ln du ngày 

10/06/2008, thay di ln thir 5 ngày 29/01/202 1 do S& K hoach và Du t.r Thành ph Ha Ni cp. 

2. Linh viyc Idnh doanh, dja chi kinh doanh 

Cong ty hoat dng chU yu trong lTnh virc san xuAt và ldnh doanh nuóc sach. 

Tri sâ Cong ty tai:  S 44 Throng Yen Ph%i - Ph'irO'ng True Bach  - Qun Ba DInh - TP. Ha Ni. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Khai thác, xu l' và cung cp nirót; 

San xut, kinh doanh, xut nhp khu 4t tir, thi& bj, phu tmg, cOng ngh thuc ngành mrâc; 

Phá dO; chun bj mt bng; 

Lp dt h thng cAp nuóc, thoát rnróc, là suô'i và diu hoà không khi; 

Ban buOn 4t 1iu, thi& bj 1p dt khác trong xay dimg; 

Ban lê thit bj 1p dt khác trong xây dimg trong các cüa hang chuyOn doanh; 

- Hoat dng kin tthc và tu vn k th4t có lien quan. 

4. Chu k5 san xuAt, kinh doanh thông thtrrng 

Chu kS'  san xuAt, kinh doanh thông thi.rOng cña COng ty thrqc thirc hin trong thôi gian không qua 12 tháng. 

5. CAu true doanh nghip 

Tai ngày 31/12/2021, Cong ty chi có 01 cOng ty con là COng ty C phAn Ntthc sach  s6 2 Ha Nii. MOt  s. 

thông tin chi tit v cong ty con nhi.i sau: 

Ten cong ty 
Bla chi trii sO Hoit dng kinh 

chinh doanh chinh 

T 1 
von 
gop 

Cong ty CP Km01 ThrOng San xuAt và kinh 96,6% 96,6% 96,6% 
Nixóc sach so 2 Nguyen V Linh, doanh nuàc sch 
Ha Ni Q. Long Biên, TP 

Ha Ni 

(Các thuyê't minh nay là m5t b5 phçn hcxp thành và cdn du-cic a'Qc &ng thai vái báo cáo tài chInh tthig hcxp kern theo) 

T i 
quyên T I 
biêu loi Ich 
quyêt 

V 
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CONG TV TNHH MTV NUOC SICH HA NQI 
D/c: S 44 Dithng Yen Ph - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni 

Dan/i sách cac cong ty lien kit, cac khoán diu hr khác 4ii ngày 31/12/2 021: 

T5 1 

gop 

THUYET MIIWH BAO CÁO TAI CHfNH TONG HW 
Cho nãm tài chinh k& thüc ngày 31/12/202:  

Dia chi try s& von 
chInh thuc 

Hoat dng kinh 
doanh chinh 

Sãnxutvàkinh 23,7% 23,7% 23,7% 
doanh nirâc sach 

San xu& và kinh 30,0% 30,0% 30,0% 
doanh nuàc sach 

Xãy diing 20,0% 20,0% 20,0% 

San xut và kinh 17,0% 20,0% 17,0% 
doanh rnró'c sach 

San xut và kinh 10,0% 10,0% 10,0% 
doanh rnrOc sach 

Dja chi 

S 1 TrAn Thu D, Phung Hoàng Lit, Qun 

Hoàng Mai, TP. Ha NOi 

Si 1 ph6 Pham Thin Du.t, Phu&ng Mai Djch, 

Qun CAu GiAy, TP. Ha NOi 

S6 18, ph Nii Tthc, Qun Ba Dinh, 

TP.HaNOi 

S 1, ph Quc TCr Giám, Q.  fMng Da, 

TP Ha NOi 

S6 1, Dthng Trn Khát Chân, Q.  Hai Ba Tnmg, 

TP Ha Nii 

S 44, Drning Yen Ph, Qun Ba DInh, 

TP.HaNOi 

(Các thuyt minh nàylà m5tb3phán hçrp thành và can diccrc dQC clang thai vái báo cáo tài chInh tang hcrp kern theo) 

T5 1 
quyn T I 
biu lo'i Ich 
quyh 

Ten cong ty 

Các cong ty lien kit: 

Cong ty CP Phuông Trung Hôa, 
Viwaco Q. Cu Giy, TP. 

Ha NOi 

Cong ty CP 

Tháp rnxâc Ha 

Nii 

Cong ty CP 

DTXD Ha tng 
nixàc sach  Ha 
Ni 

Cong ty CP 

Niràc mt Song 

Hng 

Khoán diu tir khác: 
COng ty CP 
Ntró'c mt 

Song Dung 

s6 452 Lac  Long 
Quan, Nht Tan, 
Tây H& Ha Ni 

S 01, Quc TCr 

Giám, Dng Da, Ha 

NOi 

194 Tr.n Quang 

Khâi, Hoàn Kim 

Ha Ni 

44 Yen Phij, Ba 

Dinh, Ha Ni 

Danh sách cac dim vj tryc thu5c h(ich toán phy thu5c: 

Ten don vj 

Chi nhánh Cong ty TNHIJ MTV Nuàc sach 

Ha NOi  - Xi nghip KDNS Hoang Mai 

Chi nhánh Cong ty TNHH MTV Niràc sach 

Ha NOi  - Xi nghip KDNS Cu Giy 

Chi nhánh Cong ty TNHH MTV Nixâc sach 

Ha Ni - Xi nghip KDNS Ba Dinh 

Chi nhánh COng ty TNHH MTV Nuó'c sach 

Ha NOi  - Xi nghip KDNS Dng Da 

Chi nhánh COng ty TNHH MTV Nuac sach 

Ha NOi  - Xi nghip KDNS Hai Ba Trtmg 

Chi nhánh Cong ty TN}{H MTV Nuàc sach 

Ha Ni - XI nghip Tir v.n Khâo sat thi& k 

;ON 
NHIE 

12 
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CONG TY TNHH MTV NU'OC SiCH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiNH TONG HQP 
D/c: S6 44 Dirng Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho nàm tài chinh kt th'.'ic ngày 31/12/2021  

Danh sách các t1on vj trrc thu5c hich toán ttjc lap: 

Ten do'n vi Bla chi 

Chi nhánh Cong ty TNRH MTV Nuàc sach 

Ha Nii - Xi nghip Dng h 

Chi nhánh Cong ty TN}IH MTV Ntrâc sach 

Ha Ni - Xi nghip Ca din Vn tãi 

6. Thuyt minh v khã näng so sánh thông tin trên báo cáo tài chInh ting hçrp 

Các thông tin, d& 1iu, s 1iu tuong frng trong Báo cáo tài chInh tng hcrp cüa Cong ty cho nAm tài chinh kt 

thOc ngày 31/12/2021 ducrc trinh bay là các thông tin, dt lieu, s 1iu mang tInh so sánh. 

II. KY KE TOAN, DON V TIEN T siY DI)NG TRONG KE TOAN 

1. Kyketoan 

KS' k toán näm cOa Cong ty theo näm dixang ljch, bt du tfr ngày 01/0 1 và kt thOc vào ngày 3 1/12 hang 
näm. 

2. Do'n vl tin t sfr diing trong k toán 

Don vj tin t sü di,ing trong k toán là dng Vit Nam (u\TND),  hch toán theo nguyen tAc gia gc, phii hçp 
vó'i Chun muc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp iS' có lien quan dn 

vic 1p và trmnh bay Báo cáo tài chInh. 

m. CHUAN rffçrc vA cuE DO KE TOAN AP D1JNG 

1. Ch d k toán áp ding 

Cong ty áp ding các Chun mrc k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh nghip ban hành theo Thông tu s 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/20 14 cüa BO Tài chinh huong dn Ch do k toán Doanh nghip và Thông tu 

s 53/2016/Tf-BTC ngày 21/03/2016 cüa B Tài chinh si'ra di, b sung mt s diu cCa Thông tu st 

200/20 14ff! -BTC. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chun misc k toán và Ch d k toán 

Báo cáo tài chinh tng hçp cüa Cong ty dizqc 1p và trInh bay dam bão tuan thO yOu cu cOa cac Chun mvc 
k toán Vit Nam và Ch d k toán doanh nghip Vit Nam hin hãnh và các quy djrih pháp lS' có liOn quan 

dn vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chinh. 

IV. TOM TAT CAC duNK SACK KE TOAN CRU YEU 

1. Cr sO' Ip  Báo cáo tài chInh tng hçp 

Báo cáo tài chfnh tng hçp duçrc 1p trên cor sO' k toán dn tIch (trr các thông tin liOn quan dn các lung 

tin). 

Báo cáo tài chInh tng h9p cüa Cong ty dup'c 1p tren ca sO tng hçp Báo cáo tài chinh cüa Cong ty va Chi 

rthánh. Các giao djch nOi  b và s dir ni bO giüa Cong ty vói chi nhánh, các giao djch ni b va s dir ni b 

gifia cac chi nhánh dã duçc loai trr kin 1p Báo cáo tài chInh tng hçrp nay. 

(Các thuyAt minh nay ia m5t bç5 phin hcip thành và can du-cic a'Qc dáng thôi vói báo cáo tài chInh tdng hc,p kern theo) 

S 03, ph Ph?m Thn Dut, Phu&ng Mai Djch, 
Qun C&u Giy, TP. Ha Ni 

S 1, ph6 Qu6c Tir Giám, Qun Dng Da, 

TP. HàNi 
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CONG TY TNHH MTV NTY(C S4CH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINII TONG H(fl! 
D/c: S 44 Di.rng Yen Phii - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho näm tài chinh kt thic ngày 3 1/12/202 

2. Các 1oi t giá hi doái áp dipig trong k toán 

T' giá d quy di các giao djch phát sinh trong kS'  bng ngoi t là t' giá giao djch vói Ngân hang TMC 
COng thurnig Via Nam. 

TS' giá khi dánh giá lai  cac khoãn mic tin t có gc ngoi t ti th&i dim 1p Báo cáo thi chmnh tang hqp 1 
t' giá cOng b cüa Ngan hang TMCP Cong thimng Via Nam. Trong O, t' giá khi dánh a ii cac kho 
mic có gc ngoai t thrqc phân loai là ng phài trã là t giá ban ra cUa Ngan hang TMCP Cong thucing Via 
Nam. 

3. Nguyen tc ghi nhân các khoän tin và các khoãn turolig throng tin 

Tin là chi tiôu tng hcip phàn ánh toàn b s tin hin cO cüa doanh nghip t?i  thOi dim báo cao, gm tin 
4t tai  qu cña doanh nghip, tin gi'ri ngãn hang không kS' h?n và tin dang chuyn, ducxc ghi nhn và 1p 
báo cáo theo dng Vit Nam (VND), phi hçrp vói quy djnh t?i  Lust k toán s 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015. 

Các khoãn tu0ng duang tin là các khoãn du tu ngn h?n Co thOi hn thu hi không qua 3 thang k tr ngày 
du tu, có khà nang chuyn di d dàng thãnh mt hxcmg tin xác djnh và khOng Co rüi ro trong chuyn di 

thãnh tin tai  thôi dim báo cáo, phii hçp vOi quy djnh cüa Chun mrc k toán Vit nam s 24 - Báo cáo hru 

chuyn tin tê. 

4. Nguyen tc k toán các khoãn du ttr tài chInh 

Các khoán dáu tw nm gifr dIn ngày dáo hin 

Các khoãn du Ur nm gi& dn ngày dáo h?n  bao g*m các khoán du tir ma Cong ty cO djnh và khá nang 

nm gill dn ngày dáo han.  Các khoãn du tu nm gill dn ngày dáo hn là các khoãn tin gii ngân hang có 

kh?n. 

Các khoãn du tur nm gill dn ngày dáo han  thrçrc ghi nhn bt du tu'r ngày mua và duçic xac djnh giá tij 

ban du theo giá mua và các chi phI lien quan dn giao djch mua các khoãn du tu. Thu nl4p  lãi ti'r cac 
khoán dAu tu n.m gill dn ngày dáo hn sau ngày mua duçc ghi nhn trên Báo cáo kt qua hoat dng kinh 

doanh trén cci s& thông báo cüa ngân hang và lài dv thu. 

Cdc khoán itáu tw vào cong ty con, du tw vào cong ty lien kit 

Ddu tie vào côngty con 

Cong ty con là các cong ty do Cong ty kim soát. Vic kim soát dat  thrçc khi Cong ty có khã näng kim 
soát cac chInh sách tài chinh và hoat dng cüa các cOng ty nhn du tu nhm thu thrc lqi Ich tr hoat dng 

cia các cong ty nay. 

Ddu tie vào cOng ty lien kIt 

Cong ty lien kt là mt cong ty ma Cong ty có ãnh hu'ong dang k nhung khOng có quyn kim soát di voi 

các chinh sách tài chInh va hot dng và khOng phâi là cOng ty con hay Cong ty liOn doanh cüa Cong ty. Anh 

huOng dáng k th hin 0 quyn tham gia vào vic dim ra các quyt djnh v chInh sách tài chInh va hot 

dng cüa ben nhn dAu tur nhurng khOng có ành hir&ng v mt kim soát hoc dng kim soát nhllng chInh 
sách nay. 

Các khoãn du tir vào cong ty con, cong ty lien kt duroc ghi nhn ban du theo giá gc, bao gm giá mua 
hoc khoân gop vtn cong  các clii phi lien quan trirc tip dn vic du tu. TrirOng hp du tu bAng tai san phi 

tin t, giá phi khoãn du tu duçrc ghi nhn theo giá trj hcrp l' cña tài san phi ti&n t tai  thOi dim phát sinh. 

(Các thuyt minh nay là mç3t bç3 phn hçrp thành và can diecic ä'QC dng thai vat báo cáo tdi chInh tang hçip kern theo) 

AN 



CONG TY TNIIH MTV NIYC SCH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TAI CHiTll TONG HQ'P 
D/c: S 44 Dixông Yen Ph - Q. Ba DInh - TP. HaNOi Cho näm tài chinh kt thiXc ngày 3 1/12/202 

C tüc va loi nhuân cña cac kS'  tniâc khi khoãn du tir &rçic mua dtrcc hach  toán giãm giá trj cña c 
khoãn du tu do. C tirc và lçn nhun cüa các kS'  sau khi khoãn du tu duçc mua dtrçc ghi nhn doanh thu. 
C ti'rc duçic nhn b.ng c phiu chi &rqc theo dOi s hxcmg c phik tang them, khOng ghi nhn gia trj c 
phiu nhãn thrcyc theo mênh giá. 

Dr phOng tn thAt cho các khoãn du tu vào cOng ty con, cong ty lien kt ducc trich 1p khi cong ty con, 
cong ty lien kt bj l vói mrc trIch 1p hAng chênh lch giva vin gop thrc t cüa các ben tai  cong ty con, 
cong ty lien kt và vn chü sâ hun thirc có nhn vói t' i gop v6n ciia Cong ty so vói tng s vn gop thirc 
t cüa cac ben tai  cong ty con, cong ty lien kt. Nu Cong ty con, cOng ty lien kt là di tuvng 1p Báo cáo tài 

chInh hçp nhAt tin can cir d xác djnh d phOng tn thAt là Báo cáo tài chmnh hpp nhât. 

