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CONG TY TNHH MTV NTfOC SCH HA NQI BAO CÁO BAN TONG GIAM DOC 
Oja clii: S6 44 Dithng Yen Phii- Qun Ba Dinh - TP. Ha NOi Cho näm tài chinh kt thóc ngày 31/12/2021 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giám dc Cong ty TNHH MTV NirOc sach  Ha Ni (sau dày gçi tt là "Cong ty") trInh bay Báo 

cáo cüa minh va Báo cáo tài chmnh hop nht dA drçc ldm toán cüa Cong ty cho nm tài chinh k& thiic ngày 

31/12/2021 

Hi ding thành viên và Ban Ttrng Giám dc 

Các thành viên cüa Hi dng thành viên và Ban Tng Giám d6c diu hành Cong ty cho nm tài ch{nh kt 

th(ic ngày 3 1/12/2021 và dn ngày 1p Báo cáo nay gm: 

H5i 7Eng thành viên 

Ong Nguyn Bão Vinh Chü tjch 

Ong Trn Quc Hiing Thành viên 

Ba Hoang Th Thiy Thành viên chuyên trách 

Ban Ting Giám i/Ac 

Ong Trn Quc Hmg Tng Giáni dc 

Ong Dng Ngoc Hal Phó Tng Giám dôc 

Ong Trircrng Tin Hung Phó Tng Giáni dc 

Ong Trn Xuân Cuong Phó Tng Giáni dc 

Trách nhim ella Ban Tang Giám dc 

Ban Tang Giám dc Cong ty có trách nhim 1p báo cáo tài chinh hop  nh.t phãn ánh mOt  each thing thirc Va 

hop 1' tmnh hmnh tài chInh cüng nhu kt qua hoat dtng kinh doanh và tInh birth hxu chuyn tin t cüa Cong ty 

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

có lien quan dn vic 1p va trInh bay báo cáo tài chinh hp nht. Trong vic 1p các báo cáo tài cbinh hop 

nht nay, Ban Tng Giám dc &rcc yêu cu phãi: 

Lra chn cac chinh sách k toán thich hop và áp dung các chmnh sách do mt cách nMt quán; 

Dua ra các phán doán và iràc tmnh mt cách hp l và then trong; 

Néu rO các nguyen t&c k toán thIch hçp có thrçic tuãn thu hay không, có nhüng áp ding sal 1ch trong 

yu cn duqc cong b và giâi thlch trong báo cáo tai chmnh hop nht hay khOng; 

Lp báo cáo tài chinh hop nht trên c s hoat dng lien tiic tr& trtrông hop khOng th cho rang COng ty 

së tip tixc hoat dng kinh doanli; và 

- Thit k va thrc hin h thng kim soát ni b mtt cách hUii hiu cho mic dIch 1p và trInh bay báo cáo 

tài chInh hop nht hop  l' nhm h?n  ch riii ro và gian len. 

Ban Tng Giám dc Cong ty chju trách nhim dam bão rng s k toán disc ghi chép mt cách phi hop d 

phàn ánh mt each hop  l' tInh hmnh tài chInh cüa Cong ty a bt kS'  thôi dim nào và dam bão rng báo cáo tài 

chinh hop nht tuân thu chun mirc k toán, ch d k toán doanh nghiép Vit Nam và cac quy djnh pháp l 

có lien quan dn vic 1p  và trinh bay báo cáo tài chinh hçp nht. Ban Tng Giám dc cling chiu  trách nhim 

dam báo an toãn cho tài san cia Cong ty và thrc hin các bin pháp thich hop  d ngãn chn và phát hin các 

hành vi gian ln và sal phni khác. 
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CONG TY TNRH MTV NTYOC S4CH HA NQI BAO CÁO BAN TONG GIAM DóC 
Dja chi: S 44 Di.ràng Yen Phi- Qun Ba Dinh - TP. Ha Ni ho nàm tai cbIoh kt thc ngày 3 1/12/2021 

Ban Tng Giám dc xác nhn rng Cong ty dà tuân thu cac yeu cu nêu trén trong vic 1p báo cáo tài chinh 

hqp nbAt. 

Phé duyt Báo cáo tài chinh hçp nht 
Chung tôi, Hi dng thãnh viên COng ty TN}IH MTV 
Nzâc sach  Ha Nii phé duyt Báo cáo tãi chfrih hçcp 

pht cho nm tài chInh kOt thüc ngày 3 1/12/2021 cüa 
Cong ty. 

Ha Nii, ngày 21 tháng 3 näm 2022 
Thay mt Hi dng thành viên 
Chü tich Hi dng thành viên 

Ha Ni, ngày 21 tháng 3 nàm 2022 
Thay mt Ban Tng Giáidc 

Tng Giám dc 
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MOTTNHVIN 
t.uOCSPCH 

NO 

C, 

 

 

yen Bão Vinh Trân Quc Hung 

 

oo 

IM 
:E 

N 

3 



CONG TY TNHH K lOAN, KIM lOAN VIET NAM 

CD
Vietnam Auditing Accounting Co., Ltd 

z
S&  1  /BCKT/TC 

z
BAO CÁO KIEM TOAN DOC LAP 

0 Kmnh gfri: Hi dông thành viôn và Ban T6ng Giám dc 

C) Cong ty TNHH MTV Nthc sch Ha Ni 

C-) 

4: 

CD
dtiqc 1p ngày 21/3/2022, tir trang 06 dn trang 43, bao gm: Bang can di k toán hqp nhât tai  ngày 

z 
— 31/12/2021, Báo cáo két qua hoat dong kinh doanh hQp nhât, Báo cáo 1uu chuyên tién t h9p nhât cho nAm 

ChImg tôi dà kim toán Báo cáo tài chmnh hqp nht kern theo cOa Cong ty TNHH MTV Nu'óc sach  Ha Ni, 

'— tài chInh k& thüc cüng ngày va Ban thuy& minh báo cáo tài chInh hpp nht. 

Trách nhim cüa Ban Tong Giám dc 

< Ban Tng Giám dc Cong ty chju trách nbirn v vic 1p và trinh bay trung thi,rc và hqp 1 báo cáo tài 

chinh hçip nht cOa Cong ty theo chun mt,rc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy 

< djnh pháp l' có lien quan dn vic 1p va trinh bay báo cáo tài chInh hgp nht va chju trách nhim v kim 

z soát ni b ma Ban Tng Giám dc xác djnh là cAn thi& d dam bào cho vic 1p và trinh bay báo cáo tài 

I— chInh hçip nhAt không có sai sot tr9ng y&i do gian 1n hoc nhâm lAn. 
w 

— Trách nhiêm cüa Kiêm toán viên 
> 

Trách nhiém cOa chüng tôi là dixa ra kin v báo cáo tài chInh hçp nhAt dra trén kt qua cOa cuc kim 

toán. Ching tôi dã tin hành kim toán theo các chuAn mirc kim toán Vit Nam. Các chuAn mvc  nay yéu 

cAn chuing tôi tuân thO chuAn rnirc và các quy djnh v dao  dire ngh nghip, 1p k hoach và thi,rc hin cuc 

kim toán d dat  duc sir dam bão hgp 1' v vic 1iu báo cáo tài chmnh h9p nhAt cüa Cong ty có con sai sot 

trong yu hay không. 

Cong vic kiôm toán bao gôm thrc hin cac thu tiic nh&m thu thp các bang ch(mg kMm toán v cac s 1iu 

và thuyt minh trén báo cáo tài chinh hop nhAt. Các thu ti,ic kim toán di.rcrc 1ra chn dra trên xét doán cüa 

kirn toán viên, bao gm dánh giá rOi ro có sai sot trong yAn trong báo cáo tài chInh hop nhAt do gian 1n 

hoc nhAm lAn. Khi thijc hin dánh giá cac rUi ro nay, kirn toán viên dã xern xét kirn soát ni b cOa Cong 

ty lien quan dAn vic 1p va trinh bay báo cáo tài chInh hop nhAt trung thijc, hop l' nh&m thit k các thO tiic 

kim toán phü hop  vói tinh hinh thi,rc t& tuy nhiên không nhArn m',ic dIch dua ra ' kin v hiu qua cOa 

kim soát nOi  b cOa Cong ty. Cong vic kim toán cüng bao gm dánh giá tInh thich hgp cOa các chinh 

sách k toán duvc áp diing va tInh hp 1 cOa các uóc tInh k toán cOa Ban T6ng Giám dc cUng nhu dánh 

giá vic trinh bay tng th báo cáo tài chinh hçp nhAt. 

Ching tôi tin tu&ng rAng các bAng ehimg kim toán ma chiing tôi dã thu thp &rcic là dAy dO và thich h9p 

lam ca sâ cho kin kim toán cOa chOng tOi. 

Tel : 084 3736 7659 
084 3736 8309 

Fax : 084 3736 7622 

Email : vaa@vnn.vn 4 
Add : 16A Ngo 181 TriJdng Chinh, Thanh Xuàn, Ha Ni 
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Y kin kim toán viên 

Theo hn cüa chiing tôi, báo cáo tài chInh hçp nht dA phn ánh trung thirc và hçp 1', trên các kbIa cnh 

trpng yu tinh h.mnh tài chinh cüa Cong ty TNHH MTV Nirâc such Ha Ni ti ngày 3 1/12/2021, cng nhu 

k& qua hoat dtng kinh doanh và tInh hInh bra chuyn tin t cho nAm tài cbinh kt thüc cng ngày, phi hçip 

vOi chun mrc k toán, ch d . toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1 có lien quan dn 

vic1pvàhbyb.. áotàichinhhpp 

ONG Ty 
CHNHIEM HUU HAN 
TOAN, KIA TOAN 

VIET NM 

PHAM Ii 

Giám dc 
Gity CNDKF1I'tTKTsO 0503-2018-150-1 

Thay mt và d?i  din cho 

CONG TY TNRH K TOAN, 
KIEM TOAN VIT NAM (VNAA) 

Ha Ni, ngày 21 tháng 3 nm 2022 

TRAN VAN PHUC 
Kim toán viên 
Gid'y CNDKHNKTs 5153-2020-150-1 
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Danvjtink 

01/01/2021 

1.968.167.153. 

622.931.217. 
602.631.217. 
20.300.000. 

1.032.809.015. 
1.032.809.015. 

122323.499. 
18.725.719. 
44.553.415. 
65.544.214. 
(6.499.849. 

115.592.092. 
116.475.529. 

(883.436. 

74.511.328. 
1.264.379. 

72.879.950. 
366.998. 

4.631.318.552. 

2 .646.694. 
2.646.694. 

4.044.546.315. 
4.031.480.576. 
8.986.093.887. 

(4.954.613.310. 
3.691.348.716 
7.461.383..'75 

(3.770.034.659) 
9.374.389.45 

18.172.748.11 
(8. 798.358.66) 

130.578.465.409 

130.578.465.409 

278.302.003.706 
223.554.410.892 

99.961.100.COO 
(45.213.5O7 186) 

175.245.073.988 
175.238.389.124 
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6.599.485.706.497 
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CONG TV TNUH MTV NUOC SACH HA NQI 
D/c: s8 44 Du&ng Yen Phi - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni 

BAO CÁO TAI C}HNH HQP NBAT 
Cho nàm tài cl±th k& thic ngày 31/12/2021 

BANG CAN DOI ICE TOAN HçIP NHAT 
Ti ugly 31 tháng 12 näm 2021 

Ma s6 Thuyt 
CR1 TrEU 31/12/2021 

nnh 

A. TAI SAN NGAN HN 100 1.844.251.028.174 

L Tin vl các kholn twong duong tin 110 V.1 419.041.943.393 
1. Tin 111 397.741.943.393 
2. Các kholn tucing &rmg tièn 112 21.300.000.000 

II. Bu tir tài chinh ngn hn 120 V.2 1.059.711.609.092 
1. Du tu nm giU dn ngày dáo hn 123 1.059.711.609.092 

III. Các kholn phli thu ngn hn 130 169.060.628.507 
1. PhIl thu ngn hin cüa kbAch hang 131 V.3 79.219.590.282 
2. Trl trirâc cho nguài bIn ngn hn 132 V.4 26.807.266.861 
3. PhIithungánhnkhác 136 V.5 70.213.523.476 
4. Dir phông phIl thu ngn hn khó dôi (*) 137 (7.179.752.112) 

IV. Hang tn kho 140 V.7 110.837.602.179 
1. Hang thn kho 141 111.117.855.07 1 
2. D phông giIm giá hang tn kho (*) 149 (280.252.892) 

V. Tài sIn ngn hn khác 150 85.599.245.003 
1.Chiphitrltruâcngnhon 151 V.12 14.947.920.949 
2. Thu GTGT &rcic kMu thr 152 63.460.286.329 
3. Thus và các khoàn khác phãi thu Nba nuâc 153 V.15 7.191.037.725 

B. TAI SAN DAIH3N 200 4.434.590.435.145 

I. CIc khoãn phIl thu dài han 210 2.488.125.100 
1. PhIl thu dài hn khác 216 V.5 2.488. 125. 100 

H. Tli sIn c djnh 220 3.842.764.509.178 
1. Tài sIn c djnh hthi h.hth 221 V.8 3.831.323.941.997 
- Nguyen giá 222 9.192.566.423.450 
- Giátrjhaomôn huiykl(*) 223 (5.361.242.481.453) 
2.TIisIncdjnhthuItIichiith 224 V.9 3.723.620.921 
- Nguyen giá 225 6.292.987.921 
- Giá trj hao mon lfy ki (V 226 (2 .569.367.000) 
3.TaisIncodinhvohinh 227 V.10 7.716.946.260 
- Nguyen giá 228 17.947.592.371 
- Giá trj hao mOn luiy ki (V 229 (10.230.646.111) 

ifi. Bt dng sIn du tir 230 

IV. Tài sIn d& dang dài hn 240 V.11 87.925.115.699 
1. Clii phI sIn xut, kinh doanh dâ dang dài hn 241 
2. Clii phi xây drng cc bàn dâ dang 242 87.925.115.699 

V. Du tir tli chlnh dli han 250 V.2 246.542.783.481 
1. Du ill VàO cong ty liln doanh, lien kt 252 231.998.497.451 
2. Du tu gop v6n vào dcm vi khác 253 99.961.100.000 
3. Di phong du tu tli chmnh dli hn (*) 254 (85.416.813.970) 

VI. Tài sIn dài hn khác 260 254.869.901.687 
1. Clii phi trI lruàc dài hn 261 V.12 254.863.946.301 
2. Tli sIn thus thu nhp hoãn 1a 262 5.955.386 

TONG CQNG TAI SAN 270 6.278.841.463.319 

'Các thuyit mink tfttrang 11 dé'n trang 43 là b5phln hcip thank cüa Báo cáo tài chInh hçp  nha't nay) 
6 



0110112021 

2.840.473.933.83 

738.654.921A06 
174.700.387. 
33.502.968. 

113.349.350. 
47.279.946. 
19.145.267. 

36.545. 
52.055.515. 

214.812.422. 

83.772.516. 

2.101.819.011. 

424.758.167. 
1.594.380.844. 

82.680.000. 

3.759.011.773. 

3.758.703.083. 
3.117.117.267. 

42.267.443. 

295.538.722. 

284.438.523.734 
132.890.262. 80 
151.548.261. 54 

3 1.205. 63 
19.309.919. 66 

308.690. 53 
308.690. 53 

6.599.485.706. 97 
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Ngtrôi Jp biêu 

T Mai Phuong 

K tom trirOng 

BPhuong Nam 

Ha Ni, ngày 21 thing 3 nni 2022 

Giám dOc 

CONG TV 
TRCH NHIM H(IIJ HAN 
MÔT THANH .. N 

uOc Hing 

CONG TV TNIIH MTV NU(YC SCH HA NQI BAO CÁO TAI CEINH HQP NAT 
D/c: S 44 Ththng Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho nm tai chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021 

BANG CAN DOI ICE TOAN HçP NIL&T 
Ti ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

(Tip theo) 

- Ma so Thuyet 
CII! TLEU 

nnh 
31112/2021 

A. NV  PHAI TRA 300 2.572.263.386.440 

L Nq ngn hn 310 721.272.304.965 
1. Phil Ira ngtrôi bin ngn hn 311 V.13 144.128.158.714 
2. Ngix&imuairitiàntrixàcngnhn 312 V.14 37.748.102.841 
3. ThuvàcáckhoinphiinpNhanuàc 313 V.15 78.131.665.211 
4. Phil tn ng±i lao dng 314 67.104.079.698 
5. ChiphIphaitnangkhn 315 V.16 26.822.202.937 
6. Doanhthuchuathrchinngánhn 318 V.17 36.545.454 
7. Phiitringnhnkhác 319 V.18 74.799.495.551 
8. Vay và nq thuê tài chInhng&i hn 320 V.19 210.636.865.052 
9. Dir phông phil Ira ngn hn 321 
10. Qu5 khen thueng phñc lqi 322 81.865.189.507 

II. Nq dii hn 330 1.850.991.081.475 
1.Paitringthibindiihon 331 V.13 
2. Phil tn dii hnkhác 337 V.18 172.705.486.751 
3. Vayvànqthuêtiichinhdiihn 338 V.19 1.594.605.594.724 
4. Qu phát tnin khoa h9c và cong ngh 343 V.20 83.680.000.000 

B. VON CHU St1HU'U 400 3.706.578.076.879 

I. Von chC s0 hfru 410 V.21 3.706.280.819.790 

1. VOn gOp cüa chü sâhftu 411 3.412.000.000.000 

2. VOn khác cUa chü sâ hllu 414 42.267.443.889 

3. Chinh 1ch t' giá hOi doái 417 
4. Qud&uttrpháttniOn 418 39.220.021.715 

5. Qu h trq sp xOp doanh nghip 419 
6. Lqi nhun sau thu chuaphãnph6i 421 193.149.820.236 
- LNSTchztaphán pho'i lüy IcE dEn cuôi kfr trzrác 421a 128.970.937.099 

- LNSTchwaphânphEilcLi)này 421b 64.178.883.137 

7. Ngun vOn dAu tu xiy dung ca bin 422 

8. Lcii Ich cUa cO dOng không kiOm soit 467 19.643.533.950 

II. NguOn kinh phi vl các qu5 khác 430 297.257.089 
1. Ngun kinh phi di bInh thinh tài sin cO djnh 432 297.257.089 

TONG CONG NGUON VON 440 6.278.841.463.319 

Ghi chü: Cic cM tiêu có sO lieu am dtrçic ghi trong ngoc dun () 

'Gác thuyEt minh ti trang 11 dEn trang 43 là bphn hQp thành cüa Báo cáo tài chInh hqp nhEt nay) 
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Thuyet 
minh 

Nãm 2021 

Ha Ni, ngày 21 tháng 3 nm 2022 

K6 toán fruthig 6ng Gum d6c 

D6 Phtro'ng Nam 'O1NH '6c Hang 

(Các thuy& minh tz trang 11 dIn trang 43 là bc5ph5n hap thành cia Báo cáo tài chIn/i hap niuft nay) 
8 

Nguôi 1p b16u 

T MaiPhLrong 

CONG TY TNHH MTV N1C SACH HA NQI BAO CÁO TAJ CHINE HçYP 
DIc: SDuingYênPhi-Q.BaDInh-TP.HaNi Cho nm tài chInh kt thic ngày 3 l/12/20 1 

BAO CÁO KET QUA 1104T DQNG KLINE DOAiNH HVP NEAT 
Nãm 2021 

cut TLEU Ma 
S6 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch viii 01 
2.Cáckhoãngiãmtrir 02 

3. Doanh thu thun bánhàng và cung cp djch vi 10 

4. Giav6nhàng ban 11 

5. Lqi nhun gp v ban hang 

và cung cp djch vi 

20 

6. Doanh thu hot dng tài chinh 21 

7. ChiphItàichInh 22 

- Trong do: Chi phi Mi vay 23 

8. PhAn lAi hoc 16 trong cong ty lien doanh, ]iên k6t 24 

9. Chiphibánhàng 25 

10. Chi phi quãn 1' doanh nghip 26 

11. Lçi uhun thun tfr hot dng kinh doanh 30 

12. Thu nhp khác 31 

13. Chi phi khác 32 

14. Lçi nhun khác 40 

15. T6ng Jqi nhun k toán tru*c thud 50 

16. ChiphIthuéTNDNhinhành 51 

17. ChiphIthu6TNDNhoãn1?i 52 

18. Lçri nhuii sau thu6 TNDN 60 

19. Lçi nhun sau thu6 cUa cong ty mc 61 

20. Lqi nhi4n  sau thu6 cüa c6 dOng không ki6m soát 62 

Dcmvjtinh 

Nãm 20 0 

VL1 1.933.519.410.300 1.999.354.943.41 
222.331.86 

1.933.519.410.300 1.999.132.611.54 

'VL2 886.984.508.643 906.704.389.95 

1.046.534.901.656 1.092.428.221.59 

VI.3 76.587.702.860 74.292.395.53 

VI.4 136.236.183.752 146.030.231.37 

95.126.298.703 110.720.810.63 

8.444.086.559 5.756.986.929 

VL7 723.085.269.911 700.145.132.55 

VI.7 105.462.758.084 106.594.193.03 

166.782.479.328 219.708.047.08 

VI.5 28.669.848.937 12.715.857.10 

VI.6 9.386.786.037 2.973.016.69 

19.283.062.900 9.742.840.41 
186.065.542.229 229.450.887.50 

VL8 37.731.606.476 42.091.438.49 

729.479 729.47 

148.333.206.274 187.358.719.53 

147.775.672.324 186.909.567.7 1 

557.533.950 449.151.81 

ON 
• NH!E 

•N, KI 

A 
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Danvitinh 

Nãm 202 

229.450.887.50 

560.402.537.70 

495.503.311.50 

26.717. 160.38 

2.939.104.46 

(84.977.849.28 

- 110.720.810.63 

9.500.000.00 

789.853.425.209 

(2.342.156.98 ) 

(44.416.097.98 ) 

466.972.29 

38.872.069.160 

(110.833.481.777) 

(24.853.549.3 19) 

200 .275 .o0c 

(72.706.250.526) 

574.241.205.0 73 

(264.651.756.431 

9.969.796.52. 

