


 

 

 

 

    

  

  

 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC 

NĂM BÁO CÁO: 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021 

 



Báo Iáo thườﾐg ﾐiêﾐ TDW (ﾐăﾏ Háo Iáo 2020) 

 

1 

M影CăL影C 

PH井NăI.ăTHÔNG TIN CHUNG  ........................................................................................ 4 

I. Thông tin khái  quát ......................................................................................................... 4 

1. Quá trình thành lập  ........................................................................................................... 4 

2. Việc chuyển đổi s荏 hữu thành công ty cổ phần  ................................................................ 4 

3. Niêm yết chứng khoán ....................................................................................................... 5 

II .ăNgƠnhăngh隠ăvƠăđ鵜aăbƠnăkinhădoanh .............................................................................. 5 

1. Ngành nghề kinh doanh ..................................................................................................... 5 

2. Địa bàn kinh doanh ............................................................................................................ 5 

I II .ăThôngătinăv隠ămôăhìnhăqu違nătr鵜,ăt鰻ăch泳căkinhădoanhăvƠăb瓜ămáyăqu違nălỦ ................. 5 

1. Mô hình qu違n trị ................................................................................................................ 5 

2. Cơ cấu bộ máy qu違n lý ...................................................................................................... 6 

3. Công ty con  ....................................................................................................................... 6 

IV.ăĐ鵜nhăh逢噂ngăphátătri吋n .................................................................................................. 6 

1. Các m映c tiêu ch栄 yếu ........................................................................................................ 6 

2. Chiến lược phát triển trung và dài h衣n .............................................................................. 7 

3. Các m映c tiêu phát triển bền vững đối với môi trư運ng, xã hội và cộng đồng .................... 7 

V.ăCácăr栄iăro ......................................................................................................................... 7 

PH井NăII.ăTỊNHăHỊNHăHO萎TăĐ浦NGăNĔMă2020 .......................................................... 8 

I. K院tăqu違 ho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhădoanhă ....................................................................... 8 

1. Kết qu違 thực hiện ............................................................................................................... 8 

2. Đánh giá tình hình thực hiện so với kế ho衣ch ................................................................... 8 

II.ăT鰻ăch泳cănhơnăs詠 .............................................................................................................. 9 

1. Danh sách và lỦ lịch Ban điều hành .................................................................................. 9 

2. Những thay đổi trong HĐQT/BKS/BGĐ ........................................................................ 10 

3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với ngư運i lao động ................................. 10 

III.ăTìnhăhìnhăđ亥uăt逢,ăth詠căhi羽năd詠ăán ............................................................................ 12 

1. Các kho違n đầu tư lớn ....................................................................................................... 12 

2. Công ty con, công ty liên kết ........................................................................................... 12 

IV. Tình hình tài chính  ...................................................................................................... 12 

1. Tình hình tài chính ........................................................................................................... 12 

2. Các chỉ tiêu tài chính ch栄 yếu .......................................................................................... 13 

V.ăC挨ăc医uăc鰻ăđông,ăthayăđ鰻i v嘘năđ亥uăt逢ăc栄aăch栄ăs荏ăh英u ................................................ 13 

1. Cổ phần ............................................................................................................................ 13 



Báo Iáo thườﾐg ﾐiêﾐ TDW (ﾐăﾏ Háo Iáo 2020) 

 

2 

2. Cơ cấu cổ đông ................................................................................................................ 13 

3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư c栄a ch栄 s荏 hữu ................................................................ 14 

4. Giao dịch cổ phiều quỹ .................................................................................................... 14 

5. Các chứng khoán khác ..................................................................................................... 14 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trư運ng và xã hội .................................................... 14 

PH井NăIII.ăBÁOăCÁOăĐÁNHăGIÁ C曳AăBANăGIÁMăĐ渦C ......................................... 17 

I.ăĐánhăgiáăk院tăqu違ăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhădoanh ...................................................... 17 

1. Kết qu違 thực hiện ............................................................................................................. 17 

2. Đánh giá kết qu違 ho衣t động s違n xuất kinh doanh ............................................................ 17 

3. Những tiến bộ đã đ衣t được .............................................................................................. 20 

II. Tình hình tài chính  ....................................................................................................... 21 

1. Tình hình tài s違n .............................................................................................................. 21 

2. Tình hình nợ ph違i tr違 ....................................................................................................... 22 

3. Phân tích nợ ph違i tr違 quá h衣n .......................................................................................... 23 

III. Nh英ngăc違iăti院năv隠ăc挨ăc医uăt鰻ăch泳c,ăchínhăsách,ăqu違nălỦ ............................................ 24 

IV.K院ăho衣chăphátătri吋nătrongăt逢挨ngălai ........................................................................... 24 

1. M映c tiêu, nhiệm v映 kế ho衣ch 2021 ................................................................................. 24 

2. Chỉ tiêu kế ho衣ch SXKD; Kế ho衣ch tài chính ................................................................. 25 

3. Biện pháp thực hiện ......................................................................................................... 25 

V.ăGi違iătrìnhăc栄aăBGĐăđ嘘iăv噂iăỦăki院năc栄aăki吋mătoán ..................................................... 28 

VI.ăBáoăcáoăđánhăgiáăliênăquanăđ院nătráchănhi羽măv隠ămôiătr逢運ngăvƠăxưăh瓜i .................. 30 

PH井NăIV.ăĐÁNHăGIÁăC曳AăHĐQT................................................................................ 31 

1. Đánh giá về các mặt ho衣t động c栄a Công ty ................................................................... 31 

2. Đánh giá ho衣t động c栄a Ban Giám đốc  .......................................................................... 31 

3. Kế ho衣ch định hướng c栄a HĐQT .................................................................................... 32 

PH井NăV.ăQU謂NăTR卯ăCÔNGăTY .................................................................................... 33 

I.ăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 ........................................................................................................... 33 

1.Thành viên và cơ cấu ........................................................................................................ 33 

2. Các tiểu ban thuộc HĐQT ............................................................................................... 33 

3. Ho衣t động c栄a HĐQT ...................................................................................................... 33 

4. Ho衣t động c栄a thành viên độc lập HĐQT  ...................................................................... 35 

5. Danh sách các thành viên có chứng chỉ đào t衣o về qu違n trị ............................................ 35 

II.BanăKi吋măsoát ................................................................................................................ 35 

1. Thành viên và cơ cấu ....................................................................................................... 35 



Báo Iáo thườﾐg ﾐiêﾐ TDW (ﾐăﾏ Háo Iáo 2020) 

 

3 

2. Ho衣t động c栄a Ban kiểm soát .......................................................................................... 36 

I II . Cácăgiaoăd鵜ch,ăthùălao vƠăcácăkho違năl嬰iăíchăc栄aăHĐQT, BKS, BGĐ ...................... 37 

1. Các kho違n lương, thư荏ng, thù lao, các kho違n lợi ích  ..................................................... 37 

2. Giao dịch cổ phiếu c栄a ngư運i nội bộ, cổ đông lớn .......................................................... 38 

3. Hợp đồng hoặc giao dịch với ngư運i nội bộ ..................................................................... 38 

4. Đánh giá việc thực hiện các quy định về qu違n trị công ty .............................................. 38 

PH井NăVI.ăBÁOăCÁOăTÀIăCHệNHăNĔMă2020 ............................................................. 39 

1. ụ kiến c栄a kiểm toán độc lập .......................................................................................... 39 

2. Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán............................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo Iáo thườﾐg ﾐiêﾐ TDW (ﾐăﾏ Háo Iáo 2020) 

 

4 

PH井NăI THÔNG TIN CHUNG 

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

- Tên giao dịch: CÔNGăTYăC蔚ăPH井NăC遺PăN姶閏CăTH曳ăĐ永C. 

- Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company 

- Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C 

- Giấy chứng nhận đăng kỦ doanh nghiệp: 0304803601 do S荏 Kế ho衣ch và Đầu tư thành 
phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần thứ ba ngày 03/02/2021. 

- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng). 

- Vốn đầu tư c栄a ch栄 s荏 hữu: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng) 

- Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phư運ng Bình Thọ, Tp.Th栄 Đức, Tp.HCM. 

- Điện tho衣i: (028) 3896 2040. 

- Fax: (028) 3896 0241. 

- Website: www.capnuocthuduc.vn 

- Mã cổ phiếu: TDW 

1. Quá trình thƠnhăl壱p: 

Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức có lịch sử hình thành như sau: 
- Ngày 31/07/1992 S荏 Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh kỦ Quyết định 

202/QĐ-TCNTL về việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Th栄 Đức Biên Hòa; 
- Ngày 12/01/2005, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn kỦ Quyết định số 012/QĐ-CN-

TCLĐTL về việc đổi tên Chi nhánh Cấp nước Th栄 Đức Biên Hòa thành Chi nhánh Cấp 
nước Th栄 Đức; 

- Ngày 31/8/2005 Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn kỦ quyết định 65/QĐ-TCT-TC về việc 
thành lập Chi nhánh Cấp nước Th栄 Đức trực thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn. 

2. Vi羽căchuy吋năđ鰻iăs荏ăh英uăthƠnhăcôngătyăc鰻ăph亥n: 
Ngày 30/12/2005 曳y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 
6662/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Th栄 Đức 
thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức. 

Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức chính thức ho衣t động theo mô hình công ty cổ phần 
từ ngày 01/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng kỦ kinh doanh số 4103005935 do phòng 
Đăng kỦ kinh doanh - S荏 Kế ho衣ch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 

- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng (tám mươi lăm tỷ đồng). 

- Tổng số cổ phần: 8.500.000 cổ phần. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. 

3. Niêmăy院t ch泳ngăkhoán. 

http://www.capnuocthuduc.vn/
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Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức đã tiến hành niêm yết chứng khoán t衣i S荏 Giao dịch 
Chứng khoán Tp.HCM theo Quyết định 206/QĐ-SGDHCM ngày 17/09/2010, c映 thể như 
sau: 

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức. 

- Tên tiếng Anh: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company 

- Tên viết tắt: Thu Duc Wasuco.J.S.C 

- Tr映 s荏 chính: Số 8 Khổng Tử, phư運ng Bình Thọ, Tp. Th栄 Đức, Tp.HCM 

- Vốn điều lệ: 85.000.000.000 đồng. 

- Lo衣i cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

- Mã chứng khoán: TDW 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng. 

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.500.000 cổ phiếu. 

- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 85.000.000.000 đồng . 

- Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE: 11/11/2010. 

II . NGÀNHăNGH陰ăVÀăĐ卯AăBÀNăKINHăDOANH: 

1. NgƠnhăngh隠ăkinhădoanh 

- Qu違n lỦ, phát triển hệ thống cấp nước; 

- Cung ứng, kinh doanh nước s衣ch cho nhu cầu tiêu dùng, s違n xuất (trên địa bàn được phân 
công theo Quyết định c栄a Tổng công ty cấp nước Sài Gòn). 

- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân d映ng công nghiệp (trừ thiết kế, 
kh違o sát, giám sát xây dựng). 

- Xây dựng công trình cấp nước. 

- Tái lập mặt đư運ng đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác. 

2. Đ鵜a bàn kinh doanh:  Khu vực quận 2, quận 9, quận Th栄 Đức (cũ), nay là Thành phố 
Th栄 Đức 

III .THÔNGăTINăV陰ăMÔăHỊNHăQU謂NăTR卯,ăT蔚ăCH永CăKINHăDOANHă 
      VÀăB浦ăMÁYăQU謂NăLụ 

1. Môăhìnhăqu違nătr鵜. 
Mô hình qu違n trị doanh nghiệp bao gồm: 

- Đ衣i hội đồng cổ đông; 
- Ban kiểm soát; 

- Hội đồng qu違n trị; 
- Giám đốc. 

2. C挨ăc医uăb瓜ămáyăqu違nălỦ. 
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Cơ cấu tổ chức c栄a Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức được xây dựng trên nguyên tắc 
phân công, qu違n lỦ theo các khối chức năng công việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Ghi chú: 

                   Qu違n lỦ trực tiếp 

                 Phối hợp kiểm tra 

 

 

 

3.  Côngătyăcon,ăCôngătyăliênăk院t:ăKhông có 

IV. Đ卯NHăH姶閏NGăPHÁTăTRI韻N 

1. Cácăm映cătiêuăch栄ăy院uăc栄aăcôngăty:ă 
- Nâng cao chất lượng dịch v映; Hoàn thiện m衣ng lưới cấp nước; 

- Cung cấp nước liên t映c, ổn định 24/24h b違y ngày trong tuần; 

- Gi違m tỷ lệ thất thoát nước; 

- B違o toàn và phát triển nguồn vốn, tăng trư荏ng lợi nhuận; 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

KỸ THUẬT 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
KINH DOANH 

Phòﾐg Kỹ thuật 

Đội QLMLCN  
Quậﾐ Thủ ĐứI 

 

Đội QLMLCN  
Quậﾐ 2 

Phòng TCHC 

Phòng KTTC 

Phòng KHVT 

Phòng Kinh doanh 

Baﾐ Kiểﾏ tra 

Đội QLMLCN  
Quậﾐ 9 

Đội xe 

Ban QLDA 

Đội Ghi - Thu 
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- Đ違m b違o quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông; 

- Thực hiện đầy đ栄 nghĩa v映 đối với Nhà nước. 

2. Chi院năl逢嬰căphátătri吋nătrungăvƠădƠiăh衣n: 
Căn cứ vào tình hình phát triển chung c栄a ngành cấp nước, để đ衣t được m映c tiêu đã đề ra, 
Công ty ph違i đ違m b違o thực hiện được các chỉ tiêu kế ho衣ch hàng năm. Không chỉ giữ 
vững khách hàng truyền thống, mà còn chú trọng đến khách hàng tiềm năng tương ứng 
với m映c tiêu dài h衣n. 

Dựa trên những ưu thế sẵn có c栄a công ty cùng với khách hàng truyền thống, Công ty sẽ 
tiếp t映c duy trì, ổn định và phát triển s違n xuất. Trong đó, tập trung  vào các nội dung: 

- Nâng cao năng lực phát triển m衣ng lưới cấp nước cho các khu vực hiện chưa có hệ thống 
cấp nước s衣ch c栄a thành phố; 

- Tăng cư運ng thu thập thông tin, tiếp cận với các khách hàng tiềm năng, m荏 rộng địa bàn 
ph映c v映; 

- Tăng s違n lượng nước cung cấp; 

- Nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước s衣ch; 

- Phấn đấu gi違m tỷ lệ thất thoát nước. 

3. Cácăm映cătiêuăphátătri吋năb隠năv英ngăđ嘘iăv噂iămôiătr逢運ng,ăxưăh瓜iăvƠăc瓜ngăđ欝ng. 
Ngành nghề kinh doanh chính c栄a Công ty là cung cấp nước s衣ch, một s違n phẩm thiết 
yếu cho nhu cầu sinh ho衣t hằng ngày c栄a ngư運i dân, do đó ngoài ho衣t động kinh doanh, 
Công ty còn ph違i đ違m b違o vai trò ph映c v映 an sinh xã hội, Công ty sẽ nỗ lực để nhân dân 
trong khu vực được sử d映ng nước s衣ch, góp phần cùng cơ quan ban ngành chức năng c違i 
thiện môi trư運ng sống và chăm lo sức khỏe cho nhân dân. 

Tuân th栄 nghiêm ngặt mọi quy ph衣m c栄a Nhà nước về thi công m衣ng lưới cấp nước, b違o 
vệ hệ thống công trình ngầm nói riêng và cơ s荏 vật chất h衣 tầng nói chung; áp d映ng đúng 
các quy định chuyên môn về kỹ thuật c栄a Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. 

V.ăCÁCăR曳IăRO 

- Địa bàn do Công ty cổ phần Cấp nước Th栄 Đức qu違n lỦ rộng, dân cư biến động lớn, còn 
nhiều dự án ph違i đầu tư phát triển m衣ng lưới. Nguồn vốn cần đầu tư lớn nhưng việc phát 
triển hệ thống ống nhánh lắp đặt cho khách hàng với số lượng ít do mật độ các hộ dân 
còn thưa dẫn đến vốn đầu tư cao, th運i gian thu hồi vốn lâu.  

- Do nguồn vốn c栄a Công ty có h衣n, nên trong công tác đầu tư xây dựng m衣ng lưới cấp 
nước, Công ty ch栄 yếu sử d映ng vốn vay. Khi lãi suất ngân hàng có biến động lớn thì sẽ 
違nh hư荏ng đến ho衣t động c栄a đơn vị. 

- R栄i ro khác: Các r栄i ro như thiên tai, dịch bệnh... là những r栄i ro có thể gây thiệt h衣i đến 
tính m衣ng, tài s違n, và ho衣t động chung c栄a Công ty. 
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PH井NăII  TỊNHăHỊNHăHO萎TăĐ浦NGăNĔM 2020 

I. K蔭TăQU謂 HO萎TăĐ浦NGăS謂NăXU遺TăKINH DOANH 

1. K院t qu違 th詠c hi羽n: 

Stt  N瓜i dung Đvt Th詠c hi羽n 
2019 

K院 ho衣ch 
2020 

Th詠c hi羽n 
2020 

Tỷ l羽 
TH/KH 

2020 

Tỷ l羽 TH 
2020/TH 

2019 

1 Nước cung cấp (qua 
ĐHN) 

 m³ 90.587.721 95.200.000 96.651.758 101,52 106,69 

2 Doanh thu tiền 
nước (qua ĐHN) 

tr.đồng 839.851 945.379 1.001.918 105,98 119,30 

3 Tỷ lệ hộ dân được 
cấp nước s衣ch 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Tỷ lệ thất thoát 
nước 

% 18,00 16,50 12,00 gi違m 
3,50% 

gi違m 
6,00% 

2. Đánhăgiáătìnhăhìnhăth詠căhi羽năsoăv噂iăk院ăho衣ch 

2.1 S違n lượng nước cung cấp: 

Nhiệm v映 cung cấp nước an toàn, liên t映c và đ違m b違o chất lượng, ph映c v映 tốt cho nhu 
cầu s違n xuất kinh doanh và sinh ho衣t c栄a nhân dân trên địa bàn qu違n lỦ là nhiệm v映 chính 
hàng đầu c栄a Công ty. S違n lượng nước cung cấp năm 2020 đ衣t 96.651.758 m3, bằng 
101,52% so với kế ho衣ch năm 2020 và đ衣t 106,69% so với thực hiện năm 2019. 

Để đ衣t được kết qu違 kh違 quan như trên ch栄 yếu là do trong năm 2020 Công ty đã có sự 
phấn đấu không ngừng hoàn thành chỉ tiêu, c違i tiến trong công tác qu違n lỦ rút ngắn th運i 
gian gắn mới đồng hồ nước, đưa vào qu違n lỦ và đọc chỉ số nước sớm, cùng nỗ lực cung 
cấp nước s衣ch đến toàn bộ hộ dân trên địa bàn qu違n lỦ. S違n lượng nước cung cấp trung 
bình trong năm 2019 là 7,5 triệu m3/tháng nay tăng lên hơn 8 triệu m3/tháng trong năm 
2020. 

Cùng với đó, việc điều tiết áp lực cho các khu vực đã có m衣ng lưới cấp nước nhưng áp 
lực yếu đã làm tăng s違n lượng nước, góp phần trong việc giúp công ty hoàn thành thắng 
lợi kế ho衣ch năm 2020. 

2.2 Doanh thu tiền nước 

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng ph映c v映 khách hàng, Công ty đã ch栄 động 
liên hệ với các ngân hàng và các tổ chức thu hộ. Việc m荏 rộng các kênh thanh toán đã t衣o 
thuận lợi cho khách hàng cũng như tăng tỷ lệ thực thu, gi違m r栄i ro cho công tác thu tiền 
c栄a đơn vị. 

Nh運 vào các biện pháp qu違n lỦ chặt chẽ doanh thu tiền nước, tăng cư運ng thu thêm ngày 
thứ 7 trong những đợt cao điểm, với nỗ lực rất lớn c栄a tập thể mà công tác thu tiền luôn 
đ衣t hiệu qu違, tỷ lệ thực thu luôn đ衣t 荏 mức cao. 
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2.3 Tỷ lệ hộ dân được cấp nước s衣ch 

Với nhiệm v映 cung cấp nước s衣ch trên địa bàn Quận 2, Quận 9, Quận Th栄 Đức nhận thấy 
đây là một nhiệm v映 hết sức quan trọng. Đứng trước nhiệm v映 được giao, Công ty đã 
quyết liệt trong việc triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp. Thực hiện các dự án phát 
triển m衣ng lưới cấp nước, tập trung thi công hoàn tất, nhanh chóng đưa vào sử d映ng, ưu 
tiên cho công tác gắn đồng hồ nước để ngư運i dân có nước s衣ch sử d映ng. 雲 những khu 
vực chưa phát triển m衣ng lưới cấp nước, Công ty đã lắp đặt các bồn chứa nước để cung 
cấp nước s衣ch hoặc gắn đồng hồ tổng. 

Với sự quyết tâm, chỉ đ衣o thực hiện bằng nhiều biện pháp c栄a lãnh đ衣o, cùng với sự nỗ 
lực phấn đấu c栄a tập thể cán bộ công nhân lao động Công ty đã hoàn thành  tốt nhiệm v映 
được giao. 

2.4 Tỷ lệ thất thoát nước 

Công tác giám sát, qu違n lỦ chặt chẽ hệ thống m衣ng lưới cấp nước cũng được chú trọng 
quan tâm nhiều hơn, tình tr衣ng xì bể trên m衣ng lưới được khắc ph映c kịp th運i, nhanh 
chóng. Những trư運ng hợp xì bể lớn do các công trình h衣 tầng thi công ồ 衣t kéo dài trên 
địa bàn Công ty đều được Công ty xử lỦ kịp th運i, giúp gi違m thiểu lượng nước thất thoát 
thất thu. 