Tang, giãm s dir phOng tn thAt du Pr vào cOng ty con, cong ty lien kt cn phâi trich 1p tai  ngày kt thi'ic 
nãm tài chInh toán dtrGc ghi nhn vào clii phI tài chInh. 

Tai ngày 3 1/12/2021, Cong ty dã thirc hin trIch 1p dir phong tn thAt du tu dài h?n  theo quy djnh hin 
hãnh. 

Các khoân diu tw vào cong ci vn cüa doiz vj khác 

Du Pr vao Cong ciii vn cüa don vj khác bao gm các khoàn du Pr cong c1 J v6n nhung COng ty không CO 
quyn kim soát, dng kim soát hoc có ãnh hithng dáng k di vOi ben duqc du Pr. 

Các khoãn du tir vao cOng ci vn cüa don vj khác duqc ghi nhn ban du theo giá gc, bao gm giá mua 
hoc khoãn gop vn cong các chi phi tnjc tip lien quan d&i hoat dng du tu. C trc và lçri nhun cüa các 

k' truàc khi khoãn du P.r ducrc mua dtrcrc hach  toán giãm giá trj cüa chInh khoàn du tu dO. C tIrc và 19i 

nhun cüa các kS'  sau khi khoãn du tu duçrc mua duçc ghi nhn doanh thu. C t(rc duçic nhn hAng c phiu 

chi duqc theo dOi s luçng c phik tang them, không ghi nhn giá tn c phi&i nhn ducrc theo mnh giá. 

Dc phOng tn tht cho các khoãn du tu vào cong cii vn cüa don vj khác dugc trich 1p nhu sau: 

+ Di voi khoàn dAu ttr vào c phiu them yt hoc giá frj hop l' khoãn du Pr ducrc xác djnh tin cay, vic 

1p dir phOng da tren giá tn thj tnrông cüa c phiu. 

+ Di vói khoãn du Pr khOng xác djnh duçrc giá trj hop l tai  thin dim báo cáo, vic 1p dij phông duçc 
thrc hin can cü vào khoãn 1 eCa ben du?c du tu vOi mirc trIch 1p bang chênh lch giva vn gop thi,rc 

t cüa các ben t.i don vj khác và vn chñ s& hun th'trc có nhân vOi t' i gop vn cña Cong ty so vth tng 

s vn gop thc t cüa các ben tai  don vj khác. 

Tang, giãm s dr phOng tn thAt du tu vào cOng ci vn cüa don vi khác cn phâi trich 1p ti ngày kt thüc 

näm tài chinh duçc ghi nhmn vào clii phi tài cbInh. 

5. Nguyen tc k toán nq phãi thu 

Các khoãn ncr phái thu dugc trinh bay theo giá trj gin s tri'r di các khoân dr phOng phãi thu khó dOi. 

Vic phân loai các khoãn phâi thu là phài thu khách hang và phâi thu khác &rc thirc hin theo nguyen tàc 

sau: 

Phái thu cüa khách hang phãn ánh các khoãn phái thu mang tInh chAt thuong mai  phát sinh tr giao dch 

có tInh chAt mua - ban giUa COng ty và nguO'i mua là don vj dOe  1p vói COng ty. 

Phâi thu khác phan ánh các khoân phâi thu khOng cO tInh thi.rong mai,  không lien quan dn giao djch 

mua - ban. 

Dc phông phãi thu khO dOi duct 1p cho tfrng khoán nq phãi thu kho dOi can dr vào tui nq qua hn cüa các 

khoãn no hoàc du kin mrc tn thAt có thA xay ra. 

(Các thuyêt minh nay là mt bc5 phn hcip thành và cdn ditcyc dc &ng th&i vái báo cáo tài chInh tang hcip kern theo) 
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6. Nguyen tc ghi nhân hang ton kho 

Hang tn kho dirge ghi nhn theo giá thp hon giUa giá g6c và giá trj thun có th thc hin dirge. 

Giá gc hang tin kho dirge xác djnh nhu sau: 

Nguyen vt 1iu, hang hóa: bao gm chi phI mua va cac ehi phi lien quan trrc tip khac phát sinh d c 
dirge hang tn kho a dja dim và trng thai hin tai. 

- Chi phi san xu& kinh doanh d& dang: ehi bao gm chi phi nguyen 1iu ehInh, chi phi nhân cong trijc tip 
va ehi phi san xut chung eüa nhUng cong trmnh xay drng dang thirc hin d0 dang, chira dirge thu du 
nghim thu, quyt toán khi 1u9ng. 

Giá trj thun có th thirc hin dirge là giá ban ixot tInh cüa hang tn kho trong kS'  san xuAt, kiiih doanh binh 
thuOiig trir chi phi uàc tinh d hoàn thành và chi phi iróe tInh c.n thit eho vic tiêu thii chüng. 

Giá tn hang tn kho dirge tInh theo phirong pháp binh quân gia quyn sau mi 1n nhp và dirge hach  toán 
theo phi.rong pháp kê khai thu&ng xuyên. 

Phirong pháp 1p dir phông giãm giá hang tn kho: Dir phong giãm gia hang tin kho dirge 1p cho tirng mt 
hang ttn kho có giá g6c ion hon giá trj thun cO th thc hin dirge. 

7. Nguyen tc ghi nhn và khu hao tài san c djnh 

7.1. Nguyen tc ghi nhn và phiwng pháp khu hao TSCI) huii hInh 

Tài san e djnh hüu hinh dirge ghi nhn theo nguyen giá, dirge phãn ánh trén Bang can di k toán theo eáe 
ehi tiêu nguyen giá, hao mOn lu k và giá tn eOn lai. 

Vie ghi nhn tài san c6 djnh hUii hinh và khu hao tài san e djnh thrc hin theo Chu.n mitre k toán Vit 

Nam s 03 - Tài san e djnh hUn Mnh, thông tu s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa B Tài ehInh 

huóng dn eh d k toán doanh nghip, thông tu s 45i20l3iTI' - BTC ngày 25/4/2013 huàng dn Ch d 

quãn lb', sir dicing và tnIeh khu hao tài san c djnh, thông tir st 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 v sira 

di, b sung mt s diu eüa thông ti.r s 45/2013/TT-BTC và thông tu s 28/2O17iTF-BTC ngày 
12/04/2017 v sira di, b sung mt s diu eüa thông Ui s 45/2013/TT-BTC và thông Ui s 147/2016/fl'-

BTC eüa B Tài chinh. 

Nguyen giá tài san e djnh hIith thành do mua sm bao gm giá mua và toàn b eác ehi phi khác lien quan 

trirc tip dn vic dim tài san vào trng thai sn sang sir dicing. Di vói tài san e djnh hinh thãnh do du Ui 

xay drng ca ban theo phirong thire giao thu hoc tir xây dirng và san xut, nguyen giá là giá quyt toán 

cOng trmnh xây dirng theo Quy ch quãn i du Ui và xây dirng hin hành, eáe ehi phi khác eO lien quan trire 

tip va 1 phi tnithc ba (nu cO). TrirOng hqp d an dã hoàn thành và dim vào sir diing nhung quyt toán chua 

dirge phe duyt, nguyen giá tài san c djnh dirge ghi nhin theo giá t?m  tinh trên ca so' chi phi thirc t dã bO 

ra d cO dirge tài san c6 djnh. Nguyen giá t?m  tInh së dirge diu chinh theo giá quyt toán dirge các ca quan 

eó thm quyn phe duyt. 

Cáe ehi phI phát sirth sau ghi nhn ban du TSCD hun hmnh dirge ghi tang nguyen giá eüa tài san khi cáe ehi 
phi nay ehc ehn lam tang Igi Ieh kinh t trong tuong lai. Các chi phi phát sinh khOng thoã man dirge diu 

kin trén dirge Cong ty ghi nh.n vào ehi phi san xut kinh doanh trong kS'. 

Cong ty áp ding phirong pháp khu hao thrOng thng di vOi tài san e djnh hUn hinh. K toán TSCD hUn 
hmnh dirge phân loai theo nhOm tài san có cüng tinh eMt và miic dich sir dimg tnong hoat dng san xut huh 
doanh cüa Cong ty gm: 

 

     

  

(Các thuylt minh nay là m5t bç phIn hçrp thành và can ditcrc a'QC ddng thdi vái báo cáo tài chInh tdng hçrp kern theo) 
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Loai tài san c djnh Thôi gian trIch 
khu hao 

Nhà cira 4t kMn tthe 10 - 50 näm 

May moe, thit bj 08 - 20 näm 

Phuong tin 4n tài, thit bj truyn dn 06 - 30 näm 

- Thit bj, ding ci quãn lr 03 - 05 näm 

7.2. Nguyen tc ghi nhn và phtro'ng pháp khu hao TSCD vô hInh 

Tài san c djnh vo hInh dirge ghi nhn theo nguyen giá, dirge phân ánh trén Bang can di k toán tng hQp 
theo các ehi tiêu nguyen giá, hao mOn 1u5 k và giá trj cOn lai. 

Nguyen giá tài san c djnh vO hinh bao gm toan b eae ehi phi ma Cong ty phài bO ra d cO dirge tài san e6 

djnh tinh dn thOi dim dira tài san do vào trng thai sn sang sü dijng. Chi phI lien quan dn tài san c djnh 
vo hthh phát sinh sau khi ghi nhn ban du dirge ghi nhn là chi phi san xut, kinh doanh trong k' trir khi 
eae ehi phI nay g&n lin voi mt tài san e djnh vo hinh eii th và lam tang igi Ich kinh t tir eáe tài san nay. 

Khi tài san e djnh vo hinh dirge ban hay thanh lb', nguyen giá và giá trj hao mOn lüy k dirge xóa s và lAi, 
1 phát sinh do thanh 1 dirge ghi nhn vào thu nhp hay ehi phi trong näm. 

Tài san c dinh vô hinh cüa Cong ty bao gm phn mm may tInh, phn mm h th6ng thit bj tin hc quàn 

1, h thng giám sat chuyen diing, website. 

Tài san c djnh vo hInh dirge khu hao theo phuong pháp duOng thing. Thai gian khu hao khOng qua 20 
näm. 

8. Nguyen tc ghi nhn và phuong pháp khu hao TSCI) thuê tài chinh 

Thuê tài san dirge phân loai là thuê tài ehlnh nk phn ion rüi ro va igi Ieh gn 1in vài quyn s& hUu tài san 

thue v ngithi di thuê. Tài san e djnh time tài ehInh dirge th hin theo nguyen giá tnt hao mOn lily k. 
Nguyen gia tài san e djnh thuê tài ehInh là giá tMp hon giUa giá trj hçp 1 eüa tài san thuê ti th?yi dMm 

khâi du cüa h9p dng thuO va giá trj bin tai  eña khoàn thanh toán tin thuê ti thik. T' 1 chit khu d 

tinh giá trj hiên tai cüa khoãn thanh toán tin thuê ti thiu eho vie thuê tài san là läi suit ngm djnh trong 
hgp dng thuê tài san hoe läi suit ghi trong hQp dng. Trong tnirO'ng hgp không th xáe djnh dirge lAi su.t 
ngm djnh trong hçp dng thue thi sir ding lâi sut tin vay ti thai dim khOi dAu vie thuê tài san. 

Tài san e dinh thuê tài chmnh dirge khu hao theo phirong pháp dirOng thâng dira trên thi gian hthi diing 
iróe tInh. Trong trirOng hçp không ehc ehn Cong ty së có quyn sO hitu tài san khi ht h?n  hgp dng thuê 

thI tài san e djnh sê dirge khu hao theo thai gian ngn hon giüa thO'i gian thuO va th&i gian hun dimg iràc 

tinh. S nãm khAu hao cüa eáe loai tài san c djnh thuê tài ehinh nhir sau: 

Loai tài san ThOi gian khãu hao 

- Phircmg tin vn tái 6 - 10 näm 

9. Nguyen tc ghi nhn chi phi xây diyng co ban d& dang 

Chi phi xây dung ea bàn dO' dang eüa Cong ty dirge ghi nhtn theo giá ge. Chi phi nay bao gm eáe ehi phi 
cn thit d hInh thành tài san bao gm chi phi xây lip, thi6t bj, chi phi khác và chi phi lãi vay eó lien quan 
phil hQp vâi ehInh sách k toán eüa Cong ty. Cáe ehi phi nay sê dirge chuyn sang nguyen giá tài san e djnh 

theo giá tam  tInh (nu chira cO quyt toán dirge phe duyt) khi eáe tài san dirge bàn giao dira vào sCr dicing 

(Các thuyt minh nay là m5t b5 phan  hQp thành và cdn dwcic dQC a'ông thai v&i báo cáo tài chInh tong hçrp kern theo) 
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hoc phãn b không qua 3 nàm khi chi phi du tu không clñ diu kin thng nguyen giá tài san c djnh the 
quy dinh. 

Theo quy djnh v quãn 1 du tu và xay dirng cOa Nhà rnrâc, tüy theo phân cp quãn l, giá tn quyt toár 
các cong trInh xay dlrng cci bàn hoàn thành cn duçic các cci quan có th.m quyn phê duyt. Do do, giá trj 
cui cüng v gia trj cac cong tnmnh xay drng co bàn có th thay di và phii thuOc  vào quyt toán dirçic ph& 
duyt bói cac cci quan co thãm quyn. 

10. Nguyen tc ghi nhn và phân b các khoãn chi phi trä tnthc 

Chi phi trâ tnràc bao gOm các chi phi thirc t dà phát sixth nhung cO lien quan dn kt qua hoat dng san xuAt 
kinh doanh cüa nhiu kS'  k toán. Chi phi trã tniic bao gm: cong cii, diing c da xut clang chi phân b6, chi 
phi süa cha tài san cô djnh, chi phi bâo him và các chi phi trã tnrâc khác. 

Cong cii dmg ciii: Các cong CJ diing C11 dã d.ra vào sü ding thrçic phân b vào chi phi theo phrnmg pháp 
thrmg thng trong thôi gian không qua 36 tháng. 

Chi phi sCra chUa tài san c dinh: Chi phi sra chüa tài san phát sinh mt 1n có giá trj lan dugc phân bë vao 

chi phi theo phucmg pháp &rOng th.ng trong thii gian không qua 03 näm. 

Chi phi bão him: là CáC chi phi báo him dir an, dIrcYC phân b theo thoi gian thirc hin dir an, dUVC quy 
djnh trong h9p dng báo him. 

11. Nguyen tc k toán các khoãn no phãi trã 

Nq phãi trâ là các khoãn phái thanh toán cho nhà cung cp và Các di tilcing khác. Nq phâi trã bao gm các 

khoãn phâi trã ngithi bàn và phâi trâ khác. Nçi phãi trâ khong ghi nhn thp hon nghia vti phâi thanh toán. 