(650.852.354.211 

170.000.000.00 I 

58.704.769.79 

(676.829.544.320) 

212.271.720.352  
(308.129.037.185) 

) 

) 

70y 
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CONG TY TNRH MTV NUOC SCH HA NQI BAO CÁO TAI CHINa HQP NEAT 
Die: SO 44 Di.rông Yen Phii - Q. Ba DInh - IT. Ha Ni Cho nm tai ehinh kOt thác ngày 31/12/2021 

BAO CÁO LTJ1J CBTUYEN TIEN T H(IP N}IAT 
Theo phuong pháp gián tip 

Näm 2021 
Thuyet 

Chi tiêu Ma sO nnh NAm 2021 

L Liru chuyOn tin tir hot dng kinh doanh 

1. LØ nhu2n trwO'c thul 

2. Di.0 chink cho các khodn 
+KhAuhaotàisãncidinh 
+ Các khoãn d phông 

+ Lãi/1 chênh 1ch t5 giá hOi doái do dánh giá 
1i các khoãn mie có nguOn gOc ngoi t 

01 

02 
03 

04 

186.065.542.229 

558.120.494.549 

501.125.684.920 

40.280.025.067 

(17.076.251.536) 

+ Lãi/1 tr hot dng du tu, hot dng khác 05 (62.335.262.6O5) 

+ Chiphilàivay 06 95.126.298.703 

+ Các diu chinh khác 06 1.000.000.000 

3. LØ nlzut2nl(lö) tfr Izogt tt9ng kink doanli 
trwóc thay &i van Jun dng 

- (Tng)igiãm các lthoãnp]aâi thu 09 

744.186.036.778 

(14.446.876.853) 

- (Tng)/giãm hang tOn kho 10 (19.955.632.183) 

- Täng/(giâm) các khoãn phãi trã 

(không kO lãi vay phài Ira, thuO TNDN phãi np) 

11 (19 1.265.626.547) 

- (Tang)/giàm chi phi Ira Iniàc 12 (93.309.098.243) 

-TiOnlãivaydãlrã 13 (95.482.781.524) 

- Tang, giãni chüng khoán kinh doanh 14 

- ThuOthunhpdoanhnghipdãnp 15 (64.767.718.825) 

- Tin thu khác tr hot dng kinh doanh 16 135.515.000 

- Tin chi khác tir hot dng kinh doanh 17 (64.005.403.335) 

Lwu chuyEn tim thun tfr ho(zt tang kink doanii 20 201.088.414.268 

H. Luii chuyOn tin tir hot dng du tu 
1. Tin chi dO mua sam, xây dmg TSCD va cac 21 

tãi san dài hn khác 
(303.627.668.568) 

2. TiOn thu tir thanh 1, nhucrng ban TSCD và các 
tai san dài hn khác 

22 
641.543.455 

3. TiOn chi cho vay, mua các cong ci nçi cüa dan 
vj khác 

23 
(314.314.758.340) 

4. TiOn thu hOi cho vay, ban lai các cOng ci nçc 
cOa dcm vj khác 

24 
287.412.164.811 

5• TiOn chi dOu ti gop vOn vào dcm vj khác 25 

6. TiOn thu hOi dAu tir gop vOn vào dan vi khác 26 

7. TiOn thu lài cho vay, cO tCrc và lçii nhun duçic 
chia 

27 
51.281.112.724 

Licu chuyIn timn thutn tfr hogt ttng dtu tic 

ifi. Lun chuyOn liOn tfr hot dng tài chinh 

30 (278.607.605.918) 

1. TiOn thu tr phát hành cO phiOu, nhn von gOp 
cila chü sr hthi 

31 

2. TiOn chi trà vOn gop cho các chñ s& hftu, 

mua 1a cO phiOu cña doanh nghip dã phát hành 

32 

3. TiOn vay ngOn hen, dài hn nhn duçic 33 395.376.305.909 

4. TiênchitráncigOcvay 34 (381.482.383.693) 

'Các lb uylt mink t trang 11 dIn trang 43 là b.5phn hçxp thank ca Báo cáo tài chInh hçrp nhá't nay) 
9 



CONG TY TNHH MTV NIIOC SACH HA NQI BAO CÁO TAJ CHiNE! H1P NHAT 
D/c: S 44 Du&ng Yen Phi - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho nm tài chinh kt thüc ngày 3 1/12/2021 

BAO CÁO LU1J CHUYEN TIEN TJ HGP NTIAT 
Theo phuong pháp gián tip 

Nàm 2021 
(Tip theo) 

Chi tiêu 

 

Ma so 

 

L Thuyet 
minh 

 

Näm 2021 

DcinvjtInhVND 

N5m 2020 

        

5. TinchitrãnthuCtài chinh 35 (1.628.665.868) (1.374.804.983 

6. Ct tàc, lcri nhun dã trã cho ch1 s hthi 36 (138.635.339.072) (33.819.650.488 

Lwu chuy& tin thun tfr hort df5ng tài chInk 40 (126.3 70.082. 724) (131.051. 772.304. 

Liru chuyn tin thun trong k5' 50 (203.889.274.374) (233.640.111.551 

Tin và tuong duong tin du k5' 60 622.931.217.767 856.571.329318 
Anh hiiecng cüa thay dOi t) giá h61 doái quy dOi 61 
ngoi t 
Tin và tirolig throiig tin cuOi k' 70 V.1 419.041.943.393 622.931.217.767 

Ngu*i 1p  biêu K toán truöng 
Ha Ni, ngày 21 tháng 3 nAm 2022 

Tng Giám dOc 

CoNG TV 
NHIM HCJU HAN 

MOTTHAN N 

HANOI 
T Mai Phuong DPhirongNam u6c Hung 

Các thuyé't minh tIc trang 11 dEn trang 43 là b5ph2n hçip thành cia Báo cáo tài chink h9p nhdt nay) 
10 
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CONG TY TNRH MTV NTJ'OC S4CH HA NQI THUYET MIMI BAO CÁO TAI CIIINU Hç1P NHA 
DIc: S 44 fi.thng Yen Phi,i - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho nm tài chinh k& th(ic ngày 3 1/12/202 

THUYET MINB BAO CÁO TM CHiMI HcIP NHAT 

NAm 2021 

I. DC ]LEM bAT QNG DOANH NGHIP 

1 Thnh thfrc s& hfru vn 

Cong ty TNHH Mt thãnh viên Ntrc sch Ha Ni là doanh nghip Nhà nuâc di.rqc chuyn d6i tir Cong ty 
Kinh doanh nuóc sach  Ha Ni theo Quy& djnh s 367/QD-UBND ngày 10/06/2008 cüa thành pM Ha Ni 
v vic chuyn di Cong ty TNHH Mt thnh viên ntróc sach  Ha Nti sang hoat dung  theo hInh thirc Cong ty 
mc- Cong ty con ên ca sO t chirc li Cong ty Kinh doanh rnthc sach  Ha Ni vói 2 nhà may nuOc Gia Lam 
va Bc Thing Long thuc Cong ty Kinh doaiTh nuót sach  s 2. 

COng ty dang hoat dng theo giy ching nhn dang k' kinh doanh s 0100106225 cp ln du ngày 
10/06/2008, thay di ln thü 5 ngày 29/01/2021 do SO K hoach và DAu tu Thãnh pM Ha Ni cp. 

2. Lnh vic kinh doanh, dla  chi kinh doanh 

Cong ty hoat  dung chO yu trong lTnh virc san xuAt và kinh doanh nuOc sach.. 

Trii sO Cong ty t?i:  s6 44 Dtr?xng Yen Phi - Phu?mg Trüc Bach  - Qun Ba DInh - TP. Ha Ni. 

3. Ngành ngh kinh doanh 

Khai thác, xr 1 và cung cp nuóc; 

San xut, kinh dornh xut nhp khu 4t tu, thit bj, phi timg, cong ngh thuc ngành nuOc; 

Phá dO'; Chun bj mt bng; 

Lp dt h th6ng cp nuOc, thoát rnrOc, là suOi va dik hoà không khi; 

Ban buôn 4t lieu, thit bj 1p d.t khác trong xay dmg; 

Ban lé thit bj 1p dt khác trong xay dimg trong các ci'ra hang chuyOn doanh; 

- bat dng kin trüc và tu vn k5 thut CO lien quan. 

4. Chu k3 san xut, kinh doanh thông thrOng 

Chu k' san xut, ldnh dorh thông thirOng cüa Cong ty &rgc thc hin trong thOi gian không qua 12 tháng. 

5. Cu trñc doanh nghip 

Ti ngày 3 1/12/2021, Cong ty chi có 01 cong ty con là Cong ty C phn Nuóc s.ch s 2 Ha Ni. Mt s 
thông tin chi tit v cong ty con nhi.r sau: 

Ten cong ty 

T51 
Oja chi tri1 sO boat dQng kinh vn quyn T5 I 

chInh doanh chinh thirc biêu lo'i Ich 
gop quyt  

K 

Cong ty CP Km01 ThrOng San xut và kinh 96,6% 96,6% 96,6% 
Nuóc sach  s 2 Nguyen Van Linh, doanh nuOc sach 
Ha Ni Q. Long Biên, TP 

Ha Ni 

(Các thuylt minh nay là mç5t b5phi2n hç,p thành và can dzzcxc dQC däng thai v&i báo cáo tài chInh h9p nhdt kern theo) 

Ii 



CONG TY TNH}I MTV MYOC SCII HA NQI 
Die: S 44 Dithng Yen Ph - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni 

THUYET MD4H BAO CÁO TAI CHINH HP NHAT 
Cho näm tài chinh kt thic ngày 31/12/2021 

Danh sách các cong ty lien kit, các khoân itu tw khác tIi ngày 3 1/12/2 021: 

Ten Cong ty Oja chi !' s& float dng kinh T Iê Ti T51 
chInh doanh chInh von quyên h1'i Ich 

thirc biêu 
gop quyêt 

Các cOng ty lien kit: 

COng ty C 
phn Viwaco 

Cong ty CP 

Tháp nuóc Ha 

Ni 

Cong ty CP 

DTXD H tng 

rnró'c sach  Ha 

Ni 

Cong ty CP 
Nu&c mt Song 

Hng 

Khoãn tiAu tw khác: 
COng ty CP 

Ntxóc mt 

SOng Dung 

PhisOng Trung HOa, 
Q.CuGiAy,TP. 

Ha Ni 

44 Yen Phi, Ba 

Dmnh, Ha Ni 

S01,QucTCr 

Giám, Dng Da, Ha 

NOi 

194 Tr.n Quang 
Khãi, Hoàn Kim 

HàNi 

S452LcLong 
Quân, Nht Tan, 

Tây H& Ha Ni 

Sãixu&vàkinh 23,7% 23,7% 23,7% 
doanh rnr&c sach 

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

Xây dirng 20,0% 20,0% 20,0% 

San xut và kinh 17,0% 20,0% 17,0% 
doanh rnrót sch 

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

Danh sách các don vj try'c thu3c hçzch toán pht thu3c: 

Ten don vi 

Chi nhánh COng ty TNHH MTV Nuàc sach 

Ha Ni - Xi nghip KDNS bang Mai 

Chi nhánh Cong ty TN}III MTV Ni.róc sach 

Ha Ni - Xi nghip KDNS Cu Giy 

Chi nhánh Cong ty TNFIR MTV Niróc sach 

Ha Ni - Xi nghip KDNS Ba DInh 

Chi nhánh COng ty TN}IH MTV Nuàc sach 

Ha Ni - Xi nghip KDNS Dng Da 

Chi nhánh COng ty TNHH MTV Nuàc sach 

Ha Ni - Xi nghip KDNS Hai Ba Tnmg 

Chi nhánh COng ty TNHH MTV NuOc sch 

Ha Ni - XI nghip Tu vn Khào sat thit k  

Dia cM 

S 1 Tr&n Thu D, Phirông Hoàng Lit, Qun 

Hoàng Mai, TP. Ha Ni 

S 1 ph Ph?m Than Dust, Phtthng Mai Djch, 

Qun Cu Giy, TP. Ha Ni 

S 18, ph Nüi Tnic, Qun Ba DInh, 

TP.HàNñ 

S 1, ph6 Quc TCr Giám, Q.  Dng Da, 

TP Ha Ni 

S6 1, ThrOng Trn Khát Chân, Q.  Hai Ba Trtrng, 

TP Ha Ni 

S 44, ThrOng Yen Ph, Qun Ba DInh, 

TP.HàNi 

(Các thuye't minh nay là m5t b3 phdn hQp thành và can du-cic a'Qc a'ng th&i v&i báo cáo tài chInh hcip nhdt kern theo) 
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CONG TY TNIffl MTV NIf(C S4CH HA NQI THUYET M1ll BAO CÁO TAI CutNH HOP NHAT 
Die: S 44 Dtring Yen Phii - Q. Ba D'mh - IT. Ha Ni Cho nm tài chInh kt th(ic ngày 3 1/12/2021  

Danh sack các 70?z vj trrc thuc hzch toán dôc lap: 

Ten &rn V Da chi 

Chi nhánh Cong ty TNHH MW Nithc sch S6 03, ph6 Phni Then Duet, Phithng Mai Djch, 

Ha Ni - Xi nghip Dng h Qun Cu Giy, TP. Ha NOi 

Chi nhánh Cong ty TNHH MW Nixóc sach S 1, ph Qu& Tr Giám, Qun 06ng Da, 

Ha Ni - Xi nghip Co din Vn tãi TP. Ha Ni 

6. Thuyt minh v khã nàng so sánh thông tin trên báo cáo tài chinh h9'p nht 

Các thông tin, d lieu, s lieu tucing frng trong Báo cáo tai chinh hp nht cüa Cong ty cho nm tài chfrih kt 
thiic ngày 3 1/12/2021 dirge trmnh bay là các thông tin, drr lieu, s lieu mang t{nli so sánh. 

II. K K TOAN, DON VI TIEN T siY DI)NG TRONG ICE TOAN 

1. Kyketoan 

KS' k toán nàm cia Cong ty theo näm duong ljch, b.t du tir ngày 01/01 và kt thiic vào ngày 31/12 hang 
nãm. 

2. Dcrn v tin t sir dipig trong k toán 

Don vi tin t sir diing trong k toán là ding Vit Nam ("1/ND"), hch toán theo nguyen tc giá g6c, phü h9p 
vOi Chun mirc k toán, ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp iS' Co lien quan dn 
vic 1p và trmnh bay Báo cáo tai chinh. 

ifi. CHUAN MUC vA cHE DQ KE TOAN AP DIJNG 

1. Ch d k toán áp dung 

Cong ty áp dmg các Chun mvc  k toán Vit Nam, Ch d k toán doanh nghip ban hành theo Thông tu s 
200/2014,TF-BTC ngày 22/12/2014 cüa BO Tài chinh hithng dn Ch dO k toán Doanh nghip, thông ti.i s 
53/2016,TI'-BTC ngày 21/03/2016 cia BO Tài chInh sfra dii, b sung mOt  s diu cüa thông tir si 
200/2014,Tr-BTC và thông tir s 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 cüa BO Tài chinh hiróng dn trmnh bay 

và lap báo cáo tài chinh hçp nht. 

2. Tuyên b v vic tuân thi Chun miyc k toán và Ch dO k toán 

Báo cáo tài chInh h9p nhAt cüa Cong ty dugc 1p  và trinh bay dam bão tuân thu yeu cu cüa cac Chun m1rc 
k toán Vit Nam và Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp iS' có lien quan 
dn vic lap và mnh bay Báo cáo tài chinh h9p nhât. 

IV. TOM TAT CAC cutu SAd KÉ TOAN ci Eu 

1. Co sir lap Báo cáo tài chinh ho'p nht 

Báo cáo tài chInh hçp nhât dirge lap hen Co S k toán dn tIch (hit các thông tin lien quan dn cac lung 

tin). 

Báo cáo tài chinh h9p nht ciia Cong ty thrgc 1p trên co sô hgp nht Báo cáo tài chinh cüa Cong ty mc va 
cong ty con. Các giao djch nOi bO và s dir nOi bO giüa Cong ty m vOi cong ty con dà dirge loi trir khi 1p 
Báo cáo tai chinh hQp nhât. 

(Các thuylt minh nay là m5t b5 phn hqp thành và can dutrc dQC dng thai vài báo cáo tài chInh hcrp nhdt kern theo) 
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CONG TY TNHR MTV NI5C SCH nA NQI T}IUYET MJNH BAO CÁO TAI dINE! HCIP NEAT 
D/c: S 44 Di.thng Yen Phiz - Q. Ba DInh - TP. Ha  Ni Cho nAni tài chinh k& thi'ic ngày 3 1/12/2021  

2. Các 1oi t5 giá hi doái áp dung trong k toán 

T giá d quy di các giao dch phát sinh trong kS'  bng ngoi t là gia giao dlch  vói Ngan hang TMCP 
Cong thuang Via Nam. 