II . T蔚ăCH永CăVÀăNHỂNăS衛 

1. Danh sách vƠălỦăl鵜chăBanăđi隠uăhƠnh 

HọăvƠătên Ch泳căv映 Trìnhăđ瓜 Nĕmă
sinh 

Đ鵜aăch雨 Tỷăl羽ăc鰻ă
ph亥năs荏ă

h英u 

Hứa Trọng Nghi TV.HĐQT 
–Giám đốc 

Kỹ sư cấp thoát 
nước 

1964 128/8A Bành 
Văn Trân, 
phư運ng 7, quận 
Tân Bình, 
Tp.HCM 

Đ衣i diện 
1.083.750 cổ 
phần c栄a 
Tổng công ty 
Cấp nước Sài 
Gòn t衣i 
TDW, chiếm 
tỷ lệ 12,75% 

Lâm Tứ Duy Phó giám 
đốc 

Cử nhân kinh tế; 
Th衣c sỹ kỹ thuật.  

1977 10/3 Nguyễn 
謂nh Th栄, 
Trung Chánh, 
Hóc Môn, 
Tp.HCM 

0% 

Nguyễn Công Minh Phó giám 
đốc 

Kỹ sư Xây dựng; 
Kỹ sư Cấp thoát 
nước 

1973 56 đư運ng 39, 
KP5, P. Bình 
Trưng Tây, Q2,  

0,01% 

Cao Hữu Lộc Kế toán 
trư荏ng 

Th衣c sĩ kinh tế 1976 123 Hoàng Văn 
Th映, P. 8, quận 
Phú Nhuận, Tp. 
Hồ Chí Minh 

0% 
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2. Nh英ngăthayăđ鰻iătrongăHĐQT/BKS/BĐH:  

Năm 2020, có sự thay đổi nhân sự trong HĐQT/BKS và Ban điều hành như sau: 

HọăvƠătên Ch泳căv映 NgƠyăb鰻ă
nhi羽m 

NgƠyămi宇nă
nhi羽m 

Ghi chú 

Nguyễn Văn D映 TV.HĐQT 18/4/2012 12/6/2020 Nghị quyết 018 /NQ-
ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 

Đặng Đức Hiền TV.HĐQT 12/6/2020  Nghị quyết 018 /NQ-
ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 

Hoàng Thanh Bình Trư荏ng ban 
kiểm soát 

18/4/2012 12/6/2020 Nghị quyết 018 /NQ-
ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 

Nguyễn Thị Ngọc 
H衣nh 

Trư荏ng ban 
kiểm soát 

12/6/2020  Giữ chức v映 Kế toán trư荏ng 
từ ngày 01/02/2007. Đến 
ngày 12/6/2020 được miễn 
nhiệm theo Nghị quyết 
020/NQ-CNTĐ-HĐQT 
ngày 12/6/2020. 

Cao Hữu Lộc Kế toán 
trư荏ng 

12/6/2020  Bổ nhiệm theo Nghị quyết 
022/NQ-CNTĐ-HĐQT 
ngày 12/6/2020. 

3. S嘘ăl逢嬰ngăcánăb瓜,ănhơnăviên vƠăchínhăsáchăđ嘘iăv噂iăng逢運iălaoăđ瓜ng 
3.1 Số lượng cán bộ, nhân viên 

Tổng số cán bộ, nhân viên: 411 ngư運i  

Stt  N瓜i dung S嘘 l逢嬰ngăng逢運i Tỷ l羽 % 

I Theoătrìnhăđ瓜 laoăđ瓜ng   

1 Trên đ衣i học 7 1,7 

2 Đ衣i học và Cao đẳng 164 40 

3 Trung cấp 91 22,1 

4 Công nhân kỹ thuật 107 26 

5 Lao động phổ thông 42 10,2 

II  Theo lo衣i h嬰păđ欝ngălaoăđ瓜ng   

1 Không xác định th運i h衣n        342 83,2 

2 Th運i h衣n 1 – 3 năm 69 16,8 

III  Theo gi噂i tính   

1 Nam  323 78,6 

2 Nữ 88 21,4 

3.2 Chính sách đối với ngư運i lao động. 
a. Chế độ làm việc: 
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Th運i gian làm việc: Trên cơ s荏 chế độ chung, công ty tổ chức làm việc 8gi運/ngày, 5 
ngày/tuần. Tuy nhiên, khi có yêu cầu đáp ứng tiến độ các công trình, công nhân sẽ làm 
thêm gi運 và công ty có chính sách đ違m b違o quyền lợi, cũng như đãi ngộ tho違 đáng cho 
ngư運i lao động, đồng th運i tuân th栄 các quy định c栄a Luật lao động. 

Nghỉ Lễ, Tết, phép: Toàn thể CBCNV được nghỉ Lễ, Tết và phép theo đúng Quy định 
c栄a Luật lao động. 

Điều kiện làm việc: Công ty cố gắng c違i t衣o các phòng làm việc một cách khoa học; đồng 
th運i trang bị đầy đ栄 d映ng c映 và phương tiện b違o hộ, tuân th栄 các quy chuẩn, yêu cầu an 
toàn trong quá trình lao động, s違n xuất. 

b. Chính sách đ衣o tào:  
Với m映c tiêu hướng đến kỹ năng chuyên môn hoá cao trong tất c違 các bộ phận công tác, 
công ty luôn khuyến khích ngư運i lao động nâng cao năng lực nghiệp v映, chuyên môn để 
đ違m b違o hoàn thành nhiệm v映 tốt nhất, công ty rất chú trọng đến công tác đào t衣o nhằm 
nâng cao tay nghề, nghiệp v映 công tác và năng suất làm việc c栄a ngư運i lao động để hoàn 
thành kế ho衣ch s違n xuất kinh doanh và nhiệm v映 chính trị c栄a Công ty. 

Đối với bộ phận lao động trực tiếp, Công ty t衣o điều kiện để giới thiệu tham dự các khóa 
đào t衣o, bồi dưỡng nghiệp v映 chuyên môn như thi nâng bậc, đào t衣o nâng cao tay nghề… 
qua các khóa học ngắn h衣n. Việc tổ chức đăng kỦ dự thi tay nghề được thực hiện đúng 
trư運ng hợp, đúng th運i h衣n. 

c. Chính sách lương, thư荏ng:  
Công ty xây dựng và thực hiện chính sách tiển lương phù hợp với đặc trưng ngành nghề, 
cố gắng tối đa để đ違m b違o gi違i quyết cho ngư運i lao động hư荏ng mức lương tương xứng 
với năng lực đóng góp, trình độ nghiệp v映 chuyên môn c栄a mỗi ngư運i, cùng các chế độ 
quy định c栄a Nhà nước.  

Ngoài việc tr違 lương hàng tháng cho ngư運i lao động, vào các dịp phát động phong trào 
thi đua, lễ, tết, công ty đều xếp lo衣i lao động dựa theo các chỉ tiêu năng suất để khen 
thư荏ng theo kết qu違 công việc; thư荏ng đột xuất cho cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc 
nhiệm v映. 

d. Chính sách phúc lợi và chăm sóc ngư運i lao động:  
Chăm lo đầy đ栄 các chế độ, chính sách đối với ngư運i lao động là mối quan tâm hàng đầu 
c栄a Ban lãnh đ衣o Công ty để ngư運i lao động yên tâm, gắn bó với công việc, ph映c v映 tốt 
công tác. Trong năm 100% CB.CNLĐ được mua b違o hiểm xã hội; b違o hiểm y tế; b違o 
hiểm nhân thọ, và được khám sức khỏe định kỳ. 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn c違nh khó khăn, bố trí sắp 
xếp phòng nghỉ cho cán bộ, công nhân lao động trực sửa bể đêm. 

Tổ chức phát quà cho các cháu học sinh giỏi, và trao học bổng Nguyễn Đức C違nh cho 
con em CB.CNLĐ có hoàn c違nh khó khăn nhưng hiếu học, tổ chức vui Tết thiếu nhi cho 
con em ngư運i lao động. 
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T衣o sân chơi lành m衣nh, bổ ích cho ngư運i lao động nhằm tái t衣o sức lao động thông qua 
các ho衣t động Hội thao, các cuộc thi văn nghệ, viết b違n tin nội bộ… 

III . TỊNHăHỊNHăĐ井UăT姶,ăTH衛CăHI烏NăD衛ăÁN 

1ăCácăkho違năđ亥uăt逢ăl噂n: 
Năm 2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức đã triển khai thực hiện các dự án phát 
triển m衣ng lưới cấp nước và di d運i, nâng cấp tuyến ống cấp nước sau:  

Stt Tên công trình Quy mô 

(métă嘘ng) 
V嘘năđ亥uăt逢 

(tỷăđ欝ng) 
1 Sửa chữa ống m映c đư運ng 2, đư運ng 17, đư運ng 18 

và các hẻm đư運ng Ph衣m Văn Đồng, phư運ng Hiệp 
Bình Chánh, quận Th栄 Đức 

3.576  5,705 

2 Sửa chữa ống m映c đư運ng 19, đư運ng 20, đư運ng 21 
và các hẻm đư運ng Ph衣m Văn Đồng, phư運ng Hiệp 
Bình Chánh, quận Th栄 Đức 

3.114 5.731 

3 Sửa chữa ống m映c đư運ng 23, đư運ng 24 và các 
hẻm đư運ng Ph衣m Văn Đồng, phư運ng Hiệp Bình 
Chánh, quận Th栄 Đức 

3.552 5.588 

4 Sửa chữa ống m映c khu vực quận 2 (đợt 1) 4.352 8.853 

5 Sửa chữa ống m映c khu vực quận 2 (đợt 2) 2.270 5.015 

6 Sửa chữa ống m映c khu vực quận 9 2.491 5.429 

2. Cácăcôngătyăcon,ăcôngătyăliênăk院t: không có 

IV . TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

1 Tình hình tài chính  

Stt Ch雨ătiêu Nĕmă2020 Nĕmă2019 %ătĕngă
gi違m 

A Tình hình tài chính    

1 Tổng giá trị tài s違n 452.220.932.841 376.537.519.190 20,10 

2 Doanh thu thuần 1.008.181.942.369 847.317.705.960 18,99 

3 LN từ ho衣t động kinh doanh 44.500.692.015 29.939.079.622 48,64 

4 Lợi nhuận khác (522.014.083) (1.791.739.023) - 70,87 

5 Lợi nhuận trước thuế 43.978.677.932 28.147.340.599 56,24 

6 Lợi nhuận sau thuế 35.495.289.034 22.394.493.912 58,50 

7 Tỷ lệ lợi nhuận tr違 cổ tức 12,00% 12,00% - 

B Quỹăti隠năl逢挨ngăth詠căhi羽năc栄aăNg逢運iăqu違nălỦ  

8 Quỹ lương NQL 3.110.400.000 3.110.400.000 - 

9 Thù lao HĐQT/BKS 
(không chuyên trách) 

504.000.000 504.000.000 - 
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2 Cácăch雨ătiêuătƠiăchínhăch栄ăy院u 

Stt Ch雨ătiêu Nĕmă2020 Nĕmă2019 

1 Kh違ănĕngăthanhătoán   

 Hệ số thanh toán ngắn h衣n 1,00 0,79 

 Tài s違n ngắn h衣n 222.484.505.307 121.906.900.539 

 Hệ số thanh toán nhanh 0,93 0,69 

 Tài s違n ngắn h衣n – Hàng tồn kho 207.240.911.529 106.839.586.836 

 Nợ ngắn h衣n 222.161.113.653 154.052.252.036 

2 C挨ăc医uăngu欝năv嘘n   

 Hệ số nợ/Tổng tài s違n 62,75% 60,01% 

 Hệ số nợ/vốn ch栄 s荏 hữu 1,68 1,50 

3 Nĕngăl詠căho衣tăđ瓜ng   

 Vòng quay hàng tồn kho 43,88 40,64 

 Giá vốn hàng bán 665.003.856.935 572.027.926.125 

 Vòng quay tổng tài s違n 2,43 2,32 

 Doanh thu thuần 1.008.181.942.369 847.317.705.960 

4 Kh違ănĕngăsinhăl運i   

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 3,52% 2,64% 

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn ch栄 s荏 hữu 22,25% 15,31% 

 Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài s違n 8,57% 6,14% 

 Hệ số Lợi nhuận từ ho衣t động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

4,41% 3,53% 

V. C愛ăC遺UăC蔚ăĐÔNG,ăTHAYăĐ蔚IăV渦NăĐ井UăT姶ăC曳AăCH曳ăS雲ăH頴U 

1ăC鰻ăph亥n 

- Tổng số cổ phần: 8.500.000 cổ phần 

- Lo衣i cổ phần đang lưu hành: Phổ thông 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.500.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phần h衣n chế chuyển nhượng: không. 

2. C挨ăc医uăc鰻ăđông 

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2020 (theo danh sách tổng hợp ngư運i s荏 hữu chứng 
khoán do Trung tâm Lưu kỦ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/12/2019). 

Stt C鰻ăđông S嘘ăc鰻ăph亥năs荏ăh英u Tỷăl羽ăs荏ăh英uă% 

1 Cổ đông nhà nước 4.335.000 51,00 

2 Cổ đông sáng lập - - 

 Trong nước  - - 
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Stt C鰻ăđông S嘘ăc鰻ăph亥năs荏ăh英u Tỷăl羽ăs荏ăh英uă% 

 Nước ngoài - - 

3 Cổ đông lớn   

Trong nước 3.754.720 44,17 

  Nước ngoài - - 

4 Công đoàn công ty - - 

Trong nước - - 

Nước ngoài - - 

5 Cổ phiếu quỹ - - 

6 Cổ đông s荏 hữu cổ phiếu ưu đãi - - 

7 Cổ đông khác 410.280 4,83 

 Trong nước 185.090 2,18 

 Nước ngoài 225.190 2,65 

3ăTìnhăhìnhăthayăđ鰻iăv嘘năđ亥uăt逢ăc栄aăch栄ăs荏ăh英u: Không. 

4.ăGiaoăd鵜chăc鰻ăphi院uăquỹ: Không. 

5. Cácăch泳ngăkhoánăkhác: Không. 

6. Báoăcáoătácăđ瓜ngăliênăquanăđ院nămôiătr逢運ngăvƠăxưăh瓜iăc栄aăcôngăty 

6.1 Tác động lên môi trư運ng. 
- Tổng khí th違i nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không.  
- Các sáng kiến và biện pháp gi違m thiểu phát khí th違i nhà kính: Không.  

6.2 Qu違n lỦ nguồn nguyên vật liệu 

Ho衣t động chính c栄a Công ty là dịch v映 cung cấp nước s衣ch cho nhân dân trên địa bàn 
quận 2, quận 9 và quận Th栄 Đức. Nguồn nước cung cấp chính được lấy từ Nhà máy nước 
Th栄 Đức là nhà máy có công suất lớn nhất khu vực miền Nam. Chất lượng nước cung 
cấp luôn tuân th栄 các quy định do Nhà nước ban hành. 

6.3 Tiêu th映 năng lượng 

a) Năng lượng tiêu th映 trực tiếp và gián tiếp: Không đáng kể, ch栄 yếu sử d映ng năng 
lượng điện ph映c v映 cho công tác qu違n lỦ t衣i tr映 s荏 làm việc. 

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử d映ng năng lượng hiệu qu違: 
Không có. 

6.4 Tiêu th映 nước 

a) Nguồn nước cung cấp và lượng nước sử d映ng: 

- Nguồn nước cung cấp chính được lấy từ Nhà máy nước Th栄 Đức thông qua hệ thống 
m衣ng cấp nước cấp 3 để phân phối cho khách hàng thuộc địa bàn do Công ty qu違n lỦ. 
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- Lượng nước sử d映ng: Năm 2020, Công ty đã phân phối 96.651758 m³ cho khách hàng. 

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế: Không 

6.5 Tuân th栄 pháp luật về b違o vệ môi trư運ng: 
a) Số lần bị xử ph衣t vi ph衣m do không tuân th栄 luật pháp và các quy định về môi trư運ng: 
Không. 

b) Tổng số tiền do bị xử ph衣t vi ph衣m do không tuân th栄 luật pháp và các quy định về 
môi trư運ng: Không. 

6.6. Chính sách liên quan đến ngư運i lao động 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với ngư運i lao động. 

- Số lượng lao động (không bao gồm Ngư運i qu違n lỦ): 411 ngư運i  

- Mức lương trung bình: 18,7 triệu đồng/ngư運i/tháng. 

b) Chính sách lao động nhằm đ違m b違o sức khỏe, an toàn và phúc lợi c栄a ngư運i lao động. 

- Đ違m b違o th運i gi運 làm việc c栄a ngư運i lao động theo quy định c栄a Luật Lao động. 

- Toàn thề ngư運i lao động đều được kỦ hợp đồng lao động và được hư荏ng đầy đ栄 chế độ 
theo quy định để ngư運i lao động hoàn toàn yên tâm, gắn bó với công ty. Có 100% 
CB.CNLĐ được  mua b違o hiểm xã hội, b違o hiểm y tế và đ違m b違o khám sức khỏe định kỳ 
hàng năm. Mua b違o hiểm nhân thọ cho ngư運i lao động. 

- Trang bị đồng ph映c và trang bị b違o hộ lao động, trang bị phương tiện làm việc cho ngư運i 
lao động. 

- T衣o sân chơi lành m衣nh, bổ ích cho ngư運i lao động nhằm tái t衣o sức lao động, tăng 
cư運ng thể lực, sức khỏe để cống hiến, ph映c v映 công tác tốt hơn như tổ chức Hội thao, 
tham gia các cuộc thi văn nghệ, viết b違n tin nội bộ Tổng Công ty, hội thi Bàn tay vàng… 

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn c違nh khó khăn. 

- Xây dựng quỹ Tương trợ xã hội nhằm hỗ trợ CB.CNLĐ có hoàn c違nh khó khăn và bệnh 
nan y hiểm nghèo trong Công ty. 

c) Ho衣t động đào t衣o ngư運i lao động 

Năm 2020, Công ty đã tổ chức cho 121 lượt ngư運i lao động tham gia nâng cao tay nghề; 
và tham gia các lớp tập huấn chuyên đề về đầu tư xây dựng, về công tác kế toán tài chính; 
nghiệp v映 đấu thầu; lao động tiền lương, an toàn vệ sinh lao động… 

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

- Nhu cầu sử d映ng nước s衣ch là nhu cầu thiết yếu, do đó để t衣o điều kiện cho 100% hộ dân 
được cấp nước s衣ch, góp phần ph映c v映 an sinh xã hội, Công ty đã sử d映ng nguồn vốn c栄a 
công ty để gắn đồng hồ nước cho khách hàng. 
Ngoài ho衣t động s違n suất kinh doanh, Công ty luôn chú trọng đến công tác xã hội. Năm 
2019 Công đã thực hiện các công tác sau: 
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- Thăm, tặng quà và trao tiền ph映ng dưỡng cho Ông Nguyễn Văn Chài, thương binh Thăm, 
tặng quà và trao tiền ph映ng dưỡng cho Ông Nguyễn Văn Chài, thương binh 4/4, ng映 t衣i 
20/5, KP.Tân Thắng, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương và bà Triệu Thị Nghì gia đình có 
công với cách m衣ng, ng映 t衣i Đư運ng 4, P.Phước Bình, Quận 9 (Tổng số tiền hỗ trợ 6 
tháng đầu năm 2020 trị giá: 12.600.000 đồng). 

- 曳ng hộ, góp sức cùng Hội Nông dân chăm lo cho những hộ nông dân nghèo và cận 
nghèo trên địa bàn Thành phố với số tiền 10.000.000 đồng. 

- Hư荏ng ứng phong trào vì cộng đồng “Lá lành đùm lá rách”, giữ gìn và phát huy truyền 
thống tương thân tương ái, công đoàn hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho Ông Trần 
Văn Bé, ng映 t衣i ấp Hòa Thuận 2, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ cày, tỉnh Bến Tre với số tiền là 
50.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ chương trình biểu diễn gây quỹ “Nghĩa tình quân hàm xanh” do ban liên l衣c truyền 
thống bộ đội biên phòng TPHCM phát động với tổng số tiền: 5.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ Chương trình biểu diễn Nghệ thuật tổng hợp ch栄 đề “Nghĩa tình đồng đội” do Câu 
l衣c bộ Sĩ quan Công an hưu trí cựu c違nh vệ phía nam t衣i TP.HCM tổ chức biểu diễn nhân 
kỷ niệm với tổng số tiền: 5.000.000 đồng. 

- Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ ngư運i nghèo công đoàn đã hỗ trợ xây dựng 1 
nhà tình thương cho gia đình Ông Lê Thanh Phong cư ng映 xã Nhị Long, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh với số tiền là 50.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ tặng 30 phần quà cho các hộ nghèo có hoàn c違nh đặc biệt khó khăn t衣i huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Số tiền: 12.000.000 đồng). 

- Hỗ trợ Chương trình gây quỹ từ thiện “Tấm lòng nhân ái” do Hội cứu trợ tàn tật TP.Hồ 
Chí minh tổ chức (Số tiền: 5.000.000 đồng). 

- Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng nghiệp không may bị ốm đau. Công đoàn 
công ty vận động, 栄ng hộ Ông Châu Thanh Ngữ (Tổ trư荏ng Đội QLMLCN Quận 9) thêm 
phần kinh phí để điều trị bệnh (Tổng số tiền: 42.000.000 đồng). 

- Phối hợp cùng Chính quyền và Đoàn thanh niên tổ chức thăm và tặng quà cho 100 hộ 
nghèo t衣i xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Tổng số tiền: 50.000.000 triệu 
đồng). 

- Đóng góp, 栄ng hộ “Quỹ Ngư運i nghèo” c栄a Mặt trận Tổ Quốc Quận 2 với tổng số tiền: 
30.000.000 đồng. 

- Đóng góp, 栄ng hộ “Quỹ Ngư運i nghèo” c栄a Thành phố với tổng số tiền: 81.200.000 đồng. 

- Vận động, đóng góp hỗ trợ đồng bào lũ l映t miền trung 17.6750.000 đồng. 