Vic phãn loai the khoãn nçi phâi trâ là phâi trã ngirOi bàn và phãi trã khác duçic thirc hin theo nguyen tc 

sau: 

- Phài trã ngtrO'i bàn gm các khoãn phâi trâ mang tInh chat thirong mai  phát sinh tr giao djch mua hang 

hóa, djch v, tài san và nguOi bàn là don vj dc 1p vói ngithi mua, gôm Ca các khoãn phài trã giva cOng 

ty mc và cOng ty con, cong ty lien doanh, lien kt; 

- Phài trã khác gm các khoán phãi trâ khOng Co tInh thirong mai,  khOng lien quan dn giao djch mua, 

bàn, cung cp hang hóa djch vi. 

Các khoãn phãi trâ dircyc theo dOi chi tit theo t1ng di tugng và k' han  phãi trã. Tai  ngày 31/12/2021, Cong 

ty không CO s di.r ng phài trâ có gc ngoi t. 

12. Nguyen tc ghi nhn vay và n thuê tài chInh 

Các khoãn vay và nq thuê tài chinh duqc ghi nhn tren cci sa cac phiu thu, ch(rng tr ngân hang, các kh i.ràc 

và các h9p ding vay, ng thuê tài chinh. 

Các khoãn vay, nçi thue tài chinh dtrcyc theo dOi theo trng di tugng, k' h, nguyen t. 

Tai thOi dim 1p Báo cáo tài chinh tng hçip, Cong ty dã dánh giá lai  s dir cac khoãn vay, ng thuê tài chinh 

cO gc ngoai té theo t giá giao djch ban ra tai  thOi dim lap báo cáo tài chInh cüa Ngan hang TMCP Cong 

thuong Vit Nam. 

13. Nguyen tc ghi nhn và vn hoá các khoãn chi phi di vay 

Chi phI di vay bao gim lãi tin vay và các chi phi khác phát sinh lien quan trirc tip dn cac khoãn vay. 

Chi phi di vay dirge ghi nhn vào chi phi san xut, kinh doanh trong näm khi pht sinh, trü khi dirge vn boa 

theo quy djnh cCia Chun mirc k toán "Chi phi di vay". Theo dO, chi phi di vay lien quan trirc tMp dn vic 

(Các thuye't minh nay là mc5t bc5phn hçxp thành và cdn a'wçrc dcc a'áng thai v&i báo cáo tài chInh tdng hcip kern theo) 
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mua, du ti.r xây dimg hoc san xuAt nhUng tài san cn mt thOi gian t11ong di dãi d hoàn thành dua vào sr 
dpng hoc kinh doanh &rçic cong  vao nguyen giá tài san cho dn khi tài san do duvc di.ra vào sr dicing hoá 
kinh doanh. Các kboãn thu nhp phát sinh ttr vic d&u tu t?m  th&i các khoãn vay duçic ghi giãm nguyen gi' 
tài san có lien quan. Di vOi khoãn vay riêng phc vi vic xay dirng tài san c djnh, bt dng san du tu, 1 
vay dugc vn hóa k cà khi thôi gian xay dirng dixói 12 tháng. 

14. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã 

Chi phi phài trã cüa Cong ty là các chi phI thic t dã phát sinh trong k' báo cáo nhirng chua chi trâ do chu 
cO boa don hoc chira dü h sa, tài lieu k toán, thrçvc ghi nhn vào chi phi san xut, kinh doanh cUa kS'  báo 
cáo và các khoãn phài trà chua phát sinh do chua ghi nhn hang hóa, djch viii nhtmg ducic tInh triic vao chi 
phi san xut, kinh doanh k' nay d dam bão kbi phát sinh thc t không gay dt bin cho chi phi san xut, 
kinh doanh dirqc phãn ánh là dir phàng phâi trá. 

Vic trich truOc vào chi phi san xuAt, kinh doanh trong kS'  dtrçc tInh toán mt each chat che và phài có bng 
chüng hçp 1, tin cy v các khoãn chi phi phài trich truóc trong kS',  d dam bâo s chi phI phãi trá bach  toán 
vào tài khoân nay phii hqp voi s chi phi thirc th phát sinh. 

15. Nguyen tc ghi nhn doanh thu chua thiyc hin 

Doanli thu chua thrc hin là s6 tin cüa khách hang dã trá tnró'c cho mt hoc nhiu k5' k toán v cho thuO 

tài san. Vic phân b d ghi nhn vào doanh thu duçic thijc hin theo s tin trã tin tnróc chia cho s näm 
trã tién truâc. 

16. Qu5 phát trin khoa hQc và cong ngh 

Qu phát trin khoa hçc và cong ngh duqc thành 1p nhm tao  ngun tài chinh du tu cho hot dng khoa 

h9c và cOng ngh cüa Cong ty. 

Näm 2021, mi'rc trich 1p .qu phát trin khoa h9c và cong ngh bang 3,2% thu nhp tInh thus trong näm theo 

diu l t chüc và hoat dng cüa qu5 và duqc hch toán vào chi phi. Ding thOi, Cong ty khOng phát sinh các 

nghip vii chi cho hoat dtng khoa hçc cOng ngh. 

17. Nguyen tc ghi nhn vn chü s& hu'u 

Vn gop cüa chü s hUu duçrc ghi nhn theo s vn thrc t da gop cüa chü s hUu. 

Vn kbac cUa chñ sâ hUit ducic hInh thành do b sung tr kt qua hoat dng kinh doanh, dánh giá 1i tài san 

và giá trj cOn li giCta giá tn hçp l' cüa các tài san duçic tong, biu, tài trçy sau khi trfr di các khoãn thu phái 

np (nu có) lien quan dn các tài san nay. 

Lqi thun sau thu chua phân phi là s lqi thun (lài) tir boat dng cüa doanh nghip sau khi trr chi phi 

thu TNDN cüa näm nay và các kboãn diu chinh do áp ding hM tá do thay di chinE sách k toán va di&u 
chinh hi t do sai sOt trQng yu cña các näm truàc. 

Lqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip dirqc phân phi cho chü s hüu sau khi dà trich 1p  các qu9 theo 

Diu 1 cüa Cong ty cüng nhu các quy djth cüa pháp 1ut và dã duct Hi dng thành vién phê duyt. 

Vic phân phEi igi nhun cho chñ sâ hüu duc can nhc dn các khoãn miic phi tin t nm trong lqi nhun 
sau thus chua phân ph6i có th ãnh huOng dn 1ung tin và khã näng chi trá lçi nhun thu lãi do dánh giá 

lai tài san mang di gop vn, lãi do dánh giá li các khoan mc tin t, các cong ci tài chInh là các khoãn mic 
phi tin t khác. 

   

  

     

     

 

(Cdc thuye't minh nay là mt b phn hp thành Va Cáfl dwc dQc dng th&i vth báo cáo tài chInh tdng hqp kern thea) 
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18. Nguyen tc và phiro'ng pháp ghi nhân doanh thu, thu nhp 

Doanh thu cüa Cong ty bao gm doanh thu ban các san phm, doanh thu hoat dng xay 1&p va doanh thu 
cung cp djch v cho thuê hoat dng tài san. 

Doanh thu ban san phm 

Doanh thu ban san phm &rcrc ghi nhn khi ctng thai thOa man tht ca nãm (5) diu kin sau: 

Cong iy dã chuyn giao phn lón rüi ro và lcci ich gn 1in vài quyn sâ hUu san phm cho nguài mua; 

Cong ty không con nm giü quyn quãn 1' san phm nhir ngithi sâ hthi san phm hoc quyn kim oá 
san phm; 

Doanh thu dtrçic xác djnh tuong di chic chn; 

- Cong ty së thu thrqc lcii Ich kinh t tir giao djch ban hang; và 

Xác djnh dtrqc clii phi lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu cung cp djch vy 

Doanh thu cüa giao djch v cung cp djch vi duçrc ghi nhn khi kt qua cUa giao djch do duqc xác djnh mOt 

cách dang tin cay. Tru&ng hçp giao djch v cung cp djch vii lien quan dn nhiu kS'  thI doanh thu duqc ghi 
nhn trong k' theo kt qua phn cOng vic da hoàn thành tai  ngày cüa Bang can d6i k toán cüa k' dO. K& 
qua cüa giao djch cung cp djch v'i &rçic xac djnh khi thOa man tt câ bn (4) di&i kin sau: 

Doanh thu thrçc xác djnh tirong di chc chn; Khi hqp dng qui djnh nguOi mua duçic quyn trã lai 

djch viii dã mua theo nhung diu kin ci th& doanh thu chi dirçvc ghi nhn khi nhUng diu kin cj th do 
không cOn tn tai va nguOi mua khOng dupt quyn trã lai dlch vi dà cung cap; 

- Co khâ nãng thu dugc ipi Ich kinh t tir giao djch cung cp djch vi do. 

- Xác djnh dircic phn cOng vic dã hoãn thành tai  ngày cña Bang can di k toán; và 

Xác djnh dixçc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch vi do. 

Doanh thu xây dyiig 

Khi kt qua thirc hin hpp dng dugc i.róc tInh mt cách dáng tin cy thI doanh thu hpp dng xây dijng dugc 
xác djnh theo giá tij khi lirpng thirc hin, doanh thu và chi phi lien quan dn hçip d*ng thrçc ghi nhn tlxcrng 

üng vài phn cong vic dã hoàn thãnh &rpc khách hang xác nhn và duçrc phãn ánh trén hóa don dã lap. 

Các khoán tang, giâm khi lisçmg xay 1p, các khoan thu bi thirong và các khoàn thu khac chi duçic ghi 

nhn doanh thu khi dã ducic thng nht vOi khách hang. 

Khi kt qua thc hin hpp ding xay drng khOng th uc tInh thrçc mt cách dáng tin cay, thi: 

- Doanh thu clii di.rçc ghi nhn tucmg dtwng vOi chi phi cüa hqp dng dã phát sinli ma vic hoàn trâ là 

thong di chc ch.n. 

- Clii phi cüa hçp dng chi duçc ghi nhn vào clii phi khi dã phát sinh. 

Doanh thu cho thuê tài san hoçzt d3ng 

Doanh thu cho thuê tài san hoat dng duqc ghi nhn theo phirong pháp thrmg thng trong sut thOi gian cho 

thuê. Tin cho thuê nhn truóc cUa nhiu kS'  thr9c phân b vao doanh thu phü hpp voi thai gian cho thué. 

Doanh thu tin Mi 

Tin lãi dirçic ghi nl4n trên co sâ dn tich, &rçic xác djnh trên s thr các tài khoãn tin gri và lãi sut thirc t 
tüng ks'. 

(Các thuyEt minh nay là mt bç3 phçn hp thành và cdn dwcrc ä'QC a'ng th&i vái báo cáo tài chInh tang hcrp kern theo) 
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CJ tar và loi nhuân dwçtc chia 

C turc va lçi nhun duqc chia ducic ghi nhn khi Cong ty duçic nhn quyn c t(rc hoc lçii nhun tir vic 
gop vn. C ti'rc nhn dirqc bng c phiu chi dirçc theo dOi theo s hiqng c phMu tang them, không thrç 

19. Nguyen tc ghi nhn giá vn hang ban 

Giá vn hang ban thrçic ghi nhn và tp h9p theo giá tn và s hrqng san phm, 4t ti.r xut ban cho khach 

hang, phi'i h9p vó'i doanh thu ghi nhn trong ks'. 

Giá vn djch vii duçyc ghi nhn theo chi phI thc t phát sinh d hoàn thãnh djch vii, phü hçip vOi doanh thu 

ghi nhn trong kS'. 

Giá vn hoat  dng san xut nirót sach  dugc ghi nhn theo tang chi phi thirc t phát sinh cho hoat dng san 

xut và ban rnràc sach  trong nàm. 

Giá v6n hoat dng xay 1p dirçc tp h9p và ghi nhn tuong i'rng vói doanh thu ghi nhn trong kS'  ducc xác 

djnh nhur sau: 

Giá vn trong näm = Chi phi san xut kinh doanh dà dang du k' + Chi phi phát sinh trong kS'  - Chi phi san 

xut kinh doanh d dang cui kS'. 

20. Nguyen tc k toán clii phi tài chInh 

Chi phi tãi chInh dugc ghi nhn trong Báo cáo k& qua hoat  dng kinh doanh là tng chi phi tài chInh phát sinh 

trong kS',  không bà tth vói doanh thu hoat dng tài chinh, bao gm chi phi lAi vay, chênh 1ch t5' giá, dir phông 

tn thAt du tu tai chInh. 

21. Các nguyen tc và phinnig pháp k toán khác 

Các nghia vtj v thu 

Thulgiá trjgia tang (GTGT) 

Doanh nghip áp diing vic kê khai, tInh thus GTGT theo htróng dk cüa 1ut thus hin hành vài mi'rc thug 

suAt thud GTGT 5% di vói san phm là rnróc sach,  10% d& vói các loi hang hóa, djch vii khác. 

Thulthu nhp doanh nghi!p 

Thus thu nhp doanh nghip th hin tng giá tr cüa s thu phâi trá hin t?i  và si thus hoan 1ui. 

S thug phâi trá hin tai  duqc tInh dija trén thu nhp chju thu trong näm. Thu nhp chju thus khác vri lçii 

nhun thun ducic trInh bay trên Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh vi thu nhp chju thus không bao 
gm các khoãn thu nhp hay chi phi tthh thug hoc duqc khu trir trong các näm khác (bao gm câ 1 mang 

sang, nu có) và ngoài ra khOng bao gm các clii tiêu khOng chju thug hoc không duqc khAu tnr. 

COng ty áp diing mirc thus sut thud thu nhp doanh nghip là 20% trên thu nhp tmnh thug 

Vic xác djnh thuA thu nhp cüa COng ty can ci'r vào các quy djnh hin hành v thus. Tuy nhiên, nhthig quy 

djnh nay thay di theo tüng thèi kS'  và vic xác djnh sau cing v thus thu nhp doanh nghip tlIy thuc vao 

kt qua kim tra cüa co quan thu CO thm quyn. 

Thul khác 

Các loai thu& phI khác doanh nghip thc hin kê khai và np cho co quan thus dja phiiong theo cac lust 

thus hin hành tai Viét Nam. 