T' giá kbi dánh giá 1i các khoãn mc tin t có g6c ngo?i t tii thai dim 1p Báo cáo tài chInh liqp nhAt là 
t5' giá cong b6 cña Ngân hang TMCP Cong thucing Via Nam. Trong do, t giá kbi dánh giá 1?i  các khoãn 
miic cO gôc ngoi t dtrqc phan lo?i là nçi phãi trà là t5' giá ban ra cCia Ngân hang TMCP Cong thiwng Via 
Nam. 

3. Nguyen tc ghi nhn các khoân tin và các khoãn tirong throng tin 

Tin là clii tiôu tng hcip phãn ánh toàn b s6 tin hin cO cüa domh nghip ti thai di&n báo cáo, gm tin 
mt ti qu5 cüa doanh nghip, tin gCri ngân hang không k hn và tin dang chuy&a, dirqc ghi nhn và 1p 
báo cáo theo dng Vit Nam (VND), ph'ii hcip vOi quy djnh t?i L4t k toán s 88/2015/QH13 ngày 
20/11/2015. 

Các khoãn ttxong dirong tin là các khoãn du tu ngn h?n  có thi h?n  thu hôi không qua 3 tháng k ti'! ngày 
du ti.r, cO khà nAng chuyn d6i d dâng thanh mt lucmg tin xác dinh  và không có rüi ro Irong chuyn di 
thãnh tin tai  thOi dim báo cáo, phi h9p vói quy djnh cüa Chun mi.rc k toán Vit nam s 24- Báo cáo hm 
chuyn tin t. 

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

Các khoán du tw nim gift din ngày ddo hzn 

Các khoãn du tir nm giit dn ngày dáo h?n  bao gm các khoãn du tu ma COng ty có djnh và kM nàng 
nm gifr dn ngày dáo h?n.  Các khoãn du tir nm giü dn ngày dáo h?n  là các khoãn ti&n gui ngãn hang có 

k'h?n. 

Các khoàn dAu tu nm giti dn ngày dáo hn duqc ghi nhn b.t du ti'! ngày mua và dirgc xác dinh giá tn 
ban du theo giá mua và các chi phi lien quan dn giao djch mua các khoãn du tu. Thu nhp lai tu 
khoãn du tir nna giu dn ngày dáo h?n  sau ngày mua duc ghi nhn trên Báo cáo kt qua hoat dng kinh 
doanh trên co sâ thông báo cüa ngân hang và lai dir thu. 

Cdc khoãn dáu tw vào cong y lien kit 

Cong ty lien kt là mt cong ty ma Cong ty có ãnh hirOng dáng k nhung không Co quyn ldm soát di voi 

các chinh sách tai chmnh và hoat  dng và không phâi là cong ty con hay Cong ty lien doanh tha Cong ty. Anh 

hir&ng dáng k th hin a quyn tham gia vào vic dim ra các quyt djnih v chinh sách tài chinh và hoat 
dng cña ben nhn du tir nhmg khOng có ãnh hu&ng v mt kim soát hoc ding kim soát nhüng chinh 

sách nay. 

Trong báo cáo tài chInh hQp nht, khoãn du ti.r vào cong ty lien kt dirqc trInh bay theo phucrng pháp vn 

chü sâ hthi. 

Cáckhoán ithu tu'vào côngcyváncáadoiz vjkhdc 

Du tu vao cong ci v6n cüa don vj khác bao gm các khoãn du ti.r cong ci vn nhung Cong ty không có 
quyn ki&n soát, dng kim soát hoc có ãnh hir&ng dáng k di vói ben dirc du tir. 

Các khoán du tu vào cong ci v6n cüa don vj khác thr9c ghi nhn ban du theo giá g6c, bao gm gia mua 
hoc khoãn gop vn cong các chi phi trirc tip lien quan dn hoat dng du tu. C tire và ku nhun cüa cac 
kS' tnrâc khi khoãn du tu duqc mua dtrcuc hach  toán giãm giá tn cüa chmnh khoãn du tu do. C ti'rc va loi 

(Các thuyEt minh nay là mt bc5phn hçip tlzành và cdn dztoc dc ding thO'i vói báo cáo tài chInh hçyp nMt kern theo' 
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CONG TY TN}ffl MTV NTIUC SCH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TA! CIIINH H(P NIIAT 
f)/c: S 44 Di.thng Yen Phii - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni (lo nãm tài chInli kt thic ngày 3 1/12/2021  

nhun cüa cac kS'  sau khi khoãn du tii duçic mua thrçcc ghi nhn doanh thu. C tirc duqc nhn bng c phiu 
chi duqc theo dOi s6 hrçing c phik tAng them, không ghi nhn giá fri c phiu nhn ducrc theo mnh gia. 

D phàng tn th& cho các khoãn du tu vào cong ci vn cüa dan vj khác duqc trich 1p nhir sau: 

+ Di vói khoãn du tu vào c phi&i niêm yt hoac giá fri hcip l' khoãn du tu dtrcic xác djnh tin cay, vic 
1p d phông dija trên giá tij thj trithng cüa c6 phi&i. 

+ D6i vói khoãn du tu không xác djnh duçc giá lii hcip 1 ti thèi dim báo cáo, vic 1p dr phOng di.rçxc 

thirc hin cAn cü vào khoãn 1 cña ben dtrcic du tu vói mrc trIch 1p bang chênh 1ch giüa vk gop thc 
t cüa các ben t?i  don vj khác và v6n chü sei hthi thc có nhân vói t l gOp v6n cüa Cong ty so voi tng 
s vn gop thc th cüa các ben tui dan vj khác. 

TAng, giàin s6 dv phông tn thAt dAu tu vào cong ci v6n cüa dan vj khác cn phài inch 1p tui ngày kt th'Xc 

nAm tài chInh thwc ghi nhn vào chi phi tài ch{nh  

T?i ngày 3 1/12/2021, Cong ty thirc hin trich 1p dr phOng tn thAt du tir dài hn theo quy djnh hin hnh. 

5. Nguyen tAc k toán nçi phãi thu 

Các khoãn nçi phãi thu duçic trInh bay theo giá tn ghi s tri'r di các khoãn dir phông phâi thu khO dOi. 

Vic phân loai các khoãn phii thu là phi thu khách hang và phài thu khác duqc thijc hin théo nguyen tAc 
sau: 

- Phâi thu ci'ia khách hang phãn ánh các khoàn phãi thu mang tInh chAt thuung mi phát sinh tir giao djch 

có tInh chAt mua - ban giüa Cong ty và ngtrôi mua là don vj dc 1p vói Cong ty. 

- Phãi thu khác phãn ánh các khoãn phãi thu không có tInh thuong mi, khOng lien quan dn giao djch 

mua - ban. 

D phOng phai thu khó dôi di.rçrc 1p cho tirng khoãn nçi phãi thu khO dôi cAn ci vào tu6i nq qua h?n  cüa cac 

khoãn ncr hoc dir kMn mirc tn thAt có th xãy ra, cii th nhu sau: 

• D6i vOi nq phãi thu qua hn thanh toán: 

30% giá trj d& v&i khoãn nq phãi thu qua hn tir trén 6 tháng dn duói 1 nAm. 

- 50% giá tij di vOi khoãn ncr  phãi thu qua h?n  tir 1 nAm dn diiOi 2 nAm. 

70% giá trj di vói khoãn ncr phâi thu qua hn tir 2 näm dAn duói 3 nAm. 

- 100% giátrj di vài khoãnncr phãi thuquáh?ntir 3 nAmtthlên. 

• DAi vOi ncr phãi thu chua qua h?n  thanh toán nhung khó cO khâ nAng thu hM: cAn cü vào d%r klAn müc 

ttn thAt dA 1p dv phông. 

6. Nguyen tAc ghi nhn hang tn kho 

Hang thn kho duqc ghi nhn theo giá thAp han gi[a giá g6c và giá tn thun có thA thc hin duqc. 

Giá gc hang tn kho dircxc xác djnh nhu sau: 

- Nguyen 4t 1iu, hang hOa: bao gm chi phI mua và các chi phI lien quan trirc tiAp khác phát sinh dA có 

di.rçic hang tn kho & dja diAm và trng thai hin tai. 

- Chi phi san xuAt kinh doanh d& dang: chi bao gm chi phi nguyen lieu chmnh, chi phi nhân cong tri,rc tip 

và chi phi sAn xuAt chung cña nhtlng cong trinh xây dng dang thvc hin d& dang, chua ducrc chü dAu tu 

nghim thu, quyAt toán khi hrqng. 

(Các thuyEt minh nàylà mtbc5phin hcp thành và can thrcic d9c a'ongthài váibáo cáo tài chInh hçip nMtkêm theo) 
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Gia trj thun có th thc hin duccc là gia ban uâc ffnh cüa hang tn kho Irong k5' san xu& kinh doanh bInh 
thuàng trii chi phi ithc tinh d hoàn thành và chi phi irâc tinh cn thiát cho.vic tiêu thii chiing. 

Giá trj hang tan kho duçic tinh theo phircrng pháp bInh quân gia quyn theo tang ln nhp và thrcrc hch toán 
theo phumg pháp ice khi thir&ng xuyên. 

Phucing pháp 1p d phông giãm giá hang tan kho: Dr phông giãm giá hang tan kho duçic 1p  cho &ng mAt 
hang tan kho có giá gc lan hcm giá trj thuk có th thc hin duçic. 

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

7.1. Nguyen tc ghi nhn và phiroiig pháp khu hao TSCD hfru hmnh 

Tài san c6 djnh hthi hinh duçic ghi nhn theo nguyen giá, thrçc phãn ánh trén Bang can d& k toán theo cac 
chi tiêu nguyen giá, hao mon Iu5 k và giá trj cOn l?i. 

Vic ghi nhn tài san c djnh hthi hmnh và khu hao tãi san c6 djnh thc hin theo Chun mirc k toán Viêt 
Nam s 03 - Tài san c djnh hth.i hInh, Thông tu s 200/2014f1T-BTC ngày 22/12/2014 cña B Tài chfnh 
huong drn che d9 ke toan doanh nghiep, Thong tu so 45/2013/TI' - BTC ngay 25/4/20 13 hirong dan Che d9 
quãn 1', sr ding và trIch khu hao tai san c djnh, Thông tii s 147/20161TT-BTC ngày 13/10/2016 va sCra 
dai, b6 sung mt s diu ci.ia Thông tu s 45/201311T-BTC và Thông tu s 28/2017iTF-BTC ngày 
12/04/2017 v sfra dai, bt sung mt s6 diu cña Thông tu s 45/20 1 3,TF-BTC và Thông tu s6 147/2016,Tf-
BTC cüa B Tài chinh. 

Nguyen giá tài san c djnh hinh thành do mua sm bao gam giá mua Va toan b cac chi phi khác lien quan 
tnrc tip dn vic dua tai san vào trng thai sn sang sfr ding. Di vai tài san c djnh hInh thãnh do du tu 
xay drng co ban theo phiwng that giao thu hoq tir xay dirng và san xuAt, nguyen giá là giá quyt toan 
cong trInh xây dirng theo Quy ch quãn l du tu và xây d%rng hin hành, các chi phi khác co lien qian tnrc 
tMp và 1 phi tnrâc ba (nu co). Tnthng hpp dr an dã hoãn thành và dua vào sir dmg nhung quyt toán chua 
thrçic phê duyt, nguyen giá tài san c6 djnh duçrc ghi nhn theo giá t?m  tInh trén ccr s& chi phi thrc t dã hO 
ra da có dircc tài san c djnh. Nguyen giá tm tinh s duqc diu chinh theo gia quyt toán dtrgc cac co quan 
cO thm quyn phê duyt. 

Các chi phi phát sinh san ghi nhn ban du TSCD h[iu hInh duçc ghi tang nguyen giá cña tài san khi cac chi 
phi nay chic chn lam tang lçi Ich kinh t trong tuong lai. Các chi phi phát sinh lchông thoA man duoc dik 
kin trén duçc COng ty ghi nhn vào chi phI san xut kinh doRnh trong ks'. 

COng ty áp diing phucrng pháp khu hao thrOng thng di vói tài san c djnh hUn hmnh. K toán TSCI) hUn 
hinh diiçic phan lo?i theo nhóm tài san có cüng tinh cMt và miic dIch si'r diing trong hot dng san xut kirih 

doanh cüa Cong ty gam: 

Lo3i tài san c djnh ThOi gian trich 
khu hao 

NhàcCra4tkiêntthc 10-50näm 

May móc, thit bj 08 - 20 näm 

Phuong tin vn tài, thit bj truyan dn 06 -30 nàm 

Thi& bj, dung cii quãn l' 03 - 05 nãm 

7.2. Nguyen tc ghi nhn và phu'o'ng pháp khu hao TSCI) vô hInh 

Tài san c djnh vô huh thrcic ghi nhn theo nguyen giá, duqc phãn ánh trOn Bang can di ké toan hcrp nht 
theo các chi tiêu nguyen giá, hao mOn lu5 k Va giá trj cOn li. 

(Các thuylt minh nay là mat a phn hcip thành và cn dzzçrc a'Qc c7'ng thai vó'i báo cáo tài chIn/i hçp nht kern theo 
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Nguyen giá tài san c djnh vo hmnh bao gm toàn b các chi phI ma Cong ty phái bO ra d cO duqc tài san c 
djnh tmnh dn thOi dim disa tài san do vào trng thai sn sang sir ding. Chi phi lien quan dn tài san c djnh 
vo hInh phát sinh sau khi ghi nhn ban du thrçc ghi nhn là chi phI san xut, kinh doanh trong kS'  trtr khi 
các chi phi nay g&n lin v&i mOt  tài san c djnh vo hhth ci th và lam tang lçTi Ich kinh té tr các tài san nay. 

Khi tài san c djnh vo hmnh dirqc ban hay thanh l', nguyen giá và giá tn hao mOn lily k duc xóa s và lãi, 
1 phát sinh do thanh 1 &rcc ghi nhin vào thu nhp hay chi phi trong nãm. 

Tài san c6 dinh vo hinli cüa Cong ty bao gm phn mm may tInh, phn mm h thng thit bj tin hc quân 
1', h thng giám sat chuyên ding, website. 

Tài san c6 djnh vO hinh dixçrc khu hao theo phiwng pháp duOng thng, thOi gian khu hao t1r 03 dn 06 

  

 

näm. 

  

8. Nguyen tc ghi nhn và phirong pháp khu hao TSCD thuê tài chInh 

Thuê tài san duqc phãn loi là thuê tài chInh nu phn ion rh ro va içi Ich gn lin voi quyn s hfhi tài san 
thuôc v nguOi di thué. Tài san c djnh thuê tài chInh dugc th hin theo nguyen gia trir hao mOn lily k. 
Nguyen giá tài san c djnh thuê tài chinh là giá thAp hon giUa giá tn hop i' cha tài san thuê tai  thai dim 
khOi du cha hop ding thuê và gia tn hin tai  cha khoãn thanh toán tin thuê ti thiu. T' l chit khu d 
tInh giá trj hin tai  cha khoãn thanh toán tin thuê ti thiu cho vic thuê tài san là lâi suit ngm djnh trong 
hop ding thuê tài san hoc lãi suit ghi trong hqp ding. Trong tnrOng hop không th xac djnh thrp'c lãi suit 
ng.m djnh trong hop dng thuO thi sir dmg lãi sut tin vay ti thOi dim khOi du vic thuê tài san. 

Tài san c djnh thuê tài chInh dtrqc khu hao theo phuong pháp duOng thng da trén thOi gian hun diving 
i.róc tInE. Trong tri.rOng hp không chic chin Cong ty së có quyn s& hUn tài san khi ht h?n  hop dng thuê 
thi tài san c djnh sê ducc khu hao theo thOi gian ngn hon giUa thoi gian thuê và thOi gian hun ding uóc 
tInh. S näm lthu hao cha các loai tài san c djnh thuê tài chinE nhii sau: 

Lo3i tài san ThO'i gian khu hao 

- Phuong tin vn tài 6- 10 näm 

9. Nguyen tc ghi nhân clii phi xây ding co bàn d& dang 

Chi phi xây drng co' bàn dO' dang cha Cong ty duç'c ghi nhn theo giá gc. Chi phi nay bao gm các chi phi 

cn thit dhInh thành tài san bao gm chi phi xay thit bj, chi phi khác và clii phi läi vay có lien quan 
phi hop vOi chinh sách k toán cha Cong ty. Các chi phi nay sU thrçic chuyn sang nguyen giá tài san c djnh 

theo giá t?m  tInh (nu chua có quyt toán duçic phe duyt) khi các tài san thrcic bàn giao &ra vào 5ir diing 
hoc phân b khOng qua 3 nàm khi clii phi du tu không dh diu kin tang nguyen giá tài san cé djnh theo 

quy djnh. 

Theo quy djnh v quàn l du tu và xây dirng cfia Nhà nuóc, tày theo phân cp quán l, giá trj quyt toán 

các cOng trinh xay drng co bàn hoàn thành cn duç'c các co quan CO thm quyn phê duyt. Do do, giá trj 

cui chng v giá tn các cOng tninh xay dirng co bàn CO th thay di và phi thuc vào quyt toán dirc phê 

duyt bói các co quan có thm quyn. 

10. Nguyen tc ghi nhn và phân b các khoãn chi phi trã trtró'c 

Chi phI trâ tnithc bao gm các chi phI th%rc t dã phát sinh nhtrng có lien quan dn kt qua hot dng san xut 
kinh doanh cüa nhiu k5 k toán. Chi phi trà tnró'c bao gm: cOng ci, ding ci dã xut dung chi phan b& chi 

phi si'ra chüa tài san c djnh, chi phi bâo him và các clii phi trà tnxó'c khác. 

 

ACH I 

TOA 

vI 

 

(Các thuyEt minh nay là m5t b5 phcn hop thành và can ducxc dQC a'áng thai vó'i báo cáo tài chInh hop nhdt kern theo) 
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Cong ci d%Ing c11: Các cong ciii d%Ing ci dã &ra vào sr diing duçc phân b vào chi phi theo phucmg pháp 
dir&ng tl4ng trong th&i gian không qua 36 tháng. 

Chi phi si'xa chia tài san c djnh: Chi phi sira ch&a tài san phát sinh mt ln có giá ti-i ion ducrc phan b vào 
chi phI theo phurnig pháp du&ng thng trong thôi gian không qua 03 naim 

Chi phi bào hi&n: là các chi phi bão hi&n dr an, diiqc phan b6 theo th&i gian thi,rc hin d an, dtrqc quy 
djnh trong hçip ding Mo him. 

11. Nguyen tc k toán các khoãn nq phãi trã 

Nç phãi trã là các khoãn phãi thanh toán cho nba cung cp và các d6i tucing khác. Nq phai trâ bao gm các 

khoãnphi trã ngu&i ban và phài trã khác. Nçi phãi trã không ghi nhn thAp hon nghia vi1 phài thanh toán. 

Vic pha.n loai các khoãn nçi phãi trã là phài trã ngtrài ban và phãi trã khác di.rcic thrc hin theo nguyen tc 

sau: 

Phãi trã ngirOi ban gm các khoãnphãi trâ mang tInh ëht thircrng m'i phát sinh tir giao djch mua hang 

hóa, djch vi, tài san và ngirOi ban là don vj dtc 1p vOi ngithi mua, gm câ các khoãn phãi trà giva cong 

ty mçvà cong ty con, cong ty lien doanb, lien kit; 

- Phãi trã khác gm các khoãn phãi trã khOng có tInh thucmg mai,  không lien quan dn giao djch mua, 
ban, cungcphànghOadjchvi,i. 

Các khoan phâi trã duqc theo dOi chi tit theo tirng di ttrqng và k' h?n  phâi trà. T?i  ngày 3 1/12/2021, Cong 
ty không có s6 di.r nç phài trà có gc ngoi t. 