- Chung tay cùng 曳y ban MTTQ Việt Nam Quận Th栄 Đức hỗ trợ đồng bào miền Trung 
khắc ph映c hậu qu違 thiên tai với số tiền: 10.000.000 đồng. 

6.8 Báo cáo liên quan đến ho衣t động thị trư運ng vốn xanh theo hướng dẫn c栄a UBCKNN: 
Không 
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PH井NăIII  BÁOăCÁOăĐÁNHăGIÁăC曳AăBANăGIÁMăĐ渦C 

I.ăĐÁNHăGIÁăK蔭TăQU謂ăHO萎TăĐ浦NGăS謂NăXU遺TăKINHăDOANH 

1.ăK院tăqu違ăth詠căhi羽n 

Stt  N瓜i dung Đvt Th詠c hi羽n 
2019 

K院 ho衣ch 
2020 

Th詠c hi羽n 
2020 

Tỷ l羽 
TH/KH 

2020 

Tỷ l羽 TH 
2020/TH 

2019 

1 Nước cung cấp 
(qua ĐHN) 

 m³ 90.587.721 95.200.000 96.651.758 101,52 106,69 

2 Doanh thu tiền 
nước (qua ĐHN) 

tr.đồng 839.851 945.379 1.001.918 105,98 119,30 

3 Tỷ lệ hộ dân được 
cấp nước s衣ch 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4 Tỷ lệ thất thoát 
nước 

% 18,00 16,50 12,00 gi違m 
3,50% 

gi違m 
6,00% 

2. Đánhăgiáăk院tăqu違ăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhădoanh 

Trước áp lực c栄a xã hội về s違n phẩm thiết yếu ph映c v映 cuộc sống, sự đòi hỏi c栄a khách 
hàng ngày càng cao về chất lượng s違n phẩm ph映c v映. Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 
Đức đã có nhiều cách làm đột phá để đ衣t được các chỉ tiêu đề ra, cân đối hài hoà giữa 
hiệu qu違 ho衣t động kinh doanh và chức năng ph映c v映 xã hội. 

Công ty không ngừng m荏 rộng ph衣m vi ho衣t động kinh doanh  nhằm thực hiện nhiệm v映 
xã hội cũng là nhiệm v映 chính trị là nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước s衣ch trên địa 
bàn qu違n lỦ. Trang thiết bị kỹ thuật được c違i tiến, tăng cư運ng ứng d映ng công nghệ thông 
tin vào qu違n lỦ m衣ng lưới cấp nước; biên đọc chỉ số đồng hồ nước... có động thái tích cực 
trong việc kìm hãm tỷ lệ nước thất thoát thất thu. Bên c衣nh việc thư運ng xuyên kiện toàn 
tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty đã đẩy m衣nh công tác c違i 
cách hành chính gi違i quyết nhanh chóng mọi yêu cầu c栄a khách hàng…  

Với sự nỗ lực, quyết tâm c栄a lãnh đ衣o và tập thể CB-CNLĐ, Công ty đã hoàn thành vượt 
mức chỉ tiêu nước tiêu th映, doanh thu tiền nước, tỷ lệ hộ dân được cấp nước s衣ch so với 
kế ho衣ch . 

Đánh giá các chỉ tiêu ch栄 yếu như sau: 

a) S違năl逢嬰ngăn逢噂căcungăc医p:  

Nhiệm v映 cung cấp nước an toàn, liên t映c và đ違m b違o chất lượng, ph映c v映 tốt cho nhu 
cầu s違n xuất kinh doanh và sinh ho衣t c栄a nhân dân trên địa bàn qu違n lỦ là nhiệm v映 chính 
hàng đầu c栄a Công ty. S違n lượng nước cung cấp năm 2020 đ衣t 96.651.758 m3, bằng 
101,52% so với kế ho衣ch năm. 
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Để đ衣t được kết qu違 kh違 quan như trên ch栄 yếu là do trong năm 2020 Công ty đã có sự 
phấn đấu không ngừng hoàn thành chỉ tiêu, c違i tiến trong công tác qu違n lỦ rút ngắn th運i 
gian gắn mới đồng hồ nước, đưa vào qu違n lỦ và đọc chỉ số nước sớm, cùng nỗ lực cung 
cấp nước s衣ch đến toàn bộ hộ dân trên địa bàn qu違n lỦ. S違n lượng nước cung cấp trung 
bình trong năm 2019 là 7,5 triệu m3/tháng nay tăng lên hơn 8 triệu m3/tháng trong năm 
2020. 

 

b) Doanh thu ti隠năn逢噂c: 

Năm 2020, doanh thu tiền nước đ衣t 1.001.918.000 đồng bằng 105,98% so với kế ho衣ch 
năm. 

Công tác rà soát, kiểm tra lượng nước tiêu th映, đối tượng sử d映ng c栄a khách hàng cũng 
được chú trọng thực hiện. Trong năm Công ty đã thực hiện điều chỉnh giá biểu, định 
mức, đúng với thực tế cùng với quyết định ban hành giá nước sinh ho衣t trên địa bàn 
thành phố c栄a UBND thành phố Hồ Chí Minh số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 
năm 2019, giá bán bình quân c栄a đơn vị trong năm 2019 đ衣t trên 9.271 đồng/m³; Song 
song đó để hư荏ng ứng cuộc vận động c栄a thành phố chung tay hỗ trợ công nhân, sinh 
viên 荏 trọ gi違m bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, năm 2019 đã thực hiện cấp định 
mức cho 8.848 hộ, với tổng số nhân khẩu được cấp định mức lên trên 209.000 ngư運i. 

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng ph映c v映 khách hàng, Công ty đã ch栄 động 
liên hệ với các ngân hàng và các tổ chức thu hộ. Việc m荏 rộng các kênh thanh toán đã t衣o 
thuận lợi cho khách hàng cũng như tăng tỷ lệ thực thu, gi違m r栄i ro cho công tác thu tiền 
c栄a đơn vị. 

Nh運 vào các biện pháp qu違n lỦ chặt chẽ doanh thu tiền nước, tăng cư運ng thu thêm ngày 
thứ 7 trong những đợt cao điểm, với nỗ lực rất lớn c栄a tập thể mà công tác thu tiền luôn 
đ衣t hiệu qu違, tỷ lệ thực thu luôn đ衣t 荏 mức cao. 
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c. Ch雨ătiêuătỷăl羽ăh瓜ădơnăđ逢嬰căc医păn逢噂căs衣ch: 

Đứng trước nhiệm v映 được giao, Công ty đã triển khai thực hiện cấp nước cho ngư運i dân 
trong khu vực bằng nhiều biện pháp. Thực hiện các dự án phát triển m衣ng lưới cấp nước, 
tập trung thi công hoàn tất, nhanh chóng đưa vào sử d映ng, ưu tiên cho công tác gắn đồng 
hồ nước để ngư運i dân có nước s衣ch sử d映ng. 雲 những khu vực chưa phát triển m衣ng lưới 
cấp nước, Công ty đã lắp đặt các bồn chứa nước để cung cấp nước s衣ch hoặc gắn đồng hồ 
tổng. 

Với sự quyết tâm, chỉ đ衣o thực hiện bằng nhiều biện pháp c栄a lãnh đ衣o, cùng với sự nỗ 
lực phấn đấu c栄a tập thể cán bộ công nhân lao động Công ty đã hoàn thành  tốt nhiệm v映 
được giao. 

Công ty phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện phong trào hướng đến anh, chị, 
em công nhân, sinh viên là ngư運i nhập cư hiện đang t衣m trú trên địa bàn qu違n lỦ, kêu gọi, 
vận động ch栄 nhà trọ đăng kỦ định mức nước nhằm gi違m bớt gánh nặng cho ngư運i nhập 
cư hiện t衣m trú trong khu vực. 

d.ăCôngătácăgi違măth医tăthoátăn逢噂căth医tăthu: 
i) Thuận lợi: 

Nằm 荏 khu vực đầu nguồn, có áp lực nước m衣nh thuận lợi cho việc phát triển khách hàng 
cũng như phát hiện rò rỉ trên MLCN. 

Việc mua nước sỉ qua đồng hồ tổng (ĐHT) giúp công tác gi違m nước thất thoát thất thu 
quyết liệt và có chiều sâu hơn. Tính tự giác, Ủ thức trách nhiệm cũng như sự ch栄 động 
trong công tác ngày càng được nâng cao. 

Hệ thống ĐHT đo đếm s違n lượng nước vào Công ty CPCN Th栄 Đức hầu hết là lo衣i điện 
từ với độ chính xác cao hơn ĐHT lo衣i cơ. Công tác phân vùng tách m衣ng, phát triển các 
DMA được đẩy m衣nh t衣o nhiều thuận lợi cho việc thực hiện công tác gi違m nước thất 
thoát thất thu. 

Thực hiện có hiệu qu違 công tác rà soát phân l衣i địa bàn đọc số theo quận, qua đó siết chặt 
công tác đọc số, gi違m thiểu sai số trong quá trình đọc số, gi違m tính trung bình, giúp tính 
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toán chính xác hơn tiêu th映 qua ĐHN khách hàng cũng như tổng tiêu th映 qua đồng hồ 
con c栄a Công ty. 

ii) Khó khăn: 

Mặc dù là khu vực đầu nguồn, tuy nhiên do 違nh hư荏ng c栄a cao trình mặt đất nên trên 
MLCN vẫn còn một số khu vực áp lực chưa đồng đều từ 0,2 bar ÷ 4,0 bar. 

M衣ng lưới cấp nước chưa đồng bộ, tr違i rộng, xen kẽ m衣ng vòng & m衣ng c映t. Địa bàn 
qu違n lỦ hiện đang phát triển đô thị hóa cao, cơ s荏 h衣 tầng xây dựng ồ 衣t, dân cư phân bố 
và phát triển không đồng đều.  

Trên m衣ng lưới cấp nước còn tồn t衣i nhiều ch栄ng lo衣i ống và ph映 tùng có vật liệu, tiêu 
chuẩn khác nhau. Số lượng ống cũ, ống sâu còn nhiều.  

Họa đồ m衣ng lưới cấp nước, họa đồ van, cơ s荏 dữ liệu khách hàng vẫn chưa hoàn thiện 
và vẫn đang tiến hành cập nhật. Cơ s荏 dữ liệu khách hàng (số lượng ĐHN, danh b衣, địa 
chỉ,...) t衣i các DMA hiện hữu chưa được cập nhật đầy đ栄 và chính xác gây khó khăn cho 
công tác thống kê, tính toán tỉ lệ nước thất thoát thất thu làm cơ s荏 cho việc lập kế ho衣ch 
gi違m nước thất thoát thất thu. 

iii) Kết qu違 đ衣t được: 

Tỷ lệ Nước thất thoát thất thu năm 2020 là 12,01%. 

Công tác giám sát, qu違n lỦ chặt chẽ hệ thống m衣ng lưới cấp nước cũng được chú trọng 
nhiều hơn, tình tr衣ng xì bể trên m衣ng lưới được khắc ph映c kịp th運i, nhanh chóng. Những 
trư運ng hợp xì bể lớn do các công trình h衣 tầng thi công ồ 衣t kéo dài trên địa bàn Công ty 
đều được các đội Qu違n lỦ m衣ng lưới xử lỦ kịp th運i, giúp gi違m thiểu lượng nước thất thoát 
thất thu. 

3. Nh英ngăti院năb瓜ăđưăđ衣tăđ逢嬰c 

- Hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế ho衣ch s違n xuất kinh doanh, đặc biệt là chỉ 
tiêu s違n lượng, doanh thu, gắn đồng hồ nước; 

- Hoàn thành tốt chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước s衣ch, nước hợp vệ sinh. 

- Triển khai nhiều gi違i pháp đồng bộ trong công tác gi違m nước thất thoát. 
- Trước áp lực c栄a xã hội về s違n phẩm thiết yếu ph映c v映 cuộc sống, sự đòi hỏi c栄a khách 

hàng ngày càng cao về chất lượng s違n phẩm ph映c v映. Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 
Đức đã có nhiều cách làm đột phá để đ衣t được các chỉ tiêu đề ra, cân đối hài hoà giữa 
hiệu qu違 ho衣t động kinh doanh và chức năng ph映c v映 xã hội. 

- Không ngừng m荏 rộng ph衣m vi ho衣t động kinh doanh  nhằm thực hiện nhiệm v映 xã hội 
cũng là nhiệm v映 chính trị là nâng cao tỷ lệ hộ dân được cấp nước s衣ch trên địa bàn qu違n 
lỦ. Doanh thu các năm sau đều tăng so với năm trước, qua đó t衣o điều kiện tăng thu nhập, 
góp phần nâng cao đ運i sống CB.CNLĐ. Trang thiết bị kỹ thuật được c違i tiến, tăng cư運ng 
ứng d映ng công nghệ thông tin vào qu違n lỦ m衣ng lưới cấp nước; có động thái tích cực, 
hiệu qu違 trong việc gi違m tỷ lệ nước thất thoát thất thu. Bên c衣nh việc thư運ng xuyên kiện 
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toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Công ty đã đẩy m衣nh công tác 
c違i cách hành chính gi違i quyết nhanh chóng mọi yêu cầu c栄a khách hàng…  

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

1)ăTìnhăhìnhătƠiăs違n: 
TÀIăS謂N  Nĕmă2020ă  Nĕmă2019ă  Chênhăl羽chă 

 Giáătr鵜ă  Tỷă
trọngă 

 Giáătr鵜ă  Tỷă
trọngă 

 Giáătr鵜ă Tỷăl羽 

A - TÀIăS謂NăNG溢Nă
H萎N 

222.484.505.307  49,20% 121.906.900.539  32,38% 100.577.604.768  82,50% 

I. Tiền và các kho違n 
tương đương tiền 

127.644.320.566  28,23% 53.700.425.492  14,26% 73.943.895.074  137,70% 

II. Đầu tư tài chính 
ngắn h衣n 

57.213.583.562  12,65% 36.273.266.575  9,63% 20.940.316.987  57,73% 

III. Các kho違n ph違i thu 
ngắn h衣n 

15.539.959.255  3,44% 9.868.801.364  2,62% 5.671.157.891  57,47% 

IV. Hàng tồn kho 15.243.593.778  3,37% 15.067.313.703  4,00% 176.280.075  1,17% 

V. Tài s違n ngắn h衣n 
khác 

6.843.048.146  1,51% 6.997.093.405  1,86% (154.045.259) -2,20% 

B - TÀIăS謂NăDÀIă
H萎N 

229.736.427.534  50,80% 254.630.618.651  67,62% (24.894.191.117) -9,78% 

II. Tài s違n cố định 216.543.520.301  47,88% 243.553.361.751  64,68% (27.009.841.450) -11,09% 

1. TSCĐ hữu hình 214.553.920.715  47,44% 242.649.008.548  64,44% (28.095.087.833) -11,58% 

2. TSCĐ vô hình 1.989.599.586  0,44% 904.353.203  0,24% 1.085.246.383  120,00% 

IV. Tài s違n d荏 dang 
dài h衣n 

9.689.562.803  2,14% 8.119.104.444  2,16% 1.570.458.359  19,34% 

VI. Tài s違n dài h衣n 
khác 

3.503.344.430  0,77% 2.958.152.456  0,79% 545.191.974  18,43% 

T蔚NGăTÀIăS謂N 452.220.932.841  100,00% 376.537.519.190  100,00% 75.683.413.651  20,10% 

Tổng tài s違n c栄a Công ty t衣i th運i điểm ngày 31/12/2020: 452,22 tỷ đồng, trong đó: 

a) Tài s違n ngắn h衣n: 222,48 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 49,2% tổng tài s違n, tài s違n ngắn h衣n năm 
2020 cao hơn tài s違n ngắn h衣n năm 2019 100,58 tỷ đồng (+82,5%) gồm: 

- Tiền và các kho違n tương đương tiền: 87,64 tỷ đồng, gồm tiền mặt: 36,48 triệu đồng, tiền 
gửi ngân hàng: 87,61 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ h衣n dưới 3 tháng: 40 tỷ đồng. Năm 2020, 
tiền và các kho違n tương đương tiền t衣i quỹ cao hơn năm 2019 là 73,94 tỷ đồng 
(+137,7%). 

- Đầu tư tài chính ngắn h衣n: 57,21 tỷ đồng. Năm 2020, đầu tư tài chính ngắn cao hơn năm 
2019 là 20,94 tỷ đồng (+57,93%). 

- Các kho違n ph違i thu ngắn h衣n: 15,54 tỷ đồng, gồm ph違i thu khách hàng: 8,31 tỷ đồng (ch栄 
yếu là nợ ph違i thu tiền nước), tr違 trước cho ngư運i bán: 6,02 tỷ đồng, các kho違n ph違i thu 
ngắn h衣n khác: 3,56 tỷ đồng (ch栄 yếu là tiền lãi tiền gửi ngân hàng dự kiến ph違i thu đến 
ngày 31/12/2020), dự phòng nợ ph違i thu khó đòi đã trích lập dự phòng đến th運i điểm 
31/12/2020 là 2,76 tỷ đồng. Năm 2020, Công ty đã xóa nợ với số tiền 1,743 tỷ đồng, ch栄 
yếu là tiền nước. 

Các kho違n ph違i thu được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, thực hiện đối chiếu xác 
nhận công nợ t衣i th運i điểm cuối năm, lập dự phòng theo quy định c栄a pháp luật.  
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Năm 2020, Công ty triển khai và m荏 rộng thu tiền nước qua các kênh thu hộ, ngân hàng, 
không thu t衣i nhà, kết qu違 nợ ph違i thu khách hàng năm 2020 gi違m 1,15 tỷ đồng so với 
năm 2019. 

- Qu違n lỦ Hàng tồn kho: 15,24 tỷ đồng, gồm Hàng tồn kho: 13,42 tỷ đồng và Chi phí s違n 
xuất kinh doanh d荏 dang:1,82 tỷ đồng (Công ty thực hiện lắp đặt đồng hồ tổng, sửa chữa 
tr映 cứu hỏa cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV). Hàng tồn kho năm 
2020 cao hơn năm 2019 là 176,28 triệu đồng (+1,17%). 

Công tác kiểm kê được Công ty tổ chức thực hiện kiểm kê 2 lần/năm theo quy định (vào 
th運i điểm 30/06 và 31/12). 

- Qu違n lỦ tài s違n ngắn h衣n khác: 6,84 tỷ đồng, gồm chi phí tr違 trước ngắn h衣n: 5,699 tỷ 
đồng, thuế GTGT được khấu trừ: 1,14 tỷ đồng. Tài s違n ngắn h衣n khác gi違m 154,04 triệu 
đồng (-2,2%) so với năm 2019. 

b) Tài s違n dài h衣n: 229,74 tỷ đồng, chiếm 50,8% tổng tài s違n, gi違m 24,89 tỷ đồng (-
9,78%) so với năm 2019. 

- Qu違n lỦ tài s違n cố định:  216,54 tỷ đồng, chiếm 47,88% tổng tài s違n. Năm 2020, Tài s違n 
cố định gi違m kho違ng 27 tỷ đồng (-11,09%) so với năm 2019, do một số tài s違n cố định 
hết th運i gian khấu hao. Năm 2020, Nguyên giá Tài s違n cố định chỉ tăng 24,3 tỷ đồng, 
không đ衣t so với kế ho衣ch đề ta, đây là khó khăn c栄a hầu hết các doanh nghiệp trong c違 
nước do 違nh hư荏ng c栄a dịch Covid.19. 

- Chi phí xây dựng cơ b違n d荏 dang: 9,69 tỷ đồng (gồm các công trình phát triển m衣ng lưới 
cấp nước, sửa chữa ống m映c, và di d運i ống nước), tăng 1,57 tỷ đồng so với năm 2019. 

- Tài s違n dài h衣n khác: 3,5 tỷ đồng, là kho違n chi phí tr違 trước dài h衣n gồm công c映 d映ng c映 
ch運 phân bổ được qu違n lỦ và h衣ch toán theo quy định. Năm 2020, chi phí tr違 trước dài 
h衣n cao hơn năm 2019 là 545,19 triệu đồng. 

Cơ cấu tài s違n c栄a Công ty đang có xu hướng dịch chuyển tăng tài s違n ngắn h衣n và gi違m 
tài s違n dài h衣n. 