(Các thuyét minh nay là m3t b phan hcip thành và cn du-çrc ä'çc a'ông thai vói báo cáo tài chInh tang hcip kern theo) 
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V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN TRINH BAY TRONG BANG CAN DO! ICE TOAN TONG HQP 
Dan vj tInh: 

1. Tin 
31/12/2021 01/01/ 021 

Tin mt 1.980.040.625 1.284.209.939 

Ti&n gri ngân hang 309.814.723.668 526.208.651.689 

Tiên dang chuyn 156.010.331 480.403.89 

Cong 311.950.774.624 527.973.265617 

2. Các khoãn du tir tài chInh 

a) Dtu tic ,um giü' dEn ngày ddo h(in 

31/12/2021 01/01/2021 

Giágc Giá trj hçip l Giágc Giátrj hçip l 

Ngn hn 

Tin gfri có k$' han 
Cng 

970.000.000.000 

970.000.000.000 

970.000.000.000  

970.000.000.000 

970.000.000.000 

970.000.000.000  

960.000.000.000 

960.000.000.000  

960.000.000.00 

960.000.000.000 

00 960.000.000.000 960.000.000. 

a) Phái thu cüa khdch hang ngin hgn 

Cong ty CP Nixàc sach  s6 2 Ha Ni 

COng ty CP Nixàc sach  s 3 Ha Ni 

Ban duy tu các cOng trInh ha t.ng k9 thut do thj 

Tiên rnrOc nhn h trq tir ngãn sách nba nithc do giãm trr tiEn rnthc do ãnh 
hix&ng cOa djch Covid-19 

Các khoân phãi thu cOa khách hang ngn han  khác  

31/12/2021 

68.894.165.282 
8.655.625.249 

4.670.707.272 

47.997.377.738 

7.570.455.023  

cor 
CH NH 

TQAN 
01/01/21

T 
24.149. 783J957—., 

8.195.063.3 

5.796.906.238 

2.034.152.000 

8. 123 .661.562 

Day là các khoàn tin gcri có k5' han  tr trên 3 tháng dn 12 thang 

b) Diu twgóp v6n vào don vj khác 

Xem chi tit tai Phu luc s 01 kern theo Báo cáo nay 

3. Phãi thu khách hang 

Cong 

b) Phái thu khách hang là cdc ben lien quan 

Chi tit trInh bay tai  thuyt rninh s VIII.2 

68.894.165.282 24.149.783.1 95 

4. Trã truóc cho ngirOi ban 
31/12/2021 01/01/2021 

a) Trã trithc cho ngzthi ban ngn hn 
COng ty CP Nuàc mt Song Dung 

COng ty CP VIWASEEN 3 

COng ty CP Du tl.r ha tang 18 

Các khoàn trá tnrâc cho ngtri ban ngn han  khác  

26.051.118.774 

12.036.249.921 

8.959.605.675 

5.055.263.178  

44.359.036.746 
40.000.000.000 

4.359.036.746 

Cong 

b) Trã trithc cho ngwài ban là các ben lien quan 

Chi tit trInh bay tai  thuyt minh s6 VIII.2 

26.051.118.774 44.359.036.746 

   

   

    

(Các thuylt minh nay là m5t b5phn hQp thành và cdn dLrcrc dQc dng th&i v&i báo cáo tài chInh tang hp kern theo,) 
22 



582. 146.774 1.704.126.342 

90.577.805.492 883.436.853 280.252.892 87.955.777.729 

CONG TY TNffH MW N!XOC SCH HA NQI 
Die: S 44 DLrông Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni 

THUYET MINU BAO CÁO TA! CHfNH TONG 1çw 
Cho nàm tài chInh k& thüc ngày 3l/12/021 

5. Phãi thu khâc 

a) Ngin hzn 
Lài di thu và phãi thu c tOt, lcri 

tOt duac chia 

Cong ty CP NuOc sach  s 2 

Ha Ni 
Tm frng 4t Ur cho các Dcm vj 
ni b trong Cong ty 

Tarn irng 
Phãi thu khác 

b) Dàih9n 
Cong ty CP Ni.râc sach  s 2 

Ha Ni 
UBND qun Hoàng Mai 

Thus GTGT xe ô tO thuê tài chInh 

K' cizçYc, k3' qu 

Cong 

(S) 
 Toàn bO s thr phài thu Cong ty 

d du ttr vào các cOng trInh xây d 

c) Phãi thu khác là các ben lien q 

Chi tit trInh bay tai  thuy& minh s 

6. Nc' XU 

Tong giá trj các khoãn phãi th 

Phâi thu khách hang 
Trà truâc cho ngu1i ban 
Phãi thu khác 

Cong 

7. Hang tn kho 

Nguyen 4t 1iu 
COng cii, ding ci 
Chi phi SXKD d& dang 

Cing 

ViIVLIL'J,I 

Giá trj Dr phOng Giá trj Dir phng 

74.719.036.763 761.637.622 80.342.927.418 761.637.522 

35.101.910.228 - 27.828.595.152 - 

9.909.367.813 - 19.818.735.626 - 

16.959.798.799 - 19.552.424.849 - 

2.485.345.819 - 1.380.352.608 - 

10.262.614.104 76 1.637.622 11.762.819.183 761.637.622 

328.301.022.3 70 - 338.8 73.869.508 - 

325.848.897.270 - 336.263.175.208 - 

2.300.694.300 - 2.300.694.300 - 

72.780.600 - - - 

78.650.200 - 310.000.000 - 

403.020.059.133 761.637.622 419.216.796.926 761.637.622 

P NuOc sach  s6 2 Ha NOi tai ngày 3 1/12/2021 là các khoàn phài thu v vn ngân sách d' g 
ng CG bàn bàn giao cho Cong ty CP Nuâc sach  s 2 Ha Ni quàn l và sr ding. 

ran 

VIII.2 

31/12/2021 01/01/2021 
Giá gc Giá trj Giá g6c Giá frj 

có th thu hi cO th thu i 
iquá hn thanh toán hoc chua qua han nhirng khó có khã nang thu hi 

4.384.287.887 1.049.042.855 3.804.658.932 1.160.070.7 3 

1.211.087.511 - 1.211.087.511 - 
761.637.622 - 761.637.622 - 

6.357.013.019 1.049.042.856 5.777384.065 1.160.070.753 

31/12/2021 01/01/221 

Giágc DirphOng Giág6c DrphOng 

65.688.027.703 280.252.892 70.471.814.377 883.436.853 

20.563.623.684 - 19.523.844.341 - 

8. Tang, giãm tài san c dnh hfru hInh 

Xem chi tit tai  Phu luc s 02 kern theo Báo cáo nay 
I 
I 
I 

(Các thuylt minh nay là mt5t  bophin hQp ihành và cn dztcrc dpc dáng thói vái báo cáo tài chInh tang hcfp kàm theo) 
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I 
I 

Cng  

6.165.073.636 
1.185.470.p09 

(2.353.866.363) 
4.996.678.182 4.996.678.182 

3.669359.038 3 .669.3 59.038 
7 12.006.741 712.006.741 

(2.128.526.024) (2.128.526.b24) 
2.252.839.755 2.252.839.755 

2.495.714.598 2.495.714.98 

Chirang trInh 
ph.n m&m 

2.743.838.427 

Tài san c djnh 
vô hInh khác 

2.743.838.427 

Cng 

14.065.529.310 2.146.441.411 16.211.970.72j 
819.754.667 - 819.754.66'7. 

(1.044.910.907) - (1.044.910.0' 

13.840.373.070 2.146.441.411 15.986.814.81 

10 
5.547.428.325 2.146.441.411 7.693.869.734,, 

2.387.846.196 - 2.387.846.196 

(1.044.910.907) - (1.O44.910.907 

6.890.363.614 2.146.441.411 9.036.805.025 

8.518.100.985 - 8.518.100.985 

6.950.009.456 - 6.950.009.456 

Jiáu hao nhu-ng van cOn sidyng là 2.146.441.411 dng 

31/12/2021 01/01/2021 

50.322.393.336 i01.957.058.9 

wng 21.934.116.393 1.272.0l0 

- 6O.311.103.81 

5A,B Quin Cdu giay 
- 35.314. 702.3?3 

DInh 16.205.095.168 - 

i, dvu cho cOc dV 
5.683.288.882 - 

6.499.892.893 6.329.980.732 

50.322.393.336 101.957.058.96 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

9. Tang, giãm tài san c djnh thuê tài chInh 

S dir ti ngày 01/01/2021 
Thng do di thuê tài san c djnh thuê tài chInh 
Giãm do mua 1i tài san c6 dnh thuê tài chinE 
S dir tal ngày 31/12/2021 
Giá trj hao mon lily k 
S dir tai ngày 01/01/2021 
Khu hao trong näm 
Giâm do mua 1i tài san c djnh thuê tài chInh 
S6 dir ti ngày 3 1/12/2021 
Giá tr cOn Iai 
Tai ngày 0 1/01/2021 
Ti ngày 3 1/12/2021 

10. Tang, giam tài san c d1nh v6 hInh 

Nguyen giá TSCI) 
S dir ti ngày 01/01/2021 
Mua sm trong kS' 
Giàm do thanh 1 

S dir ti ngày 31/12/2021 

Giá trj hao mOn lüy k 

S dir ti ngày 01/01/2021 

Khu hao trong nãm 

Giâm do thanh 1 

S dir tai ngày 31/12/2021 
Giá trj con 1i 
Ti ngày 01/01/2021 

Ti ngày 3 1/12/2021 

Trong do: Nguyen giá TSC'D tgi ngày 31/12/202 1 dâ ht 

11. Tài san do' dang dài hn 

Xây drng co bàn dô dang 

Xâydimgccbãn 
Cái tgo MLCNvà chng 11TJ kv OJ9D qucn Hai Ba Ti 

Cái 4w mgng hthi cd'p nw&c O21 Hai Ba Tritng 

Cái tgo mgng lithi ca'p nzthc chng thdt thoát that thu O 

Cái tgo MLCNvà cháng FITI KVCL O71/ht Tan - Ba 

Trién khaixdy dng CSDL bang CNGlSmQngphdnph 
KDNS cOn igi 

Cong trInh khác 

Cong 

PT'4ntâi, 
4t tniyn dn 

6.165.073.636 
1.185.470.909 

(2.353.866.363) 

I (Các thuyt minh nay là m5t b5 phn hQp thành và cdn dwç.rc dQc &ng thai vái báo cáo tài chInh tang hcrp kern theo) 
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CONG TY TNHH MW NUOC SCH HA NQI 
Die: S 44 Diring Yen Phi - Q. Ba Dmnh - TP. 1ià Ni 

12. Chi phI trã triró'c 

a) Ngn hin 
Chi phi bão hi&n dr an 
Cong ci ding cxi, chi phi sira cha và chi phi ch phân b khác 

b) Dài hzn 
Chi phi thay dng h djnh kS' 
Chi phi sra chfia Ian 
Cong cii, ding cii xut dOng 

Cong 

13. Phãi trã ngu0i ban 

THUYET MINE BAO CÁO TAI CHINH TONG 1içp 
Cho näm tài chinh k& thüc ngày 31/12/021 

31/12/2021 01/01/021 

13.502.671.369 879.950..23 
1.399.670.762 552.614.45 

12.103.000.607 327.335.78 

215.746.478.272 145.267.072.363 
50.415.141.422 19.658.577.39 

124.413.552.324 66.238.012A37 
40.917.784.526 59.370.483.q87 

229.249.149.641 146.147.022.86 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Giátij 

31/12/2021 
So có khã n.ng 

trà nq 
Giátrj 

01/01/2021 
S6cókhânthg 

tr na 

a) C'ác khoánphái Ira ngithz 99.869.255.4 78 99.869.255.4 78 110.591.867.805 110.591.867.805 
ban ngn hzn 

Cong ty CP Du tu ha tng 18 2.156.545.447 2.156.545.4 7 
Cong ty CP Xây d%mg và du ti.r 

3.365.965.741 3.365.965.741 7.054.363.918 7.054.363.91 8 
phát trin kin trOc dO thj 
COng ty CP VIWASEEN 3 9.008.481.852 9.008.481.8 2 
Cong ty CP Nuàc mt sOng 

8.298.927.662 8.298.927.662 49.331.321.666 49.331.321.6.6 
Duong 
CongtyTN}1HMTVThOy1cii 

3.571.339.200 3.571.339.200 3.492.231.600 3.492.231.610  fl 
HàNi J 
COng ty CP Ti.r vn kin true và 3.215.919.572 3.215.919.5 '2 

4.537.733.853 4.537.733.853 
xây dung Hoàng Minh 
Các di ti.rçing khác 80.095.289.022 80.095.289.022 36.333.003.750 36.333.003.70 \ 

Cong 99.869.255.478 99.869.255.478 110.591.867.805 110.591.867.805  

b) Phãi trã ngwôi ban là các ben lien quan 

Chi tiêt trInh bay t?i  thuyt minh s VIII.2 

14. Ngu'Oi mua trã tién tru*c 
31/12/2021 01/01/2021 

I 
I 
I 
I 
I 

a) Ngwôi mua Ira tin trwóc ngn hgn 
COng ty TNHH Lang Doàn Kt 

Cong ty TNI-ll-I Lotte Properties Ha NOi 

Cong ty CP Tp doàn Sunshine 
Các khoân ngirii mua trâ tin truàc ngn han  khác  

7.916.503.719 

1.923.365.000 
638.000.000 

5.355.138.719  

3.107.340.9 76 
489.893.225 

2.617.447.75 1 

I 
I 

7.916.503.719 3.107.340.976 Cong 

b) Ngwôi mua Ira tin trwó'c là các ben lien quan 

Chi tit trInh bay t?i  thuyM minh s VIII.2 

I 
I 
I 
I 

(Các thuyê't mirth nay là m5t b5phan hQp thành và can djzçrc a'Qc a'ng th&i vái báo cáo tài chinh tang hcxp kern theo) 
25 

I 
I 
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CONG TY TNIffl MTV NUOC SCH IIA NO! THUYET MB BAO CÁO TAI CH TONG IIQ 
D/c: S 44 Dt.thng Yen Ph - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näm tài chinh kt thUc ngày 31/12/2021 

15. Thud và các khoãn phãi thu, phii np Nhà rnr&c 

01/0 1/202 1 
S phAi np 

trong näm 
s6 dAthrcnp 

trong nàni 
a) Phãi nôp 

Thu giá tn gia tang du ra 

Thus thu nhp doanh nghip 

Thud thu nhp cá nhân 

Thu tài nguyen 

Thu nhà dt, ti&n thuê dt 
Thu BVMT và các loai thu 
khác 
Phi, I phi và các khoân phâi np 
khác 