12. Nguyen tc ghi nhn vay Va nçi thuê tài chInh
3600! 

Các khoãn vay và nq thuê tài chinh ducic ghi nhn trén co s các phik thu, ching tir ngân hang, cac kh ithc 
NG 

và các hcxp dng vay, nçc thuê tãi chIrih. KIEI' 
Các khoân vay, nçi thuê tài chinh dirçc theo dOi theo trng di tuQng, k hn, nguyen t. T N 

T?i thOi dim 1p Báo cáo tài chinh, Cong ty dà dánh giá li s du các khoãn vay, ng thuê tài chinh có gc 
ngoi t theo t giá giao djch ban ra ti th&i dim 1p báo cáo tài chinh cüa Ngãn hang TMCP Cong thuoiig 

Viêt Nam. 

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

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

Chi phI di vay d.rçic ghi nhn vào chi phi san xut, kinh doanh trong nãin khi phát sinh, trr khi dirçvc vn hoá 

theo quy djnh cüa Chun mijc k toán "Chi phi di vay". Theo d, chi phI di vay lien quan trIc tip dn vic 
mua, du tu xây dirng hoc san xut nhUng tài san cn mt thoi gian tuccng d6i dài d hoãn thãnh dua vào sr 

ding hoc kirih doanh di.rçrc cong  vào nguyen giá tài san cho dn khi tài san do duçic thra vào sir dung hoãc 

kinh dornh. Các khoãn thu nhp phát sinh tfr vic du tir t?m  thOi các khoàn vay &rçc ghi giãm nguyen giá 

tài san có lien quan. Di vOi khoãn vay riêng phiic vii vic xây dmg tài san c djnh, bt dng san du tu, lâi 
vay dirqc vn hóa k ca khi thOi gian xay dpng dirOi 12 tháng. 

14. Nguyen tc ghi nhn chi phi phäi trã 

Clii ph! phi trâ cüa COng ty là các chi ph! thirc té dã phát sinh trong k' báo cáo nhung chua chi trà do chira 
có hOa don hoc chira dü h so, tài lieu k toán, dixgc ghi nhn vào chi ph! san xut, kinh doanh cüa kS'  báo 
cáo và các khoãn phãi trà chua phát sinh do chua ghi nhn hang hóa, djch v uhung thrçic tInh tnrâc vao chi 
phi san xut, kinh doanh k' nay d dam bào khi phát sinh thrc t khOng gay dOt  bin cho chi phi san xut, 

kinh doanh &rcic phãn ánh là dir phOng phái ti-a. 

(Cdc thuylt minh nay là m5t b5 ph4n hQp thànlz và can &tçrc dQc dng thai vji báo cáo tài chInh hcp nhdt kern theo) 
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Vic trich thiâc vào chi phi san xut, kinh doanh trong kS'  dirçic tinh toán mt cách chat ch và phài có bng 
chüng hcp l', tin cy v các khoãn chi phI phài trich trithc trong ks', d dam bâo s6 chi phi phài trã hch toán 
vào tài khoãn nay phü hçp vOi s chi phi thc t phát sinh. 

15. Nguyen tc ghi nhn doanh thu chua thirc hin 

Doanh thu chua thc hin là s6 tin eàa khách hang dã trã tnróc cho mt hoac nhiu k' k toán v cho thuê 
tai san. Vic phan b d ghi nhn vào doanh thu duqc thrc hin theo s tin trã tin trtthc chia cho s nãm 

trã tiên trithc. 

16. Qn5 phát ttin khoa hçc và cong ngh 

Qu phát tñn khoa hc và cong ngh dugc thnh 1p nhm to ngun tài chmnh du tu cho ho.t dng khoa 

h9c và cong ngh cña Cong ty nhu sau: 

- Cp kinh phi d thrc hin các d tài, dr an khoa h9c và cong ngh. 

- H trq phát trin khoa hQc cong ngh. 

17. Nguyen tc ghi nhn vn chü s& hfru 

V6n gop cia clan sâ huu dirçc ghi nhn theo s vn thirc t dã gop cüa chü s& hthi. 

V6n khac cüa chü sâ hilu duqc hInh thành do b sung tr kt qua hoat dng kinh doanh, dánh gin l?i  tài s 

và giá fri cOn 1?i  giUa giá trj hQp 1 cüa các tài san duqc tng, biu, tai trçl sau khi trir di các khoãn thu ph 

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

Lqi nhun sau thu chua phân ph6i là s 19i nhun (151) ttr hoat dng cüa doanh nghip sau khi tth chi p 

thus TNDN cüa nàm nay và các khoãn diu chinh do áp diing hii t6 do thay di chmnh sách k toán va di 

chinh hi th do sai sot trpng yu cüa các nSm tnthc. 

Lqi nhun sau thu thu nhp doanh nghip dugc phãn phi cho chü s& hthi sau khi dã trich 1p cac qu5 the 

Di&u 1 cüa Cong ty cüng nhu các quy djnh cüa pháp lut và dã duqc HOi  dng thành viên phê duyt. 

Vic phãn phi lqi nhun cho chü sâ hthi dugc can nhc dn các khoãn mic phi tin t. nm trong lqi nh 
sau thu chua phân phi cO th ãnh hu&ng dn lung tin và khá nAng chi trâ 19i nhun nhu lãi do dánh gi 

lai tài san mang di gop vn, lãi do dánh giá iai  các khoãn miic tin t, các cOng ciii tài chInh là các khoãn mi 

phi tin t khac. 

18. Nguyen tc và phirong pháp ghi nhn doanh thu, thu nhp 

Doanh thu cüa Cong ty bao gm doanh thu ban the san phm, hang hoá, doanh thu hoat dng xây 1p v' 

doanh thu cung cp djch vii cho thuê hoat dng tài san. 

Doanh thu ban san phm 

Doanh thu ban san phm duc ghi nhn khi ding thOi thôa man tt cã nSrn (5) diu kin sau: 

COng ty dã chuyn giao phn iOn rñi ro và 19i ich gn lin vói quyn sc hu san phm cho nguOi mua; 

- Cong ty khOng cOn n.m giü quyn quãn l san phm nhu nguOi s& hru hang hOa hoac  quyn kMm soát 

san phm; 

Doanh thu dtrçic xác djnh tuoaag di chic chn. Kbi h9p dng qui djnh ngirOi mua duqc quyn trá li san 
phm dã mua theo nhung diu kin ci th& doanh thu chi duçc ghi nhn kin nhuiig diu kin ci th 
khOng cOn tn t?i  và ngu0i mua không dirge quy&n trã lai san phm (tn'r tnrOng hçp khách hang co 

quyn trã li san phm dirói hhih thüc di li d ly san phm, djch vi khac). 

Cong ty së thu dirge igi Ich kinh t tr giao djch ban hang; va 

(Các thuylt minh nay là m5t b5 ph2n hQp thành và cn duç,c dQc dng thai v&i báo cáo tài chInh hçip nhá't kern theo) 



CONG TY TNIIII MTV NIf(1C S4CH HA NQI 
D/c: S 44 Di.r?mg Yen Phii - Q. Ba f)inh - TP. Ha NOi 

  

THUYET M1H BAO CÁO TAJ CHIMI HQP NIIAT 
Cho näm tài chinh k& thic ngày 31/12/2021 

- Xác dinh  dirge chi phI lien quan dn giao dich  ban hang. 

Doanh thu cung cp djch vs 

Doanh thu cüa giao djch v cung cp djch vii dugc ghi nhn khi kt qua cüa giao djch do dirge xác djnh mt 

each dáng tin cay. Tnthng hgp giao djch v cung cp djch viii lien quan dn nhiu k thI doanh thu dirge ghi 
nhn trong kS'  thea kt qua phn cong vic da hoàn thành ti ngày cüa Bang can d6i k toán cüa kS'  dO. K& 
qua cüa giao dlch  cung cp djch v dirge xáe djnh khi thOa man tt cã bn (4) diu kiên sau: 

Doanh thu dirge xác djnh tucrng di chic chn Khi h d&ig qui djnh nguài mua dirge quyn trã 1i 

djch vi dà mua thea nhüng di&u kin ci th, doanh thu chi dirge ghi nhn khi thUng diu kin cii th dO 
không con tn t?i  và ngithi mua không dirge quyn trã 1i djch vii da cung c.p; 

Co khã nàng thu dirge igi ich kinh t tir giao djch cung cp djch vii do. 

Xác djnh dirçic phn cong vic dã hoàn thãnh tii ngày cüa Bang can d& k toán; và 

Xác dinh  dirge ehi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch vu do. 

Doanh thu xây d(rng 

Khi kt qua thirc bin hgp dng dirge irâe tInh mOt  each dang tin cy thi doanh thu dirge xác djnh theo giá tn 

khi hrçrng the hin, doanh thu và chi phi lien quan dn h9p dng dirge ghi nhn tuong 1mg vi phn con 

vice dã haàn thành dirge khách hang xáe nhn và dirge phãn ánh hen hóa don d lip. 

Cáe khoãn thng, giãm khi hrçcng xây 1p, các khoãn thu bi thtrOng và các khoãn thu khác chi dirge ghi 

nhn doanh thu khi dã dirge thng nht vói khách hang. 

K.hi kt qua thirc hin hgp ding xay dirng không th iróe tinh dirge mt cách dáng tin cay, thi: 

Doanh thu chi dirge ghi nhn tucmg duong vói ehi phi tha h9p dng dà phát sinh ma viêc hoàn trâ 

tucmg di chic chn. 

Chi phI cüa hç)p ding chi dirge ghi nhn vao chi phi khi dã phát sinh. 

J)oanh thu cho thuê tài san ho it dj)ng 

Doanh thu eho thuê tãi san hoat dng dirge ghi nhn theo phircmg pháp dirrng thng trong su& thtM gian ch 

thuê. Ti&n cho thuê nhn truóe eüa nhiu k dirge phãn b vào doanh thu phñ hpp vOi thOi gian eho thuê. 

Doanh thu titn lãi 

Tin lãi dirge ghi nhn trén co sâ dn tIeh, dirge xác djnh trên s dir eáe tài khoãn tin gIn và lãi suAt thirc t 

tlrng ks'. 

Ci t&c và loi nhuin dwoc chia 

C tIne va 19i nhun dirge chia dirge ghi nhn kbi COng ty dirge nhn quyn C6 tIre hoc loi nhuán tIn vi& 

gOp v6n. C6 tIre nhn dirge bng c6 phiu chi dirge theo döi theo s6 hrçrng c6 phiu tang them, không dirg 

ghátrjc6phiunhndirgc. 

19. Nguyen tc ghi nhn giá v6n hang ban 

Giá v6n hang ban dirge ghi nhn và tp h9p theo giá trj và so hrqng thành phm. hang hoá, vat tir xu.t ban 

eho khách hang, phIn hçp voi doanh thu ghi nhn trong kS'. 

Giá v6n djch vii dirge ghi nhn theo chi phi thirc t phát sinh d hoan thành djeh viii, phIn hop vOi doanh thu 

ghinhntrongk'. 

(Các thuylt minh nay là mç5t b5 phn hop thành và cdn duvc a'pc dng that vat báo cáo tài chInh hop nhdt kern theo)  

21) 



CONG TY TNHH MTV NTJ'O'C S4CH HA NQI TrrUYET MINH BAO CÁO TA! duNn HçcP NEAT 
f)/c: S6 44 fXthng Yen Phii - Q. Ba E)Inh - TP. Ha Ni Cho nàm tài chfnh kt thüc ngày 3 1/12/2021  

Giá vn hot dng san xut rnràc sch &rgc ghi ithn theo thng chi phi thc t phát sinh cho hot dng san 
xut va ban nirâc sch trong nãm. 

Giá v6n hoat &ng xay 1p di.rçic tp hçp và ghi nhn tuclng irng vói doanh thu ghi nhn irong kS'  thrçic xác 
dnh nhir sau: 

Giá vn trong näm = Chi phI san xut kinh doanh d& clang du k + Chi phI phát sinh trong k - Chi phI san 
xut kinh doanh dâ clang cui k. 

20. Nguyen tc k toán clii phi tài chInh 

Chi phi tai chinh &rqc ghi nhmn trong Báo cáo kt qua hoat dung kiuh doanh là tng chi phi tài chinh phát sinh  
irong ks', không bñ tth vOi doanh thu hoat dng tài ch{nh bao gm chi phi lãi vay, chênh 1ch t giL. 

21. Các nguyen tc và phiroiig pháp k toán khác 

Các nghTa vu v thud 

Thulgid trj gia tang (GTGT) 

Doanh nghip áp dimg vic kê khai, ffrih thud GTGT theo hiràng dn cüa 14t thus hin hành vói mirc thu 
suit thus GTGT 5% di vói san phm là rnió'c sch, 10% di vói các loai hang hóa, djch vi,i khác. 

Thuthu nhp doanh nghip 

Thus thu nhp doanh nghip th hin tng giá trj cüa s thu phãi trã hin t?i  và s6 thus hoãn l?i. 

S thu phãi trà hin ti dirge tfnh dira trén thu nhp chju thu trong nm. Thu nhp chju thu khac voi loi 
thun thun dirge trinh bay trén Báo cáo kt qua hot dng kinh doanh vI thu nhp chju thus không bao 
gm các khoãn thu nhp hay chi phi tmnh thu hoc dirge khu tr& trong các näm khác (bao g*m Ca 1 mang 
sang, nu co) và ngoài ra không bao gm các chi tiêu không chju thus hoc không dirge khu tth. 

Cong ty áp dpng mirc thus suit thus thu nhp doanh nghip là 20% trên thu nhp tInh thus. 

Vic xác djnh thus thu nhp cña Cong ty cn cu vào các quy djnh hin hành v& thus. Tuy nhién, nhthig quy 
djnh nay thay di theo tfrng thOi kS'  và vic xác djnh sau ci'mg v thu thu nhp doanh nghip tfiy thuc vao 
kt qua kim tra cüa cc' quan thus có thni quyn. 

Thuikhdc 

Các lo?i thu& phi khác dornh nghip thc hin ké khai và np cho cc' quan thu dla  phirong theo cac lu.t 
thu hiên hnh ti Viêt Nam. 

KE 

(Các thuylt minh nay là m5t b5 phn hc'p thành và can du-çic dQc dng thai vó'i báo cáo tài chInh hap nhdt kern theo) 
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CONG TY TNBR MTV NIYOC SCH HA NQI 
Die: S 44 Dithng Yen Phi - Q. Ba Dinh - TP. Hi Ni 

nLtwET M]NH BAO CÁO TAJ CHINE HQI' NEAT 
Chonämtài chmnhktthiengày 31/12/2021 

V. THONG TIN BO SUNG CEO CÁC KHOAN TRINH BAY TRONG BANG CAN 061 icE TOAN HQP NEAT 

Danvjtirth: 

1.  Tin vI các khoin tuong throng tin 
3 1/12/2021 

Tin 397.741.943.393 

Tinmt 3.557.294.209 

Tin gri ngân hang 394.028.638.853 

Tin dang chuyn 156.010.331 

Cdc khoãn twcng throng tin 21.300.000.000 

Cong 419.041.943.393 

2.  Các khoin du tir tii chinh 

a) Du tic rnlm gifr 11n ngày dde hzn 

31/12/2021 

Giá gc Giá frj hçip l 0iag6c 

Ngn hn 1.059.711.609.092 1.059.711.609.092 1.032.809.4115.563 

Tin gCri có k hn 
(*) 1.059.711.609.092 1.059.711.609.092 1.032.809.015.563 

Cong  1.059.711.609.092 1.059.711.609.092 1.032.809.015.563 

01/01/2 21 

602.631.217. 67 

3.361.711. 81 

598.789.102. 97 

480.403.89 

20.300.000.100 

622.931.217. 67 

01/01/2321 

Giátrj hgp l 

1.032.809.015.563 

1.032.809.015;563 

1.032.809.015.563 

31/12/2021 

79.219.590.282 
4.670.707.272 

1.321.874.640 
64.280.202.079 

8.946.806.291 

26.807.266.861 

12.036.249.921 

8.959.605.675 
5.811.411.265 

Day là các khoãn tin giri có k' hn tr trén 3 thOng dn 12 thOng 

b) Dâu tic gop van vào &m vj khdc 

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

3. Phái thu khách hang 

a) Phái thu cda khdch hang ngan hin 
COng ty CP Nuâc sch s6 3 Ha Ni 
Ban duy tu các cOng trmnh h tang k thut dO thj 
COng ty CP Tr v.n kin true và Xây drng An Phát 
Tin rnrâc nhn h trq tü ngin sách nhà niâc do gum trr tin nuàc do inh 
hu&ng cOa djch Covid-19 
Các khoOn phii thu cOa khách hOng ngOn hn khác 

Cong 

b) PhOl thu khdch hang là cdc ben lien quan 

Chi ti& trInh bay ti thuy& minh s6 VIII.2 

4. Trã tru*c cho ngirOi bàn 

a) Trd trithc cho ngwôi ban ngan hn 
COng ty CP Nuâc mt Song Dung 

Cong ty CP VIWASEEN 3 

Cong ty CP D&u tii h t.ng 18 
Cic khoân tn trithc cho ngtxini bàn ngn hn khác  

>—
CON 
CH NH! 
lOAN, 

01/01/212  lET 

18.725.719. 2 
5.796.906. 38 
2.034.152. '00 
1.321.874.40 

9.572.786. 47 

44.553.415. 11 
40.000.000.000 

4.553.415. 11 

79.219.590.282 18.725.719. 25 

31/12/2021 01/01/2021 

26.807.266.861 44.553.415. 11 Cong 

b) Trd trwOc cho ngu'ôi ban là cdc ben lien quan 

Chi ti& trinh bay ti thuy& minh s VIIT.2 

(COc thuylt minh nay là m5t b5phin hpp thành và cdn diccic dpc dâng thöi v&i báo cáo tài chInh hQp nh1t kern theo) 
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CONG TY ThBB MW NUOC S3CH nA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAJ CBINH HYP NUAT 
B/c: S6 44 Biräng Yen Ph - Q. Ba BInh - TP. Ha Ni Cho nm tài chInh k& thOc ngày 3 1/12/2021 

5. Phãi thu khác 31/12/2021 01/01/2021 

Giátrj Dy phOng Giátrj Dphng 

a) Ngn hin 
Lãi d thu, c tüc duqc chia 

Tm ing tin, vt ts cho các Don 
vi nôi bc 
Tm rng 
Phài thu khác  

70.213.523.4 76 1.09 7.53 0.931 65.544.214.252 1.108.285. 38 

35.753.216.021 - 28.429.455.686 

20.167.313.982 335.893.309 22.918.667.433 346.647. u 16 

2.548.677.8 19 - 1.380.352.608 

11.744.315.654 761.637.622 12.815.738.525 761.637. 22 

b) Dài him 2.488.125.100 - 2.646.694.300 
UBND qun Hoàng Mai 2.300.694.300 - 2.300.694.300 

Ky cirgc, k qu 114.650.200 346.000.000 

Thus GTGT xe o to thuê tài chinh 72.780.600 

Cong 72.701.648.576 1.097.530.931 68.190.908.552 1.108.285. 38 

c) Phãi thu khdc là các ben lien quan 

Chi tit trInh bay tai  thuy& minh s V1112 

6. Nqxu 
Giág6c 

5 .920.176.526 
1.211.087.511 

1.097.530.931  

31/12/2021 
Giátrj 

cO th thu hi 

1.049.042.855  

Giágc 

5.340.547.572 

1.211.087.5 11 

1.108.285.538  

0 1/01/2021 
Giátrj 

có th thu h  

M HLII 

!EM1 

NA 

T6ng g14 trj cdc khoãn phâi thu qud him  thanh todn: 