2)ăTìnhăhìnhăn嬰ăph違iătr違 

2.1 Tình hình nợ hiện t衣i, biến động lớn về các kho違n nợ 

NGU唄NăV渦N  Nĕmă2020ă  Nĕmă2019ă  Chênhăl羽chă 
 Giáătr鵜ă  Tỷă

trọngă 
 Giáătr鵜ă  Tỷă

trọngă 
 Giáătr鵜ă Tỷăl羽 

A - N営ăPH謂Iă
TR謂 

283.767.124.111  62,75% 225.972.799.494  60,01% 57.794.324.617  25,58% 

I.ăN嬰ăng逸năh衣n 222.161.113.653  49,13% 154.052.252.036  40,91% 68.108.861.617  44,21% 

1. Ph違i tr違 ngư運i 
bán ngắn h衣n 

126.173.010.223  27,90% 79.818.658.212  21,20% 46.354.352.011  58,07% 

2. Ngư運i mua tr違 
tiền trước ngắn h衣n 

15.813.260.926  3,50% 3.843.581.788  1,02% 11.969.679.138  311,42% 

3. Thuế và các 
kho違n ph違i nộp Nhà 
nước 

14.644.610.595  3,24% 11.896.662.001  3,16% 2.747.948.594  23,10% 

4. Ph違i tr違 ngư運i 
lao động 

22.652.791.095  5,01% 16.539.890.807  4,39% 6.112.900.288  36,96% 
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NGU唄NăV渦N  Nĕmă2020ă  Nĕmă2019ă  Chênhăl羽chă 
 Giáătr鵜ă  Tỷă

trọngă 
 Giáătr鵜ă  Tỷă

trọngă 
 Giáătr鵜ă Tỷăl羽 

5. Chi phí ph違i tr違 
ngắn h衣n 

15.415.455.097  3,41% 11.659.689.996  3,10% 3.755.765.101  32,21% 

6. Ph違i tr違 ngắn h衣n 
khác 

10.773.408.294  2,38% 15.444.733.460  4,10% (4.671.325.166) -30,25% 

7. Vay và nợ thuê 
tài chính ngắn h衣n 

12.881.569.000  2,85% 12.864.736.000  3,42% 16.833.000  0,13% 

9. Quỹ khen 
thư荏ng, phúc lợi 

3.807.008.423  0,84% 1.984.299.772  0,53% 1.822.708.651  91,86% 

II.ăN嬰ădƠiăh衣n 61.606.010.458  13,62% 71.920.547.458  19,10% (10.314.537.000) -14,34% 

2. Ph違i tr違 dài h衣n 
khác 

5.512.544.019  1,22% 3.023.648.019  0,80% 2.488.896.000  82,31% 

3. Vay và nợ thuê 
tài chính dài h衣n 

56.093.466.439  12,40% 68.896.899.439  18,30% (12.803.433.000) -18,58% 

B - V渦NăCH曳ăS雲ă
H頴U 

168.453.808.730  37,25% 150.564.719.696  39,99% 17.889.089.034  11,88% 

T蔚NGăNGU唄Nă
V渦Nă 

452.220.932.841  100,00% 376.537.519.190  100,00% 75.683.413.651  20,10% 

Trong năm 2020, nợ ph違i tr違 biến động như sau: 

a) Nợ ph違i tr違 t衣i th運i điểm cuối năm 2020: 283,767 tỷ đồng, chiếm 62,75% tổng nguồn 
vốn, nợ ph違i tr違 năm 2020 cao hơn năm 2019: 57,794 tỷ đồng (+25,58%), gồm: 

Nợ ph違i tr違 ngắn h衣n: 222,161 tỷ đồng, chiếm 40,91% tổng nguồn vốn, nợ ngắn h衣n năm 
2020 cao hơn năm 2019: 68,108 tỷ đồng (+44,21%), trong đó: Ph違i tr違 ngư運i bán ngắn 
h衣n tăng 46,35 tỷ đồng (ch栄 yếu là nợ tiền nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, kho違n 
nợ là phần chênh lệch theo đơn giá mua sỉ nước s衣ch mới từ năm 2017 đến năm 2020), 
ph違i tr違 tiền mua vật tư, thi công phát triển m衣ng lưới cấp nước); ngư運i mua ứng tiền 
trước tăng 11,969 tỷ đồng (ch栄 yếu là tiền nước khách hàng chuyển kho違n); Thuế và các 
kho違n ph違i nộp Nhà nước tăng 2,748 tỷ đồng, Ph違i tr違 ngư運i lao động tăng 6,112 tỷ 
đồng, Chi phí ph違i tr違 ngắn h衣n tăng 3,755 tỷ đồng; Ph違i tr違 ngắn h衣n khác gi違m 4,67 tỷ 
đồng, … 

b) Nợ ph違i tr違 dài h衣n: 61,606 tỷ đồng, chiếm 13,62 tổng nguồn vốn, Nợ ph違i tr違 dài h衣n 
năm 2020 thấp hơn năm 2019: 10, 31 tỷ đồng (-14,34%), trong đó nợ vay dài h衣n là 
56,093 tỷ đồng (nợ vay ngân hàng Vietcobank và Agribank). 

Các kho違n ph違i tr違 được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng, thực hiện đối chiếu xác 
nhận công nợ t衣i th運i điểm cuối năm theo quy định. 

2.2ăPhơnătíchăn嬰ăph違iătr違ăquáăh衣n,ă違nhăh逢荏ngăđ院năchênhăl羽chăc栄aătỷăl羽ăgiáăh嘘iăđoáiă
đ院năk院tăqu違ăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医tăkinhădoanhăc栄aăcôngăty,ă違nhăh逢荏ngăchênhăl羽chălưiă
vay. 

Năm 2020, Công ty không có nợ ph違i tr違 quá h衣n, một số kho違n nợ chưa thanh toán do 
nhà cung cấp chưa làm th栄 t映c đề nghị thanh toán. 
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III.ăNH頴NGăC謂IăTI蔭NăV陰ăC愛ăC遺UăT蔚ăCH永C,ăCHệNHăSÁCH,ăQU謂NăLụ 

- C違i cách hành chính, nâng cao chất lượng ph映c v映 khách hàng nhằm làm thay đổi và 
nâng cao hình 違nh, uy tín công ty đối với khách hàng, c違i tiến lề lối làm việc, nâng cao 
vai trò trách nhiệm c栄a cán bộ, công nhân lao động, hướng đến m映c tiêu ph映c v映 khách 
hàng ngày một tốt hơn. 

- Để ph映c v映 khách hàng được tốt hơn, việc tiếp nhận các hồ sơ c栄a khách hàng cũng như 
gi違i đáp thắc mắc, khiếu n衣i được thực hiện t衣i một điểm, từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi 
có kết qu違 gi違i quyết Công ty đã triển khai thực hiện mô hình “Chăm sóc khách hàng” 
với m映c đích xây dựng mô hình chăm sóc khách hàng theo cơ chế “Một cửa”.  

-  Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành một số quy trình như: Quy trình phối hợp giữa 
các phòng, ban, đội trong công tác sửa bể; Quy trình phối hợp thực hiện công tác lắp đặt 
đồng hồ nước; Quy chế nâng bậc lương, nội quy lao động. 

- Khâu dịch v映 khách hàng cũng đã được c違i tiến đáng kể thông qua việc liên kết với nhiều 
ngân hàng, m荏 thêm các dịch v映 tiện ích thanh toán tiền nước, các dịch v映 thu hộ tiền 
nước qua các kênh ngân hàng và các cửa hàng tiện lợi. Đến nay, khách hàng có thể thanh 
toán tiền nước t衣i nhiều nơi như: thanh toán qua ngân hàng ( Đông Á, Agribank, 
Eximbank…); qua Payoo (Satrafood, Maximark, Citimark, Điện máy Nguyễn Kim, Thế 
giới di động…), thanh toán online (paybill.com.vn)…, giúp khách hàng có thể chọn lựa 
kênh thanh toán, hình thức thanh toán tiền nước phù hợp hơn với điều kiện sống c栄a gia 
đình, gi違m thiểu việc đi l衣i, tiết kiệm th運i gian, tiết kiệm chi phí đối với khách hàng. 

- Thực hiện cập nhật phần mềm qu違n lỦ kế toán mới Fast Business online để nâng cao hiệu 
qu違 trong công tác kế toán. 

- Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin địa lỦ xây dựng phần mềm GIS để ứng d映ng 
vào công tác qu違n lỦ m衣ng, đến nay công tác thiết kế đã hoàn tất và đưa vào sử d映ng 
trong th運i gian tới. 

- Xây dựng phòng Scada để ứng d映ng vào công tác điều hành, qu違n lỦ; ứng d映ng mô hình 
hệ thống thông tin địa lỦ (GIS) vào qu違n lỦ m衣ng lưới cấp nước. 

IV .ăK蔭ăHO萎CHăPHÁTăTRI韻NăTRONGăT姶愛NGăLAI 
Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức ngoài việc kinh doanh mang l衣i hiệu qu違 cho Công 
ty còn ph違i thực hiện nhiệm v映 chính trị là cung cấp nước s衣ch, góp phần c違i thiện đ運i 
sống an sinh xã hội cho nhân dân. 

Căn cứ tình hình thực tế và kết qu違 đ衣t được trong năm 2020, Công ty định hướng kế 
ho衣ch SXKD năm 2021 như sau: 

1ăM映cătiêu,ănhi羽măv映ăk院ăho衣chănĕmă2021 

- Gia tăng s違n lượng nước tiêu th映. 
- B違o toàn, sử d映ng hiệu qu違 đồng vốn c栄a Công ty. 
- Đ違m b違o chất lượng nước s衣ch cho nhu cầu sinh ho衣t, s違n xuất, dịch v映 theo các tiêu 

chuẩn quy định c栄a nhà nước. Giữ vững chỉ tiêu 100% tỷ lệ hộ dân sử d映ng nước s衣ch. 
- Tỷ lệ thất thoát nước: 15,30%. 



Báo Iáo thườﾐg ﾐiêﾐ TDW (ﾐăﾏ Háo Iáo 2020) 

 

25 

- Từng bước áp d映ng công nghệ thông tin trong công tác qu違n lỦ hệ thống m衣ng lưới cấp 
nước, nâng cao hiệu suất công tác ghi đọc chỉ số và từng bước nâng cao chất lượng ph映c 
v映 khách h違ng. 

- Duy trì ho衣t động kinh doanh có lãi, đ違m b違o thu nhập và chăm lo đ運i sống tinh thần c栄a 
CBCNLĐ. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy m衣nh ứng d映ng khoa học và công nghệ trong 
qu違n lỦ và khai thác h衣 tầng kỹ thuật 

2. Ch雨ătiêuăk院ăho衣ch SXKD;ăK院ăho衣chătƠiăchínhănĕmă2021 

Stt  N瓜i dung Đvt Th詠c hi羽n 
2020 

K院 ho衣ch 
2021 

A S違n xu医t kinh doanh    

1 Nước tiêu th映 (qua ĐHN) m³ 96.651.758 102.000.000 

2 Doanh thu tiền nước (qua ĐHN) triệu đồng 1.001.918 1.119.280 

3 Tỷ lệ hộ dân được sử d映ng nước s衣ch % 100 100 

4 Tỷ lệ thất thoát nước % 12,00 15,30 

B Tài chính    

1 Tổng doanh thu triệu đồng 1.014.524 1.128.240 

2 Lợi nhuận sau thuế  triệu đồng 35.495 38.519 

3 Cổ tức % 12,00 9,00 

C Quỹ ti隠năl逢挨ngăNg逢運i qu違n lý    

1 Quỹ tiền lương kế ho衣ch triệu đồng 3.110 2.592 

2 Thù lao HĐQT/BKS 
(không chuyên trách) 

triệu đồng 504 504 

3ăBi羽năphápăth詠căhi羽n 

Để hoàn thành kế ho衣ch năm 2021, Công ty tập trung vào các nội dung sau: 
a. Tổ chức bộ máy và c違i tiến th栄 t映c hành chánh: 

- Đánh giá, sắp xếp l衣i đội ngũ cán bộ công nhân lao động, làm cơ s荏 cho việc định hướng, 
đào t衣o và phát triển nguồn nhân lực c栄a đơn vị. 

- Tiếp t映c hoàn thiện phương án khoán lương cho các phòng, ban, đội. 

- C違i tiến quy trình gi違i quyết công việc giữa các phòng, ban, đội; xây dựng và thực hiện 
quy trình gi違i quyết các dịch v映 khách hàng “một cửa một dấu”, tránh phiền hà cho ngư運i 
dân, nâng cao trách nhiệm và tinh thần ph映c v映 c栄a bộ phận dịch v映 khách hàng. 

- Thực hiện tiếp khách hàng lịch sự, văn minh nơi công s荏. Triển khai đến từng CB-CNLĐ 
tiêu chuẩn ngư運i công nhân cấp nước. 

- Rà soát, xây dựng các quy định gắn mới đồng hồ, tái lập danh bộ, xử lý nợ tiền nước, 
gian lận, sử d映ng nước bất hợp pháp… để gi違i quyết công việc một cách nhanh chóng, 
công bằng, khách quan, tránh tình tr衣ng tiêu cực, móc ngoặc với khách hàng. 
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- Tiếp t映c duy trì trang thông tin điện tử với địa chỉ truy cập là http://capnuocthuduc.vn t衣o 
điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể tìm hiểu thông tin, trao đổi về các dịch v映 cung 
cấp c栄a công ty.  

b. Nâng cao chất lượng ph映c v映 khách hàng : 

- Xây dựng quy trình một cách khoa học trong việc gi違i quyết yêu cầu, đề nghị c栄a khách 
hàng, tuyệt đối tránh để tồn đọng hồ sơ. Từng phòng, ban, đội xây dựng quy trình làm 
việc, rút ngắn th運i gian gi違i quyết hồ sơ. 

- Tuyên truyền giáo d映c cán bộ công nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm ph映c v映 
nhân dân, ph映c v映 khách hàng. 

- Phối hợp cùng chính quyền địa phương gi違i quyết nhanh chóng các yêu cầu về cấp nước 
c栄a nhân dân. 

c. Tăng s違n lượng nước tiêu th映: 

- Tăng cư運ng công tác qu違n lý khách hàng, tiếp t映c triển khai công tác chống gian lận 
nước. Triệt để gi違i quyết các hóa đơn bằng không; hóa đơn tính trung bình nhiều kỳ. Bộ 
phận đọc chỉ số đồng hồ nước ph違i có biện pháp để tiếp cận đồng hồ nước. 

- Tăng cư運ng công tác kiểm tra các đồng hồ nước có chỉ số tiêu th映 bất thư運ng. 

d. Nâng cao chất lượng m衣ng lưới cấp nước: 

- Tăng cư運ng công tác giám sát thi công, giám sát tái lập mặt đư運ng các công trình phát 
triển và c違i t衣o ống m映c trên địa bàn qu違n lý, nhằm đ違m b違o công trình thực hiện đúng  
thiết kế được duyệt. Nghiêm túc thực hiện các quy định về qu違n lý, giám sát các h衣ng 
m映c khuất lấp, các điểm đấu nối. 

- Giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh đư運ng ống trong quá trình thi công lắp đặt các tuyến 
ống cấp nước.  

- Tăng cư運ng công tác kiểm tra, b違o trì các tr映 cứu hỏa, họng cơi van, ổ khóa trên địa bàn. 

- Tăng cư運ng công tác qu違n lý lý lịch đồng hồ nước để có thể thay đồng hồ nước định kỳ 
đến h衣n thay thế. 

- Tập trung thay đồng hồ nước hư, ngưng ch衣y, ch衣y bất thư運ng … 

e. Chống thất thoát nước: 

- Tiếp t映c c違i tiến, xây dựng các chức năng mới để hoàn thiện hệ thống qu違n lý Datalogger 
online trên địa b違n qu違n lý c栄a công ty. 

- Đẩy m衣nh công tác dò tìm rò rỉ, ch栄 động phân lo衣i điểm bể ngầm theo thứ tự ưu tiên sửa 
bể, lên kế ho衣ch tiền định vị và thử nghiệm các thiết bị mới. 

- Tập trung đẩy m衣nh công tác c違i t衣o ống m映c có chọn lọc song song công tác phát triển 
m衣ng lưới cấp nước, chú trọng thực hiện t衣i các DMA đang nhân rộng gi違m nước thất 
thoát thất thu. 

- Tăng cư運ng qu違n lỦ, điều tiết áp lực đặc biệt t衣i các khu vực có áp lực cao; Tiếp t映c hoàn 
chỉnh b違n đồ áp lực và mô hình áp lực; Thực hiện vận hành m衣ng vòng như m衣ng c映t t衣i 
các khu vực đang kìm hãm tỷ lệ thất thoát nước. 
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- Tăng cư運ng công tác rà soát, đánh giá dữ liệu bể nhằm lựa chọn các khu vực cần c違i t衣o, 
các tuyến ống cũ, m映c, ống nằm quá sâu, … gây nguy cơ xì bể cao và khó khăn cho công 
tác dò tìm rò rỉ. 

f. Công tác kiểm tra: 

Ch栄 động kiểm tra rà soát s違n lượng, giá biểu, định mức ngay từ khâu nhận hồ sơ khách 
hàng đến khâu hoàn công…; kiểm tra tình tr衣ng sử d映ng nước c栄a khách hàng, tình tr衣ng 
gian lận nước để xử lý kịp th運i trên diện rộng, đồng th運i kết hợp với chính quyền địa 
phương và quần chúng nhân dân phát hiện gian lận nước, áp d映ng quy chế thư荏ng hợp lý 
cho ngư運i có công phát hiện gian lận. 

g. Phát triển m衣ng cấp nước, SCOM, gắn và thay đồng hồ nước khách hàng : 

- Ch栄 động cân đối nguồn vốn thực hiện dự án phát triển m衣ng lưới cấp nước; Đ違m b違o 
gi違i quyết 100% các hộ dân được gắn đồng hồ nước 荏 các khu vực đã có m衣ng lưới cấp 
nước. 

- Tập trung làm tốt và làm nhanh các hồ sơ dự án 荏 khâu chuẩn bị đầu tư như  (báo cáo 
kinh tế kỹ thuật, báo cáo kh違o sát thiết kế, lập dự toán thi công…) để chuyển nhanh sang 
bước thực hiện đầu tư. 

- Tăng cư運ng công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đội liên quan để đ違m b違o tiến độ 
thực hiện các dự án. 

- Ch栄 động mua sắm vật tư, trang thiết bị ngay trong quỦ I để có cơ s荏 hoàn thành kế 
ho衣ch c栄a Công ty. 

- Tăng cư運ng công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng vật tư trước khi thi công, 
công tác hậu kiểm để đ違m b違o chất lượng thi công công trình.      

- Tập trung thực hiện các dự án sửa chữa ống m映c đã được duyệt. 

- Thống kê các khu vực đư運ng ống có tuổi thọ lâu năm, xì bể nhiều lần để đưa vào kế 
ho衣ch c違i t衣o, thay mới. 

h. Qu違n lý tài chính, qu違n lý vật tư tài s違n, máy móc thiết bị : 
- Tổ chức thực hiện quy trình qu違n lý tài chính, vật tư theo đúng quy định. 

- Triển khai kịp th運i công tác đấu thầu dự án mua sắm vật tư theo đúng quy định, đ違m b違o 
tính công bằng, lựa chọn nhà thầu có năng lực. 

- Cân đối sử d映ng hợp lý và qu違n lý chặt chẽ nguồn vốn. 

- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định c栄a Nhà nước. 

k. Chống lãng phí và thực hành tiết kiệm : 

- Thực hiện ch栄 trương c栄a nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần ổn 
định ho衣t động c栄a đơn vị, công tác chống lãng phí là rất thiết thực và cấp bách, đòi hỏi 
mỗi cán bộ công nhân lao động ph違i nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, đây cũng 
là tiêu chí hàng đầu mà đơn vị đặt ra ngang tầm với chiến lược kinh doanh c栄a đơn vị, 
các nội dung chính cần thực hành tiết kiệm là: 

- Tiết kiệm trong qu違n lý, sử d映ng tài s違n. 

- Tiết kiệm trong qu違n lỦ đầu tư, mua sắm và sử d映ng vật tư, máy móc thiết bị. 
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- Tiết kiệm trong lĩnh vực c違i cách hành chánh, điện tho衣i, điện, nước. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế tự kiểm tra, công khai dân ch栄. 

- Phát hiện và xử lý nghiêm khắc các trư運ng hợp vi ph衣m về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí c栄a cán bộ công nhân lao động. 

l. Thi đua, đ運i sống: 

- Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng ch栄 động phối hợp phát động phong trào thi đua hoàn 
thành các chỉ tiêu đề ra, đồng th運i hư荏ng ứng các đợt thi đua do Tổng công ty Cấp nước 
Sài Gòn và Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức phát động. 

- Duy trì các ho衣t động thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong công s荏, chống 
ô nhiễm môi trư運ng, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc. 

- Thông qua phong trào thi đua, phát hiện các nhân tố tích cực để đào t衣o bồi dưỡng giới 
thiệu cho các Chi bộ. 

- C違i thiện thu nhập cho cán bộ công nhân lao động. 

V. GI謂I TRÌNH Ý KI 蔭N C曳A KI 韻M TOÁN NHÀăN姶閏C 

Ngày 14/01/2021, Công ty nhận được Thông báo 662/TB-KV IV ngày 31/12/2020 c栄a 
Kiểm toán Nhà nước khu vực IV về kết qu違 kiểm toán Báo cáo tài chính, các ho衣t động 
qu違n lý, sử d映ng vốn, tài s違n nhà nước năm 2019. 

Căn cứ kiến nghị c栄a Kiểm toán Nhà nước, Công ty đã điều chỉnh hồi tố số dư đầu kỳ 
năm 2020 và các sai sót ph違i điều chỉnh bao gồm: 

a) Điều chỉnh tăng thu nhập khác 

Điều chỉnh tăng 4.055.065.856 đồng, tương ứng điều chỉnh một số chỉ tiêu: 

- Tăng thu nhập khác và gi違m các kho違n ph違i tr違 ngư運i bán ngắn h衣n số tiền 65.881.968 
đồng do tồn đọng lâu năm nhưng ngư運i bán không làm hồ sơ thanh toán. 

- Tăng thu nhập khác và gi違m kho違n ngư運i mua tr違 tiền trước ngắn h衣n số tiền 
1.037.662.737 đồng do tồn đọng nhiều năm nhưng không xác định được đối tượng nợ 
942.346.057 đồng và tiền bồi thư運ng di d運i c栄a Ban qu違n lý dự án 1547 mà Công ty  
nhận được năm 2017  nhưng chưa kết chuyển thu nhập khác 95.316.680 đồng. 

- Tăng thu nhập khác và gi違m các kho違n nhận ký quỹ b違o lãnh thực hiện hợp đồng số tiền 
40.168.621 đồng do phát sinh lâu năm, đến nay khách hàng không làm hồ sơ đề nghị 
thanh toán 

- Tăng thu nhập khác và gi違m các kho違n chi phí ph違i tr違 ngăn h衣ng số tiền 545.943.175 
đồng do hoàn nhập chi phí trích đã quá lâu, trong đó chi phí di d運i hệ thống cấp nước m荏 
rộng đư運ng Lương Định C栄a 496.349.381 đồng và chi phí tư vấn xây dựng nút gao thông 
Mỹ Th栄y 49.593.794 đồng. 