178.185.798 

22.961.038.691 

65.485.146 

5.502.030.400 

4.261.719.110 

75.543.981.079 

1.175.452.550 

33.583.288.393 

985.527.225 

59.948.642.400 

10.571.283.466 

293.760.000 

141.351.952.760 

760.321.987 

56.5 44.3 27 .0 84 

1.048.926.050 

59.696.542.800 

10.571.283.466 

137.280.000 

152.438.060.742 

Cong 108.512.440.224 247.909.906.794 281.196.742.129 

b)Phâithu 

Thus giá trj gia tAng dâu ra 

Thus thu nhp doanh nghip 

Thu thu nhp CA nhân 

Thu nhà dat, tin thuê dt 

366.997.620 239.418 

4.089.031.701 

859.956.473 

1.597.884.876 

Cong 366.997.620 6.547.112.468 

16. Chi phI phAi trA 
31/12/2021 01/01/2021  

Ngln hgn 11.345.059.457 

Chi phi 1âi vay phAi trA 1.212.949.147 

Trich trtrâc chi phi ding phvc và cAc khoAn trIch trtrâc khác 10.132.110.310 

Cong 11.345.059.457 

17. Doanh thu chua thirc hen 

Ngthz hzn 
Doanh thu nhân trirâc cho thuê tài sAn 

Cong 

18. PhAi trã khác 
31/12/2021 01/01/21121 

a) Ngfn hçzn 
Kinh phi cong doàn 

BAo him xã hi, bAo him y t& bAo him tht nghip 

Các khoAn phAi trA, phAi np khAc 

Nhcin Jç) qu9kjcwcic ngn hgn 

Tài san thu115c ngành nithc bàn giao chd quyét toán vcfn 

Phái trá v qu9 khoa hpc cong ngh khong si dyng 

Phái tráphOi n5p khác 

b)Dàih9n 

PhAi trA ngAn sách (ngun vn ngân sách hInh thành tAi sAn có hoàn Iai) 

Cng 

(COc thuyt minh nay là m115t  b5ph42n hcrp thành và cdn dwctc a'QC dng thai v&i báo cáo tài chInh tong hp kern theo) 
26 

3 1/12/2021 

593 .3 16.361 

2.086.321 

5.754.130.000 

4.418.199.110 

64.457.873.097 

75.225.604.89 

367.237.038 

4.089.031. 01 

859.956. 73 

1.597.884. 76 

6.914.110.088 

3 1/12/2021 01/01/2121 

36.545. 6 
36.545. 6 

36.545.4 6 

 

3 6.545.454 
36.545.454 

36.545.454 

 

60.138.508.210 40.869.377.4 8 
1.591.370.053 1.100.298.37 

81.864.133 12.161.3.4 

58.465.274.024 39.756.917.6.7 

21.600.000 62.094.000 

47.2 78.856.419 36.3 72. 794.358 

5.920.000.000 1.920.000.000 

5.244.817.605 1.402.029.2)9 

154.034.483.300 405.293.892.000 

154.034.483.300 405.293.892.000 

214.172.991.510 446.163.269.418 

14.121.880. :65  'TR 
1.549.803. 39 

12.572.077. 26 

14.121.880.:65 
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CONG TY TNHB MTV NUOC SCH HA NQI THUYET MIIB BAO CÁO TAI CHPffl TONG 1WP 
DIc: S 44 Dtrèng Yen Ph - Q. Ba Dmnh - TP. Ha Ni Cho näm tâi chInh k& thüc ngày 3 1/12/2021 

c) Phãi trã khdc là các ben lien quan 

Chi tit trInh bay tai  thuyt minh s6 VIII.2 

19. Vay và nç' thuê tài chmnh 

Xeni chi tit ti Phi luc s 03 kern theo Báo cáo nay 

20. Qu5 phát trin khoa hçc và cong ngh 

Qu phát trin khoa 
h9c và cong ngh 

S du nãm 

Trich 1p qu 

Np 1i qu do không sr dung 

S cui näm 83.680.000.000 83.680.000.000 

21. Vn chü s& hüii 

a) Bang dói chilu bun d3ng cáa von chñ sô hfru 

Xem chi tiM ti Phu luc s 04 kern theo Báo cáo nay 

b) Chi tilt vOn gop cáa c/ia s0 hfru 

31/12/2021 01/01/212 
2 

IJBND thành pht Ha Ni 

Cong

3.412.000.000.000 3.117.117.267.81 
 Co  

3.412.000.000.000 - 3.117.117.267. 81 ; NHI 

.OAN, 

c) Các giao djch v vOn vOi châ sO hfru và p/ian phOi cO tá!c J T 
Näm 2021 Näm 2I20'-.... 

'Xij 
+ V6n dâu tr cOa chü s& hilu 

- Vn gop du nàm 3.117.117.267.381 3.078.040.780. 38 

- Vn gop tang trong näm 294.882.732.619 39.076.487.1 3 

- Vn gop giám trong näm 

- V6n gop cu& näm 3.412.000.000.000 

+ C trc, lçri nhun dã chia 138.412.032.872 

d) Cácqu9cüadoanh nghip 

Khoán muc 01/01/2021 Tang trong nãm Giám trong nãm 3 1/12/2021 

Qu dãu tu phát trin 295.538.722.428 38.564.031.906 294.882.732.619 39.220.021.715 

Mic dIch si ding qu d&u ti' phát triên: 

Qu9 du ti.r phát triên cüa Cong ty &rc trich Ip tx phân lçi nhun sau thuê thu nhp doanh nghip, &rqc si ding d b sung vn 
diu 1 cOa Cong ty bang vic du tis ma rng quy mô san xuM kinh doanh hoc dâu tu chi&u sâu cOa doanh nghip, phO hçip âi 
quy djnh tai  diu I COng ty. 

(Các thuylt minh nay là m5t b5phn hpp thành và cdn dzçic d9c ding th&i v&i báo cáo tài chmnh tOng hQp kèin theo,) 
27 

Cong 

82.680.000.000 82.680.000.900 

5.000.000.000 s.000.000.àoo 
(4.000.000.000) (4.000.000.00) 

3.117.117.267.3:1 

32.680.145.0.9 
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1. 

CONG TY TNHII MTV NU'OC SH HA NO! THUYET MINU BAO CÁO TA! CfffNll TONG U1P 
B/c: S 44 fXrng Yen Ph - Q. Ba Dmnh - TP. Ha NOi Cho nàm tài chInh k& thic ngày 3 1/12/2021 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KIIOAN MUC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HO1T DQNG KINE 
DOANH TONG H1P 

Dcinvjtinh:VND 

Nàm 2021 NArn 2220  

1.541.669.149.882 1.606.707.951. )68 

11.232.734.232 21.327.647. 32 
14.797.759.387 16.250.349. 05 

1.567.699.643.50 1 1.644.285.948.105 

2. Giávnhàngbán 
Nãm 2021 Nàm 2020 

Giá vn ban nuOc sach 

Giá vn c11a hot dng xay 1&p 

Giá v6n hoat dng khác 
Cong 743.081.486.931 748.728.444.739 

3. Doanh thu hot dng tài chInh 
Näm 2021 

Lãi tin gui, tin cho vay 43.423.222.744 

C tirc, lcii nhun diiçic chia 15.903.393.800 

Lãi chênh 1ch t giá 17.982.829.801 

Cong 77.309.446.345 

4. Chi phi tài chInh 
NAm 2021 Nam 2020 

78.892.028.951 96.308.482. 98 

906.578.265 8.623.707. 11 

40.203.306.784 26.685.713. 24 

120.001.914.000 131.617.903.433 

5. Thu nhp khác 
Näm 2021 Näm 2020 

731.345.273 142.640.871 

3.531.940.887 12.444.463.000 

89.894.777 128.753.238 

4.353.180.937 12.715.857.19 

Nàm 2021 

5.355.240.468 2.465.666.474 
89.801.818 9.000.000 

3.934.785.357 483.980.443 
6.958.394 903 

9.386.786.037 2.958.647.820 

(Các thuyt minh nay là m5t b5phn hçp thank và cn dwc a'pc dng th&i v&i báo cáo tài chInh tang hpp kàm theo,) 
28 

Tng doanh thu ban hang và cung cp d1ch vi 

a) Doanh thu 

Doanh thu ban nuàc sach 

Doanh thu hot dng xây 1&p 

Doanhthukhác 
Cong 

b) Doanh thu dji vói các ben lien quan 

Chi ti& tai  trInh bay ti thuyt minh s6 VHI.2 

723.712.525.461 718.956.254.8 1 

9.752.930.898 19.501.929.647 
9.616.030.572 10.270.260.211 

Lãi tin vay 

L chênh 1ch t giá 

Dir phông tn th.t d.0 ti.r 

Cong 

Thu tr thanh Iy" 4t tu, tài san c djnh 

Thu do thrcic b4M thrrng, cho, biu, tng 

Thu nhp khác 
CQng 

6. Chi phi khác 

Giá tn can Iai  cüa tài san thanh 1, nhizcing ban 
Chi phi thanh 1 tài san 

Các khoãn tin phat 
Chi phi khác 

Cong 

Näm 2120 

40.169.754.67 

34.695.657. 19  M 

259.696.'Ol  KIEM 

75.125.108. 87 



I 
CONG TY TNffH MTV NIrOC SCH HA NO! 
D/c: S 44 Dirông Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHIN!! TONG HQ 
Cho näm tài chinh kt thiic ngày 31/12/2021 

41.304.929.12 

294.882.732.619 37.738.307.320 

- 1.481.592.89 

Tang vn gop chü so hthi do tang tài san c djnh ban giao theo các quyt djnh 
cOa các ca quan quân l phê duyt 

Tang vn gop chO sO hQii tO ngun qu9 du tir phát tri&n, ngun vn du ttr 
• xây drng ca bàn cOa các dr an hoàn thanh 

Gop vn bang giá tn tài san dang du tu dO dang 

I 
(Các.thuyt minh nay là m5t b5ph2n hç,p thành và cdn dz.cçyc dcc ddng thôi vói báo cáo tài chInh ting hcip kern theo,) 

29 

7. Clii phi ban hang và clii phi quail 1 doanh nghip 
NAm 2021 Näm 2020 

a) Chi phi ban hang 546.271.893.975 560.372.804.68 
Chi phi phân b chi phi 1p ding h djnh ks', Cp nuàc 
vàonhàtheoNghjdjnh 117 

52.676.012.143 77.553.756.77 

Chi phi nhân cong 138.688.371.267 143.164.515.040 

Chi phi khu hao tài san c6 djnh 259.950.093.048 257.821. 193.32 

Chi phi ban hang khác 94.957.417.517 81.833.339.55k 

b) Chi phi quãn lj doanh nghip 67.321.678.172 75.174.492.268 

Chi phi nhãn cOng 32.230.938.098 33.702.912.086 
Chi phi quãn 1 doanh nghip khác 35.090.740.074 41.471.580.18k 

• L Clii phi san xuat, lunh doanh theo yeu to 

Nàm 2021 Näm 202 

63.916.350.968 55.131.336.6 

255.050.997.166 265.150.411.1 

391.8 17.876.423 389.972.906.2:7 

690.656.851 383.375.25 

417.342.790.707 462.704.847.1 

26.996.501.603 27.003.888.6 

5 

1 

14 

1.155.815.173.718 1.200.346.765.1 6 

Näm2021 NAm20'O 

30.383.288.393 37.400.551.2:0 

3.200.000.000 1.320.000.010 

33.583.288.393 38.720.551.20 

BAO CÁO L1rLJ CHUYEN TIEN T TONG 

hç'p 

Nàm 2021 NArn2120 

Thuê tài chinh TSCE 1.185.470.909 

I 
I 

8. 

TY 

TOi 

I 
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Chi phi nguyen lieu, 4t 1iu 

Chi phi nhân cOng 

Chi phi khu hao tài san c djnh 

D phOng phãi thu khó dOi 

Chi phi djch vp mua ngoài 

Chi phi khác bng tin 

Cong 

9. Clii phi thue thu nhp doanh nghiçp men hanh 

Chi phi thus thu nhâp doanh nghiêp tInh trén thu nhp chju thu nm hin hành 

Diu chinh cM phi thus thu nhp doanh nghip cOa các nm tnrâc vào clii phI thu 
thu thp hin hành nm nay 

Cong 

VU. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIJC TR1NH BAY TRONG 
Hc1P 

1. Các giao djch không bang tin ãnh htr&ng dn báo cáo liru chuyén tin t ton 
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CONG TY TNHH MW NUOC SCH HA NQI TmJYET MINH BAO CÁO TAI CHfNH TONG HQP 
D/c: S6 44 Duing Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021 

Vifi. NHtJNG THONG TIN KHAC 

1. Nhfrng sr kiin phát sinh san ngày kêt thüc k' k toán 

Ban Tng Giám dc Cong ty kh&ng djnh ring, theo nhn djnh cüa Ban Tong Giám dc, trên các khIa canh  tr9ng yêu, không c' sir 
kiin b.t thi.rOng nào xay ra sau ngày khoá s k toán lam ánh hisâng dn tInh hInh tài chInh và hoat dng cOa Cong ty c.n it 
phài diu chinh hoc trInh bay trên Báo cáo tài chInh thng hçTp cho nãm tài chInh k& thUc ngày 31/12/2021. 

2. Thông tin v các ben lien quan 

Ben lien quan Mi quan h 

Cong ty CP NizOc sach  s 2 Ha Ni Cong ty con 

Cong ty CP Du ttr xây dimg ha tng niiOc sach  Ha Ni Cong ty lien kt 

COng ty C phn Viwaco Cong ty lien kt 

Cong ty CP Tháp rnrâc Ha Ni Cong ty lien kt 

Cong ty CP mt nuàc SOng Hng Cong ty lien kt 

Trong qua trInh hoat dng kinh doanh, Cong ty phát sinh các nghip vii vài các ben lien quan, các nghip vx chñ yu nhix sau: 

Dan vj tfnh: 

Nãm 020 

Ban hang, cung cap djch vs 

Ban rnrOc sach  và tin din cho Cong ty CP NirOc sach  s 2 Ha Ni 

Ban vt tir, din cho Cong ty C? Du tir xây dung ha tang rnràc sach  Ha Ni 

Cho Cong ty Co ph.n Viwaco thuê tài san 

S6 dir v&i các ben có lien quail: 
01/01/2121  : 

Cdc khoãn phãi thu khách hang 
COng ty CP Nirâc sach  s 2 Ha NOi 

Cong ty C? Du ti.r xây dimg ha tang nuâc sach  Ha NQi 

Các khoãn phái thu khdc 
COng ty CP NirOc sach  s 2 Ha Ni 

COng ty CP Du tir xây drng h tng niràc sach  Ha Ni 

Cdc khoãn phái trã ngwài ban 

COng ty CP D&u tir xây drng ha tng nithc sach  Ha NQi 

Cdc khoánphãi trã khác 

Cong ty CP Dâu t's xây dng h tang nuàc sach  Ha Ni 

Thu nhip và các khoán vay cüa các thành viên quân lj chá chat 

Thu nhp cOa các thành viên chCi ch& duvc  hirOng trong nàm nhu sau: 
Näm 2120 

Tngthu nhp 2.367.691.200 1.845. 13 1.400 

3. Báo cáo b phn 

a) Theo 1(nh vwc kinh doanh 

COng ty hoat dng trong hai lTnh vrc san xut kinh doanh chInh là san xut và kinh doanh nircc sach, xây dimg và djch viii this 
mai. Cong ty 1p báo cáo b phn theo hai (02) b phn kinh doanh nay 

Chi tiêu 

Doanh thu ban hang và cung cp djch vi,i 

b) Theo khu vwc dja 1j5 

Hin tai,  các hoat dng san xut kinh doanh chInh cOa Cong ty &rcrc thirc hin tren lãnh th Vit Nam, khOng có sir khác bit I 
v diu kin kinh t& Do do, khong cO báo cáo b phn dirgc trInh bay. 