Phâi thu khách hang 
Trã trizâc cho ngirii ban 

Phài thu khác 

Cong 8.228.794.967 1.049.042.855 7.659.920.62 1 1.160.070.753...-.- 

7. Hang tn kho 31/12/2021 01/01/2021 

Giágc Dir phOng Giá gc Dr phông 

Nguyen 4t 1iu 82.477.659.255 280.252.892 87.842.866.040 883.436.853 

COng ci, ding ciii 20.569.746.160 19.529.966.8 17 

Chi phi SXKD d& dang 8.070.449.656 - 9.102.696.548 

Cong 111.117.855.071 280.252.892 116.475.529.405 883.436.853 

8. Tng, giãm tài san c djnh hOii Mnh 

Xem chi tit ti Phii luc s6 02 kern theo Báo cáo nay 

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

S6 dir ti ngày 01/01/2021 
Tang do thuC tài san c djnh thuê tài chInh 
Giãm do mua 1i tài san c6 dnh thuO tài chinh 

S6 dir ti ngày 31/12/2021 

Phixong tin vn tâi, 
4t truyn dn 

7.461.383.375 

1.185.470.909 
(2.353.866.363) 

6.292.987.921  

Cng  

7.461.383. • 75 

1.185.470. '09 

(2.353.866. 63) 

6.292.987. 21 

(Các thuydt minh nay là m5t b5phtin hQp thành và ccn ditçrc dc dcng th&i vói báo cáo tài chInh hçrp nht kern theo) 
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CONG TY TNHH MTV NU'OC SCH HA NOI THUYET MINU BAO CÁO TAI CHINE HQ NRAT 
B/c: S 44 Di.thng Yen Phx - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näm tai chInh kt thüc ngày 31/12/2021 

9. Tang, giãm tài sIn c djnh thuê tIi chinli (tip theo) 
Phtrcing tin vn tai, 

vt truyn dn Cong 

Gil tr hao znn lily kt 
S dir ti ngly 01/01/2021 
Khu hao trong näm 
Giâm do mua lai tài san c djnh thuô tài chInh 

S dir t31 ngày 31/12/2021 

Gil trj con 1i 

Ti ngày 0 1/01/2021 

T?i ngày 3 1/12/2021 

3.691.348.716 

3.723.620.921 

3.770.034.659 3.770.034.659 
927.858.365 927.858.365 

(2.128.526.024) (2.128.526.024) 

2.569.367.000 2.569.367.000 

10. TIng, giIm tài sIn c djnh vô hInh 
Chtro'ng trInh Tài sIn c djnh 

ph.n mm vô hInh khác 

3.691.348.716 

3.723.620.921 

Cong 

Nguyen giá TSCI) 
S thr ti ugly 01/01/2021 15.883.775.950 
Mua sm trong k' 819.754.667 
Gilm do thanh 1' (1.044.910.907) 

S dir ti ngly 3 1/12/2021 15.658.619.710 

Gil trj hao mOn lily k 

S dir ti ngly 01/01/2021 6.570.786.309 

Khu hao trong näm 2.477.198.052 

Gilm do thanh 1' (1 .044.910.907) 

S dir ti ugly 3 1/12/2021 8.003.073.454 

Gil trj cOn l?i 
Ti ngly 01/01/2021 9.312.989.641 

T.i ngày 3 1/12/2021 7.655.546.256 

45 

60 

2.288.972.661 18.172.748.11 
819.754.67 

(1.044.910.07) 

2.288.972.661 17.947.592i71 

2.227.572.657 8.798.358.' 

2.477.198.' 52"\ 

(1.044.910. 0714N 

2.227.572.657 10.230.646. iij' 

61.400.004 9.374.389. 

61.400.004 7.716.946. 

Trong do: Nguyen giá TSCD tçzi ngày 31/12/2 021 dä Mt k!idu hao nhizng van con sfr 4rng là 2.766.941.411 ddng 

11. Tài sIn d& dang dli hn 

Xdy dng cu bàn dê dang 

Xây dijng ca bIn 

COi rqo MLCNvà ch6ng Tl1Tkv O19D quin HaiBà Trzeng 
C'ái tgo mgng hthi cá'p nzthc O21 Hal Ba Trwng 
Cal tgo mgng lithi cá'p nithc chng th& thoát thá't thu O 5A,B 
Quin C4u GMy 
Cái tgo MLCNvà chong FIT] KVCL O7 Nhçit Tan - Ba E)Inh 
Trin khai xdy dng CSDL bang CN GIS mgngphán ph6i, dvu cho các dv 
KDNS cOn li 
Dw On du bá sung kliu vec Ddng Anh 2021 

Dcfu bd sung khu vtc Gia Lam ndm 2018, 2019, 2020 

DO'u ha sung phzthng Sài Dng nám 2019 
Ddu bdsunglchu vc DdngAnh nãm 2020 

Deán cMng FIT! phwOngLongBien 2020 

COng trInh khác 

Cong 

22.571.717.487 

01/01/ O21 

130.578.465. 09 

60.311.103. ;21 

35.314.702. 93 

12.947.498.815 

3.712.203. 31 
3.724.320. 02 

3.350.227. 90 

11.218.408. 57 

87.925.115.699 130.578.465.409 

(Các thuyét minh nàylà mç5t bi5  phn hc.rp thành và can dwçrc dpc ddng thai vói bOo cáo tài chlnh hctp nhft kern theo) 
24 

3 1/12/202 1 

87.925.115.699 

21.934.116.393 

16.205.095.168 

5.683.288.882 

12.946.813.186 

4.604.108.445 

3.9 79.976.138 



Giátrj 

31/12/2021 

ScOkhànng 
trãni 

Giá trj 

a) Cáckhoãnphãitrángwôi 
ban ng&z hgn 

144.128.158.714 144.128.158.714 174.700.387.123 

CongtyCPduttrhthng 18 2.156.545.447 

Cong ty CP Xây dirng và du tir 
phát trin kin trOc dO thj 

3.365.965.741 3.365.965.741 7.054.363.918 

Côngty CP VIWASEEN 3 9.008.481.852 

Cong ty CP nixOc mt song 38.417.697.708 38.417.697.708 91.610.636.593 
Duông 
Cong ty TNHH Thrang mi 4.856.227.421 4.856.227.421 9.395.553.803 
Hoàng Anh 
Các d& tucmg khác 97.488.267.844 97.488.267.844 55.474.805.510 

Cong 144.128.158.714 144.128.158.714 174.700.387.123 

01/01/2021 

ScOkhãnAng 
trnci 

174.700.387.23 

2.156.545.z47 

7.054.363.18 

9.008.481. 

91.610.636. 

9.395.553. 

55.474.805. 10 

174.700.387423 

CONG TY ThBB MTV NIY(YC SCH HA NO! TIIUYET MINH BAO CÁO TAT CKIN HQP NHAT 
D/c: s6 44 Th.ring Yen Phi - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho nin tai chInh k& thOc ngày 31/12/2021 

12. Chi phi trã truó'c 
31/12/2021 01/0i/2c21 

a) Ngin hzn 14.947.920.949 1.2 64.3 79.83 

Chi phi bào him dr an 1.399.670.762 552.614.85 

Chi phi hóa chit ch phãn b 1.432.506.980 374.323.40 

COng ci diing cii, chi phi sra ch0a và chi phi chi phãn b khác 12.115.743.207 337.441.578 

b) Dài hzn 254.863.946.301 175.238.389.124 

Chi phi thay ding h djnh kS' 62.811.515.750 27.020.416.29 

Chi phi sCra chQa kin 128.519.102.763 71.968.818.1t7 

COng ci, ding cii xut dung 63.533.327.788 

Cong 269.8 11.867.250 176.502.769.007 

13. Phi trã ngirôi ban 

b) Phãi trã ngw/ti ban là các ben lien quan 

Chi ti& trinh bay t?i  thuyt minh s6 Vffl.2 

14. Ngtrbi mua trã tin triróc 
31/12/2021 01/01/2021 

Ngw/ri mua Ira tin trwêc ngJn /z(zn 
Thu trithc tin dr an 
Các khoãn ngizri mUa trã tin tnthc ngn hn khác  

37. 748.102. 841 
24.327.702.608 

13.420.400.233  

33.502.968.41 
24.790.8 14.9 1 

8.712.153.550 

CQng 37.748.102.841 33.502.968.241 

(Các thuyEt ininh nay là mçt b(5phçn hpp thành và cn dwçrc dpc dtng th&i v&i báo cáo tài chinh hpp nMt kern theo) 
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31/12/2021 

26.822.202.93 7 
1.969.891.041 

24.852.311.896 

01/01/2121 

19.145.267. 03  4 
2.296.310. ' H/ 

16.848.957.78 

CONG TY ThBB MTV NUOC SCH HA NQI THUYET Mfl'ffl BAO CÁO TAT CHINH HqP NHAT 
D/c: S 44 Dthng Yen Phi - Q. Ba Dlnh - TP. HiNi Cho nàin tài chInh kát thüc ngày 3 1/12/2021 

15. Thud và các khoân phãi thu, phãi np NhI nu&c 

01/01/2021 
Sphãinp S däthrcnp 

trong nàm trong näm 31/12/2 21 
a)PJthinp 
Thus giá tn gia tAng du ra 287.629.218 3.432.287.016 3.054.793.936 665.122.298 

Thus thu nhp doanh nghip 23.459.971.428 37.731.606.476 60.678.687.124 512.890.7K0 

Thud thu nhp cá nhn 111.172.921 2.968.908.318 3.042.713.588 37.367.651 

Thug tai nguyen 6.016.680.000 66.335.098.400 66.060.034.800 6.291.743.6D0 

Thud nhà dt, tin thuê dt 11.280.728.932 11.280.728.932 - 

Thu BVMT và các loai thus 
5.232.674.897 1.191.879.213 2.006.355.000 4.418.199.110 

khác 
PhI, 1 phi và các khoãn phài np 

78.241.222.161 162.911.172.469 174.946.052.858 66.206.341.772 
khác 
Cong 113.349.350.625 285.851.680.824 321.069.366.238 78.131.665.211 

b) Phài thu 
Thus giá tn gia tAng du ra 366.997.620 

ThuE thu nhp doanh nghip 
Thud thu nhp cá nhân 
Thus nhà dat, tin thuê dt 540 

Cong 366.998.160 

16. Clii phI phãi trã 

Ngn h9n 
Chi phi lãi vay phãi trà 
Chi phi phãi trã khác 

239.418 367.237.038 
4.089.031.701 4.089.031.701 

859.956.473 859.956.473 
1.874.811.973 1.874.812.513 
6.824.039.565 7.191.037.725 

Cong 26.822.202.937 19.145.267.903 

17. Doanh thu chua thic hién 

 

31/12/2021 01/01/2121 

 

Ngn hgn 
Doanh thu nhn thrâc cho thuê tài san 

Cong 

36.545.454 36.545.56 
36.545.454 36.545.456 

36.545.454 36.545.456 

  

18. Phi trã khác 
31/12/2021 01/01/2021 

a) Ngn Jizn 74.799.495.551 52.055.515.9r40 

Kinh phi cong doàn 1.591.370.053 1.100.298.397 

Bào him xA hi, bào him y t, bào him tht nghip 81.864.133 12.16 1.364 

Các khoân phài trã, phài np khác 73.126.261.365 50.943.056.179 

Nh2n kj quj kj cwçic ngan hzn 31.600.000 62.094. 00 
Tài san thu3c ngành nithc bàn giao chô quylt loan vcfn 47.2 78.856.419 36.3 72. 794. 58 

Phài tráphái n5p khác 25.815.804.946 14.508.167.821 

b) Dài han 172.705.486.751 424.758.167.180 
PhAi trã ng8n sãch (ngun vn ngãn sch hInh thành tài san có hoàn li) 172.705.486.751 424.758.167.180 

Cong 247.504.982302 476.813.683.120  

c) Phãi Ira khdc là cdc ben lien quan 

Chi tiêt trInh bay ti thuyêt minh s VIII.2 

(Các thuylt minh nay là mt bphn hpp thank và ccn thtqc dc dáng thai vol báo cáo tài chInk hop nhá't kern theo) 
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NAm 2120  -" 

'Jo 

H M 

3.117.117.267. 

3 1/12/2021 

NAni 2021 

3.117.117.267.381 

294.882.732.619 

3.412.000.000.000 

Gum trong nAm 

1.871.286.544.176 
45.342.334.008 
16.890.532.116 

1.933.519.410300 

1.927.957.596.890 
53.116.270. 37 
18.281.075. 86 

1.999.354.943.413 

Qu5' phittrinkhoa 
h9c và cong ngh Cong 

82.680.000.000 82.680.000A00 
5.000.000.000 5.000.000.00 

(4.000.000.000) (4.000.000.000) 
83.680.000.000 83.680.000.000 

19. Vay vl nq thuê tIi chinh 

Xem chi tjOt ti Phi 1ic sO 03 kern theo Báo cáo nay 

20. Qu5 phát triên khoa hçc vi cong ngh 

SO dOu nãm 
TrIch Ip  qu5 
Np 1i qu$ do không sr ding 
SO cuOi nm 

21. VOnchüs&hfiui 

a) Bang a'61 chilu biln €t5ng cüa vñn clzü thhrar 

Xern chi tit t3i Phi iic sO 04 kern theo Báo cáo nay 

b) Chi tilt van gop cüa c/ui sO'hiru 

CONG TY TNHH MTV NIY'OC SJLCH HA NQI THUYET MINU BAO CÁO TAI CHINH HQP NHAT 
Dic: So 44 Dtrông Yen Phi - Q. Ba Dình - TP. HiNi ho nàm tai chinh kt thuic ngày 3 1/12/2021 

31/12/2021 0 1/01/202 1 

UBND thinh phO Ha Ni 

Cong 

3.412.000.000.000 3.117.117.267. 81 

3.412.000.000.000 3.117.117.267.381 

c) Các giao djc/z v vn vOl c/ui th hüi, Va phân phai c tO'c 

+ VOn du tix cOa chti sc htiu 

- VOn gop du nàin 
- VOn gop thng trong näm 

- VOn gop gum trong nàni 

- VOn gOp cuOi nàm 

d) Các quj cOa doanh nghip 

Khoin mic 01/01/2021 TAng trong nAm 

Qu5 du tir phát trin 295.538.722.428 38.564.031.906 294.882.732.619 39.220.021,715 

Mic dIch sr diing qu du ttr phát triOn: 

Qu dku tu phit trin cia Cong ty duc trfch 1p tr phn lcii nhun sau thuO thu nhp doanh nghiep, thrcic s& ding dO bO sung yOn 
diOu 1 cia Cong ty b.ng vic du tu m& rng quy mO sin xuât kinh doanh hoc dâu tu chiêu sâu cia doanh nghip, phi hcip vOi 
quy djnh tai  diOu I COng ty. 

VI. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KELOAN MJC TRu14H BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH 
DOANH HQP NHAT 

1. TOng doanh thu ban hang và cung cOp dlch  v 
Näm 2021 

a) Doanh thu 

Doanh thu bin nuâc sch 
Doanh thu hot &ng xây lOp 
Doanh thu khác 

Cong 

b) Doanh thu tái vOl cdc ben lien quan 

Chi tiOt t?i  trinh bay ti thuyOt minh sO Vffl.2 

(Các thuylt minh nay là mc5t b5phn hcxp thành và cdn dwçrc dQc dng thô'i vOl báo cáo tài chInh hpp nhat kern theo) 
27 



I 2. Giá vn hang bàn 
NAm 2021 Näm 2020 

846.458.568.91 
49.860.752. '85 
10.385.068. 83 

833.084.292.470 
44.218.218.126 

9.681.998.047 

Nán 2020 NAm 2021 

49.123.773.059 45.594.661.915 

6.958.394 14.369.773 

2.973.016.690 9.386.786.037 

I 
CONG TY TNHH MTV NIOC SCH HA NQI TIIUYET 11ThH BAO CÁO TAJ CHINH HQP N]EAT 

D/c: S 44 Dirng Yen Phi - Q. Ba Dình - TP. HàNi Cho näm tai chinh k& thüc ngày 3 1/12/2021 I 

Giá v6n ban nuâc sch 
Giá v6n cüa hot dng xây 1&p 
Giá vn hoat dng khác 

Cong 

3. Doanh thu hot dng tii chinh 

Li tin gui, tin cho vay 

C thc, lçii nhun ducic chia 

Ui chênh 1ch tS'  giá 
Cong 

4. ChiphitàichInh 

Lãi tin vay 
Dir phàng giãin giá ching khoán kinh doanh và tn tht du tr 

Lchêth1chtS'giá 
Cong 

5. Thu nhp khác 

Thu tir thanh 1 tài san c dinh 
Kinh phi h trcr, cp bü rnncc sinh hot cho các h dan ti các xã Nam San, 
Bc San, Hong KS'  và khu vrc Me Linh nàm 2019 

Thu do dtrccc bi ththng, cho, biu, tng 

Thu nhp khác 

Cong 

6. CM phI khác 

Giá trj con 1i cOa tài san thanh 1, nhixçmg ban 
Chi phi thanh 1 tài san 
Các khoãn tMn phat 
Chi phi khác 

Cong 

7. CM phi ban hang và chi phi quàn 1 doanh nghip 

9.481.100.000 

17.982.829.801 

28.438.037.619 

259.696.01 

76.587.702.860 74.292.395$35 

Nàm 2021 Nm 2120 

95.126.298.703 110.720.810.39 

40.203.306.784 26.685.713.24 
906.578.265 8.623.707.711 

136.236.183.752 146.030.231.74 

NAm 2021 Nàm 2 I 2O 

731.345.273 142.640.: 7I 

24.316.668.000 * 

3.531.940.887 12.444.463.. 00 

89.894.777 128.753.238 

28.669.848.937 12.715.857.109 

NAm 2021 Näm 2120 

5.355.240.468 2.465.666. 74 
89.801.818 9.000000 

3.934.785.357 483.980.443 

1 

EM 

jJ 

a) chi phi bàn hang 723.085.269.911 

Chi phi nhân cong 172.478.905.953 

Chi phi khu hao tài san c djnh 344.541.805.277 

Chi phi ban hang khác 206.064.558.681 

b) Chi phi quân ljdoanJz nghip 105.462.758.084 

Chi phi nhân cOng 51.411.406.668 

Chi phi quân 1 doanh nghip khác 54.051.351.416 

(Các thuylt minh nay là mt bphn hQp thành và cn thtoc a'Qc dáng thôi vái báo cáo tài chInh hcip nht kern theo) 
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Näm 2021 Näm 

I 
I 

886.984.508.643 906.704.389.159 

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

700.145.132.151 

175.699.551.86 

336.794.605.031 

187.650.975.834 

106.594.193.034 

48.616.770.95 

57.977.422.b39 



CONG TY TNHE MTV NU1C SCH HA NOI ThTLWET MINE BAO CÁO TAI CHINE HQP NTAT 
B/c: S 44 Du&ng Yen Ph - Q. Ba DInh - TP. HàNi Cho nãm tai chinh kt thOc ngày 31/12/021 

8. Clii phi thud thu nhp doanh nghip hin hinh 
Nàxn2021 Nãin2s20 

Clii phI thu thu rthtp doanh nghip tInh trén thu nhp chju thu nam hin hành 
Diu chinh chi phi thu thu nhâp doanh nghiêp cüa các nam truàc vào chi phi thus 
thu nhp hin hành näxn nay 
Cong  

34.53 1.606.476 40.75 1.425. :93 

3.200.000.000 1.340.012.600 

37.731.606.476 42.091.438.493 

VII. THÔNG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOAN M1JC TRINH BAY TRONG BAO CÁO LULJ CHUYEN TIEN T H ii 
NEAT 

1. Các giao djch không bang tin ãnh hirOng n bàn cáo hru chuyn tin t hçrp nht 
Näm 2021 Nàm 020 

Tang vén gop thu s& hthi do tang tài san c6 djnh. hang tn kho, nçi phài thu 
&rçrc bàn giao theo các quyt djnh cüa các c quan quãn 1 phC duyt 
Tang vn gOp chO s& hthi tü ngun qu5 du tii phát trin, ngun vn du tir 
xây drng ca bàn cOa các d%r an hoàn thành 
Gop vn b&ng giá trj tai san dang du tu d& dang 
ThuC tài chinh TSCD 

VJIL NUG THÔNG TIN KEIAC 

73.842.143.211 

294.882.732.619 37.738.307. 20 

1.481.592. 89 
1.185.470.909 

Nhfrng s kin phát sinh san ngày kt thác k k toán 

Ban Tng Giám dc Cong ty khng djnh rang, theo nhn djnh cüa Ban Tng Giájn dc, trên các khIa cnh trçng yêu, không c 
kin bt thithng nào xây ra sau ngày khoá s6 k toán lam ãnh hirOng dn tInh hInh tài chInh và hoat dng cña Cong ty can 
phài diau chinh hoc trmnh bay trén Báo cáo tài chInh hqp nhât cho näm tài chInh kêt thOc ngày 31/12/2021. 