- Tăng thu nhập khác các kho違n đền bù di d運i hệ thống cấp nước số tiền 1.666.991.551 
đồng, trong đó: 

 Dự án bồi thư運ng di d運i hệ thống cấp nước Xa lộ Hà Nội 1.001.126.841 đồng; Dự án bồi 
thư運ng hiện tr衣ng m衣ng lưới cấp nước trong ph衣m vi dự án bồi thư運ng gi違i phóng mặt 
bằng tái định cư ph映c v映 công trình Bến xe Miền Đông mới 98.288.710 đồng. Hai dự án 
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này Công ty đã kết chuyển thu nhập khác phần trước thuế theo giá trị bồi thư運ng và Công 
ty chưa kết chuyển số tiền 1.099.415.551 đồng là tiền thuế giá trị gia tăng ch運 xuất hóa 
đơn cho bên bồi thư運ng. 

 Dự án bồi thư運ng xây dựng hệ thống cấp nước dọc Suối Nhum, quận Th栄 Đức 
567.576.000 đồng 

b) Bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp ph違i nộp 1.052.644.377 đồng 

c) Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung và phát sinh tiền phí chậm nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp số tiền 91.895.854 đồng 

Theo đó, Số dư cuối kỳ c栄a Báo cáo tài chính c栄a Công ty cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31/12/2019 đã được trình bày l衣i theo Thông báo kết qu違 kiểm toán t衣i Công ty Cổ 
phần Cấp nước Th栄 Đức số 662/TB-KV c栄a Kiểm toán Nhà nước khu vực IV phát hành 
ngày 31/12/2020. 

Việc trình bày l衣i dẫn đến số dư đầu kỳ c栄a b違ng cân đối kế toán và cột năm trước c栄a 
kết qu違 kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 c栄a Công ty được tình 
bày l衣i như sau: 

B謂NGăCỂNăĐ渦I K 蔭 TOÁN 
Ch雨 tiêu Mã 

s嘘 
S嘘 li羽u 

01/01/2020 
Đư tr ình bƠy 

Đi隠u ch雨nh 
 tĕng/ăgi違m 

S嘘 li羽u 
01/01/2020 

tr ình bƠy l衣i 

N営ăPH謂IăTR謂 300 228.883.325.119  (2.910.525.625) 225.972.799.494  

N営 NG溢N H萎N 310 154.597.368.306  (545.116.270) 154.052.252.036  

Ph違i tr違 ngư運i bán ngắn h衣n 311 79.884.540.180  (65.881.968) 79.818.658.212  

Ngư運i mua tr違 tiền trước 
ngắn h衣n 

312 4.881.244.525  (1.037.662.737) 3.843.581.788  

Thuế và các kho違n ph違i nộp 
Nhà nước 

313 10.752.121.770  1.144.540.231  11.896.662.001  

Chi phí ph違i tr違 ngắn h衣n 315 12.205.633.171  (545.943.175) 11.659.689.996  

Ph違i tr違 khác ngắn h衣n 319 15.484.902.081  (40.168.621) 15.444.733.460  

N営 DÀI H 萎N 330 74.285.956.813  (2.365.409.355) 71.920.547.458  

Ph違i tr違 khác dài h衣n 337 5.389.057.374  (2.365.409.355) 3.023.648.019  

V渦N CH曳 S雲 H頴U 400 147.654.194.071 2.910.525.625 150.564.719.696 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối 

421 29.244.279.284  2.910.525.625  32.154.804.909  

Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối năm trước 

421A 10.288.161.933   10.288.161.933  

Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối năm nay 

421B 18.956.117.351  2.910.525.625  21.866.642.976  
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BÁO CÁO K蔭T QU謂 HO萎T Đ浦NG KINH DOANH 

Ch雨 tiêu Mã 
s嘘 

Nĕmă2019 
đư tr ình bƠy 

Đi隠u ch雨nh 
 tĕng/ăgi違m 

Nĕmă2019 
tr ình bƠy l衣i 

Thu nhập khác 31 724.217.675 4.055.065.856 4.779.283.531 

Chi phí khác 32 6.479.126.700  91.895.854  6.571.022.554  

Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 (5.754.909.025) 3.963.170.002  (1.791.739.023) 

L嬰iănhu壱năk院ătoánătr逢噂că
thu院 

50  24.184.170.597   3.963.170.002  28.147.340.599  

Chi phí thuế TNDN hiện 
hành 

51  4.700.202.310   1.052.644.377  5.752.846.687  

L嬰i nhu壱n sau thu院 60  19.483.968.287   2.910.525.625  22.394.493.912  

BÁO CÁO L姶UăCHUY韻N TI 陰N T烏 (theoăph逢挨ngăpháp gián ti院p) 

Ch雨 tiêu 
Mã 
s嘘 

Nĕmă2019 
đư tr ình bƠy 

Đi隠u ch雨nh 
 tĕng/ gi違m 

Nĕmă2019 
tr ình bƠy l衣i 

Lợi nhuận trước thuế 01 24.184.170.597 3.963.170.002 28.147.340.599 

Tăng/gi違m các kho違n ph違i tr違 
(không kể lãi vay ph違i tr違, 
thuế TNDN ph違i nộp) 

11 18.682.128.993 (3.963.170.002) 14.718.958.991 

VI. BÁO CÁ Oă ĐÁNHă GIÁă LIểNă QUANă Đ蔭Nă TRÁCHă NHI烏M V陰ă MÔI 
TR姶云NGăVÀăXÃăH浦IăC曳AăCÔNGăTY:ă 

Nhiệm v映 cung cấp nước s衣ch an toàn, liên t映c, đ違m b違o chất lượng, ph映c v映 tốt cho nhu 
cầu s違n xuất kinh doanh và sinh ho衣t c栄a nhân dân là nhiệm v映 hàng đầu c栄a Công ty. 
Với sự nỗ lực c栄a tập thể, năm 2020 Công ty đã hoàn thành kế ho衣ch cấp nước , góp 
phần ổn định, và nâng cao chất lượng đ運i sống c栄a nhân dân. 
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PH井NăIV  ĐÁNHăGIÁăC曳AăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 

1. Đánhăgiáăv隠ăcácămặtăho衣tăđ瓜ngăc栄aăCông ty 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực c栄a tập thể CB.CNLĐ và sự chỉ đ衣o kịp 
th運i c栄a Ban điều hành, năm 2020 Công ty đã hoàn thành kế ho衣ch được ĐHĐCĐ thông 
qua, đặc biệt là chỉ tiêu s違n lượng nước cung cấp và doanh thu. 

Trong công tác tài chính, Công ty thực hiện đúng quy định c栄a pháp luật; đ違m b違o m映c 
tiêu b違o toàn và phát triển nguồn vốn; 

Việc công bố thông tin trên thị trư運ng chứng khoán được thực hiện đúng quy định, đ違m 
b違o tính minh b衣ch, khách quan, ph違n 違nh trung thực tình hình ho衣t động c栄a công ty; 

Đánh giá được tầm quan trọng và hiệu qu違 c栄a Chương trình gi違m nước thất thoát thất 
thu, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều gi違i pháp phù hợp như: tập trung triển khai các 
dự án sửa chữa, nâng cấp m衣ng lưới cấp nước; kiểm soát các khu vực có đồng hồ nước 
tiểu vùng; tăng cư運ng công tác dò tìm và sửa bể...  

Nhận thức được trách nhiệm và tầm quan trọng c栄a đơn vị đối với xã hội, Công ty đã 
phát huy tối đa tính sáng t衣o, xây dựng đơn vị cấp nước vững m衣nh và vì cộng đồng. Chỉ 
đ衣o và giám sát thư運ng xuyên công tác tác triển khai thực hiện kế ho衣ch s違n xuất kinh 
doanh; 

Về mặt kinh doanh, Công ty thực hiện đúng các quy định về cấp nước, m荏 thêm kênh 
thanh toán tiền nước thông qua việc liên kết với các ngân hàng và các dịch v映 thu hộ, t衣o 
điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể thanh toán tiền nước mọi lúc, mọi nơi. 

Trong công tác tài chính, Công ty đã cung cấp đầy đ栄 và kịp th運i báo cáo theo quy định 
c栄a Luật Kế toán và Luật Chứng khoán, ph映c v映 tốt cho công tác lãnh đ衣o điều hành và 
qu違n trị nội bộ.  

Hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước s衣ch, nước hợp vệ sinh, góp phần nâng 
cao đ運i sống c栄a nhân dân trên địa bàn. 

2.ăĐánhăgiáăho衣tăđ瓜ngăc栄aăBan giámăđ嘘c  

Ban giám đốc đã tuân th栄 quy định c栄a Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết 
c栄a Đ衣i hội đồng cổ đông và Nghị quyết; Quyết định c栄a Hội đồng qu違n trị trong quá 
trình điều hành công ty; 

Trong năm 2020, Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban Giám đốc đã kịp th運i triển 
khai thực hiện các gi違i pháp tích cực nhằm hoàn thành kế ho衣ch đã đề ra, góp phần gi違i 
quyết nhu cầu nước s衣ch c栄a ngư運i dân trên địa bàn qu違n lỦ; 

Duy trì chế độ họp nghiệp v映 định kỳ nghiêm túc và hiệu qu違, thể hiện được vai trò chỉ 
huy và thống nhất trong Ban điều hành; 

Thành viên Ban giám đốc am hiểu nghiệp v映 chuyên môn, có tâm huyết, dám nghĩ dám 
làm và t衣o được mối quan hệ tốt về nội bộ, nhất là với cổ đông lớn; 
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Ban giám đốc đã có những điều chỉnh, thay đổi kịp th運i trong công tác tổ chức, c違i tiến 
quy trình làm việc để hoàn thiện bộ máy s違n xuất kinh doanh và qu違n lỦ công việc hiệu 
qu違 hơn. 

Chấp hành đầy đ栄 ch栄 trương, chính sách và Nghị quyết c栄a Đ衣i hội đồng cổ đông/Hội 
đồng qu違n trị. 

Chỉ đ衣o các phòng ban chức năng thực hiện kế ho衣ch s違n xuất kinh doanh theo Nghị 
quyết c栄a Đ衣i hội đồng cổ đông và Hội đồng qu違n trị 

Hội đồng qu違n trị đánh giá cao vai trò c栄a Ban giám đốc  trong công tác qu違n lỦ và điều 
hành s違n xuất kinh doanh. Năm 2020 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 
ho衣ch. 

3. K院ăho衣ch,ăđ鵜nhăh逢噂ngăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
Công ty có nhiều lợi thế trong việc ph映c v映 cấp nước khách hàng, địa bàn ph映c v映 c栄a 
công ty có vị trí gần Nhà máy nước Th栄 Đức, do là khu vực đầu nguồn nên nguồn cung 
cấp ổn định, chất lượng nước luôn đ衣t tiêu chuẩn quy định. Đồng th運i, hiện nay địa bàn 
Thành phố Th栄 Đức có tốc độ đô thị hóa rất cao, nhiều nhà máy, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu dân cư... được xây dựng, nhiều khu vực chưa có hệ thống cấp nước, do đó 
nhu cầu sử d映ng nước trong tương lai là rất lớn. 

Dựa trên những ưu thế sẵn có, HĐQT đề ra các m映c tiêu sau: 

- Phối hợp, hỗ trợ Ban Giám đốc phấn đấu hoàn thành kế ho衣ch 2021. 

- B違o toàn, sử d映ng có hiệu qu違 và phát triển nguồn vốn. 

- Phát triển m衣ng lưới cấp nước nhằm gia tăng số lượng khách hàng sử d映ng nước. 

- Nâng cao các chỉ tiêu s違n lượng, doanh thu, tỷ lệ hộ dân được cấp nước s衣ch. 

- Tăng cư運ng công tác chống thất thoát nước. 

- C違i cách th栄 t映c hành chính, nâng cao chất lượng ph映c v映 khách hàng. 
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PH井NăV QU謂NăTR卯ăCÔNGăTY 

I .ăH浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 
1ăThƠnhăviênăvƠăc挨ăc医uă 

S 
tt  

HọăvƠătên Ch泳căv映 Đ衣iădi羽n 
s荏ăh英uă 
c鰻ăph亥n 

C鰻ă
ph亥n 

n逸măgi英 
cá nhân 

T鰻ngăc鰻ă
ph亥n 
bi吋uă
quy院t 

Tỷăl羽 
% 

Ghi chú 

1 Nguyễn Tống Đăng 
Khoa 

CT.HĐQT 1.083.750 - 1.083.750 12,75 Chuyên trách 

2 Hứa Trọng Nghi TV.HĐQT 
kiêm  GĐ 

1.083.750 - 1.083.750 12,75 Điều hành  

3 Đặng Đức Hiền TV.HĐQT 1.083.750 - 1.083.750 12,75 Không điều hành 

 Các chức danh nắm 
giữ t衣i các công ty 
khác: 

 Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. 

 Ch栄 tịch Hội đồng qu違n trị Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (Kiêm 
nhiệm) 

4 Lê Trọng Thuần TV.HĐQT  1.083.750 - 1.083.750 12,75 Không điều hành 

 Các chức danh nắm 
giữ t衣i các công ty 
khác 

Trư荏ng phòng Kinh doanh Dịch v映 khách hàng Tổng công ty Cấp nước Sài 
Gòn 

5 L映c Chánh Trư運ng TV.HĐQT - - - - Không điều hành 

 Các chức danh nắm 
giữ t衣i các công ty 
khác: 

- Giám đốc Phân tích Đầu tư- Công ty Cổ phần Cơ điện L衣nh. 

- Tv.HĐQT các công ty: 
 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè . 
 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. 

  Công ty Cổ phần Cấp nước Khánh Hòa. 
 Công ty Cổ phần BOO Th栄 Đức 

 Công ty Cổ phần kinh doanh nước s衣ch Sài Gòn 

6 Nguyễn Ngọc Thái 
Bình 

TV.HĐQT - - - - Không điều hành 

 Các chức danh nắm 
giữ t衣i các công ty 
khác: 

Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Cơ điện l衣nh 

2. Cácăti吋uăbanăthu瓜căH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜: 
Hội đồng qu違n trị chưa thành lập các tiểu ban. Tuy nhiên, HĐQT đã cử thành viên ph映 
trách các vấn đề Chính sách phát triển;  Nhân sự; Lương – thư荏ng như sau: 

- Ông Nguyễn Tống Đăng Khoa – Ch栄 tịch HĐQT: Ph映 trách Chính sách phát triển  
- Ông Hứa Trọng Nghi – TV.HĐQT: Ph映 trách Lương – Thư荏ng; Nhân sự 

3. Ho衣tăđ瓜ngăc栄aăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜 
Thành viên Hội đồng qu違n trị đã tham gia đầy đ栄 các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn 
b違n đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền c栄a Hội đồng qu違n trị với tinh thần trách nhiệm 
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cao nhất, phát huy năng lực lãnh đ衣o c栄a các thành viên, vì lợi ích c栄a cổ đông và sự phát 
triển c栄a công ty.  

Trong năm 2020, Hội đồng qu違n trị đã tổ chức các phiên họp  để chỉ đ衣o kịp th運i các vấn 
đề thuộc trách nhiệm c栄a HĐQT, c映 thể như sau: 
Stt S嘘ăNgh鵜ăquy院t/ăQuy院tăđ鵜nh Ngày N瓜iădungăthôngăqua 
1 002/NQ-HĐQT 20/02/2020 - Kết qu違 ho衣t động tài chính quý 4 

năm 2019 
- Kết chuyển toàn bộ chi phí gắn 

ĐHN miễn phí và thay ĐHN định 
kỳ vào chi phí s違n suất kinh doanh 
năm 2019 

- Đánh giá xếp lo衣i doanh nghiệp, 
Ngư運i qu違n lỦ năm 2019 

- Triệu tập Đ衣i hội cổ đông thư運ng 
niên 2020 

2 004/NQ-HĐQT 24/3/2020 - Kết qu違 ho衣t động tài chính và Dự 
th違o BCTC kiểm toán năm 2019 

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 
2019; Kế ho衣ch quỹ tiền lương c栄a 
Ngư運i qu違n lỦ và Ngư運i lao động 
năm 2020. 

- Kế ho衣ch SXKD; Kế ho衣ch tài 
chính năm 2020 

- Kế ho衣ch đầu tư xây dựng năm 
2020 

- Kế ho衣ch phân phối lợi nhuận, chi 
tr違 cổ tức năm 2019 trình ĐHĐCĐ 

- Nội dung tài liệu Đ衣i hội đồng cổ 
đông thư運ng niên năm 2020 

3 007/NQ-HĐQT 31/3/2020 - Hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thư運ng 
niên năm 2020 đến th運i gian chậm 
nhất trước ngày 30/6/2020. 

- H栄y ngày đăng kỦ cuối cùng thực 
hiện quyền tham dự Đ衣i hội đồng 
cổ đông thư運ng niên năm 2020 đã 
thông báo t衣i văn b違n 551/CV-
CNTĐ ngày 21/02/2020 

4 010/NQ-HĐQT 22/4/2020 - Lộ trình và kế ho衣ch chi tr違 cổ tức  
năm 2019. 

5 013/NQ-HĐQT 05/5/2020 - Triệu tập ĐHĐCĐ thư運ng niên 
năm 2020. 

- Kế ho衣ch Phân phối lợi nhuận, chi 
tr違 cổ tức năm 2019 trình ĐHĐCĐ 
(điều chỉnh nội dung t衣i Nghị quyết 
004/NQ-HĐQT) 

6 016/NQ-HĐQT 25/02/2020 - Bổ nhiệm l衣i Phó giám đốc. 
7 020/NQ-HĐQT 12/6/2020 - Miễn nhiệm Kế toán trư荏ng. 
8 022/NQ-HĐQT 12/6/2020 - Bổ nhiệm kế toán trư荏ng. 

- Bổ nhiệm l衣i Phó giám dốc 
9 024/NQ-HĐQT 15/7/2020 - Kết qu違 ho衣t động tài chính quỦ II 

và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020. 
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Stt S嘘ăNgh鵜ăquy院t/ăQuy院tăđ鵜nh Ngày N瓜iădungăthôngăqua 
- Hợp đồng thuê tài s違n ho衣t động 

năm 2020 với Tổng công ty Cấp 
nước Sài Gòn. 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 
năm 2020. 

- Điều chỉnh, bổ sung kế ho衣ch đầu 
tư xây dựng. 

- Trích giá trị truy thu để hỗ trợ cho 
công tác truy thu t衣i đơn vị. 

10 027/NQ-HĐQT 25/8/2020 - Về việc bổ sung kế ho衣ch đầu tư 
xây dựng năm 2020. 

11 029/NQ-HĐQT 09/9/2020 - Báo cáo tài chính giữa niên độ soát 
xét. 

- T衣m thanh toán tiền mua bán sỉ 
nước s衣ch từ năm 2017 đến 2020 

12 031/NQ-HĐQT 31/12/2020 - Kết qu違 thực hiện  9 tháng đầu năm 
và ước thực hiện năm 2020. 

- Kế ho衣ch SXKD và Đầu tư xây 
dựng năm 2021. 

- Thông qua ch栄 trương nghiên cứu 
xây dựng mới tr映 s荏 làm việc. 

4. Ho衣t đ瓜ngăc栄aăthƠnhăviênăH瓜iăđ欝ngăqu違nătr鵜ăđ瓜căl壱pă: Không có 

5. Danh sách thành viên HĐQTăcóăch泳ngăch雨ăđ衣oăt衣oăv隠ăqu違nătr鵜ăcôngăty:  

a) Danh sách thành viên tham gia khóa đào t衣o về qu違n trị trong năm 2020: không 

b) Danh sách các thành viên đã tham gia khóa đào t衣o về qu違n trị công ty: 

- Lâm Tứ Duy – Phó giám đốc. 

- Nguyễn Thị Ngọc H衣nh – Trư荏ng ban kiểm soát. 

- Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Ngư運i ph映 trách qu違n trị kiêm Thư kỦ công ty. 

II .ăBANăKI韻MăSOÁT 

1. ThƠnhăviênăvƠăc挨ăc医uă 

Stt HọăvƠătên Ch泳căv映 Đ衣iădi羽n 

s荏ăh英uă 
c鰻ăph亥n 

C鰻ăph亥nă
n逸măgi英 

cá nhân 

T鰻ngăCPă
bi吋uă
quy院t 

Tỷăl羽 
% 

1 Nguyễn Thị Ngọc 
H衣nh 

Trư荏ng ban 
chuyên trách 

- - - - 

2 Hoàng Ngọc Lâm Thành viên - - - - 

3 Nguyễn Thị Thanh 
Th違o 

Thành viên - - - - 

4 Lê Văn Diễn Thành viên - - - - 
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2 Ho衣tăđ瓜ngăc栄aăBanăki吋măsoát 

Trên cơ s荏 chức năng, nhiệm v映 c栄a Ban Kiểm soát được quy định t衣i Luật Doanh 
nghiệp, Điều lệ và Quy chế Qu違n trị Công ty, Ban Kiểm soát đã xây dựng và triển khai 
Chương trình công tác, phân công nhiệm v映 cho từng thành viên ph映 trách kiểm tra giám 
sát ho衣t động c栄a Hội đồng Qu違n trị, Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết Đ衣i 
Hội đồng Cổ Đông và giám sát ho衣t động kinh doanh c栄a Công ty trong năm 2020 như 
sau : 

- Giám sát việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Thực hiện chia cổ tức cho Cổ 
đông. 

- Giám sát việc triển khai thực hiện Kế ho衣ch s違n xuất kinh doanh, Kế ho衣ch Tài chính 
năm 2020;  

- Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 c栄a Công ty; 

- Giám sát việc chi tr違 thù lao Hội đồng Qu違n trị và các thành viên Ban Kiểm soát kiêm 
nhiệm;  

- Xem xét tính phù hợp các Nghị quyết c栄a HĐQT, các Quyết định c栄a Ban Giám đốc 
trong công tác qu違n lỦ. 