(Các thuyé't minh nay là môt bç5 pht2n hQp thành và cn dirçrc dQc dâng thai vái báo cáo tài chInh tang hp kern theo) 
30 

Nm 2021 

98.250.214.485 

39.117.275 

2.359.097.235 

3 1/12/2021 

8.655.625.249 

335.758.265.083 

76 1.637.621 

4.609.792.842 

380.746.732 

Näm 2021 

8.195.063. 95 

2.274. 45 

356.08 1.910.:34 

76 1.637. t21 

2.023.476. 81 

427.119.130 

92.220.656. 53 

50.465. 79 

2.361.188. 94 

San xuãt và kinh 
doanh nu&c sach 

1.541.669.149.882 

 

Xây ding và 
hot dng khác 

26.030.493.619 

 

 

1.567.699.643.511 



K toán truông NguOi 1p 

I T? Mai Phuong Do Phuo'ng 
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(Các thuylt minh nay là mt b5phn hçxp thành và cdn thtqc dQc dng th&i v&i báo cáo tài chInh tang hp kern theo) 
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.739 

.131 

.782 176.7 16.64 

748.728.44 

213.209.37 

CONG TY TNBH MTV NU'OC SCH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH TONG qP 
D/c: S6 44 fXrông Yen Ph - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näm tài chmnh kt thüc ngày 3 1/12/2021 

4. Thông tin so sánh 

s6 lieu so sánh là s6 lieu duçic thy theo s 1iu trên Báo cáo tâi chInh tng hqp cho näm tài chInh kt thOc ngày 3 1/12/2020 cOa 
Cong ty dà dtrçc kthm toán và cO dthu chinh mQt s chi tiêu theo kt qua thanh tra thuê näm 2020, quy& toán tiên hrang näm 
2019 và dthu chinh dn giá mua buôn nithc theo Phi l%lc hp ding s 02 gifla Cong ty TNHH MTV Nuâc sch Ha NOi  vói COng 
ty CP NuOc mt SOng Du6ng. Cii th nhix sau: 

Khoãn muc Mãs6 
S6báo cáo 
11am trLróc 

S6 diu chinh S 

bang can d6i ki todn ting hp 

Thus GTGT duuc khu trfr 152 73.539.053.316 (5.539.604.618) 

Phâi trã ngtr1i bàn ngn hn 311 226.923.564.816 (116.331.697.011) 

Thu và cáo khoàn phâi np Nba 
313 86.266.571.376 22.245.868.848 

Phài trâ ngizi lao dng 314 32.607.928.220 (377.942.746) 

Lçii nhun sau thus chixa phân
421 

phéi 
87.792.482.491 88.924.166.291 

Trên báo cáo kIt qua hort dng kinh doanh t6ng hpp 

Giá von hang ban 11 806.533.947.275 (57.805.502.536) 

Tang lçii nhun k toán trirOc thus 50 155.403.869.595 57.805.502.536 

Chi phIthuTNDNhinhành 51 27.147.588.953 11.572.962.327 

Lqi nhun sau thus TNDN 60 128.256.280.642 46.232.540.209 

• •, •A Tren bao cao iwu chuyen hen tç tong hpp (theo phwo'ngphap gian tiep) 

Lcri nhuântri.rócthu 01 155.403.869.595 57.805.502.536 

Täng/(giãm) các khoán phài thu 09 (24.519.029.746) 2.890.275.127 

Tang/(giám) các khoàn phâi trâ 11 10.760.710.786 (60.695.777.663) 

/o 06225 

"? CÔNGTV < 
TRACH HHlM HUU HPN 

MQTTPNHV 

Ha Ni, ngày 21 tháng 3 näm 2022 
'ig Giám dc 

uc Hung 

I 
I 
I 
I 

I 
I Trên 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

sau diu chinh 

67.999.448.698 

110.591.867.805 

108.5 12.440.224 

32.229.985.474 

38.720.551.280 

174.488.820.851 

213.209.372.131 

(21.628.754.. 19 

(49.935.066. 77)' 



- - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNIIII MTV NUOC S4CH uA NQI THUYET MINH BAO CÁO TM CifiNEl TONG Hçfl 
Die: S 44 Ththng Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho nm tài chinh kt thüc ngiy 3 1/12/2021 

Phii luc s 01: Cic khoãn du tir tii chInh 

b) Dâu tirgôp vn vào do?z vj khác 

Giá trl Giá trl hç'p 

31/12/2021 

DrphOng Giá tn Giá tr h9p 1y 

Don vi tInh: VND 

01/01/2021 

Dir phông 

Dâu ttxvào côngty con 548.914.000.000 548.914.000.000 - 548.914.000.000 548.914.000.000 

Cong ty CP ATwác  sqch s 2 Ha Nç3i 548.914.000.000 548.914.000.000 - 548.914.000.000 548.914.000.000 

Du tii vào cong ty lien doanh, lien k& 128.958.904.609 128.958.904.609 128.958.904.609 128.958.904.609 

COng ty Cphcn Viwaco 19.655.312.020 19.655.312.020 19.655.312.020 19.655.312.020 

COng ty CP Ddu titxOy dyng hg tdng 
ntthc sqch Ha N5i 

2.000.000.000 2.000.000.000 - 2.000.000.000 2.000.000.000 

COng ty CP ThOp nwác Ha Nç5i 59.340.000.000 59.340.000.000 59.340.000.000 59.340.000.000 

COng ty CP Nic mçit SOng Thing 47.963.592.589 47.963.592.589 47.963.592.589 4 7.963.592.589 

D.0 tu vio dcm vj khác 99.961.100.000 14.544.286.030 (85.416.813.970) 99.961.100.000 54.747.592.814 (45.213.507.186) 

Cong ty CPNwác mit SOng Dung 99.961.100.000 14.544.286.030 (85.416.813.9 70) 99.961.100.000 54.747.592.814 (45.213.507.186) 

Cong 777.834.004.609 692.417.190.639 (85.416.813.970) 777.834.004.609 732.620.497.423 (45.213.507.186) 

Chi tit các khoãn du tir gop vn vào don vj khác tai ngày 3 1/12/2021 

Ten don v nhn vn gOp 
T5 l gop v6n trong 
tang van chü s& hiFu 

T5' l biau quyat Hoyt dng sin xut chfnh cüa Don vj nhn gOp van 

Cong ty CP Nuàc sach sa 2 Ha Ni 

COng ty Ca phAn Viwaco 

Cong ty CP Du tu xây dijng ha tang 
nuâc sach  Hi Nôi 

Cong ty CP Tháp nuâc Hi NOi 

Cong ty CP Nuâc mt Song Hang 

COng ty CP Nuâc m.t SOng Dung 

96,6% 

23,7% 

20,0% 

30,0% 

17,0% 

10,0% 

9 6,6% 

23,7% 

20,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

Sin xut và cung cp nixàc sach 

Xây drng, lap dt 

Kinh doanh nuâc sach 

Sin xut và cung cp nuâc sach 

Sin xuat và cung cp rnn9c sach 

Sin xuat và cung cp nithc sach 

Chi ti& giao djch vói cic eOng ty con, cong ty lien kat duqc tnmnh bay tai  thuy& minh sa VLll.2 

(Cc thuyt minh nay là mt b phn hcip thànJi và cn dzçc dQc dang th?ii vâi báo cáo tài chinh tang hcip kern theo) 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NIXOC SCH HA NQI THUYET MINH BAO CAO TA! CHINH TONG HQP 
Dic: S 44 Diiing Yen Phv - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho nam tài chmnh k& thüc ngày 31/12/2021 

Phi 1ic s 02: Tang, giãm tài san c6 djnh hüu hlnh 
Don vj tinh: VND 

Khoan muc 
Nhà cfra, 

vt kien true 
May moe, 

thiet bi 
Phiro'ng tin 4n tãi, 

. • - 
thiet bi truyen dan 

Thit b, 
DCQL 

TSCD 
hftu hlnh khác 

Tong cyng 

Nguyen giá TSCD 
s6 dir ti ngày 01/01/2021 1.705.628.394.474 923.075.478.682 4.365.155.005.487 58.693.522.534 4.210.552.466 7.056.762.953.641 
Tang do mua trong nam - 23.306.906.554 - 1.568.650.436 - 24.875.556.990 
Tang do du Ui xây drng co bàn hoàn thành 3.103.628.197 - 204.679.280.289 - - 207.782.908.486 
Tängkhác - - 15.506.173.113 - - 15.506.173.113 
Thanh 1, nhircing ban (383.947.225) (18.434.801.418) (76.865.294.927) (2.876.515.159) (91.457.904) (98.652.016.633) 
Giàin khác - (349.200.000) - - - (349.200.000) 
S dir tai ngày 31/12/2021 1.708.348.075.446 927.598.383.818 4.508.475.163.962 57.385.657.811 4.119.094.562 7.205.926.375.597 
Giá tn hao mon luy k 
S du tai ngày 01/01/2021 1.039.048.411.141 558.792.944.524 2.429.388.658.123 37.968.958.662 3.599.734.555 4.068.798.707.003 
Khu hao trong näm 75.569.729.578 53.462.068.038 251.458.218.907 8.218.145.553 136.225.046 388.844.387.122 
Tang khác - - 2.129.526.026 - - 2.129.526.026 
Giàm do thanh 1', ninrong bàn (383.947.225) (18.434.801.418) (71.510.054.461) (2.876.515.159) (91.457.906) (93.296.776.169) 
Giãmkhác - (62.003.730) - - - (62.003.730) 
S dir ti ngãy 31/12/2021 1.114.234.193.494 593.758.207.414 2.611.466.348.595 43.310.589.056 3.644.501.695 4.366.413.840.254 
Giá tn cOn 1i 

i ngày 01/01/2021 666.579.983.333 364.282.534.158 1.935.766.347.364 20.724.563.872 610.817.911 2.987.964.246.638 
Ti ngày 31/12/2021 594.113.881.952 333.840.176.404 1.897.008.815.367 14.075.068.755 474.592.867 2.839.512.535.343 

Trong do:  

- Nguyen giá TSCD ti ngày 31/12/2021 dã ht khu hao nlnrng vn cOn si:r diing: 1.495.259.168.477 VND 

        

        

 (Các thuyêt minhnàyJaLb phnh thành_và-cn-dirç1c-dQc-dOng-thâi-vôi-báo cáo4ài nil s i • em theo) 
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CONG TY TNHH MTV NU'OC SLCH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH TONG HQP 
D/c: s6 44 Dtthng Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha NOi Cho nãm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2021 

Phu hic s6 03: Vay và n thuê tài chInh 

Dcm vj tinh: \'ND 

a) Ngn hn 

al) Vaydàihçznden hzn trá 

B sung cong suit nuOc thô cho Nh may Bc Thäng Long Van Tn 

B6 sung ngun tram Dông M5 len cOng suât 
10.000 m3/ngd (mài) 

Xây drng h th6ng cp nuOc khu virc cOn 1i Huyn Thanh Tn 

Xây dirng h thng cp nuOc thj trn Yen Viên 

Xây dimg h th6ng cp nuOc xa Kieu Ky huyn Gia Urn 
Xây dirng lap d.t h th6ng th 1' thu hi nuOc tha lQc tai  Nhà may 
Yen Phii (Ngân hang Vietinbank - CN Bc Ha Ni) 
Xây dtrng lap dt h th6ng xi1 l' thu hi nuOc rüa icc ti Nhà may 
Yen Phi (Qu5' Dau tu Phát trin Ha Ni) 
Xây dirng mng hrài cap nuOc 5 xã: Kim N& VTnh Ngpc, Tam Xá, 
Xuân Canh, DOng HOi 

Cài to MLCN chng TTTT Khu vijc 012 Dng Da 

Cài to MLCN chng FITI Khu viIc cOn 1i 1,2,4 013 Bong Ba 

Cãi to MLCN chOng II IT khu vrc 016A DOng Ba 

Cãi to MLCN ch6ng TTTT Khu vrc 026 Hai Ba trung 

Khão sat cái to MLCN phuOng PhO Thuçmg 

Cãi to MLCN chOng TTTT kv 025 Ba Binh 

Cãi to HTCN chOng 1111 khu vtrc DMA3-02 Cau GiAy 

Ctao MLCN chOng 1111 O 7 Nht Tan 

Cãi to MLCN và chOng TTTT KV O 19B+B 1 Hoàng Mai 

Cái tao  MLCN và chOng TTIT kv O19D qun Hai Ba Trtmg 

Ctao MLCN chOng F1I I O14 Bong Ba 

31/12/2021 Trong nm 01/01/2021 

Giá tn 
A So co kha nang 

trã nq 
TAng Giãm Giá trj 

A So co kha nang 
trã mY 

181.481.052.748 181.481.052.748 364.973.713.380 372.467.285.215 188.974.624.583 188.974.624.583 

181.135.194.8 62 181.135.194.862 364.466.827.989 3 71.327.491.347 18 7.995.858.220 18 7.995.858.220 

10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 

2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 

38. 159.857.774 38. 159.857.774 207.105.409.293 182.807.578.353 13.862.026.834 13.862.026.834 

5.707.678.371 5 .707.678.37 1 5.707.678.37 1 5.707.678.37 1 5.707.678.371 5.707.678.371 

1. 123,684.600 1.123.684.600 1.123.684.600 1.123.684.600 1.123.684.600 1.123.684.600 

242.518.000 242.5 18.000 242.518.000 

6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 

19.920.000.000 19.920.000.000 19.920.000.000 19.920.000.000 19.920.000.000 19.920.000.000 

3.298.459.008 3.298.459.008 4.123.073.760 4.123.073.760 3.298.459.008 3.298.459.008 

2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 

2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 

29.102.049.468 29.102.049.468 29.102.049.468 

2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 

2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 

1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 

384.333.796 384.333.796 384.333.796 

738.853.333 738.853.333 738.853.333 

743.469.111 743.469.111 743.469.111 

2.545.425.587 2.545.425.587 2.545.425.587 

 (Các thuykminkna Jarntbphn-hqp-thành-và-ean *luçic de-*1àng-thOi-vài-b*o-cáo-tài-ch1nh tOng hcrp kern theo) 
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CONG TY TNHH MTV NIIOC SCH HA NOI THUYET MINH BAO cAo TA! CHINH TONG HVP 
D/c: So 44 Dung Yen Ph - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2021 

Phu Iiic so 03: Vay và nq thuê tài chInh (tip theo) 

Dan vi tInh: VND 

31/12/2021 Trong näm 01/01/2021 

Giá trl 
S có khã nAng 

trã no 
Tang Giãm Giá trj 

S có khã nàng 
trã nq 

3.972.000.000 3.972.000.000 3.972.000.000 3.972.000.000 3.972.000.000 3.972.000.000 

4.980.000.000 4.980.000.000 4.980.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000 