2. Thông tin v các ben lien quan 

Ben lien quan Mi quan h 

COng ty CP Dâu tix xây drng ha tang nuâc sach  Ha Ni Cong ty lien kat 

COng ty Ca phan Viwaco Cong ty lien kat 

Cong ty CP Tháp rnrâc Ha Ni Cong ty lien kat 

Cong ty CP mt rn.rOc SOng Hong Cong ty lien kat 

Trong qua trinh hoat dng kinh doanh, COng ty phát sinh các nghip v vOi các ben liOn quan, các nghip vi chC yau nhu sau: 

Don vi tInh: 
Nãm 2021 Nám -020 

s 
4S 

;j NN 
TOAN 

Ban hang, cung cap djch vt 
Bàn vt tir, din cho Cong ty CP Dan tir xay dirng ha tang nirc sch Ha Ni 
Cho Cong ty Ca hafl Viwaco thuO tài san 

Sa dir vói các hOn cO lien quan: 

C'ác khoãnphãi thu khdch hang 
COng ty CP Dan tir xây dirng ha tang nithc sach  Ha Ni 

C'dc khodnphãi thu khác 
COng ty CP DAu tu xay drng ha tAng nlràc sach  Ha  NOi 
Cdc khoãn phdi trâ ngwôi bàn 
COng ty CP Dan tir xây dirng ha tAng nuOc sch Ha Ni 

Cdc khoãnphãi trã khác 
COng ty CP Dan tir xây dirng ha tAng nixOc sach  Ha Ni 

3 1/12/2021 01/01/ 

2.274. 

761.637.621 761.637. 

4.609.792.842 2.023.476. 

380.746.732 427.119. 

(Các thuyEt minh nay là m5t bphn hçp thành và cdn thcçrc c dng thai v&i báo cáo tài chInh hpp nht kern theo) 
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39.117.275 50.465. 79 
2.359.097.235 2.361.188.194 

021 

45 

21 

81 
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3. Báo cáo b phn 
a) Theo ltnh vuc kinh doanh 

COng ty hoat dng trong hal llnh vrc san xu.t kinh doanh chInh là san xut và kinh doanh nuàc sch, xây dmg và djch vi thu 
mti. Cong ty 1p bAo cáo b phn theo hal (02) b phn kinh doanh nay 

SãnxutvIkinh 
doanh nithc sch 

Chi tiêu 

Doanh thu ban hang và cung cp djch vii 

b) Theo khu vrc dia l 

Hin ti, các hoat dng san xut kinh doanh chinh cOa Cong ty di.rçic thirc hin trén lAnh th Vit Nam, không cO sr khác bit hcn 
v diu kin kinh t& Do dO,. khong cO báo cáo b phn duvc trinh bay. 

1.871.286.544.176 

XAy diig và 
hot dng khác 
62.232.866.124 

Cong 

1.933.5 19.41O.00 

ig Nam 

CONG TV 
TRACK NHIV HUU HAN 
MTTHANHV N 

'I 
'Quc Hang 

..i. 

Ta Mai Phirong 

HA Nl 

CONG TY TNHH MTV NUOC S3CH HA NQI 
D/c: Séi 44 Ththng Yen Phii - Q. Ba Dlnh - TP. Ha Ni 

  

THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINU HOP NRAT 
Cho nàm tài chInh kt thOc ngày 31/12/2021 

2. Thông tin v các ben lien quan (tip theo) 
Thu nhp và các khoãn vay cüa các thành viên quãn lj chü chót 
Thu nhp cOa các thành viên chO cht dugc hir&ng trong nàrn nhir sau: 

Näm 2021 NAm 2020 

Tang thu thp 2.367.691.200 1.845.131.400 

4. Thông tin so sánh 

S6 Iiu so sánh là s6 1iu &rcic ly theo s6 lieu trên Báo cáo tài chInh tsng hcp cho nm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2020 Oa 
Cong ty dA duve kMm toán và có diu chinh mt si chi tiêu theo kt qua thanh tra thus näm 2020, quyt toán tin hrcmg 
2019 và diu chinh don giá mua buôn nuâc theo Phi lc hgp d6ng s 02 giUa COng ty TNHFI MTV NuOc sach  Ha Ni vOi C 
ty CP NtrOc mt Song Du6ng. Cii th nhu sau: 

Khoin mic MA s6 
S6báo cáo 
nAm trtthc 

S diu chinh S 

Trên bang can t6i ki todn tong hçtp 

ThuGTGTducickhutth 152 78.419.555.443 (5.539.604.618) 

Phãi trà ng.thi ban ngn h?n 311 291.032.084.134 (116.331.697.011) 
Thus và các khoãn phãi fl9p Nha

313 
ntroc 

91.103.481.777 22.245.868.848 

Phài trã ngi.rOi lao d*ng 314 47.657.889.201 (377.942.746) 

Lçrinhun sau thu chua phân
421 

phoi 
195.514.357.443 88.924.166.291 

Trên báo cáo kit qua 1zot ing kinh doanh tang hpp 
Giá vn hang ban 11 964.509.892.495 (57.805.502.536) 

Tong lqi nhun ké toán trithc thu 50 171.645.384.969 57.805.502.536 

Chi phi thus TNDN hin hành 51 30.518.476.166 11.572.962.327 

Lcii nhun sau thuê TNDN 60 141.126.179.324 46.232.540.209 

Trên báo cáo Iwu chuyEn tin t tJng hp (theo phwong p/zap gidn tip) 
Lçri nhun tnrâc thuê 01 171.645.384.969 57.805.502.536 

TAng/(giAm) các khoAn phâi thu 09 (5.232.432.109) 2.890.275.127 

Tangl(giàm) các khoân phài trã 11 61.162.749.957 (60.695.777.663) 

sau diu chi 

72.879.950.2 

174.700.387.123 

113.349.350..25 

47.2i9.946. 55 

284.438.523. 34 

906.704.389. 59 

229.450.887. 05 

42.091.438. 93 

187.358.719.33 

229.450.887.505 

(2.342.156.82) 

466. 972.294 

21tháng3rim2022 
NguOi 1p K toán truOng 

 

Giimdc 

 

(Các thuylt minh nay là m5t bphtn hcip thành và can dzrçc a'Qc dng th?ii vái báo cáo tài chInh lzQ nhá't kern theo) 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNIffl MTV NUOC SCH HA NO! THUYET MINH BAO CÁO TAI CHHiH llçlr NIIAT 
D/c: S 44 Ththng Yen Phi.i - Q. Ba Dlnh - TP. HaNOi Cho näm tài chinh k& thOc ngày 31/12/2021 

Ph 1iic s 01: Các khoãn du tir tài chInk Dcm vi tInh: VND 

b) Dau twgop von vao thin v khác 31/12/2021 01/01/2021 

Giá trj Giá trj hqp 1 DrphOng Giá trj Giá trj hçrp 1 Dir phOng 

Du tix vào cong ty 1in doanh, liOn k& 

Cong ty Cdphcn Viwaco 
COng ty CP Ddu tu-xáy drng hci tdng 
nirác sgch Ha Nai 
Cong ty CF Tháp nit&c Ha Nçi 

Cong ty CP nwác mit SOng Hang 

Du tir vào don vi khác 

COng ty CF nzthc mt SOng DuOng 

Cong 

231.998.497.451 

99.517.607.742 

2.064.530.209 

82.889.677.058 

47.526.682.442 

99.961.100.000 

99.961.100.000 

331.959.597.451  

231.998.497.451 

99.517.607.742 

2.064.530.209 

82.889.677.058 

47.526.682.442 

14.544.286.030 

14.544.286.030 

246.542.783.481  

(85.416.813.970) 

(85.416.813.970) 

(85.416.813.970)  

223.554.410.892 

91.418.165.353 

2.062.014.005 

82.535.482.815 

47.538.748.719 

99.961.100.000 

99.961.100.000 

323.515.510.892  

223.554.410.892 

91.418.165.353 

2.062.014.005 

82.535.482.815 

47.538.748.719 

54.747.592.814 

54.747.592.814 

278.302.003.706  

(45.213.507.186) 

(45.213.507.186) 

(45.213.507.186) 

Chi tit các khoãn du hr gOp vn yb don vj khác ti ngby 31/12/2021 nhir sau: 

T 1 gOp vn trong 
Ten don v! nhan von gop

tng vn chü s& h(Fu T 1 biu quyt 
Hot dng san xut chlnh cüa 

Don vj nhn gOp vn 

Cong ty C phn Viwaco 

Cong ty CP Du hr xây di,rng ha tang 
nuàc sach  Ha  NOi 
Cong ty CP Tháp ntràc Ha NOi 

Cong ty CP nuàc mt SOng H6ng 

Cong ty CP rnrOc mt Song Dung  

23,7% 

20,0% 

30,0% 

17,0% 

10,0%  

23,7% 

20,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

Xây dirng, 1p dat 

Kinh doanh nuâc sach 

San xut và cung cp rnthc sach 

San xut và cung cp nuàc sach 

San xut và cung cp nu&c sach 

Chi tit giao djch vOi cáo cong ty con, cOng ty liOn k& dixçic trinh bay tai  thuy& mirth s VIII.2 

(Cácihuyltininkithy là mat  b3phn hçip thành va cdii drrcxc  d'QC  ddng th&i vái báo cáo tat chInh hcrp nhdt kern theo)  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NU'C SICH HANOI TIIIJYET MINII BAO cAo TM CHINH HVP  NHAT 
Dic: S6 44 Dir&ng Yen Phv - Q. Ba DInh - TP. Ha NOi Cho nm tài chfnh kt thüc ngày 31/12/2021 

Phi itic s 02: Tang, giãm tài san c6 dlnh  h&u hlnh 
Dn vi tfnh: VND 

Khoãn muc 
Nhà cfra, 

vt kien truc 
May móc, 

. . 
thiet b! 

Phiroiig tin van tãi, 
• • 

thiet b! truyen dan 
Thit bj, 
DCQL 

TSCD 
hfiu hinh khac 

Tong cong 

Nguyen giá TSCD 
S dir ti ngày 01/01/2021 1.996.483.477.884 1.012.407.384.423 5.912.601.654.675 60.445.528.630 4.155.841.573 8.986.093.887.183 
Tang do mua trong n.m - 24.522.813.554 - 1.647.150.436 - 26.169.963.990 
Tangdoduttixaydrngcabanhoanthành 3.103.628.197 - 260.693.987.600 - - 263.797.615.797 
Tang khác - - 15.506.173.113 - - 15.506.173.113 
Thaiili 1', nhtrcing ban (383.947.225) (18.434.801.418) (76.865.294.927) (2.876.515.159) (91.457.904) (98.652.016.633) 
Giâm khác - (349.200.000) - - - (349.200.000) 
S dir tai ugày 31/12/2021 1.999.203.158.856 1.018.146.196.559 6.111.936.520.461 59.216.163.907 4.064.383.669 9.192.566.423.450 
Giá trj hao mon luy k 
S dir tai ngày 01/01/2021 1.161.405.317.020 595.955.687.915 3.154.045.249.425 39.638.022.425 3.569.033.435 4.954.613.310.220 
Khiuhao trong näin 92.118.189.764 61.546.142.058 335.808.731.900 8.252.783.729 132.577.655 497.858.425.106 
Tang do mua lai tài san c6 djnh thuê tài chinh - - - - - - 
Tang khác - - 2.129.526.026 - - 2.129.526.026 
Giám do thanh 1r, thuçng ban (383.947.225) (18.434.801.418) (71.510.054.461) (2.876.515.159) (91.457.906) (93.296.776.169) 
Giànikhác - (62.003.730) - - - (62.003.730) 
S dir t0i ngày 31/12/2021 1.253.139.559.559 639.005.024.825 3.420.473.452.890 45.014.290.995 3.610.153.184 5.361.242.481.453 
Giá trl cOn 10i 
Tai ngày 01/01/2021 835.078.160.864 416.451.696.508 2.758.556.405.250 20.807.506.205 586.808.138 4.031.480.576.963 
Tai ngày 31/12/2021 746.063.599.297 379.141.171.734 2.691.463.067.571 14.201.872.912 454.230.485 3.831.323.941.997 

Trong dá.  

- Nguyen giá TSCD ti ngày 3 1/12/2021 dä ht kMu hao nhirng vn cOn sr dimg: 1.667.226.334.2 10 VND 

(Gdc thuyt-ininh ndy-1â-nt5t bpha hcip-thiinh iià CdWdUc/CdQC dcimg-tk&i vái báo cáo tài chinh hc-nkdrkem-theo) 



— — — — — — — — — — — — — — — — — 
CONG TY TNHTI MTV NU'C SILCH HA NOI THUYET MINH BAO cÁo TA! CHINJI Hçfl' NIIAT 
Dfc: S6 44 Ehrông Yen Phii - Q. Ba Dinh - TP. Ha NOi Cho näm tài chlnh k& thüc ngày 31/12/2021 

Phii lyc s 03: Vay và n thuêtài chInh 

Dm vj tinh: VND 

31/12/2021 Trong nãm 01/01/2021 

Giá trj 
S cO khã nàng 

trã flit 
Tang Giãm Gá tn 

S6 có khã nng 
trã my 

a)Ngnhn 210.636.865.052 210.636.865.052 396.576.725.692 400.752.283.534 214.812.422.894 212.812.422.894 

al) Vaydàihçintthzhin trdtgicongtyinç 181.135.194.862 181.135.194.862 364.466.827.989 3 71.327.491.347 187.995.858.220 185.995.858.220 

B sung cong suit rnxâc thO cho Nhà may Bc Thang Long 
VânTrI 

10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 

B sung ngun tram Dông M len cOng suAt 
10.000 m3/ngd (m&i) 2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 2.664.000.000 

Xây dirng h thng cAp nurc khu virc cOn lai Huyn Thanh TrI 38. 159.857.774 38.159.857.774 207.105.409.293 182.807.578.353 13.862.026.834 13.862.026.834 

Xây dirng h thng cAp nuâc thj trAn Yen ViOn 5.707.678.371 5.707.678.371 5.707.678.371 5.707.678.371 5.707.678.371 5.707.678.371 

Xây dirng h thng cAp nuàc xi KiOu Ky huyn Gia Lam 1.123.684.600 1.123.684.600 1.123.684.600 1.123.684.600 1.123.684.600 1.123.684.600 

Xây dirng lAp dt h thóng th 1' thu h6i ntxào ra 19C tai  Nhà may 
YOn Phi (Ngân hang Vietinbank - CN BAc Ha Nti) 

242.5 18.000 242.518.000 242.518.000 

Xây d%rng lAp dt h thong th 1' thu hi nuàc nra Ice tai  Nba may 
YOn Phi,i (Qu5i DAn tu Phát triAn Ha Ni) 

6.800.000.000 6.800.000.000 6.800.000.000 

Xây drng mang  hthi cAp nuàc 5 xã: Kim N6, Vinh Ngc, Tam Xá, 
Xuân Canh, Dông Hi 19.920.000.000 

3.298.459.008 

19.920.000.000 

3.298.459.008 

19.920.000.000 

4.123.073.760 

19.920.000.000 

4.123.073.760 

19.920.000.000 

3.298.459.008 

19.920.000.000 

3.298.459.008 Cãi tao  MLCN chng I ITI Khu vrc 012 Dkg Da 

Cãi tao  MLCN chng T111' Khu v%rc cOn 1a  1,2,4 013 Dng Da 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000 

Cãi tao  MLCN chAng ff11 khu virc 016A Dng Da 2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 2.744.000.000 

Cài tao  MLCN chAng ITI I Khu v1c 026 Hai Ba trung - 29.102.049.468 29.102.049.468 29.102.049.468 

Kháo sat cái tao  MLCN phu&ng PhO Thuqng 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 

Cai tao  MLCN ch6ng I III kv 025 Ba Dinh 2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 2.268.000.000 

Cài tao  HTCN ch6ng fill khu vrc DMA3-02 CAn GiAy 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 1.720.000.000 

Ctao MLCN chng IT!! O 7 Nht Tan 384.333.796 384.333.796 384.333.796 

Cãi tao  MLCN và chng TITI' KV O19B+B1 Hoang Mai 738.853.333 738.853.333 738.853.333 

Cái tao  MLN và chng IT II kv 019D qun Hai Ba Trung 743.469.111 743.469.111 743.469.111 

Ctao MLCN chAng TFI'I 014 Dóng Da 2.545.425.587 2.545.425.587 2.545.425.587 

(Các thuyUWth nay là m5t bpffn hçtp thànhà can dtcçtc dQC dông thai vãi báo cáo tài chinh hp nhát kern theo)  

1.11 
! :<//J 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV N1JC SJLCH HA NO! 
D/c: s6 44 Duèrng Yen Phi - Q. Ba Dinh - TP. HàNi 

THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH HVP  NJIAT 
Cho näm tài chinh kt thCic ngày 3 1/12/2021 