- Kiểm tra tính tuân th栄 c栄a Ban điều hành và các phòng ban đội trong Công ty;  
- Kiểm tra phân tích Báo cáo Tài chính; Thẩm định các Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo 

cáo Tài chính quỦ, năm c栄a Công ty; Báo cáo đánh giá công tác qu違n lỦ c栄a Hội đồng 
Qu違n trị và trình báo cáo thẩm định t衣i Đ衣i hội đồng cổ đông thư運ng niên. 

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định c栄a pháp luật, đ違m b違o tính minh b衣ch 
trong việc công bố thông tin để ph映c v映 quyền lợi c栄a Cổ đông. 

- Tham dự đầy đ栄 các cuộc họp Hội đồng Qu違n trị và các cuộc họp khác c栄a Công ty;   

- Thực hiện chế độ báo cáo cho Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên Tổng công ty theo 
quy định. 

- Thực hiện quyền và nghĩa v映 khác theo quy định c栄a Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công 
ty và Nghị quyết c栄a Đ衣i hội đồng cổ đông. 

Các cuộc họp c栄a Ban kiểm soát 
Kể từ sau Đ衣i hội đồng Cổ đông thư運ng niên năm 2020 đến nay, Ban Kiểm soát đã tổ 
chức 5 phiên họp để trao đổi các công việc c栄a Ban và đồng th運i tổ chức kiểm tra, ghi 
nhận kết qu違 thực hiện các chỉ tiêu s違n xuất kinh doanh, tài chính hàng quý và c違 năm 
c栄a Công ty. Các thành viên trong Ban Kiểm soát đều tham gia đầy đ栄, c映 thể các cuộc 
họp c栄a Ban Kiểm soát như sau : 

Stt Biênăb違năhọp Ngày N瓜iădungălƠmăvi羽c 

1 001/BB-BKS 12/6/2020 - Bầu chọn Trư荏ng Ban Kiểm soát. 

2 002/BB-BKS 24/6/2020 - Phân công nhiệm v映 cho thành viên Ban Kiểm 
soát năm 2020 (nhiệm kỳ 2017-2022).  

- Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài 
chính c栄a Công ty cổ phần Cấp nước Th栄 Đức 
năm 2020. 
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Stt Biênăb違năhọp Ngày N瓜iădungălƠmăvi羽c 

3 003/BB-BKS 17/8/2020 - Thẩm định Báo cáo Tài chính bán niên năm 
2020 đã được soát xét. 

- Và xem xét các nội dung HĐQT chuẩn bị họp. 

4 004/BB-BKS 25/12/2020 - Kiểm tra và đánh giá các chỉ tiêu s違n xuất kinh 
doanh 9 tháng đầu năm 2020. 

- Thẩm định Báo cáo Tài chính QuỦ III năm 
2020. 

- Và xem xét các nội dung HĐQT chuẩn bị họp. 

5 005/BB-BKS 23/3/2021 - Đánh giá Dự th違o Báo cáo kiểm toán BCTC 
năm 2020. 

- Đánh giá Quỹ lương thực hiện năm 2020, Kế 
ho衣ch Qũy lương năm 2021. 

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi tr違 cổ tức 
2020. 

- Kế ho衣ch Tài chính năm 2021. 
- Các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ 2021. 
- Kế ho衣ch triển khai công tác năm 2021. 
- Và xem xét các nội dung HĐQT chuẩn bị họp.  

III. CÁCăGIAOăD卯CH,ăTHỐăLAOăVÀăCÁCăKHO謂NăL営IăệCHăC曳AăHĐQT,ăăBANă
KI韻MăSOÁT, BAN GIÁMăĐ渦C 

1. Cácăkho違n l逢挨ng,ăth逢荏ng,ăthùălao,ăcácăkho違năl嬰iăích 

St
t 

HọăvƠătên Ch泳căv映 L逢挨ng Thù lao Th逢荏ngăv逢嬰tă
k院ăho衣chă

2019 (NQL) 

Ghi chú 

 H浦IăĐ唄NGăQU謂NăTR卯 

1 Nguyễn Tống Đăng 
Khoa 

Ch栄 tịch 
HĐQT  

574.534.450 - 70.669.982  

2 Nguyễn Văn D映 Thành viên - 33.000.000 18.794.366 Miễn nhiệm 
ngày 12/6/2020 

3 Hứa Trọng Nghi Thành viên 
– Giám đốc 

574.534.450 72.000.000 70.669.982  

4 Lê Trọng Thuần Thành viên - 72.000.000 3.132.395  

5 L映c Chánh Trư運ng Thành viên - 72.000.000 18.794.366  

6 Nguyễn Ngọc Thái Bình Thành viên - 72.000.000 18.794.366  

7 Đặng Đức Hiền Thành viên - 39.000.000  Bổ nhiệm ngày 
12/6/2020 

8 Lê Hữu Quang Thành viên - - 14.095.775 Miễn nhiệm 
ngày 12/9/2019 

 BANăKI韻MăSOÁT 

1 Hoàng Thanh Bình Trư荏ng ban 263.970.894 - 60.541.385 Miễn nhiệm 
ngày 12/6/2020 
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St
t 

HọăvƠătên Ch泳căv映 L逢挨ng Thù lao Th逢荏ngăv逢嬰tă
k院ăho衣chă

2019 (NQL) 

Ghi chú 

2 Nguyễn Thị Ngọc H衣nh Trư荏ng ban 494.717.277 - 60.541.385 Bổ nhiệm ngày 
12/6/2020 

3 Hoàng Ngọc Lâm Thành viên - 48.000.000 9.397.183  

4 Lê Văn Diễn Thành viên - 48.000.000 9.397.183  

5 Nguyễn Thị Thanh Th違o Thành viên - 48.000.000 9.397.183  

 BANăĐI陰UăHÀNH 

1 Lâm Tứ Duy PGĐ 518.684.173 - 63.764.121  

2 Nguyễn Công Minh PGĐ 516.379.868 - 62.613.144  

3 Cao Hữu Lộc Kế toán 
trư荏ng 

177.949.652 - - Bổ nhiệm ngày 
12/6/2020 

2. Giaoăd鵜chăc鰻ăphi院uăc栄aăng逢運i n瓜iăb瓜,ăc鰻ăđôngăl噂n:  

Stt Bênăchuy吋năquy隠năs荏ăh英u Bênănh壱năquy隠năs荏ăh英u S嘘ăl逢嬰ngăc鰻ă
phi院uăgiaoăd鵜ch 

NgƠyăgiaoăd鵜ch 

1 Công ty Cổ phần Cơ điện 
l衣nh 

Công ty TNHH Nước 
s衣ch REE 

3.754.752 28/12/2020 

3. H嬰păđ欝ngăhoặcăgiaoăd鵜chăv噂iăng逢運i n瓜iăb瓜. 
Các hợp đồng giao dịch với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (cổ đông nắm 
giữ 51% cổ phần). 

Stt S嘘ăh嬰păđ欝ng Ngày N瓜iădung Giáătr鵜ăh嬰păđ欝ngă
(đ欝ng) 

1 374/HĐCN-TCT-KHĐT 19/02/2020 Chuyển nhượng vật tư ngành 
nước (đồng hồ nước cấp C 
lo衣i thể tích GKM PSM) 

2.865.082.000 

2 4467/HĐCN-TCT-KHĐT 18/12/2020 Chuyển nhượng vật tư ngành 
nước (đồng hồ nước cấp C 
lo衣i thể tích GKM PSM) 

4.832.758.700 

3 2447/HĐ-TCT-KTTC 22/7/2020 Cho thuê tài s違n ho衣t động 12.888.104.251 

4 4730/HĐ-TCT-KTTC 30/12/2020 Cho thuê tài s違n ho衣t động 164.069.464 

   T鰻ngăc瓜ng 20.750.014.415 

4. Đánhăgiáăvi羽c th詠c hi羽năcácăquyăđ鵜nh v隠 qu違n tr 鵜 công ty: Công ty thực hiện đúng 
quy định c栄a pháp luật về qu違n trị Công ty. 
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PH井NăVI  BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

1.ăụăki院năki吋mătoán: 
Trích nội dung Báo cáo kiểm toán độc lập c栄a Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về 
Báo cáo tài chính c栄a Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức năm 2020 như sau: 

 Ý ki 院n c栄a ki吋m toán viên 

Theo Ủ kiến c栄a chúng tôi, Báo cáo tài chính đã ph違n ánh trung thực và hợp lỦ trên các 
khía c衣nh trọng yếu tình hình tài chính c栄a Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức t衣i ngày 
31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết qu違 ho衣t động kinh doanh và tình hình lưu chuyển 
tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế 
toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lỦ có liên quan đến việc lập và trình 
bày Báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính 2020 đ逢嬰c ki吋mătoán. 

Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Th栄 Đức đã được kiểm toán b荏i 
Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. 

Chi tiết được thể hiện t衣i Báo cáo tài chính đính kèm. 

 

Nơi nhận: 
- UBCKNN; 
- SGDCK Tp.HCM; 
- HĐQT; BKS; 
- BGĐ; 
-Lưu. 

Tp.HCM, ngày  05 tháng 4 năm 2021 

GIÁMăĐ渦C 

 

 

 

 

H泳aăTrọngăNghi 

 



BAO CAO TAI CHINH 

CONG TY CO PHAN CAP NILi6C THU DOC 

Cho nam tai chinh kgt thoc ngay 31/12/2020 

(da ducic kiem toan) 

( 



Cling ty Co phan Cip nu& Thu Dirc 
S6 08, duOng Mixing Tir, phuimg Binh Th9, Thanh ph6 Thu Dix, Thanh ph61-16 Chi Minh 

NQI DUNG 
Trang 

Bao cao cila Ban Giam d6c 
02 - 03 

Bdo cao ki6m town dOc lap 
04 

Bdo cao tai chinh TA' dirqc ki6m town 
05 - 36 

Bang can d6i k6 toan 
05 - 06 

Bao cao IC& qua hoat Ong kinh doanh 
07 

Bdo cao hru chuye'n ti&i. t' 
08 - 09 

Thuy6t minh Bao cao tai chinh 
10 - 36 

1 



Ong ty Co phan Cap ntrOc Thu Dirc 
S6 08, &rang Kh6'ng Tir, phuang Binh Tho, Thanh phe Thu Dirc, Thanh phe 116 Chi Minh 

BAO CAO CUA BAN GIAM DOC 

Ban Giam d6c Ong ty Co phan CAp ntrac Thu Dirc (sau day pi tat la "Cong ty") trinh bay Bao cao cua minh va Bao 
cao tai chinh cua Cong ty cho nam tai chinh ket thfic ngay 31 thang 12 nam 2020. 

CONG TY 

COng ty Co phan CAp ntrac Thu Dix la doanh nghiep Nha nu& &vac c6 phan h6a tir Chi nhanh CAp ntrac Thu Dirc, 
don vi trac thuec Deng Cong ty CAp nuac Sai Gen - TNHH MOt thanh vien theo Quyet dinh s6 6682/QD-UBND ngay 
30 thang 12 nam 2005 dm Uy ban Nhan dan Thanh pho H6 Chi Minh ve phe duyet phuong an va chuyen Chi nhanh 
Cap nu& Thii Dirc thanh Cong ty Co phAn Cap mac Thu Dirc. C6ng ty hoot do, ng theo GiAy chimg nhan dang kY kinh 

doanh s6 4103005935 dang ky Fan dau ngay 18 thang 01 nam 2007, dang lcy thay den 'An 03 theo Giay chimg nhan 
dang kY doanh nghiep s6 0304803601 ngay 03 thang 02 nam 2021 do Sa Ke hooch va DAu tir Thanh ph6 He Chi Minh 

cap. 

Tru so chinh cua COng ty duac dat tai: Se 08, duang Kheng Tir, phtrang Binh Th9, Thanh ph6 Thu Dirc, Thanh phe 

He Chi Minh. 

Ven dieu le ciia Cong ty theo clang ky la 85.000.000.000 deng, v6n thuc gOp den ngay 31 thang 12 nam 2020 la 
85.000.000.000 dang; tirong ducmg 8.500.000 c6 phan, menh gia met ce phan la 10.000 deng. 

Co phieu cua C6ng ty (ma chUng khoan la TDW) dugc niem yet tren San giao dich chang Ichoan Thanh pile He Chi 
Minh theo Quyet dinh s6 206/QD-SGDHCM-17/09/2010 IcY ben Ding giam d6c San giao dich chimg Ichoan Thanh phe 

He Chi Minh. 

HQI BONG QUAN TRI, BAN GIAM DOC VA BAN KIEM SOAT 

Cac thanh vien cua HOi deng Quan tri trong nam va tai ngay lap bao cao nay bao gem: 

Ong Nguyen T6ng Bang Khoa 	 Chu tich 

Ong Hira Tr9ng Nghi 	 Thanh vien 

Ong Nguygn Van Du 	 Thanh vien 
	 Mign nhiem ngay 12/06/2020 

Ong Luc Chanh Tnrang 	 Thanh vien 

Ong Nguyen Ng9c Thai Binh 	 Thanh vien 

Ong Le Trang Thuan 	 Thanh vien 

Ong Dang Dix Hien 	 Thanh vien 
	 Be nhiem ngay 12/06/2020 

Cac thanh vien dm Ban Giam dec da dieu hanh Cong ty trong nam va tai ngay lap bao cao nay bao gem: 

Ong Hira Trpng Nghi 	 Giam d6c 

Ong Lam Tir Duy 	 PhO Giam d6c 

Ong Nguyin Cong Minh 	 Ph() Giam dec 

Cac thanh vien dm Ban Kiem soot bao gem: 

Ba Nguyen Thi Ng9c Hanh 	 Throng ban 
	 Be nhiem ngay 12/06/2020 

Ong Hoanh Thanh Binh 	 TrirOng ban 
	 Mien nhiem ngay 12/06/2020 

Ong Hoang Ng9c Lam 	 Thanh vien 

Ong Le Van Dien 	 Thanh vien 

Ba Nguyen Thi Thanh Thao 	 Thanh vien 
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Cong ty Co phAn Ciro ntrOT Thu DCrc 
s6 08, &rang Kh6ng Tu, phtrang Binh Th9, Thanh ph6 Thu Dirc, Thanh ph6 H6 Chi Minh 

KIEM TOAN VIEN 

Chi nhanh COng ty TNHH Hang Kim toan AASC tai Thanh ph6 H6 Chi Minh da thvc hien kiem toan cac Bdo cao tai 

chinh cho Cong ty. 

CONG BO TRACH NHItM CUA BAN GIAM DOC DOI VOI BAO CAO TAI CHiNH 

Ban Giam d6c C6ng ty chiu trach nhiem ve viec lap Bdo cao tai chinh phan anh trung thgc, hop ly tinh hinh tai chinh, 
ket qua hog dOng kinh doanh va tinh hinh km chuyen tien to cua &Ong ty trong nam. Trong qua trinh lap Bdo cao tai 

chinh, Ban Giam d6c Cong ty cam ket da tuan thu cac yeu cau sau: 

Thiel lap va thgc hien N th6ng Kim soot nOi bO mOt cach hire hieu nham han the co sai sot trong yeu do gian 
lan hoac nham lan trong viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh. 

L‘ra chon cac chinh sach ke toan thich hop va ap dung cac chinh sach nay mOt cdch nhat quan; 

Dtra ra cac danh gia va (kr doan hop 1y va than tr9ng; 

Neu 1.6 cac chuan mtrc ke toan &rot ap dung c6 &rot tuan thu hay kh6ng, c6 nhang ap dung sai Lech tr9ng yeti 

den mix can phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh hay kh6ng; 

Lap va trinh bay cac Bao cao tai chinh ten ca so man thii cac Chu& mirc ke toan, Che dO ke toan doanh nghiep 
Via Nam va cac quy dinh phap 1y co lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh; 

Lap cac Bao cao tai chinh ;Ara tren co so hog dOng kinh doanh lien Mc, trir tnrOng hop khong the cho rang COng 

ty se tiep tic hog diang kinh doanh. 

Ban Giam d6c Cong ty dam bao rang cac so k6 toan &rot km gift phan anh tinh hinh tai chinh cua Cong ty, vai mirc 
41) trung thtrc, hop V/ tai bit dr thai diem nao va cac so ke toan tuan thu the dO ke than ap dung. D'ong thai co trach 
nhiem trong viec bao dam an toan tai san cua C6ng ty va th\rc hien cac bien phap thich hop a ngan chan, phat hien cac 

hanh vi gian Ian va cac vi pham khac. 

Ban Giam d6c Cong ty cam ket rang Bao cao tai chinh da phan anh trung thkrc va hop 15/tinh hinh tai chinh cua Cong ty 
tai thai diem ngay 31 thong 12 nam 2020, ket qua hoat dOng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tien to cho nam tai 
chinh ket thac ding ngay, phii hop voi Chuan mirc ke toan, Cele d0 ke toan doanh nghiep Viet Nam va tuan thu cac quy 
dinh phap 157 có lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chink. 

Cam ke't khac 

Ban Giam d6c cam ket rang Cong ty tuan thu Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31/12/2020 quy dinh chi tik thi 
hanh mOt so dieu cua luat chimg khoan va C6ng ty khong vi pham nghia vu ding 1)6 thong tin theo quy dinh tai Thong 
to s6 155/2015/TT-BTC ngay 06/10/2015 ciaa BO Tai chinh huo:mg don cong b6 thong tin ten Thi truang chimg khoan. 

TP.11(3 Chi Minh, ngay 26 thong 03 nam 2021 

n Giant do'c 

diSc 

Him Tr9ng Nghi 



m die Kiem toan vien 

‹aasc 
since 1991 

S6: 	 /BCTC.HCM 
gO3L4- 022 (1 

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP 

Kinh 	Quy Co Tong, HAi dAng Quan tri va Ban Giam dfic 

Cong ty Co phAn CAp ntrifec Thii Dire 

ChUng Vol da kiem toan Bao cao tai chinh kern theo cua Cong ty Co phan Cap nudc Thd Dirc dugc lap ngay 26 

thong 03 nam 2021, td trang 05 dtn trang 36, bao g6m: Bang can ai ke toan tai ngay 31 thong 12 nam 2020, Bao 

cao ket qua hoat dOng kinh doanh, Bao cao luu chuytn tien to cho nam tai chinh ket thdc ding ngay va Ban thuytt 

mirth Bao cao tai chinh. 	 000 

Trach nhiem ciia Ban Giam dAc 	
TtiHH 

Ban Giam d6c Cling ty chiu trach nhiem ve viec lap va trinh bay trung thgc va hop 19 Bao cao tai chinh cua COng  -EM  
TOAI 

ty theo Chan mgc k'e toan, Cht d6 ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan den viec `SC  

lap va trinh bay Bao cao tai chinh va chiu trach nhiem ve kitm soot not b6 ma Ban Giam dOc xac dinh la can thiet 

a dam bao cho viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh khong co sai sot trong ytu do gian lan hoac nham lan. 

Trach nhiem cua Kiem toan vien 

Trach nhiem cua chfing toi IA dua ray kien ve Bao cao tai chinh dua tren ktt qua dm cuOc kitm toan. Chdng Vol da 

tin hanh kitm toan theo cac Chan mgc kitm toan Viet Nam. Cac chan mgc nay yeu cau chfing toi tan thd 
chan mgc va cac quy dinh ve dao dirt nght nghiep, lap Ice hoach va thgc hien cuOc kitm toan de dot dugc sg dam 
bao hop 19 ve viec lieu Bao cao tai chinh cda Cong ty co con sai sot trong yeu hay kh6ng. 

C6ng viec kitm toan bao g6m thgc hien cac thit tic nham thu thap cac bang thing kittn toan ve cac s6 lieu va 
thuyet mink tren Bao cao tai chinh. Cac thd tuc kiem toan dugc ltra ch9n dua ten xet doan cua kitm toan vien, bao 
g6m danh gia rdi ro co sai sot trong yeu trong Bao cao tai chinh do gian Fan hoac nham fan. Khi thgc hien danh gia 
cac rdi ro nay, kiem toan vien da xem xet kitm soot nOi b0 cda Cong ty lien quan den viec lap va trinh bay Bao cao 
tai chinh trung thgc, hop 19 nham thiet ke cac thd tuc kitm toan phd hop vai tinh hinh thgc t6, tuy nhien kh6ng 
nham mgc dich dua ray kien ve hieu qua cua kitm soot not b0 cua C6ng ty. C6ng viec kiem toan cling bao g6m 
danh gia tinh thich hop cda cac chinh sach ke toan dugc ap dung va tinh hop 19 dm cac trac tinh ke toan cila Ban 

Giam dec ding nhtr danh gia viec trinh bay tong tht Bao cao tai chinh. 

Chung toi tin twang rang cac bang chdng kitm toan ma chfing toi da thu thap dugc la day dd. va thich hop lam co sa 

cho kien kiem toan cua chfing toi. 

Y kien caa Kiem toan vien 

Theo y kien oda chfing toi, Bao cao tai chinh da phan anh trung thgc va hop 19 tren cac khia canh trong ytu tinh 
hinh tai chinh cua Cong ty Co phan Cap nu6c Thu Dirc tai ngay 31 thong 12 nam 2020, cting nhu ket qua hog 

do, ng kinh doanh va tinh birth lulu chuytn tin to cho nam tai chinh ktt tilde ding ngay, phd hop vai Chuan num ke 
toan, ate d6 ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap 19 co lien quan den viec lap va trinh bay Bao 

cao tai chinh. 

TP. Ha Chi Minh, ngay 26 thong 03 /lam 2021 

Chi nha 	TNHH Hang Kiem toan AASC 
ev11 1 0  .00e.  