1.104.000.000 1.104.000.000 1.104.000.000 1.104.000.000 1.104.000.000 1.104.000.000 

2.247.366.880 2.247.366.880 2.247.366.880 2.247.366.880 2.247.366.880 2.247.366.880 

22.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 22.000.000.000 

24.645.189.187 24.645.189.187 38.206.656.043 41.117.622.217 27.556.155.361 27.556. 155.36 1 

457. 126.433 457.126.433 457. 126.433 689.418.933 689.418.933 689.418.933 

757.424.860 757.424.860 757.424.860 757.424.860 757.424.860 757.424.860 

1.777.663.383 1.777.663.383 1.777.663.383 1.777.663.383 1.777.663.383 1.777.663.383 

1.469.664.722 1.469.664.722 1.469.664.722  1.469.664.722 1.469.664.722 1.469.664.722 

1.752.635.448 1.752.635.448 1.752.635.448 1.752.635.448 1.752.635.448 1.752.635.448 

1.632.000.000 1.632.000.000 1.632.000.000 1.632.000.000 1.632.000.000 1.632.000.000 

7.350.965.921 7.350.965.92 1 7.350.965.921 7.350.965.921 7.350.965.92 1 7.350.965.921 

6.333.504.647 6.333.504.647 6.333.504.647 2.396.254.630 2.396.254.630 2.396.254.630 

1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 

3.296.945.2 13 3.296.945.213 3.296.945.213 3.296.945.213 3.296.945.213 3.296.945.213 

140.946.588 140.946.588 140.946.588 140.946.588 140.946.588 140.946.588 

Cài tao  HTCN chng TTTT khu vrc DMA1 ,2-03 Cu Giy 

Cái tao  MLCN ch6ng IT! I khu vrc DMA5.6 -04A CAu Giy 

Cài tao HTCN ch6ng 1111 khu vrc DMA1-04B Cu GiAy 

Hoàn thin và ma rng mng hrài cp nuâc huyn Gia Lam 

Nâng cong sut nba may Bc Thäng Long dat  cOng sut 150.000m31h 

Dir an phát trin c sâ h thng nhà may Bc Thang Long Van TrI 

Xây dmg thit bj thng áp cho trai  giam s 2 xã HOa BInh 

Xây dirng h thng cp nizâc Xã Lien Mac  Tir LiOm 

Xây dtrng h thóng cp nuàc Khu vrc ngoài dê qun Hoàng Mai 

Xây dirng tuyn 6ng cp nuôc D800 và h thóng cp nuàc phumg 
Hoàng Lit 
Xây drng mng luài cAp nuàc xa hãi B6i và khu vrc Ian cn 3 xã 
Huyn DOng Anh 
Xây drng h thng b sung ngun nuàc cho TBTA xà DOng M 
Thanh tn cOng suAt 3.500m3/ngd 

Xây dtrng tuyAn 6ng cAp nuOc các xã huyn Tr LiOm Ha NQi 

Cãi tao  mng luài cAp rnrOc O21 Hai Ba Trung 

Nâng cOng suât nhà may Gia Lam len 6000 m3/h 

Cãi tao  và phát triAn MLCN huyn Thanh Tn 

Xây thmg ha tAng KT khu TDC xã NgO Hip phc vi GPMB QL1A 

(Các-thuy&-mthnày-Iâ-mt-b-phn--hqp-thành và cAn-dc9cdngthàfvi bäu t.áwtài 
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CONG TY TNHH MTV NU'C SICH HA NO! 
D/c: S6 44 Duông Yen Phi - Q. Ba Dmnh - TP. Ha Ni 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH TONG HQP 
Cho näm tài chinh kt th6c ngày 31/12/2021 

Phu !tjc s 03: Vay va nq thuê tài chInh (tip theo) 

a2) N9dàihqn dn hn Ird 345.857.886 345.857.886 506.885.391 1.139.793.868 978.766.363 978.766.363 

Thuê tài chInh ô tO Fortuner TGN6 1 L-NKPSKU (Toyota Fortuner V 
131. 154.546 13 1. 154.546 131. 154.546 182.400.000 182.400.000 182.400.000 

4x2)- PhOng Hành chinh 

Thuê tài chinh xe Ban quán 1' di,r an 94.516.364 94.516.364 94.5 16.364 

Thuê tài chInh xe ô to Xi nghip Co din vn tãi 481.200.000 481.200.000 481.200.000 

Thuê tài chmnh xe 0 tO XNKDNS Ba DInh 119.812.727 119.812.727 119.812.727 

Thuê tài chInh xe 0 tO Xi nghip Dng h 100.837.272 100.837.272 100.837.272 

Thuê tài cbInh xe 0 to PHC 214.703.340 214.703.340 375.730.845 161.027.505 

b)Dàihn 1.394.803.502.897 1.394.803.502.897 349.120.803.277 367.981.376.565 1.413.664.076.185 1.413.664.076.185 

hi) Vaydàihzn 1.393.891.013.742 1.393.891.013.742 347.832.583.277 366.997.638.447 1.413.056.068.912 1.413.056.068.912 

B sung cOng suit nuàc thô cho Nhà may Bc Thng Long 
Van Tn 

44.303.389.000 44.303.389.000 10.000.000.000 54.303.389.000 54.303.389.000 

B6 sung ngun tram Dông M5 IOn cOng suit 10.000 m3/ngd (mài) 12.210.000.000 12.210.000.000 2.664.000.000 14.874.000.000 14.874.000.000 

Xây dmg h thng cp nuàe khu virc cOn 1i Huyn Thanh Tn 78.225.473.354 78.225.473.354 250.675.815.570 207.105.409.293 34.655.067.077 34.655.067.077 

Xây dmg h th6ng cp nuàc thj tr&n Yen ViOn 125.568.924.152 125.568.924.152 5.707.678.371 13 1.276.602.523 131.276.602.523 

Xây dirng h th6ng c&p ntrOc xã KiOu Ky huyn Gia Lam 16.855.269.000 16.855.269.000 1.123.684.600 17.978.953.600 17.978.953.600 

Xây dirng MLCN 5 xã: KimN6, Vinh Ngçc, Tam Xá, Xuân Canh, 
DOng Hi 

91.300.000.000 

14.018.410.945 

91.300.000.000 

14.018.410.945 

19.920.000.000 

3.298.459.008 

111.220.000.000 

17.316.869.953 

111.220.000.000 

17.316.869.953 Cãi t?o  MLCN chng 1111 Khu vi,rc 012 Dng Da 

Cài tao MLCN chng TI'TT Khu vrc cOn 1.i 1,2,4 013 D6ng Da 1.290.160.000 1.290.160.000 2.200.000.000 3.490.160.000 3.490.160.000 

27.999.681.469 27.999.681.469 30.545.107.056 2.545.425.587 Cãi to MLCN va chng Fl 11 O14 Dng Da 

Cái to MLCN chng TTTT khu vi,rc 016A Dng Da 16.478.980.971 16.478.980.971 2.744.000.000 19.222.980.971 19.222.980.971 

Khào sat cãi to MLCN phuing PhO Thucing 3.663.828.000 3.663.828.000 2.000.000.000 5.663.828.000 5.663.828.000 

(Các thuyt  minh  n 1àmt-b-p14n hp thàih-à C die-49c-ng thOi-vâi báo cáo tâi c1iiii1rtng hp kOmt1iec) 
36 

/ m 
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CONG TY TNHH MTV N15C SCH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAL CH!NH TONG HVP 
Dic: s6 44 Dthng Yen Phix - Q. Ba Dinh - TP. Ha Niii Cho näm tài chInh kt th6c ngày 3 1/12/2021 

Phii 1ic s 03: Vay và n thuê tài chinh (tip theo) 

Dynvitinh:VND 

31/12/2021 Trong nm 01/01/2021 

Giá trj 
So co kha nang 

tn nq 
Tang Giãm Cia trl 

So co kha nang 
trã nq 

13.419.000.000 13.419.000.000 2.268.000.000 15.687.000.000 15.687.000.000 

6.450.000.000 6.450.000.000 1.720.000.000 8.170.000.000 8.170.000.000 

16.219.000.000 16.219.000.000 3.972.000.000 20.191.000.000 20.191.000.000 
7.35 1.265.559 7.35 1.265.559 7.735.599.355 384.333.796 

11.250.077.287 11.250.077.287 11.988.930.620 738.853.333 - 

13.812.378.823 13.812.378.823 14.555.847.934 743.469.111 - - 

26.103.041.022 26.103.041.022 4.980.000.000 31.083.041.022 31.083.041.022 
2.760.000.000 2.760.000.000 1.104.000.000 3.864.000.000 3.864.000.000 

35.957.870.080 35.957.870.080 2.247.366.880 38.205.236.960 38.205.236.960 

433.943.765.465 433.943.765.465 22.000.000.000 455.943.765.465 455.943.765.465 

110.903.350.023 110.903.350.023 906.578.265 41.562.081.253 151.558.853.011 151.558.853.011 

4.355.026.803 4.355.026.803 457.126.433 4.812.153.236 4.812.153.236 
3.029.699.440 3.029.699.440 757.424.860 3.787.124.300 3.787.124.300 

26.138.157.170 26.138.157.170 1.777.663.383 27.915.820.553 27.915.820.553 

21.067.157.780 21.067.157.780 1.469.664.722 22.536.822.502 22.536.822.502 

24.536.896.272 24.536.896.272 1.752.635.448 26.289.531.720 26.289.531.720 

5.256.180.612 5.256.180.612 1.632.000.000 6.888.180.612 6.888.180.612 

130.107.242.611 130.107.242.611 7.350.965.921 137.458.208.532 137.458.208.532 

50.400.000.000 50.400.000.000 3 1.424.704.477 6.333.504.647 25.308.800.170 25.308.800.170 

5.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 

13.187.780.851 13.187.780.851 3.296.945.213 16.484.726.064 16.484.726.064 

729.007.053 729.007.053 140.946.588 869.953.641 869.953.641 

Cài tao  MLCN ch6ng TTTT khu vrc 025 Ba Dinh 

Cài tao  HTCN ch6ng 'ITTT khu vvc  DMA3-02 Cu GiAy 

Càitao HTCN chng nil khu vrc DMA1,2-03 Cu Giy 
Ctao MLCN chóng TTTT O 7 Nht Tan' 
Cãi tao  MLCN và ch6ng fl H KV O19B+BI Hoàng Mai 

Cãi tao  MLCN và ch6ng 111 1 kv O19D qun Hai Ba Trung 

Ctao MLCN ch6ng FIT! kv DMA5.6 -04A Cu Giy 
Câi t.o HTCN chng TTTT khu vijc DMA1-04B Ctu GiAy 

Hoàn thin và ma rng mang luài cp nuâc huyn Gia Lam 

Nâng cong suAt nhà may Bc Thang Long dat  cOng suit 150.000m3/h 

Du an phát trin cci si ha tang nhà may Bäc Thang Long Van Tn 

Xây drng thi&t bj tang áp cho trai  giam s6 2 xã HOa Binh 

Xây dmg h thng dip nuâc Xã Lien Mac  Tr Liêm 

Xây drng h th6ng cp nuOc Khu vrc ngoài dé qu.n Hoàng Mai 

Xây dtrng tuyn ông dip nuOc D800 và h thong dip nuàc phuông 
Hoàng Lit 

Xây drng mng luâi dip nuOc xã hãi B6i và khu virc Ian cn 3 xã 
Huyn Dông Anh 

Xây dimg h thng b sung ngun nuâc cho TBTA xã Dông M5' 
Thanh tn cOng sdit 3.500m3/ngd 

Xây dtrng tuyn ông dip nuâc các xà huyn T LiCm Ha Ni 

Cãi tao  mang luài dip nuàc O21 Hai Ba Trirng 

Nãng cOng sut nhà may Gia Lam iOn 6000 m3/h 

Cãi tao  và phát trin MLCN huyn Thanh Tn 

Xây dirng ha  t.ng KT khu TDC xã Ngü Hip phiic v GPMB QL1A 

(Các thuyt minh nay là mt  bô phithçp  thành vâ din&xqc4çc4&g4hi-vi-bae-oae-tai-ehmh-tng-hcsp-kenrtheo 



b2) Nfl thuê tài chInh dài han 
Thuê tài chInh ô to Fortuner TGN6 1 L-NKPSKU (Toyota Fortuner V 
4x2)- PhOng Hành chInh 

ThuC tài chInh xc ô tO PHC 

Thuê tài chInh xe 0 tO Xi nghip Co din vLn tái 

Cong 

(*) 
Chi tit các hyp dàng tin dzng: 

Dói tuqng cho vay S hcrp dng Ngày hqp dng Lãi sut 
Nçrdàihan dnhan 

S
du' ti 3 1/12/2021 trã tai 3 1/12/2021 

Mc dIch cho vay 

912.489.155 912.489.155 1.288.220.000 983.738.118 608.007.273 608.007.273 

13 1. 154.546 131.154.546 131. 154.546 

9 12.489.155 912.489.155 1.288.220.000 375.730.845 

476.852.727 476.852.727 476.852.727 

1.576.284.555.645 1.576.284.555.645 714.094.516.657 740.448.661.780 1.602.638.700.768 1.602.638.700.768 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 
CONG TY TNHH MTV NUC SCH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAt CHINH TONG HP 
D/c: s6 44 Duông Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho nãm tài chlnh kt thüc ngày 31/12/2021 

Phti Ic s 03: Vay và nQ thuê tài chInh (tip theo) 
Don vj tInh: VND 

31/12/2021 Trong nim 01/01/2021 

Giá tn 
So co kha nang 

trã no.  
Tang Giãm Giá trl 

S6 cO khã nang 
trã nq 

25/12/2015 

0 1/08/20 17 

28/06/2013 

12/07/20 18 

27/02/2015 

25/08/2021 

15/08/20 17 

54.303.389.000 10.000.000.000 

14.874.000.000 2.664.000.000 

116.385.331.128 38.159.857.774 

131.276.602.523 5.707.678.371 

17.978.953.600 1.123.684.600 

14.555.847.934 743.469.111 

111.220.000.000 19.920.000.000 

Ngân hang TMCP Du tu và Phát trin Vit 
Nam - CN Tây H 

Ngân hang TMCP COng thuong Vit Nam - 
CN Bc Thang Long 

Ngan hang Nong nghiçp va Phat tnen nong 
thôn Vit Nam - CN Tây H 

Qu d.0 tu phát trin TP Ha NOi 

Qu du tu phát trin TP Ha Nti 

Ngãn hang TMCP Cong thixang Vit Nam-CN 
Bc ThIng Long 

Ngân hang TMCP Cong thuang Vit Nam-CN 
Bc ThIng Long 

02/2015/135 1981HDT 
D 
5 1/2017-
HDCVDADT/NHCT 
145-HAWACOM 
1506LAV20 1300042 
3 

02/07.2018/HDNN21 
-NSHN 

02/06.2015/HDNN2 1 
-NSHN 
42/12021- 
HDCVDADT/NHCT 
145-PGDBH- 
T-TAWACflM 
56/2017- 
HDTDA/NHCT14S-
HAWACOM 

Theo thông báo cOa 
ngOn hang 

Theo thông báo cOa 
ngân hang 

Theo thông báo cüa 
ngân hang 

0% 

0% 

Theo thông báo cOa 
ngãn hang 

Theo thông báo cüa 
ngân hang  

B sung cong sut nuâc thô cho NM BTL Van 
TrI 

B6 sung ngun tram DOng M5' len cong suât 
10.000 m3/ngd (mâi) 