Phi lyc s 03: Vay và nç thuê tài chinh (tip theo) 
31/12/2021 

Dun v( tlnh: VND 

Trong nam 01/01/2021 

Giá trl 
S có khã nAng 

trã ncr Tang Giãm Giátr 
S6 có khã HAng 

trA ncr 

3.972.000.000 

4.980.000.000 

1.104.000.000 

2.247.366.880 

22.000.000.000 

24.645.189.187 

457.126.433 

757.424.860 

1.777.663.383 

1.469.664.722 

1.752.635.448 

1.632.000.000 

7.350.965.921 

6.333.504.647 

1.000.000.000 

3.296.945.213 

140.946.588 

3.972.000.000 

4.980.000.000 

1.104.000.000 

2.247.366.880 

22.000.000.000 

24.645.189.187 

457.126.433 

757.424.860 

1.777.663.383 

1.469.664.722 

1.752.635.448 

1.632.000.000 

7.350.965.921 

6.333.504.647 

1.000.000.000 

3.296.945.213 

140.946.588 

3.972.000.000 

4.980.000.000 

1.104.000.000 

2.247.366.880 

22.000.000.000 

38.206.656.043 

457.126.433 

757.424.860 

1.777.663.383 

1.469.664.722 

1.752.635.448 

1.632.000.000 

7.350.965.921 

6.333.504.647 

1.000.000.000 

3.296.945.213 

140.946.588 

3.972.000.000 

5.200.000.000 

1.104.000.000 

2.247.366.880 

22.000.000.000 

41.117.622.217 

689.418.933 

757.424.860 

1.777.663.383 

1.469.664.722 

1.752.635.448 

1.632.000.000 

7.350.965.921 

2.396.254.630 

1.000.000.000 

3.296.945.213 

140.946.588 

3.972.000.000 

5.200.000.000 

1.104.000.000 

2.247.366.880 

22.000.000.000 

27.556.155.361 

689.418.933 

757.424.860 

1.777.663.383 

1.469.664.722 

1.752.635.448 

1.632.000.000 

7.350.965.921 

2.396.254.630 

1.000.000.000 

3.296.945.213 

140.946.588 

3.972.000.000 

5.200.000.000 

1.104.000.000 

2.247.366.880 

20.000.000.000 

27.556.155.361 

689.418.933 

757.424.860 

1.777.663.383 

1.469.664.722 

1.752.635.448 

1.632.000.000 

7.350.965.921 

2.396.254.630 

1.000.000.000 

3.296.945.213 

140.946.588 

Cãi tao  HTCN chóng IlTI khu vrc DMA1,2-03 Cu Giy 

Cài tao  MLCN chng 11 U kim vrc DMA5.6 .-04A Cu Giy 

Cãi tao  HTCN chng 11 U khu vtxc DMA1-04B Câu Giy 

Hoàn thin và ma rng mang  Ithi cp nuàc huyn Gia Lam 
Nâng cong suit nhà may Bc Thàng Long dt cOng suit 
150.000m3/h 

Dir an phát trin cu s& ha tang nhà may Bc Thãng Long Van Tn 

Xây d%rng thi& bj tang áp cho trai giam s6 2 xã Hôa Binh 

Xây drng h th6ng cp nuàc )Cà Lien Mac  Tr Liêm 

Xây drng h thong cp nuâc Khu viic ngoài dé qun Hoàng Mai 

Xây dxng tuyn ng cp nuàc D800 và h thong cp nuàc phuông 
Hoàng Liit 
Xây drng mng luài cp nuOc xã hái B6i và khu vrc lan c.n 3 xã 
Huyn Bong Anh 
Xây dirng h thong b6 sung ngun nuàc cho TBTA xã BOng M 
Thanh tn cOng sut 3.500m3/ngd 

Xây dirng tuyn tng cp nuOc các xã huyn Tn Liêm I-là Ni 

Cãi tao  mng luâi cp nuâc O21 Hai Ba Trung 

Nâng cOng suit nhà may Gia Lam len 6000 ni3/h 

Cài tao  và phát trin MLCN huyn Thanh TrI 

Xây dmg ha tng KT khu TDC xa NgU Hip phic vi GPMB 
QL1A 

(Các thuylt rninh nay là m5t baphin hç.rp thành và can dwyc dQc dng th&i v&i báo cáo tài chinh hQp nMt kern theo) 
34 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NUOC SiCH HA NQI THUYET MINH BAO cÁo TAI CHINH HVP  NHAT 
s/c: S 44 Duông Yen Phi - Q. Ba Binh - TP. Ha Ni Cho nm tài chlnh k& thüc ngày 31/12/2021 

Ph 1ic s 03: Vay và n thuê tài chinh (tip theo) Dan vi tlnh: VND 
31/12/2021 Troug näm 01/01/2021 

Gil frj 
S6 cO khl nIng 

trI UQ TAng Gilm Gil tn S4 C6 khl nAng 
trI ncr 

345.85 7.886 345.85 7.886 506.885.391 1.139.793.868 978.766.363 978.766.363 

13 1. 154.546 13 1. 154.546 131. 154.546 182.400.000 182.400.000 182.400.000 

94.516.364 94.516.364 94.516.364 

100.837.272 100.837.272 100.837.272 

481.200.000 481.200.000 481.200.000 
214.703.340 214.703.340 375.730.845 161.027.505 

119.812.727 119.812.727 119.812.727 

28.8 73.980.304 28.8 73.980.304 31.321.180.312 28.003.166.319 25.555.966.311 25.555.966.311 

281.832.000 281.832.000 281.832.000 281.832.000 281.832.000 281.832.000 

1.594.605.594.724 1.594.605.594.724 399.809.138.804 399.584.388.877 1.594.380.844.797 1.594.380.844.797 

1.393.891.013.742 1.393.891.013.742 347.832.583.2 77 3 66.99 7.63 8.44 7 1.413.056.068.912 1.413.056.068.912 

44.303.389.000 44.303.389.000 10.000.000.000 54.303.389.000 54.303.389.000 

12.210.000.000 12.210.000.000 2.664.000.000 14.874.000.000 14.874.000.000 

78.225.473.354 78.225.473.354 250.675.815.570 207.105.409.293 34.655.067.077 34.655.067.077 

125.568.924.152 125.568.924.152 5.707.678.371 131.276.602.523 13 1.276.602.523 

16.855.269.000 16.855.269.000 1.123.684.600 17.978.953.600 17.978.953.600 

91.300.000.000 91.300.000.000 19.920.000.000 111.220.000.000 111.220.000.000 

14.018.410.945 14.018.410.945 3.298.459.008 17.316.869.953 17.316.869.953 

27.999.681.469 27.999.681.469 30.545.107.056 2.545.425.587 

7.351.265.559 7.351.265.559 7.735.599.355 384.333.796 

11.250.077.287 11.250.077.287 11.988.930.620 738.853.333 

13 .8 12.378.823 13 .8 12.378.823 14.555.847.934 743.469.111 

a2) Nçt dài hçin itin hn trd (cii cong y mc 
ThuC tài chinh ô to Fortuner TGN61L-NKPSKU (Toyota Fortuner 
V 4x2)- Phông Hành chinh 

ThuC tài chfnh xe Ban quãn 1' dir an 

Thuê tài chinh Xe ô tO xi nghip Ding H 

ThuC tài chInh xc ô to Xi nghip C din vn tãi 

Thuê tài chlnh xe 0 tO PHC 

Thuê tài chinh xc ô tO XNKDNS Ba Dinh 
a3) Vay dài hçzn tfEn hzn trá (cii cong ty con 

a4) N7 dài hgn din hçzn trá 41i cong ty con 

b) Dli hn 

bi) Vay dài hzn 4zi cOng y mc 

B sung cOng sut nuàc thô cho NM BTL Van Tn 

B sung ngun trin DOng M5 iOn cong sut 10.000 m3/ngd (mói) 

Xây dirng h thong cp nuàc khu vrc cOn 13i Huyn Thanh Tn 

Xly dirng h thng cAp nuàc thj trAn Yen ViOn 

Xây dirng h thong cAp rnràc xã KiCu Ky huyn Gia Lam 
Xly dirng MLCN 5 xã: Kim N, Vinh Ng9c, TIm Xl, Xuân Canh, 
DOng HQi 

Cli tOo  MLCN ch6ng full Khu vrc 012 Dng Da 

Cli tOo  MLCN và ch6ng ITFI O14 Ding Da 

Ctao MLCN chng lIT I O 7 Nht Tan' 

Cli tOo  MLCN và chng 1111 KV O19B+B1 HoIng Mai 

Cli tOo  MLN và chng 1111 kv O19D qun Hai Ba Trung 

va-am dwpc-dpcddng th&i v 

    

báo cáo tat chznh hctp nhdt kern theo) 

   



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NUOC S3CH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAI CII!NH HVP  NILAT 
D/c: S 44 Dthng Yen Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021 

Phi Iiic s6 03: Vay và nq thuê tài chInh (tip theo) Dm vj tInh: VND 
31/12/2021 Trong nàm 01/01/2021 

Giá tzj 
So co kha nang 

trâ ny 
Tang Giãm Giátrj 

S6 có khã nàng 
trâ nçY 

1.290.160.000 1.290.160.000 2.200.000.000 3.490.160.000 3.490.160.000 

16.478.980.971 16.478.980.971 2.744.000.000 19.222.980.971 19.222.980.971 

3.663.828.000 3.663.828.000 2.000.000.000 5.663.828.000 5.663.828.000 

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 

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 

Cái tao MLCN ch6ng ITil Khu vrc con 'a 1,2,4 013 D6ngDa 

Cãi tao  MLCN chng 1111 khu vrc 016A Thng Da 

Kháo sat cài tao  MLCN phuing Phü Thizçnig 

Cãi tao  MLCN ch6ng 1111 khu vrc 025 Ba Dinli 

Câi tao  HTCN chóng fIT! khu vrc DMA3-02 Cu Giy 

Câi tao  HTCN chng 1111 khu virc DMA1,2-03 Cu Giy 

Cãi tao  MLCN chng II 11 khu virc DMA5.6 -04A Cu Giy 

Cãi tao  HTCN chng 1111 khu vixc DMA1-04B Cu Giy 

Hoàn thin và ma rng mng hrài cp nuâc huyn Gia Lam 
Nâng cong sut nhà may Bc Thäng Long dt cong suat 
150 .000m3fh 

Dx an phát trin CSHT Nhà may Bc Thang Long Van Tn 

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

Xây dimg h thong cp nurc Xã Lien Mac  Tr Liém 

Xây di,rng h th6ng cp nuâc Khu vrc ngoài dé qun Hoàng Mai 

Xây d%rng tuyn ông cp nuOc D800 và h th6ng cAp nuàc phuxng 
Hoàng Lit 
Xây drng mang luâi cAp nuâc xã hãi B6i và khu viIc lan cn 3 xà 
Huyn DOng Anh 

Xây dimg h thng b sung ngun nuàc cho TBTA xã Dông M 
Thanh tn cong suet 3.500m3/ngd 

Xây d,rng tuyAn Ong cAp nuâc các xã huyn Th Liém Ha Ni 

Cài tao  mang lixth cAp ntràc O21 Hai BàTrimg 

Nâng cOng suAt nhà may GiaLâm len 6000 m3/h 

Cái tao  và phât tnin MLCN huyn Thañh Tn 

Xây dmg ha tAng KT khu TDC xà NgU Hip phi,ic vi,i GPMB 
QL1A 

(Ctc-thuyEt-minh-này 1à-mit-b5phc2n hyp thanh và ccn dçxc-dcic thgthoi vói báo cáo iihinh hc.rp nhát kern theo) 



b2) Vay dài hçin 4zi cong ty con (**) 

b3) Ni thuO tài chmnh dài /içln 4ii cOng ty mc 

Thuê tài chInh ô to Fortuner TGN61L-NKPSKU (Toyota Fortuner 
V 4x2).. Phông Hành chinh 
Thuê tii chinh xe ô to PHC 

ThuO tii ch{nh xe 0 to XI nghip C din 4n tii 

b4) thuê tài chinh dài hçmn 4il cOng ty con 

199.074.065.114 

912.489.155 

912.489. 155 

72 8.026. 713 

31.321.180.312 

983.738.118 

13 1. 154.546 

375.730.845 

476.852.727 

281.832.000 

179.706.909.899 

608.007.273 

13 1.154.546 

476.852.727 

1.009.858.713 

179.706.909.899 

608.007.273 

131.154.546 

476.852.727 

1.009.858.713 

199.074.065.114 50.688.335.52 7 

912.489.155 1.288.220.000 

912.489. 155 

72 8.026. 713 

1.288.220.000 

Cong 

(*) • 
Chi tiet cac hçp dong tin dyng: 

Di tirçng cho vay 

1.805.242.459.776 

Ngiy hç'p dàng 

1.805.242.459.776 796.385.864.496 

Lãi suit s6 du ti 3 1/12/2021 

800.336.672.411 

Nç dii hyn dn 
han tn  tal 
31/12/2021 

1.809.193.267.691 1.807.193.267.691 

Myc dich cho vay S hçp ding 

54.303.389.000 

14.874.000.000. 

116.3 85.33 1.128 

131.276.602.523 

17.978.953.600 

14.555.847.934 

10.000.000.000 

2.664.000.000 

38.159.857.774 

5.707.678.371 

1.123.684.600 

743.469.111 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
CONG TY TNHH MTV NU'OC SACH IIA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAt CIIINH HVP  NHAT 

Dfc: S 44 Du&ng Yen Ph - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho nàm tài chlnh kt thñc ngày 31/12/2021 

Phy lyc s6 03: Vay vi nç thuê tii chinh tip theo) Dcin vj tlnh: VND 

31/12/2021 Trong näm 01/01/2021 

Giá trj 
S6 có kha ning 

trã nq 
Tang Giãm Giá trj 

S4 có khi ning 
tn nq 

25/12/20 15 

0 1/08/20 17 

28/06/2013 

12/07/20 18 

27/02/2015 

25/08/2021 

Ngân hang TMCP D.0 tu và Phát trin Vit 
Nam - CN Tiy H 

Ngin hang TMCP Cong thucmg Vit Nam - 
CN B&c Thng Long 

Ngân hang Nông nghip và Phát trin nông 
thôn Vit Nam - N Tây H 

Qu du ti' phit trin TP Ha Ni 

Qu5 du tu phát frin TP Ha Nci 

Ngân hang TMCP Cong thinmg Vit Nam-
CN B&c Thng Long 

02/2015/1351981HD 
TD 

5 1/2017- 
HDCVDADT/NHC 
T145-HAWACOM 

1506LAV2013 0004 
23 

02/07.20 1 8/HDNN2 
1-NSHN 

02/06.2015/HDNN2 
1-NSHN 

427/2021-
HDCVDADT/NHC 
T145-PGDBH-
HAWACOM 

Theo thông bio cOa 
ngOn hang 

Theo thông báo cüa 
ngân hang 

Theo thông bio cOa 
ngân hang 

0% 

0% 

Theo thông báo cüa 
ngân hang  

B sung cOng suAt nuóc thO cho NM BTL Van 
Tn 

B sung ngun trin Dông M Len cong sut 
10.000 m3/ngd (mâi) 

Xây dmg h thong cap numc khu vrc cOn 1a 
Huyn Thanh Tn 

Xây drng h thong cap nithc thj tran YOn ViCn 

Xây dmg h thong cap nuâc xä KiOu Ky 
huyn Gia Lam 

Cii tao  MLCN và chng 1111 khu vrc 0 
19D - qun Hai Ba Tnmg 

(COc thuyknthrh nay là mt bc3phcin hcip thành vi .On dwçrc dcc dng-thri vC'i baa cáu tài c.hinh hcip nhdt kOm thea) 



Xây dmg MLCN 5 xã: Kim N, VTnh Ngçc, 
Tam Xá, XuOn Canh, Dông HQi 

Cái tao  MLCN chng IT!! Khu viic 012 
Dng Da 

Cãi tao  MLCN chng FIT! Khu vrc cOn lai 
1,2,4 013 D6ng Da 

Cái tao  MLCN ch6ng IT!! khu vrc 016A 
Dng Da 

Câi tao  MLCN và chng 1111 khu vvc  O 7 
Nht Tan - XI nghip Ba Dlnh 

Cài tao  MLCN và ch6ng 1111 khu virc  O 
19B+B1 - XI nghip bang Mai 

Cái tao  MLCN và ch6ng 1111 khu vrc 014 
D6ngDa 

2.000.000.000 KS cãi tao  MLCN phuOng PhO Thuçrng 

Cái tao  MLCN chng FIT! khu vic 025 Ba 
Dinh 

Cãi tao  IITCN chng 1111 khu vrc DMA3- 
02 Cu Giy 

Cãi tao  HTCN chng TITF khu vvc  DMA1,2- 
03 C&i Giy 

Câi tao  MLCN chng Flu khu c DMAS.6 
-04A CAu Giy 

Cal tao  HTCN chng 1FF! khu vrc DMA!-
04B C&u Giy 

15.687.000.000 

8.170.000.000 

20.191.000.000 

3 1.083.041.022 

3.864.000.000 

19.222.980.971 

7.735.599.355 

11 988.930.620 

30.545.107.056 

5.663.828.000 

111.220.000.OQO 19.920.000.000 

17.3 16.869.953 

3.490.160.000 

3.298.459.008 

2.200.000.000 

2.744.000.000 

384.333.796 

738.853.333 

2.545.425.587 

2.268.000.000 

1.720.000.000 

3.972.000.000 

4.980.000.000 

1.104.000.000 

Theo thông báo cOa 
ngãn hông 

Theo thông báo cOa 
ngân hông 

Theo thông hOn cOa 
ngãn hông 

Theo thông báo cOa 
ngOn hông 

Theo thông báo cOa 
ngân hông 

7,28% 

7,29% 

Theo thông báo cOa 
ngân hông 

Theo thông báo cOa 
ngân hông 

Theo thông báo cOa 
ngân hông 

Theo thông báo cOa 
ngân hang 

Theo thông báo cOa 
ngOn hông 

15/08/2017 

20/01/2017 

03/04/2015 

06/11/2018 

17/11/2021 

17/11/2021 

23/04/2021 

29/12/2014 

12/10/20 18 

30/09/2016 

20/01/2017 

06/11/20 18 

Theo thông báo cOa 
18/06/2015 

ngân hông 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NffiC SJCH HA NQI THUYET MINH BAO CÁO TAL CHINH Hç1P NIIAT 
D/c: S 44 Durng Yen Phi,j - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho nàm tài chlnh k& thñc ngày 31/12/2021 

(*) Chi tit các hçp ding tin ding (tip theo): 

Ncr dài hn dn 
Di tlrQng cho vay S hçrp ding NgIy hyp dng Lài sut S du ti 31/12/2021 hn trã tai Myc dich cho vay 

31/12/2021 

Ngãn hông TMCP Cong thixmig Vit Nam-
CN Bc Thang Long 

Ngân hông TMCM Quân Di - Din Biên 
Phü 

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

Ngân hông TMCP Ngoi thuong Vit Nam - 
CN HàNi 

Ngân hang TMCP Ngoi thuong Vit Nam - 
CN HàNi 

Ngân hông TNHH MTV Shinhan Vit Nam - 
Chi nhánh Pham Hông 

Ngân hang TNHH MTV Shinhan Vit Nam - 
Chi nhánh Phm HOng 
Ngân hông TMCP Cong thuong Vit Nam - 
CN Ha Ni 

Ngan hông TMCP Cong thuong Via Nam-
CN Bc Thông Long 

Ngân hông TMCP Ngoi thucmg-CN Ha Ni 

Ngân hang TMCP Cong thtrong Via Nam-
CN Bc ThOng Long 

Ngân hang TMCP Ngoai  thixong Vit Nam-
CNHàNi 

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

56/20 17- 
HDTDA/NHCT14S-
HAWACOM 

1110.17.051.248547 
3 .TD 

01/2015/135 1981HD 
TD 

02/2O18IDHJVCBH 
N-NSHN 

0 1/202 1fHDTDfVC 
BHN-HAWACOM 

SHBHNCIHDTD/79 
0500012051 

SHBHNC1HDTD179 
0500006752 
01. 141NHNT.HN-
NSHN 
448/2018- 
HDCVDTINHCT14 
5-HAWACOM 

0 1/20 161DADT/VC 
BHN-HWC 

06/2017- 
HDTDDA/NHCT14 
5-HAWACOM 

01/2018/DHIVCBH 
N-NSHN 

99/20 15- 
HDTDAJNHCT145-
HAWACOM 

 (CáthuyALminkiiây 1â,n5Lb5 phn lzQp thành-và cn-duqc dpc-dng th&i-vói-báo-cáo-tài-chinh hv - /dt kàm tOnu) 
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Xâv dune ha tOne KT khu TDC xà Ngu Uip 
140.946.588 . phic vi,i GPMB QL1A 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
CONG TY TNHH MTV MJUC SACH HA NQI THUYET MINH BAO cÁo TAd CHINH llç1P NIIAT 
Die: S6 44 Duing Yen Ph - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cho nàm tài chlnh k& thüc ngày 31/12/2021 