••'• CHI NHANH 
CON 

* HANG KIEM TOAN 
AASC 

TrAn Trung HiL 
Gia'y chimg nhan dang k9 hanh nghe kitm toan 

SO: 2202-2018-002-1 

Nguyen Thai 

Giay chi:mg nhan dang k9 hanh nght kiem toan 
S6: 1623-2018-002-1 

T: (84) 24 3824 1990 I F: (84) 24 3825 3973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam A member of HLB International 

HANG KIgM TOAN AASC 
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Ong ty Co phAn CAp ntr(rc Thu Dim 
SO 08, duang Kh6ng Tir, phtrtrng Binh Tho, Thanh ph6 Thit Dttc, 

Thanh ph6 H6 Chi Minh 

Bao coo tai chinh 
Nam tai chinhk6t thitc ngay 31/12/2020 

Ma 
sO 

 

BANG CAN DOI 
Tai ngdy 31 thdng 

1 
TAI SAN 

KE TOAN 
12 nom 2020 

Thuyk 	31/12/2020 01/01/2020 

ci 
cli 

mink VND VND 

100 A. TAI SAN NGAN HAN 222.484.505.307 121.906.900.539 

110 I. 	Titn va cac khoan twang dung tin 3 127.644.320.566 53.700.425.492 

111 1. 	Ti.'n 87.644.320.566 34.631.110.424 

112 2. 	Cac khoan tucmg &rang tin 40.000.000.000 19.069.315.068 

120 II. DAu to tai chinh ngAn han 4 57.213.583.562 36.273.266.575 

123 1. 	Dau to nom gift den ngay dao han 57.213.583.562 36.273.266.575 
A  

130 III. Cac khoan phai thu ngAn han 15.539.959.255 9.868.801.364 	,.., 

131 1. 	Phai thu ngan hp dm khach hang 5 8.312.088.110 9.464.460.211 

132 2. 	Tra truac cho ngutri ban ng.an han 6 6.021.189.858 1.701.197.980 

136 3. 	Phai thu ng'an ban khac 7 3.965.661.318 2.146.473.914 

137 4. 	Du phong phai thu ngan han khO doi (2.758.980.031) (3.443.330.741) 

140 IV. Hang tin kho 9 15.243.593.778 15.067.313.703 

141 1. 	Hang ton kho 15.243.593.778 15.067.313.703 

150 V. Tai san ngAn han khac 6.843.048.146 6.997.093.405 

151 1. 	Chi phi tra truck ngan han 13 5.699.647.377 4.494.367.388 

152 2. 	Thu6 GTGT dugc khAu trir 1.143.400.769 1.440.529.847 

153 3. 	Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha nuac 16 1.062.196.170 

200 B. TAI SAN DAI HAN 229.736.427.534 254.630.618.651 

220 II. Tai san co dinh 216.543.520.301 243.553.361.751 

221 1. 	Tai san co clinh hitu hinh 10 214.553.920.715 242.649.008.548 

222 - 	Nguyen gia 750.962.849.059 728.330.003.065 

223 - 	Gic'z tri hao mon luy-  14 (536.408.928.344) (485.680.994.517) 

227 2. 	Tai salt co dinh vo hinh 11 1.989.599.586 904.353.203 

228 - 	Nguyen gia 8.873.660.168 7.203.234.441 

229 - 	Gici tri hao mon luy-  a (6.884.060.582) (6.298.881.238) 

240 IV. Tai san do' dang dai Ilan 12 9.689.562.803 8.119.104.444 

242 1. 	Chi phi xay dung ca ban da dang 9.689.562.803 8.119.104.444 

260 VI. Tai san dai Ilan khac 3.503.344.430 2.958.152.456 

261 1. 	Chi phi tra truot dai hart 13 3.503.344.430 2.958.152.456 

270 TONG CQNG TAI SAN 452.220.932.841 376.537.519.190 
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Ngtroi lap 

Nguygn Thi Ng9c Lanh 1 

Cong ty Co phan CAp ntrov Thu Dim 
S6 08, dugng Killing Tit, plitrarig Binh Thg, Thanh ph6' Thu Dix, 
Thanh phei H6 Chi Minh 

Bao coo tai chinh 
Nam tai chinh ket tit& ngay 31/12/2020 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Tgi ngay 31 thring 12 nom 2020 

(dip theo) GI 

31/12/2020 01/01/2020 HAS 
Ma 
so 

NGUON VON 
Thuyet (DA dieu chinh) 

minh 
VND VND 

300 C. NO PHAI TRA 283.767.124.111 225.972.799.494 

310 I. 	Ny ngAn han 222.161.113.653 154.052.252.036 

311 1. 	Phai tra ngtrgi ban ngan han 14 126.173.010.223 79.818.658.212 

312 2. 	Ngtrgi mua tra tin tnrgc ngan han 15 15.813.260.926 3.843.581.788 

313 3. 	ThuS va cac Ichoan phai ngp Nha nugc 16 14.644.610.595 11.896.662.001 

314 4. 	Phai tra ngtrai lao Ong 22.652.791.095 16.539.890.807 

315 5. 	Chi phi phai tra ngan han 17 15.415.455.097 11.659.689.996 

319 6. 	Phai tra ngan han Ichac 18 10.773.408.294 15.444.733.460 

320 7. 	Vay va ng thus tai chinh ngan han 19 12.881.569.000 12.864.736.000 

322 8. 	Quy khen throng pink lgi 3.807.008.423 1.984.299.772 

330 II. 	Noy clai han 61.606.010.458 71.920.547.458 

337 1. 	Phai tra dai han Ichac 18 5.512.544.019 3.023.648.019 

338 2. 	Vay va ng thug tai chinh dai han 19 56.093.466.439 68.896.899.439 

400 D. VON CHU SO HUiJ 168.453.808.730 150.564.719.696 

410 I. 	Vim chii so' hfru 20 168.453.808.730 150.564.719.696 

411 1. V6n gOp ciia chu se.  him 85.000.000.000 85.000.000.000 

411 a Co phi 174 pha thong có qu.On blju quye't 85.000.000.000 85.000.000.000 

418 2. Quy dau ttr phat trien 35.682.252.279 33.409.914.787 

421 3. Lai nhuan sau thus chtra phan phi 47.771.556.451 32.154.804.909 

421a LNST chtra phcin phai lily a cljn cuai nom trwerc 13.198.687.558 10.288.161.933 

421b LNST chwa phan phai nom nay 34.572.868.893 21.866.642.976 

440 TONG CONG NGUON VON 452.220.932.841 376.537.519.190 

TP. Ha Chi Minh, ngay 26 tiding 03 nom 2021 

Giam dic 

Cao Him LI)c 	 a Tr9ng Nghi 

Ke toan trtro'ng 
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Ke togn &won 

Cao H&u Lac Hira Tryng Nghi 

Ngtroi lap 

Nguyen Thi Ngyc Lanh 

TP. H8 Chi Minh, ngay 26 thong 03 nom 2021 

iam dific 

Cling ty Co phen Cap ntr&c Thu Duc 

S6 08, throng Kh6ng Tir, phuemg Binh Tho, Thanh ph6 Thu Dire, 
Thanh ph6 H6 Chi Minh 

Bao coo tai chinh 

Nam tai chinh k6t thac ngay 31/12/2020 

BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH 
Nam 2020 

\1  

Ma 
A so 

 CHI TIED 
Thuyet 

Nam 2020 Nam 2019 

(Da lieu chinh) 
,I 

mink 
VND VND 

01 1. 	Doanh thu ban hang lib cung cep dich vu 22 1.009.047.465.730 847.662.792.677 4. 

02 2. 	Cac khoan giam trir doanh thu 23 865.523.361 345.086.717 

10 3. 	Doanh thu thuen ban hang va cung cep dich vu 1.008.181.942.369 847.317.705.960 

11 4. 	Gia vim hang ban 24 665.003.856.935 572.027.926.125 

20 5. 	Lqi nhuan gap ve ban hang va cung cep dich vu 343.178.085.434 275.289.779.835 

21 6. 	Doanh thu hog Ong tai chinh 25 5.818.169.071 2.416.015.314 

22 7. 	Chi phi tai chinh 26 6.135.908.242 7.334.729.701 

23 Trong do: Chi phi lai vay 6.135.908.242 7.334.729.701 

25 8. 	Chi phi ban hang 27 221.256.679.434 181.606.416.166 

26 9. 	Chi phi quan ly doanh nghi0 28 77.102.974.814 58.825.569.660 

30 10. Lqi nhuan thuen tir ho#t dung kinh doanh 44.500.692.015 29.939.079.622 

31 11. Thu nhap khac 29 523.621.823 4.779.283.531 

32 12. Chi phi khac 30 1.045.635.906 6.571.022.554 

40 13. Lqi nhuan khac (522.014.083) (1.791.739.023) 

50 14. Tong 191 nhuan ke than tru.k thue 43.978.677.932 28.147.340.599 

51 15. Chi phi thud thu nh5p doanh nghi0 hien hanh 31 8.483.388.898 5.752.846.687 

52 16. Chi phi thud thu nhap doanh nghi0 ho5n lad 

60 17. Lqi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiap 35.495.289.034 22.394.493.912 

70 18. Lai co' ban tren co phieu 32 4.176 1.763 
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CEng ty Co phan Cap ntrac Thu Dfrc 
S6 08, duOng Khang Tir, pluxOng Binh Tho, Thanh pho Thu Dim, 

Thanh ph6 H6 Chi Minh 

BA° coo tai chinh 
Nam tai chinh kel thac ngay 31/12/2020 

BAO CAO LU AU CHUYEN TIEN TE 
Nam 2020 

(Theo phwang phdp gidn tap) 

Ma 
so 

01 

Thuy't 
CHI TIEU 

Nam 2020 Nam 2019 

(Da diet' chinh) 
minh 

I. LIX CHUYEN TIEN TU' HOAT DQNG KINH DOANH 

1. Lai nhutin int& thud 

2. Dieu chinh cho cdc khodn 

VND 

43.978.677.932 

VND 

NA' 
28.147.340.599 

TP 

02 Khau hao tai san ca dinh va bat Ong san dau tu 51.313.113.171 51.645.388.655 

03 Cac khoan du phong 907.239.343 1.095.062.196 

05 Lai, to tir hog dang dau tu (5.818.169.071) (2.519.056.950) 

06 Chi phi lai vay 6.135.908.242 7.334.729.701 

08 3. 	Lei nhutin tir hoot dOng kinh doanh &tr.& thay 
doi von heu dOng 

96.516.769.617 85.703.464.201 

09 Tang, giam cac khoan phai thu (3.019.094.050) 4.591.804.802 

10 Tang, giam hang ton kho (176.280.075) (1.950.349.774) 

11 Tang, giam cac khoan phai tra (kh6ng ke lai vay 
phai tra, thug thu nhap doanh nghi6p phai nOp) 

76.138.736.591 14.718.958.991 

12 Tang, giam chi phi tra nix& (1.750.471.963) (2.219.741.212) 

14 Ti6n lai vay da tra (6.191.103.231) (7.363.267.477) 

15 Thu6 thu nhap doanh nghi6p da nOp (6.344.740.990) (4.408.326.730) 

16 TiL thu khac tir hoat dOng kinh doanh 900.000 840.000 

17 TiL chi khac cho hoat dOng kinh doanh (5.584.391.349) (5.873.995.369) 

20 Lim chuyjn tieit thuiin tic hoot &Ong kinh doanh 149.590.324.550 83.199.387.432 

II. LU'U CHUYEN TIEN Tip HOAT DQNG DAU TU .  

21 1. 	TiL chi d6 mua sam, xay dung tai san c8 dinh va 
cac tai san dai hao khac 

(35.349.649.874) (34.255.574.715) 

22 2. 	TiL thu tir thanh 1y, nhugng ban tai san ca dinh 
va cac tai san dai hao khac 

103.041.636 

23 3. 	Ti6n chi cho vay, mua cac ding cu ng dm don vi 
khac 

(82.213.583.562) (49.273.266.575) 

24 4. Tian thu hai cho vay, ban tai cac cong cu ng caa 
don vi khac 

61.273.266.575 28.129.836.632 

27 5. TiL thu iai cho vay, co tac va lgi nhuan dtrgc chia 3.618.191.135 2.032.554.752 

30 Lwu chuyin trdn thuan tit hoot dOng cl&u ttr (52.671.775.726) (53.263.408.270) 

III LIX CHUYEN TIEN Te HOAT DQNG TAI CHINH 

34 1. TiL tra no g6c vay (12.786.600.000) (12.592.716.000) 

36 2. Co drc, lgi nhuan da tra cho cha sa hiru (10.188.053.750) (8.122.134.250) 

40 Lu.0 chuyin ti'en thuan tir hoot d'Ong tai chinh (22.974.653.750) (20.714.850.250) 
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MA 
A CHI TIED 

so 

50 Ltru chuyen tien thuAn trong nam 

60 Tien va tiling &rang tien dAu nam 

70 Tien va tircing duvng tien cuOi nam 

Nguiri 14p 

Cong ty CO phAn CAp ntrerc Thu Dire 
S6 08, dung Kh6ng Tir, phutmg Binh Th9, Thanh ph6 Thu 

Thanh ph6 I-16 Chi Minh 

Bio coo tai chinh 
Nam tai chlnh ktt thfic ngay 31/12/2020 

BAO CAO 	CHUYEN TIEN TE 
Nam 2020 

(Theo phteang phcip gitin dap) 

Thuyet 
Nam 2020 

minh  

Nam 2019 

(Da lieu chinh) 
,.. 
A 

A 
N 

VND VND 

73.943.895.074 9.221.128.912 A ' 
1G 

53.700.425.492 44.479.296.580 

3 127.644.320.566 53.700.425.492 

TP. Ho Chi Minh, ngay 26 thong 03 aim 2021 

id than trtrerng iam dOc 0803 107.,„ 
A;41 	• 

CO "- tiG 11  • 

C6Plit 	.42  
WS 'co CA 

4  ralt 
• 4Z; 

Odt.1 

Nguyen Thj Ngoc Lanh 	 Cao Hiru Lijc 
	 liCra Trong Nghi 



Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thitc ngay 31/12/2020 
Ging ty CO phan CAp ntrav Thu Dire 
S6 08, dtrang Kitting Tir, phuang Binh Th9, Thanh ph6 Thu Dirc, 

Thanh pho HO Chi Minh 

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 
Nrim 2020 

1 . DAC DIEM HOAT BONG CUA DOANH NGHItP 

Hinh thu•c so' him von 

C6ng ty Co phan CAp nu& Thii Dirc la doanh nghiep Nha nu& dugc c6 phAn haa tir Chi nhanh CAp nuac Thit 
Dirc, dan vi trtrc thuOc TOng Cong ty CAp ntrac sai Gan - TNHH MOt thanh vien theo Quyet dinh s6 6682/QD-
UBND ngay 30 thang 12 nam 2005 dm Uy ban Nhan dan Thanh ph6 HO Chi Minh ye phe duyet phuang an va 
chuyen Chi nhanh Cap nuac Thit Dirc thanh Cong ty Co phan CAp ntrac Thu Dirc. Cong ty hoat dung theo GiAy 

chimg nhan dang kjf kinh doanh s6 4103005935 dang kj,  lAn cfau ngay 18 thang 01 nam 2007, clang ky thay dui 

ran 03 theo GiAy chimg nhan clang ky doanh nghiep s6 0304803601 ngay 03 thang 02 nam 2021 do S6.  Ke hoach 

va Dau to Thanh ph6 HO Chi Minh cap. 

Try sb chinh cua Cong ty dugc dat 	S6 08, duang Killing TO, phuang Binh Tho, Thanh ph6 Thu Dire, Thanh 

ph6 HO Chi Minh. 

Van diet' le cua Cling ty theo clang kSi la 85.000.000.000 ding, von thgc g6p den ngay 31 thang 12.  nam 2020 la 

85.000.000.000 dOng; ttrong &rang 8.500.000 c6 phAn, menh gia mot c6 phAn la 10.000 dOng. 

Co phieu cua Cong ty (ma chimg khoan la TDW) dugc niem yet tren San giao dich cluing khoan Thanh ph6 HO 

Chi Minh theo Quyet dinh s6 206/QD-SGDHCM-17/09/2010  1c5/ bai T6ng giam deic San giao dich chimg khoan 

Thanh ph6 HO Chi Minh. 

TOng s6 nhan vien cua C6ng ty tai ngay 31 thang 12 nam 2020 la: 417 ngtrai (tai ngay 31 thang 12 nam 2019 la: 

403 ngtrai). 

Linh vcrc kinh doanh 

Cong ty hoat dOng trong link yuc thuong mai va dich vu. 

Nganh nghe kinh doanh 

Theo GiAy chimg nhan clang ky kinh doanh, nganh nghe kinh doanh chinh cua C6ng ty la: 

Quan ly, phat tri6n he th6ng cAp ntrac: Cung Ung, kinh doanh nuac sach cho nhu cAu tieu dung, san xuAt (tren 
dia ban dugc phan cong theo guy& dinh caa rOng Cong ty CAp ntrac Sai Gan - TNHH MTV); 
Tu van xay dung cac Ong trinh cAp nuac, Ong trinh dan dung - Ong nghiep (trir thiet ke, khao sat, giant sat 

xay dung); 

Xay dung cong trinh cAp mac: Tai lap mat throng d6i vai cac Ong trinh chuyen nganh clap nuac va cac cong 

trinh Ichac. 

Trong nam, hoat dOng kinh doanh chinh cua Cong ty la quan 1S7, phat trien he thong cAp ntrac, cung Ung, kinh 
doanh ntrac sach cho nhu cAu tieu clang, san xuat (tren dia ban dugc phan ding theo quyet dinh cua Tang Cong ty 

CAp nuac Sai Gan - TNHH MTV). 

£04c ditm hog Ong caa doanh nghib trong nam tai chinh co anh hirO'ng at'n Bao cao tai chinh 

Trong nam 2020, doanh thu cung cAp ntrac sach cda Cong ty tang 162,07 t5/ dOng (Wong Ong ty le tang la 

19,30%), nguyen nhan chic yeti la do san ltrang nude sach cung cAp trong nam dat 96.651.758 m3, tang 6.064.037 

m3  so vai nam trubc (tuang ung vai tj,  le tang la 6,69%). Dung thai don gia ban ntrac sach cua nam 2020 cling 

tang hon so vai nam 2019 theo Quyet dinh s6 25/2019/QD-UBND ngay 24/10/2019 dm UBND Thanh ph6 HO 

Chi Minh. 

j,? 
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Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thac ngay 31/12/2020 
COng ty Co phan CAp nulfrc Thu But 
S6 08, duong Kh6ng Tu, phuang Binh Th9, Thanh ph6 Thu Dim, 

Thanh pho H6 Chi Minh 

2 . CHE DO VA CHINH SACH KE TOAN AP DVNG TAI CONG TY 

2.1 . Ky ke toan, dun vi den q six dung trong ke Wan 

KS,  ke toan nam cua Cong ty theo nam duong Lich bat dau tit ngay 01/01 va 1(61 thiic vao ngay 31/12 hang nam. 

Don vi tien to sir dung trong ghi chep ke toan la d6ng Viet Nam (VND). 

2.2 . Chitin mtrc va Ch'e (16 ke toan Ai) dyng 

Ch'A c10 ke toan ap dung 

C6ng ty ap dung Ole dO Ke toan doanh nghiep ban hanh theo Thong to s6 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 

dm BO Tai chinh. 

Tuyen bd v" viec tucin thin Chudn mitt ke toan va Chi c1.6 ki loan 

Ban giam d6c dam bao da tuan thu cac yeu cau cita Chuan muc ke toan, Che dO ke toan Doanh nghiep Viet Nam 
dugc ban hanh theo Th6ng to s6 200/2014/TT-BTC ding nhtr cac th6ng to twang clan thuc hien Chan muc Ice 

toan dm BO tai chinh trong viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh. 

2.3 . Ong cu tai chinh 

Ghi ph an ban ddu 

Tai san tai chinh 

Tai san tai chinh cua C6ng ty bao g6m tien va cac khoan tircmg duong tien, cac khoan phai thu khach hang va 
phai thu Ichac. Tai thai diem ghi nhan ban dL, tai san tai chinh dugc xac dinh theo gia mua/chi phi phat hanh 
cOng cac chi phi phat sinh lchac lien quan true tiep den viec mua, phat hanh tai san tai chinh do. 

Ng phai tra tai chinh 

Ng phai tra tai chinh cua Cong ty bao g6m cac khoan vay, cac khoan phai tra nguai ban va phai tra khac, chi phi 
phai tra. Tai thai diem ghi nhan lan dAu, cac khoan ng phai tra tai chinh dugc xac dinh theo gia phat hanh ceng 
cac chi phi phat sinh lien quan true tiep den viec Oat hanh ng phai tra tai chinh do. 

Gid tri sau ghi nhdn ban ddu 

Hien tai chua có cac quy dinh ve danh gia lai cong cu tai chinh sau ghi nhan ban dL. 

2.4 . Tien va cac khoan ttrang duo'ng tien 

Tien bao g6m tien mat tai quy, tien giri ngan hang khong kSi han. 

Cac khoan tuong duong tien la cac khoan dAu to ngan han CO thai gian thu h6i IchOng,qua 03 thang to ngay 

dau tit, CO tinh thanh khoan cao, có kha nang chuyen dei 	dang thanh cac luting tien xac dinh va !thong có 

nhieu rui ro trong chuyen d6i thanh tien. 

2.5 . Cac khoin dau to tai chinh 

Cac khoan dL to nam giit den ngay dao han la cac khoan tien giri ngan hang có kS,  han dugc nam gilt den ngay 

dao han vbi muc Bich thu lai hang Icy. 

Du ph6ng giam gia d6i vai cac khoan dau to nam gilt den ngay dao han dugc lap vao thai diem cu6i nam, can cu 

vao kha nang thu h6i de trich lap du phang theo quy dinh cua phap luat. 
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Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thilc ngay 31/12/2020 
Ging ty Co pilau Cap mare Thii DLit 
Se 08, &rang Kheng Tir, phtrang Binh Thg, Thanh phe Thu Dirc, 

Thanh phe He Chi Minh 

2.6 . Cac khoin ng phii thu 

Cac khoan phai thu dugc theo di:5i chi ti& theo ky han phai thu, dOi ttrgng phai thu, loai nguyen to phai thu, va cac 

yeu t6 khac theo nhu cau clan ly cua C6ng ty. 