XIy dmg h thong cp nuàc khu virc cOn 1i 
Huyn Thanh Tn 

Xây dçmg h thong cp nuàc thj trn Yen Viên 

Xây dirng h thOng cp nuâc xa Kiêu Ky huyn 
Gia Lam 

Cái tao MLCN và chOng 1111 khu v\rc O 19D 
quân Hai Ba Tnmg 

Xây dijng MLCN 5 xã: Kim NO, Vinh Ngpc, 
Tam Xá, Xuãn Canh, DOng Hi 

(Các thuy& minh nky là mt b phn  hcip thãnh và-cn-4u-4çc-4n 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NIIOC SAd  HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH TONG HVP 
D/c: So 44 Dtthng Yen Ph - Q. Ba Dmnh - TP. Ha Ni Cho näm tài chmnh kOt thüc ngày 31/12/2021 

DOi tirçrng cho vay SO hqp dOng Ngày hçrp dOng Lãi sut 
Nç dài han dn han 

SO du tal  3 1/12/2021 trã tai 31/12/2021 
Muc dich cho vay 

20/01/2017 

03/04/20 15 

06/11/2018 

17/11/2021 

17/11/2021 

23/04/2021 

29/12/20 14 

12/10/2018 

30/09/2016 

20/01/2017 

06/11/2018 

18/06/2015 

29/01/2015 

09/01/2018 

10/12/2009 

1110.17.051.2485473 
.TD 

01/2015/135 198/HDT 
D 
02/20 1 8/DH./VCBITh4 
-NSHN 
0 1/202 1/HDTDIVCB 
HN.-HAWACOM 
SHBHNC/HDTD/790 
500012051 
SHBHNC/HDTD/790 
500006752 
01. 14/NHI'!T.HN-
NSHN 
448/2018- 
HDCVDT/NHCT145-
HAWACOM 

0 1/20 16fDADTfVCB 
HN-HWC 

06/20 17- 
HDTDDA/NHCT14S 
-HAWACOM 

01/2018/DH/VCBHN 
-NSHN 

99/2015- 
HDTDA/NHCT14S-
HAWACOM 

03/07.2015/HDNN21 
-NSHN 

01/2017/135 1981HDT 
D 

28/2009/HDODA-
NHPT 

3.298.459.008 Cãi tao  MLCN ch6ng i-Fl_i Khu vrc 012 D6ng 
Da 

2.200.000.000 Cãi tao  MLCN chOng IT!! Khu vi,c con 'ai 
1,2,4 013 DOng Da 

2.744.000.000 Cãi tao  MLN chOng ITfI khu vi,rc 016A 
D6ngDa 
Cài tao  MLCN và chOng TFTI' khu vic O 7 

384.333.796 
Nht Tan - Xi nghip Ba Dinh 
Cãi tao  MLN và chOng FIT! khu vrc O 

738.853.333 19B+B 1 - Xi ngJiip Hoàng Mai 

2.545.425.587 
Cãi tao  MLCN và chOng TTTF khu vçc O14 
DOng Da 

2.000.000.000 KS cãi tao  MLCN phuing Phô Thuçing 

Cái tao MLCN chOng TTTT khu vrc 025 Ba 
2.268.000.000 

Dinh 

1.720.000.000 Cài tao  HTCN chOng FUll khu vijc DMA3-02 
Cu Giy 

3 1.083.041.022 

3.864.000.000 1.104.000.000 Cái tao  HTCN ch6ng FL UI khu v'jc DMA!- 
04B COu GiOy 

38.205.236.960
2.247.366.880 Hoàn thin và mô rQng mng luói cp nuOc 

huyn Gia Lam 

455.943.765.465
22.000.000.000 Nâng cong suOt nhà may Bc Thông Long dat 

cong suit 150.000m3/h 

D an PTCS ha tOng BTLVT - Hung mvc  cOp 

Ngân hang TMCM Quân Di - Din Biên PhU 

Ngân hông TMCP Du tu và Phát triên Vit 
Nam-CNTâyHO 
Ngân hang TMCP Ngoi thucing Vit Nam - 
CN HãNi 
Ngân hang TMCP Ngoi thtrcmg Vit Nam - 
CN HàNi 
Ngân hang TNHH MTV Shinhan Vit Nam - 
Chi nhánh Pham Hông 
Ngân hang TNHH MTV Shinhan Vit Nam - 
Chi nhánh Pham Hông 
Ngân hang TMCP Cong thuong Vit Nam - 
CN HàNi 

Ngân hang TMCP Cong thucing Vit Nam-CN 
Bc Thang Long 

Ngan hang TMCP Ngoi thisong-CN Ha NQi 

Ngân hang TMCP Cong thucing Vit Nam-CN 
Bc Thäng Long 

Ngân hang TMCP Ngoi thircing Vit Nam-
CNHàNi 

Ngân hang TMCP Cong thuong Vit Nam-CN 
Bc Thông Long 

Qu5 du tu phát triOn thành phO Ha NOi 

Ngân hang DAu tu và Phát trin Vit Nam - 
CNTâyHO 

Ngân hang phát triOn Vit Nam 

Theo thông báo cUa 
ngân hang 

Theo thông báo cUa 
ngân hông 

Theo thông báo cUa 
ngãn hông 

Theo thông báo cüa 
ngãn hông 

7,28% 

7,29% 

Theo thông báo cüa 
ngân hang 

Theo thông báo cüa 
ngân hang 

Theo thông báo cüa 
ngãn hông 

Theo thông báo cüa 
ngân hông 

Theo thông báo cüa 
ngân hông 

Theo thông báo cUa 
ngân hông 

0% 

Theo thông báo cüa 
ngân hang 

17.3 16.869.953 

3.490.160.000 

19.222.980.971 

7.735.599.355 

11.988.930.620 

30545.107.056 

5.663.828.000 

15.687.000.000 

8.170.000.000 

20.191.000.000 3.972.000.000 Cãi tao  HTCN chOng TTTT khu vi,rc DMA 1,2-
03 Cu Giy 

4.980.000.000 Cài tao  MLN chOng TTTT khu vc DMAS.6 - 
04A Cu Giy 

2% 135.548.539.2 10 24.645.189.187 
nuàc 

(Các thuyOt minh nay là môt bô phân hçip thánh  và cOrLdLrcicd9c dng_thi-v4i-báo-Gáo tài-chinh-t&ig hcrp-kêm theo) 
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Thuê tài chInh ô tO Fortuner TGN6 1L- 

10,50% 
01.053/2016/TSC - 
CTTCPLHDO1 15/09/2016 

16/03/2021 
217210000591HDTC 
TTC 

Cong ty cho thuô tài chInh TNHH MTV Ngân 
hang TMCP Cong thucmg Vit Nam 

Cong ty cho thuê tài chInh TNHH MTV Ngân 
hang TMCP Du tu và Phát trin Vit Nam 

Cong 

NKPSKU (Toyota Fortuner V 4x2)- PhOng 
13 1.154.546 Hành chinh 

Thue tài chInh xe ô tO PHC 
2 14.703.340 
345.857.886 

13 1.154.546 

7,80% 1.127.192.495 
1.258.347.041 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _1 

CONG TY TNHH MTV NU'OC SCH HA NO! THUYET MINH BAO cAo TA! CHINH TONG H1P 
D/c: S 44 Duông Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha NOi Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2021 

D6i tuqng cho vay S hqp ding Ngày hqp dng Lãi sut 
Nç dài han dn han 

S dir ti 3 1/12/2021 
trã tal 3 1/12/2021 

Muc dich cho vay 

S hçrp dng Ngày hyp dng 

Qu5 du tu phát trin thành ph Ha Ni 

Qu du tis phát trin thành ph Ha NOi 

Qu du tu phát trin thành ph Ha NOi 

Qu5' Mu tu phát trin thãnh ph Ha Ni 

Qu5 du tu phát trin thành ph6 Ha Ni 

Ngân hang TMCP Cong thuang Vit Nam-N 
Bc Thàng Long 

Qu9 du tu phát trin thành ph6 Ha NOi 

Ngân hang TMCP Du tu và Phát trin Vit 
Nam-CN Tây H 

Qu5 du tu phát trin thành ph Ha Ni 

Qu du tu phát trin thàrth ph6 Ha Ni 

QuS' du tu phát trin thành ph Ha Ni 

Cong 

(**) Bao gm: 

IMi tuçiig cho vay  

01/04.30181HDNN2 1 
-NSHN 
01/11.2014/HDDNN2 
1-NSHN 
02/11.2014/HDDNN2 
1-NSHN 
03/01.2015/HDNN21 
-NSHN 
04/11.2014/HDDNN2 
1-NSHN 
10/2016-
HDTDDAJNHCT 145 
-HAWACOM 
01/06.2015/HDNN21 
-NSHN 

01/2020/135198/HDT 
D 

02/04.2O2OIHDNN2 1 
-NSHN 
01/02.20201HDDNN2 
1-NSHN 

03/08.20201HDNN21 
-NSHN 

11/04/2018 

21/11/2014 

12/12/2014 

12/01/2015 

3 1/10/20 14 

28/0 1/20 16 

03/04/2015 

01/09/2020 

14/04/2020 

18/03/2020 

13/08/2020  

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Theo thông báo cüa 
ngân hang 

0% 

Theo thông báo cUa 
ngân hang 

0% 

0% 

0% 

Lâi sut 

4.812.153.236 

3.787.124.300 

27.9 15.820.553 

22.536.822.502 

26.289.531.720 

6.888.180.6 12 

137.45 8.208.532 

56.733.504.647 

6.000.000.000 

16.484.726.064 

869.953.641 

1.575.026.208.604 

Dir nç gc thuê tài 
chinh ti 

31/12/2021 

457. 126.433 

757.424.860 

1.777.663.383 

1.469.664.722 

1.752.635.448 

1.632.000.000 

7.350.965.92 1 

6.333.504.647 

1.000.000.000 

3.296.945.2 13 

140.946.588 

181.135.194.862  

Xây dng TB thng áp cho tri giam s6 2 xä Hôa 
Binh 

Xây dirng HTCN Xã Lien Mc Tr Liêm 

Xây dmg h th6ng cp nuàc Khu vijc ngoài dê 
qun Hoàng Mai 
Xây dçrng tuyn ông D800 và h th6ng cap nuâc 
phuing Hoàng Liit 
Xây dirng mng luâi c4p nuâc xã hãi Bôi và 
KVCL 3 xã Huyn Dông Anh 
Xây dijng h th6ng b sung ngu6n nuàc cho 
TBTA xã Dông My Thanh tn cong sut 
3.500m3/ngd 
Xây di,rng tuyn 6ng cp nuâc các xã huyn Tu 
Liêm Ha Ni 
Cài to mng luâi cp nuàc O21 Hai Ba Trtmg 

Nâng cong suât nhà may Gia Lam len 6000 m3/h 

Nq thuê tài chinh 
dài hn dn hn 
trã tal 31/12/2021 

Cái to và phát trin MLCN huyn Tharih Tn 

Xây dtrng h t.ng KT khu TDC xa Ngfl Hip 
phçic vii GPMB QL1A 

Don VI si dyng 

 (Các  thuyt minh nay là rnt bphanhç thành_và-Gn-4uqe--d-4ng-thi--vc1-bau-t.áü-ti chhih tiig-hçcpkênrtheo 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NIYOC SICH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH TONG HQP 
D/c: S 44 Ding Yen Ph - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näin tài chInh kt thCc ngày 3 1/12/2021 

Phu luc s 04: Vn chC s& hftu 
Dcm vj tInh: VND 

xiIoanmyc Von gop cua 
- chu s& huii 

Von khac cua chu so' 
- 

huu 

- A Quy dau tu' 
phat trien 

- . Quy ho try sap 
., 

xep doanh nghiçp 

. Lç nhun sau thue 
,. 

chu'a phan phoi 

A A Nguon von Dan tu' 
xay du'ng co ban iongcçng 

S dtr du nàm tru6c 3.078.040.780.238 2.300.694.300 255.219.569.505 - 135.709.732.777 34.782.673.763 3.506.053.450.583 
T.ng vn trong näm truâc 39.076.487.143 39.966.749.5 89 - - - - 79.043.236.732 
Lãitrongnämtru'c - - - - 174.488.820.851 - 174.488.820.851 
Thng do trIch 1p  qu5' tr lçii 
nhu?n sau thue 

- - 43 .326.992.243 - - - 43 .326.992.243 

PhanpMi lçii nhun - - - - (100.801.759.777) - (100.801.759.777) 
Np iqi nhun con lai - - - - (32.680.145.069) (32.680.145.069) 
Giãm khác - - (3 .007.839.320) - - (34.75 1.468.000) (37.759.307.320) 
S dir du nãm 3.117.117.267.381 42.267.443.889 295.538.722.428 - 176.716.648.782 31.205.763 3.631.671.288.243 
Tang vn trong näm nay (1) 294.882.732.619 (294.882.732.619) - - - - 

Lãi trong nam nay - - - - 129.715.223.275 - 129.715.223.275 

Phânphi lçii nhu.n (2) - - 38.564.031.906 - (93.930.943.169) - (55.366.911.263) 

Np lqi nhun cOn 1i - - - - (138.412.032.872) - (138.412.032.872) 

Giám khác - - - (3 1.205.763) (3 1.205.763) 

S dir cui nàm 3.412.000.000.000 42.267.443.889 39.220.021.715 - 74.088.896.016 - 3.567.576.361.620 

Thng vn trong näm nay 
Ni dung .A So tien 
+ Kt chuyn ngun vn du ti.r tài san c6 djnh ti'r qu5 du tir phát triên 294.882.732.619 

Cing 294.882.732.619 

(2) Phân phi lçii nhun theo 2020 theo Nghj quyt s 231 1INQ-HDTV ngày 01/10/2021 và phân pMi lqi nhun 2019 theo Nghj quyt s 2220/NQ-HDTV-NSHN ngày 22/9/2021: 

Ni dung S tin 
- TrIch qu du tir phát trin 38.564.031.906 
- TrIch qu khen thiràng, phüc lçii 55.134.830.060 
- TrIch qu7 thuâng ban diu hành 232.081.203 
Cing 93.930.943.169 

(Các thuyt miidi iiày-1hnt b phn hcip thànlrvà c.n thrçic dcc d&ng thtvi báo cáo tài chinh tang hi1Om theo) 
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