(*) Chi tit các hyp dàng tin dng (tip theo): 

Ny' dài hn dn 
D6i twçng cho vay S hyp ang Ngày hyp dng Lãi sut So du' ti 31/12/2021 hn trã tai Myc dich cho vay 

3 1/12/2021 

Quy dau hi phat tnen thanh pho Ha Nyi 

Ngan hang Du tu và Phát trin Vit Nam - 
CN Tây HO 

Ngân hIng phát triOn Vit Nam 

Qu5 du Ui phát triOn thành phO Ha Ni 

Qu5 du tu phát triOn thành phO Ha NQi 

Qu du tu phát triOn thành phO Ha Ni 

Qu du tu phát triOn thành phO Ha Ni 

Qu5' du tu phát triOn thành ph6 Ha Ni 

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

Qu du tLr phát triOn thành phO Ha Ni 

Ngân hang TMCP DAu tu và Phát trin Vit 
Nam-CN Tây HO 

Qu5 du tu phát triOn thành phO Ha Ni 

Qu du tu phát triOn thành phO Ha Ni 

Qu5 d&u tu phAt triOn thành phO Ha Ni 

CQng  

03/07.20151HDNN2 
1-NSHN 

01/2017/135198/HD 
TD 
28/2009/HDODA-
NHPT 

01/04.3018/HDNN2 
1-NSHN 

01/11.2014fHDDN 
N21-NSHN 

02/11.2014/HDDN 
N21-NSHN 

03/0 1 .2015/HDNN2 
1-NSHN 

04/11.2014/HDDN 
N21-NSHN 

10/2016- 
HDTDDA/NHCT14 
5-HAWACOM 

Ô1/06.2015/HDNN2 
1-NSHN 

01/2020/1351981HD 
TD 

02/04.2O2OIHDNN2 
1-NSHN 

01/02.2020/HDDN 
N21-NSHN 

03/08.20201HDNN2 
1-NSHN 

29/01/2015 

09/01/20 18 

10/12/2009 

11/04/2018 

21/11/2014 

12/12/2014 

12/01/2015 

31/10/2014 

28/01/2016 

03/04/2015 

01/09/2020 

14/04/2020 

18/03/2020 

13/08/2020 

0% 

Theo thông báo cUa 
ngân hang 

2% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Theo thông báo cCa 
ngân hang 

0% 

Theo thông báo cCa 
ngân hang 

0% 

0% 

0% 

38.205.236.960 

455.943.765.465 

135.548.539.210 

4.8 12.153 .236 

3.787.124.300 

27.915.820.553 

22.536.822.502 

26.289.531.720 

6.888.180.6 12 

137.458.2Q8.532 

56.733.504.647 

6.000.000.000 

16.484.726.064 3.296.945.213 

869.953.641 

1.575.026.208.604 181.135.194.862 

2.247.366.880 bàn thin và mr rng myng luài cp nutrc 
huyn Gia Lam 

22.000.000.000 Nâng cOng su& nhà may Bc Thng Long dat 
cOng sut 150.000m3/h 

24.645.189.187 Dr an PTCS ha tAng BTLVT 

457.126.433 Xây drng TB thng áp cho trai giam sO 2 xã 
HOaBlnh 

757.424.860 Xây drng HTN XA Lien Mac  Tü Liém 

Xây dmg h thOng cAp nuàc Khu vrc ngoài 
1.777.663.383 do qun Hoàng Mai 

Xây drng tuyOn Ong D800 và h thOng cAp 
1.469.664.722 

ntràc phurng IIoàng Lit 

Xây ding mang  1uii cAp nuc xà hài BOi và 
1.752.635.448 KVCL 3 xA Huyn Dông Anh 

Xây drng h thOng bO sung nguOn nuic cho 
1.632.000.000 TBTA xã Dông M$' Thanh tn cong suAt 

3.500m3/ngd 

Xây ding tuyOn Ong cAp nuOc các xà huyn 
7.350.965.921 Tü LiOm Ha Ni 

Cài tao mang 1utii cAp nuOc O2 1 Hai Ba Thmg 
6.333.504.647 

1.000.000.000 Nãng cOng suAt nhà may Gia Lam iOn 6000 
m3/h 
Cái tao  và phát tniOn MLCN huyn Thanh Tn 

(Các thuylt minh nay là môt b phiücp thdnkvàcân dwçtc4pc thing  thâi-vóbá-Edo-thi chinh-hp-nh1kui t/atu) 
39 



419/2016/HDTDDA Theo thông báo cCa 
ngân hang 

Theo thông báo cCa 
ngân hang 

4.027.650.113 

8.750.892.045 

Theo thông báo cCa 
ngân hang 

05/10/2016 

02/02/20 18 

14/12/2018 

10/09/2019 
Theo thông báo cüa 

ngân hang 

Ngân hang TMC? Cong thwong Vit Narn- 
ChinhánhBcHàNt3i 

068/2018- 
HDDCVDADDTINHCT129-
NUOCSACH 
627/2018 - 
HDDCVDDADDT/ 
NHCT129-NUOCSACH 
S 390A/2019-
HFCVDATINHCT 129-
NUOCSACHSO2HANOI 

34.036.887.283 5.684.000.000 

Hoàn thin h thong cp nuOc khu vyc Bc 
15.943.301.114 3.160.000.000 Dung: Ly ngun tir nhà may nuàc Yen Vién 

-,Huyn Gia Urn 

5.315.044.011
852.000.000 Dr ándu tu rn rng h thong cp nuOc khu 

virc Bäc HàNQI 

Dr an hoàn hin h thong cap nuOc Thj tr&i 
572.000.000 Dông Anh lay ngun tü tram  cap nurc Dông 

Anh 
Dx an cal tao, thay tha mng luâi cap nuic, 

1.100.000.000 chng th.t thoát that thu trén dja bàn phung 
Long Bién. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
CONG TY TNUR MTV NUOC SCH nA NO! THUYET MLNH BAO cÁo TAI CfflNH iiç%P NILAT 
Dic: S 44 Di.r&ng Yen Ph - Q. Ba Dinh - TP. Ha Ni Cho näm tài clii nh k& thüc ngày 31/12/2021 

(**) Chi tit các hçrp ding tIn dyng: 

Nydàihnd&z 
D6i trçrng cho vay S hp ding Ngày hQ'p ding LAi sut S dir tyi 31/12/2021 han trã tai Myc dich cho vay 

31/12/2021 

Ngân hang TMCP VN Thjnh vuçrng HDTDIVPB- 
NIJOCSACH 

26/06/2017 
Theo thông báo cüa 

Ngân hang 
30.676.800.000 

Hoàn thin mng 1uii cp nuàc cho các xa 
Bc San, Nam San, Hong K' trong vüng ành 

8.146.000.000 htncng môi trueing ban klnh 500-1000m tir ithu 
Lien hçrp xü 1 nuàc thai Soc San, huyn Soc 
San. 

(Cácthuyit  minh nay 



7.128.080.304 
Xây drng h thong cap nuâc cho thi tran Yen 

3.784.080.3 04 Viên và các xà Ian cn thuOc  khu  vvc Bac 
Dung, huyn Gia Lam 
Thc hin cong trinh "Cãi tao,  nâng cap day 

1.316.000.000 chuyan xü 1' nuóc truyan th6ng TCN DOng 
Anh". 
Thc hin cong trinh "Cai tao,  b sung cong 
ngh 1cm dcrt 2 cho TCN Kiéu Ky 

Thrc hin cOng trinh "Hoàn thin h thng 
cap nuàc cho xà Tién Duçic, Huyn SOc San". 

Thea thông báo cüa 
ngân hang 

Theo thông baa cüa 
ngân hang 

Thea thông baa cüa 
Ngân hang 

Theo thông báo cüa 
ngân hang 

30.503.943.763 

3.784.080.304 

9.862.438.405 

6.925.200.054 

9.932.225.000 

924.000.000 

1.104.000.000 

82.633.823.240 6.44 7.500.000 

8.939.634.480 1.000.000.000 

5.111.326.083 650.000.000 

8.113.284.874 725.000.000 

10.169.535.987 837.500.000 

10.633.637.525 565.000.000 

9.936.489.028 510.000.000 

8.157.895.187 460.000.000 

11.003.191.417 600.000.000 

10.568.828.659 1.100.000.000 

13.006.405.968 1.468.400.000 

5.582.725.000 620.000.000 

7.423.680.968 848.400.000 

Xây dirng HTCN cho the khu vrc cOn 1a  xa 
YOn Thu&ng, huyn Gia Lam 

Cài tao  thay tha mng luOi cap nuOc 1TV1' 
trOn dla  bàn Phuäng Vit Hung 
Xây dmg h thang cap nuOc cho xã Uy N, 
Huyn Dông Anh giai doyn I. 
bàn thin h thong cap nuàc khu vtrc  xã 
Nguyen KhO - huyn BOng Anh 
Hoàn thin h tMng cap nuâc khu vzc xà Van 
NQi - Huyn DOng Anh 
Hoàn thin h thong cap nuOc khu vzc xã TiOn 
Duang, Huyn BOng Anh 
Hoãn thin h thOng cap nuc khu vrc xà 
Xuân NOn,  Huyn BOng Anh 
Dau bO sung tuyan Ong cap nuàc khu vrc xl 
nghip nuc sach  DOng Anh nAm 2019 
Cãi tao  thay tha mng luai cap nuàc chOng 
that thoát, that thu trén dja bàn Cong ty quán 

- KV Long BiOn näm 2020. 

Hoàn thin h thOng c8p nurc cho xà Uy N, 
Huyn Bong Anh giai doan II 

Hoàn thin h thOng c&p nuOc cho xä Xuân 
NOn, Huyn BOng Anh giai doan  II 

Thea thông baa 

Thea thông baa 

Thea thông baa 

Thea thông baa 

Thea thông baa 

Thea thông báo 

Thea thông baa 

Thea thông baa 

Thea thông baa 

Thea thông baa 

Thea thông baa 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NIIOC S4CH HA NO! THIJYET MINH BAO CÁO TAI CIIINH Hç1P NIIAT 
Die: S 44 Duông Yôn Phi - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni Cha nâin tài chmnh k& thüc ngày 31/12/2021 

(**) Chi tih các hçp dng tIn dyng (tip theo) 

Ngân hang Diu at và Phát triln Vit Nam- Chi nhánh Campuchia 
0112015/HDTDDH 

01/2019/100783 HDTD 

02/20 19/1 0078 31HDTD 

s6 01/2020/100783fHDTD 

3 1/12/2015 

18/06/2019 

18/06/20 19 

28/08/2020 

Qu9 ddu twphát triIn thànhphá Ha Nfl 

HD 03/2018/HDTD-NSS2 
12/06/2018 

HD 05/20181HDTD- NSS2 
14/09/2018 

HD 06/20181HDTD-NSS2 
13/12/2018 

HD 05/2019fHDTD-NSS2 
30/09/2019 

HD 04/2019/HDTD-NSS2 
30/09/2019 

S 01/2020/HDTD-NSS2 
18/02/2020 

S 02/2O2OIHDTD-NSS2 

s6 03/2020/HDTD-NSS2 

18/02/2020 

17/04/2020 

S 04/2021/}IDTD-NSS2 
04/02/2021 

Ngân hang TMCF Ngozi Thwong I'W- CN Chwcng Dwcng 
HD 01/20rrDH/VCB.CD - 
NS2 18/08/2020 

HD 02/20/TDHJVCB- NS2 
18/08/2020 

(Các thuy& minh nay là m5t bç3phin hqp thành và c4n djcqc_dpc_4áng thai vói bag cáo tài chinh hqpn --  -- 41. 
fl/.cz 

-. 



(Các thuylt  minh nay là mt bç3phin hctp thàith và c&dwi,c lQc4n ;-c 

--- -< 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TY TNHH MTV NUOC SiCH nA NO! 
B/c: só 44 DuOng Yen Phi,i - Q. Ba DInh - TP. Ha Ni 

THUYET M!NH BAO cÁo TA! CH!NH Hçw NHAT 
Cho nãm tài chlnh két thüc ngày 3 1/12/2021 

(**) Chi tit dc hçp ding tin ding (tip theo) 

Ngdn hang TNHHMTVShinhan Vit Nam - CNPhczm Hang 
SHBHNCIHD1D/4954.DA 

22/12/2020 Theo thông báo 

37.090.185.164 

9.405.372.078
- Du b sung tuyn tng cp nuâc khu wc XN 

ntnrc sach  Bong Anh näm 2020. 

SHBHNC/HDTD/4954.GL 
22/12/2020 Theo thông báo 8.429.032.621

Du b sung tuyn ng cap nuâc khu vrc Gia 
- Lam näm 2020. 

SHBHNC/HDTD/1 1265.GL 
16/09/2021 Theo thông báo 

Dau b sung tuyn ng cAp nuàc khu c XN 
8.458.904.889 - nuâc sach  Dông Anh nàm 2021. 

SHBHNC/HDTD/11280.GL Dr an: Cal tao,  thay th mng lucfri CN, chng 
16/09/2021 Theo thông báo 1.637.702.100 - 1111 trOn dja bàn Cong ty quàn 1' - KV 

XNNS Long BiCn nm 2021. 
SHBHNC/HDTD/11272.GL Dr an: DAu tu xây drng mor rng mng luài 

16/09/202 1 Theo thông báo 9.159.173.476 - CN tp trung trOn dla  bàn khu c Xl nghip 
Nuâc Sach  Bong Anh Quãn l nAm 2020. 

Cong 227.948.045.418 28.873.980.304 

( ) Bao gom: 
Nc thuê tii chinh 

Bi tuqng cho vay S hqp dng Ngày hyp dng Lãi suAt 
Du' ncr gc thuê tui

daf han  dn  han Donvjsirdyng 
chInh tai  31/12/2021

trã t0i 31/12/2021 

Cong zy cho thuê tài chmnh TNHHMTVNgân hang TMGP COng thwmg Vit Nam 1.258.347.041 345.85 7.886 

ThuO tài chInh 0 to Fortuner TGN6 1 L- 
01.053/2016/TSC - 15/09/20 16 10,5% 131.154.546 131.154.546 NKPSKU (Toyota Fortuner V 4x2)- Phông 
CUCPLHD 01 Hãnh chlnh 

Cong y cho thuê tài chInh TNHHMTVNg4n hang TMF Thu tw và Phdf trkn J'7t Nan: 

21721000059fHDT 
crrc 16/03/2021 7,8% 1.127.192.495 214.703.340 Thuê tâi chfnh xe ô to PHC 

COng ty cho thuê tài chInh TNHHMTV- Ngân hang TMCF Ong thwo'ng VitNarn 1.009.858.713 281.832.000 

HD Phac vi hot dng san xuAt kinh doanh hçip 
02.072/2020/TSC- 13/07/2020 Theo thông báo 1.009.858.7 13 281.832.000 pháp theo dr ân/phuxing an thuO tài chlnh 
CTTC ciiabOnB. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - I.-- 

CONG TY TNHH MTV NUOC SiCH HA NQI THUYET MLNH BAO cÁo TAI CH!NH HQP NHAT 
Dic: s6 44 Dtthng Y6n Phii - Q. Ba Dlnh - TP. Ha Ni Cho näm tâi chlnh k& thüc ngày 3 1/12/2021 

Phy lyc s 04: Vn chO s hfru 
Don vi tlnh: YND 

Khoan l?C 
V6n gOp cOa 

chO sr hfru 
V6n khác cOa chü s& 

hOu 
Qu5 du tir 
phIt trin 

Lçri nhun sau thud 
chira phn phi 

Ngun v1n DAu tir 
xây drng co ban 

Lçi Ich c6 doug khOng 
kim soit 

Tong cyng 

SO dir du nam trir&c 3.078.040.780.238 2.300.694.300 255.219.569.505 236.554.137.458 34.782.673.763 19.939.193.950 3.626.837.049.214 
TAng vOn trong nAxn trtràc 39.076.487.143 39.966.749.589 - - - - 79.043.236.732 
Laitrongnanitruac - - - 186.909.567.721 - 449.151.812 187.358.719.533 

Tang do trich 1p qu5 tr lcn nhul.n  sau thuO - - 43.326.992.243 - - - 43.326.992.243 

Tang do tinh Anh huing qu K1en thumg phüc lcd 
cOng ty con và cO trc nhn ductc cOa COng ty lien kOt 
cacnamnràc 

- - - 1.187.445.879 - - 1.187.445.879 

Phân phOi lcd nhun - - - (107.314.901.855) - - (107.314.901.855) 
NOp lcd nh4n  cOn lai - - - (32.897.725.469) - - (32.897.725.469) 
GiAm kliAc - - (3.007.839.320) - (34.751.468.000), (1.078.425.896) (38.837.733.216) 
SO dir dOu nAm 3.117.117.267.381 42.267.443.889 295.538.722.428 284.438.523.734 31.205.763 19.309.919.866 3.758.703.083.061 
Tang vOn trong nAm nay 294.882.732.619 (294.882.732.6 19) - - - - 
Ui trong nAni nay - - - 147.775.672.324 - 557.533.950 148.333.206.274 
Chenh1chgiüagiátrrntr1chqu5khenthuingph6c 
lcd nAm truàc vA thc tO trich nAm nay 

- - - 613666 - (613666 - 

PhAn phOi lcd nhun (2) - - 38.564.031.906 (100.652.956.615) - (223.306.200) (62.3 12.230.909) 
- TrIch qu9 thu5c von c/ui th hf/u - - 38.564.031.906 (38.564.031.906) - - - 
- Trich qu9 kiien thtthngphzic lçii - - - (62.088.924.709) - - (62.088.924.709) 
- Chia cô ttc - - - - - (223.306.200) (223.306.200) 
Np lcd nhun cOn lai - - - (138.412.032.872) - - (138.412.032.872) 
GiAni khAc - - (3 1.205.763), (3 1.205.763) 

3.706.280.819.791 SO dir cuOi nAm 3.412.000.000.000 42.267.443.889 39.220.021.715 193.149.820.237 - 19.643.533.950 

Trong dO: 

(1) bao gOm: SO tin (VND) 

+ KOt chuyOn nguOn vOn dOu hr tAi sOn cO djnh tir qu dOu tu phOt triOn 294.882.732.619 

Cong 294.882.732.619 

(2) PhOn ph& lçri nhu.n theo 2020 theo Nghj quyOt sO 231 1/NQ-HDTV ngAy 01/10/2021 và phOn phOi lcd nhun 2019 theo Nghj quyOt sO 22201NQ-HDTV-NSHN ngày 22/9/2021 (Ti COng ty TNHH MTV Nuàc such HANOi) 
vA Nghj quyOt DHDCD thuOng niOn sO 241NQ-DHDCD ngAy 27/4/2021 (Tai Cong ty CP Nuàc sach  sO 2): 
* Ddi vái 4ii nhu4n  sau thud chita phdn phdi 

NOi dung sO tiOn VND) 
- Trich qu d&u tu phAt triOn 38.564.031.906 
- Trich qu5' khen thu6ng, phiic lcd 62.088.924.709 
CQng 100.652.956.615 

* DOi v&i lçri ich cüa cd dông không kidm soát 
NOi dung 
- Chia cO tCrc 
Cong  

(Cdc-thuylt minh-nay-1a-m4 -ph*1n-hcip-thnh-và -cOn dwctc dQc-ddng th&1-vái boo 

 

sO tiOn VND) 
223.306.200 
223.306.200 

    

     

     


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44