Du phang ng phai thu khO doi dugc trich lap cho cac khoan: ng phai thu qua han thanh toan ghi trong hop ding 
kinh te, cac kite trac vay ng, cam ket hop ding hoac cam ket no va ng phai thu chua den han thanh tan nhung 
kh6 c6 lcha nang thu hei. Trong do, viec trich lap du phang ng phai thu qua han thanh tan dugc can cu vao thai 
gian tra ng g6c theo hgp ding mua ban ban dau, khong tinh den viec gia han ng giva cac ben va no phai thu chua 
den han thanh toan nhtmg khach ng da lam vao tinh trang pha san hoac dang lam thii tic giai the, mat tich, 136 

ten. 

2.7 . Hang ton kho 

Hang ton kho dugc ghi nhan ban dau theo gia goc bao gem: chi phi mua, chi phi the Wen va cac chi phi lien quan 
hire tiep khac Oat sinh de c6 dugc hang ton kho a dia diem va trang thai tai thai diem ghi nhan ban dau. Sau ghi 
nhan ban au, tai thai diem lap Bao cao tai chinh neu gia tri than c6 the thuc hien dugc cila hang ton kho tap 

hon gia gOc thi hang ton kho dugc ghi nhan theo gia tri thuan c6 the thuc hien dugc. 

Gia tri hang ton kho dugc xac dinh theo phuong phap binh quan gia quyen. 

Hang ten kho dugc hach tan theo phuong pilaf) ke khai thuong xuyen. 
Phuong phap xac dinh gid tri san pham da dang cu6i nam: Chi phi san xuat kinh doanh der dang dugc tap hop 
theo timg hang muc cong trinh sira chua, lap dat, thi cong he thong cap nuac chua hoan thanh hoac chua ghi nhan 

doanh thu, tuong tang vai khei lugng cong viec con da dang cu6i nam. 

Du phang giam gia hang ten kho dugc lap vao thai diem cu6i nam la s6 chenh Lech gifra gia goc oh hang ten 

kho lon han gia tri than ca the thgc hien dugc. 

2.8 . Tai san co dinh 

Tai san ce dinh httu hinh, tai san c6 dinh vo hinh dugc ghi nhan ban dau theo gia g6c. Trong qua trinh sir dung, 
tai san c6 dinh hau hinh, tai san c6 dinh vo hinh dugc ghi nhan theo nguyen gia, hao man luy ke va gia tri can lai. 

Khau hao tai san ce dinh dugc trich theo phuong phdp duarng thang vai thai gian khau hao dugc uac tinh nhu sau: 

Nha cira, vat kien true 

May m6c, thiet bi 
Phuong tien van tai, truyen clan 

Thiel bi, dung cu quail ly 

Tai san co dinh khac 

Phan mem quan ly 

05 - 25 nam 

03 - 07 nam 

06 - 10 am 

03 - 05 nam 

04 am 

03 nam 

2.9 . Chi phi xay dung co bin da dang 

Chi phi xay dung co ban da dang bao gem tai san ce dinh dang mua sam va xay dkmg ma chua hoan thanh tai 
ngay ket thitc Icy Ice toan nam va dugc ghi nhan theo gia g6c. Chi phi nay bao gam cac chi phi ve xay clkmg, lap 
dat may mOc thiet bi va cac chi phi true tiep khac. Chi phi xay dung co ban der dang chi dugc tinh khau hao khi 

cac tai san nay hoan thanh va dua vao sir dung. 

2.10 Thue host do, ng 

Thue hoat clang la loai hinh thue tai san ce dinh ma Olin lon rui ro va lgi ich gan lien vai quyen sa huu cua tai 
san thu6c v6 ben cho thue. Khoan thanh toan dtrai hinh thirc thue hoat clang dugc hach tan vao bao cao ket qua 
hog deng kinh doanh theo phuong phap duang thang dua tren then han thue hog Ong. 
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Ban can tai chinh 

Nam tai chinh kgt thuc ngay 31/12/2020 
Cong ty CO phAn Cap ntr6c Thu Dim 
se 08, duang Kheng Tir, phtrang Binh Th9, Thanh phe Thu Dim, 

Thanh pho He Chi Minh 

2.11 Chi phi itd Milk 

Cac chi phi da phut sinh lien quan den ket qua hoat clang san xuat kinh doanh cua nhieu ky kg toan dugc hach 
toan vao chi phi tra trtrac de phan be dun vao kat qua hoat clang kinh doanh trong cac ky kg' toan sau. 

Vic tinh va phan be chi phi tra trubc dui han vao chi phi san xuat kinh doanh ding ky kg' toan dugc can cir vao 

tinh chat, mix da tirng loci chi phi a Itra ch9n phuang phap va tieu thirc phan be hqp ly. Chi phi tra tar& dugc 

phan be clan vao chi phi san xuat kinh doanh theo phuong phap throng thAng. 

2.12 . Cac khan ng phai tra 

Cac khoan nq phai tra dugc theo doi theo ky han phai tra, doi Wong phai tra, loci nguyen to phai tra va cac ygu to 

khac theo nhu cau quan ly cua C6ng ty. 

2.13 Cac khofin vay 

Cac khoan ng phai tra dugc theo dOi theo ky han phai tra, doi tu9ng phai tra, loaf nguygn to phai tra va cac yeu t6 

khac theo nhu cau quan ly cua C6ng ty. 

2.14 Chi phi di vay 

Chi phi di vay dugc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong nam khi phut sinh, tit chi phi di vay lien 
quan truc tiep den vigc dau tu xay dung hoac san xuat tai san da dang dugc tinh vao gia tri cua tai san do (dugc 
van hoa) khi co du cac diet' kign quy dinh trong Chuan mix Kg toan Viet Nam se16 "Chi phi di vay". Ngoai ra, 
doi voi khoan vay rieng phtic vu vigc xay dung tai san cg' dinh, bat dung san dau tu, lai vay dugc yen hOa ca 

khi thai gian xay dung duai 12 thang. 

2.15 Chi phi phai tra 

Cac khoan phai tra cho hang hoa dich vu da nhan dugc tir ngtrai ban trong nam tai chinh nhung thuc to chua chi 
tra do chua co hoa don hoac chua du he sa tai lieu kg' toan va cac khoan phai tra khac nhu, chi phi xang xe, chi 
phi lai tin vay phai tra... dugc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh cua nam tai chinh. 

Vic ghi nhan cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xuat, kinh doanh trong nam dugc thuc hien theo nguyen 
tac phit h9p girra doanh thu va chi phi phut sinh trong nam. Cac khoan chi phi phai tra se dugc guy& toan 	s6 

chi phi thuc to phut sinh. se chinh lgch gicra s6 trich tnrac va chi phi thtrc to dugc hoan nhap. 

2.16 . Yen chii hum 

Van dau to dia chit se him dugc ghi nhan theo s6 von thuc gop oh chit so.  him. 

Lgi nhuan sau thug chua phan phei phan anh kgt qua kinh doanh (lai, fe) sau thug thu nhap doanh nghigp va tinh 
hinh phan chia lai nhuan hoac xir ly 10 cua Cong ty. Lqi nhuan sau thug' chua phan phei co the dugc chia cho cac 
nha dau tu dua tren ty Ig gop yen sau khi duct Dai hai deng cg' 'Jong thong qua va sau khi da trich lap cac quy 
theo Dieu lg C6ng ty va cac quy dinh cua phap luat Vigt Nam. 

Cong ty trich lap cac quy sau tir lqi nhuan sau thug thu nhap doanh nghigp cua Cong ty theo Nghi quygt cua Dai 
hai dOng c6 (long dugc th6ng qua tai Dai hai cg' clang thuimg nien: 

- Quy dau hr phut tri6n: Quy nay dugc trich lap nham phuc vu vigc ma rang hoat clang hoac dau tu chieu sau 

cda Cong ty. 

- Quy khen thuong, phirc lai va quy khen thuong ban dieu hanh: Quy nay dugc trich lap de khen thuong, 
Ichuyen khich vat chat, dem lai Igi ich chung va nang cao phfic lai cho cong nhan vien va dugc trinh bay nhu 

mat khoan phai tra tren Bang can doi toan. 

C6 hrc phai tra cho cac c6 Tong dugc ghi nhan theo Nghi quygt cua Dai hai deng cg' dong dugc thong qua tai Dai 

hai c6 Tong thuimg nien. 
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Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thac ngay 31/12/2020 
Ong ty Co pilau Cap nuo•c Thu Dim 
S6 08, throng Kh6ng T6, phu6ng Binh Th9, Thanh ph6 Thu Dirc, 

Thanh ph6 H6 Chi Minh 

2.17 . Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang dugc ghi nhan khi d6ng th6i th6a man cac dieu kien sau: 
Phan lon rai ro va lgi ich gan lien vai quyen so huu san pham hoc hang h6a da dugc chuyen giao cho ngtr6i 

mua; 
Cong ty kitting can nam gift quyen quan Vi hang hoa nhu ngtr6i so hiru hang hem hoc quyen kiem soat hang 

Ma; 
Doanh thu dugc xac dinh tuong d6i chac chan; 
COng ty da thu dugc hodc se thu dugc lgi ich kinh to to giao dich ban hang; 

Xac dinh dugc chi phi lien quan den giao dich ban hang. 

Doanh thu cung cap dich vu 

Doanh thu cung cap dich vu dugc ghi nhan khi ang thOi th6a man cac dieu kien sau: 

Doanh thu dugc xac dinh tuang d6i chac chin; 
CO kha rang thu dugc lgi ich kinh to to giao dich cung cap dich vu do; 

Xac dinh dugc phan ding viec da hoan thanh vao ngay lap Bang can d6i ke toan; 
Xac dinh dugc chi phi phat sinh cho giao dich va chi phi de hoan thanh giao dich cung cap dich vu do. 

Phan ding viec cung cap dich vu da hoan thanh dugc xac dinh theo phuong phap danh gia cong viec hoan thanh. 

Doanh thu hogt clOng tat chinh 
Doanh thu phat sinh tir tien lai, cac khoan doanh thu hog Ong tai chinh Ichac dugc ghi nhan khi th6a man &Ong 

thbi hai (2) dieu kien sau: 
- CO kha nang thu dugc lgi ich kinh to tir giao dich do; 

- Doanh thu dugc xac dinh tucmg doi chac chan. 

2.18 . Cac khoan giam trir doanh thu 

Cac khoan giam trir doanh thu ban hang, cung cap dich vu phat sinh trong nam g6m: Giam gia hang ban va hang 

ban bi tra lai. 

Cac khoan giam gia hang ban, hang ban bi tra lai phat sinh cung nam tieu thy san pham, hang hoa dich vu &roc 
dieu chinh giam doanh thu caa nam phat sinh. Twang hop hang hod, dich vu da tieu thu tir cac nam truck, den 
nam sau mai phat sinh cac khoan giam tra doanh thu thi dugc ghi giam doanh thu trong nam. 

2.19 . Gia von hang ban 

Gia von hang ban trong nam dugc ghi nhan pha h9p vai doanh thu phat sinh trong nam va dam bao tuan thu 
nguyen tac than trong. Cac tracing hop hao hg vat to hang Ma vtrgt dinh mirc, chi phi vtrgt dinh mac binh 
thutmg, hang ton kho bi mat mat sau khi da trir di phan trach nhiem dm tap the, ca nhan co lien quan,... dugc ghi 

nhan day da, kip thOi vao gia von hang ban trong nam. 

2.20 . Chi phi tai chinh 

Chi phi dugc ghi nhan vao chi phi tai chinh la chi phi tra lai vay. 

Chi phi tai chinh dugc ghi nhan theo tong so phat sinh trong nam khong ba trir vai doanh thu boat dOng tai chinh. 
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Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh kat thfic ngay 31/12/2020 
Cong ty Co phAn CAp nulk Thu Dirt 
St) 08, derng Khong Tir, phuimg Binh Th9, Thanh ph6 Thit Dirc, 

Thanh ph6 H6 Chi Minh 

2.21 . Thut thu nhap doanh nghiep 

a) Chi phi thus TNDN hien hanh 

Chi phi thus TNDN hien hanh dtruc xac dinh tren co so.  thu nhap chiu thus trong nam va thus suit thut TNDN 

trong nam tai chinh hien hanh. 

b) 	:Yu dai thus 

Can dr Cong van s6 2479/CT - TTHT ngay 24/03/2016, Clic thus TP. H6 Chi Minh tra 16i cho Using ty CO phan 
Cap nix& Thil Dirc ve viec uu dai thus TNDN: C6ng ty thanh lap ngay 18/01/2007 va dau tu vao nganh nghe 
thuOc Danh muc linh vuc uu dai dau to la He thong cap nu& phuc vu sinh hoat, phuc NT ding nghiep nen thus 
suit uu dai thus TNDN dugc ap dung theo Thong tu 130/2008/TT-BTC ngay 26/12/2008 la 10% trong th6i gian 
13 nam ice tir nam 2009 den nam 2021, giam 50% thud TNDN tir nam 2009 den nam 2017 (09 nam). 

Mirc giam thuS tren khong Ai) dung voi cac khoan thu nhap !chat. Cac khoan thu nhap khac nay chiu mirc thus 

swat 20%. 

c) 	Thus suit thus TNDN nam hien hanh 

Cong ty hien dang dp dung mix thus suit thus TNDN la 10% dOi vai hoat dOng cap nu& va 20% dOi vii hoat 

dOng khac cho nam tai chinh ket attic ngay 31/12/2020. 

2.22 . Lai tan co phieu 

Lai co ban tren co phieu dtrgc tinh bang cach chia lgi nhuan hoac to sau thud phan b6 cho c6 &mg so.  hire c6 

phieu ph6 th6ng cua C6ng ty (sau khi da dieu chinh cho viec trick lap Quy khen thuOng, phfic lgi va Quy khen 
thu&ng Ban dieu hanh) cho s6 ltrong binh quan gia quyen cua s6 c6 phieu ph6 th6ng dang luu hanh trong nam. 

2.23 . Cac ben lien quan 

Cac ben ductc coi la lien quan neu ben do co kha nang kiem soat hoac co anh hue:mg dang ke d6i vai ben kia 
trong viec ra quyat dinh ve cac chinh sach tai chinh va hoat Ong. Cac ben lien quan cua Cong ty bao g6m: 

Cac doanh nghiep trot tiep hay gian tiep qua mot hoac nhieu trung gian co quyen kiem soat Cong ty hoac 
chiu su kiem soat cua Cong ty, hoac ding chung su kiem soat vai Cong ty, bao gom ca ding ty me, ding ty 

con va ding ty lien kat; 
Cac ca nhan trot tie') hoac gian tiep !lam quyen bieu quyat cua Cong ty ma co anh huang clang Ice dOi vOi 

C6ng ty, nhang nhan su quan 1j,  cho ch6t cua C6ng ty, nhimg thanh vien mat thiet trong gia dinh cua cac ca 

nhan nay; 
Cac doanh nghiep do cac Ca nhan neu tren nam trot tiap hoac gian tiep phan quan tong quyen bieu quyat 

hoac co anh htrang clang ke tai cac doanh nghiSp nay. 

Trong viec xem xet timg mOi quan he cua cac ben lien quan a phuc vu cho viec lap va trinh bay Bao cao tai 

chinh, C6ng ty chO. y tai ban chit cua m6i quan he hon la hinh attic phap Vi cua cac quan he d6. 

2.24 . Thong tin WO phan 

C6ng ty khong lap Bao cao b0 phan do hoat &Ong kinh doanh trong nam cua Cong ty don thuan la hoat dOng 

cung cap nu& sach tren dia ban Thanh ph6 HO Chi Minh. 

IG 

'4. 
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Ong ty C6 phAn Cip nude Thu Dire 
S6 08, dutrng Killing Tir, phuOng Binh Th9, Thanh ph6 Thu Ddc, 

Thanh pho 1-16 Chi Minh 

Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ktt thlic ngay 31/12/2020 

3 . 	TIEN VA CAC KHOAN TUONG DU'ONG TIEN 
31/12/2020 01/01/2020 

VND VND 

Titn mat 36.479.872 11.992.791 

TiL gui ngan hang khong ky han 87.607.840.694 34.619.117.633 
5 

Cac khoan tucmg throng tin (.9  40.000.000.000 19.069.315.068 

4ii 
127.644.320.566 53.700.425.492 ,  Tv 

(*) Tai ngay 31/12/2020, cac khoan tuong throng tin la tin giri co ky han duai 03 thang dtrqc gui tai cac Ngan 
hang TMCP Bong A - Chi nhanh QOM 9, Ngan hang Yang nghitp va Phat trien N6ng th6n Vitt Nam - Chi 	AA 

nhanh Ch9 Lan va Chi nhanh Sai Gan vai lai suit tir 3,5%/nam cltn 4,25%/nam. 	 /- FT 

4 . CAC KHOAN DAU TU NAM GIV DEN NGAY DAO HAN 
31/12/2020 	 01/01/2020 

DAu to ngAn han 

- Tie'n gfei c6 ky 

han (*) 

	

Gia g6c 	Dv ph6ng 	 Gia gtic 	 Du ph6ng 

	

VND 	 VND 	 VND 	 VND 

	

57.213.583.562 	 36.273.266.575 

	

57.213.583.562 	 - 	36.273.266.575 

57.213.583.562 	 36.273.266.575 

(*) Tai ngay 31/12/2020, cac khoan dAu to ngin han la tie'n gui co ky han ten 03 thang dtn dtrai 12 thang &rye 
girl tai Ngan hang TMCP Cong thuong Vitt Nam - Chi nhanh Bong Sai GOn, Ngan hang TMCP DAu to va Phat 
tritn Vitt Nam - Chi nhanh Bong Sai Gan va Ngan hang N6ng nghitp va Phat tri6n N6ng than Vitt Nam - Chi 
nhanh Cho Lan vai lai suit tir 6%/ nam den 7,1%/nam. 
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Bao  cal)  tai chinh 

Nam  tai chinh k& thac  ngay  31/12/2020 
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Bao cao tat chinh 

Nam tai chinh lc& thfic ngay 31/12/2020 
Ong ty C6 plan Cap ntrofc Thu Dirc 

S6 08, duang Kh6ng Tir, phuang Binh Tho, Thanh ph6 Thu Dirc, 

Thanh ph6 H6 Chi Minh 

8 . XAU 
31/12/2020 01/01/2020 

Gia g6c Gia tri co the 
thuh6i 

Gid goc Gid tri co the 
thu h6i 

T6ng gia tri cac khoan phai thu, 
cho vay qua han thanh toan hoax 
chua qua han nhung kho co lcha 
nang thu h6i 

VND VND VND VND 

Ban Giai ph6ng mat bang 
quan Thd Duc 
Cong ty Co phan Dau to Dai 

324.844.522 

142.989.485 

97.453.357 324.844.522 

142.989.485 

162.422.261 

Hai 
T6ng Cong ty Cap ntrac Sai 34.049.800 10.214.940 277.561.525 138.781.382 

Gan - TNHH M6t thanh vien 
Khach le cung cap mr6c 3.452.803.834 1.257.508.108 4.076.160.432 1.244.411.270 

+ Nam 2019 393.880.568 

+ Nam 2015 1.233.855 315.780.255 

+ Nam 2016 33.658.590 492.954.630 

+ Nam 2017 1.066.768.294 1.592.757.289 477.827.187 

+ Nam 2018 511.073.325 153.321.997 649.836.495 324.918.247 

+ Nam 2019 919.313.640 459.656.820 630.951.195 441.665.836 

+ Nam 2020 920.756.130 644.529.291 

Cac lchoan khac 181.892.366 12.423.571 169.193.702 1.804.012 

4.136.580.007 1.377.599.976 4.990.749.666 1.547.418.925 

9 . HANG TON KHO 
31/12/2020 01/01/2020 

Gia goc Du ph6ng Gia g6c Du phi:mg 

VND VND VND VND 

Nguyen lieu, vat 	13.398.924.135 

lieu 
Cong cu, dung cu 	25.964.000 

Chi phi san xuat 	1.818.705.643 

kinh doanh da 

dang (*) 

15.243.593.778 

13.210.950.060 

37.658.000 

1.818.705.643 

15.067.313.703 

(*) Chi phi san xuat kinh doanh der dang cu6i nam la cac lchoan Cong ty thgc hien lap dat d6ng h6 tong, sCra chita 
tru dru h6a cho T6ng Cong ty Cap nuac Sai Gan - TNHH MTV. Tai ngay 31/12/2020, Cong ty da chuyen h6 sa 
guy& toan cac hang muc tren cho T6ng Cong ty va dang ch6 phe duyet quy6t toan. 
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CV 
CC 

7.203.234.441 	VIM  

1.670.425.727 

8.873.660.168  

11 . TAI SAN CO DINH VO HINH 
Phan mem may tinh 

VND 

COng 

VND 

Nguyen gia 

S6 du dau nam 

- Mua trong nam 

S6 du cuoi nam 

Gia tri hao mon 
S6 du du nam 

- Khau hao trong nam 

S6 dir cu6i nam 

Gia tri con lai 

Tai ngay dau nam 

Tai ngay cuoi nam 

6.298.881.238 

585.179.344 

904.353.203 

7.203.234.441 

1.670.425.727 

8.873.660.168 

6.884.060.582 

1.989.599.586 

6.298.881.238 

585.179.344 

6.884.060.582 

904.353.203 

1.989.599.586 

Cong ty Co phan Cap malt Thii Duc 
S6 08, dung Itheog Tir, phiximg Binh Th9, Thanh ph6 Thu Dirc, 

Thanh ph6 H6 Chi Minh 

Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thiic ngay 31/12/2020 

 

Trong do: 
- Nguyen gia tai san c6 dinh vo hinh cutii nam da khau hao het nhimg Van can sir dung: 5.800.974.191 &mg. 

12 . XAY DVNG CO BAN DO DANG 
31/12/2020 01/01/2020 

VND VND 

Mua sam 800.000 800.000 

- 	Mua sam phan mem 800.000 800.000 

Xiy dung ca bin 9.688.762.803 8.118.304.444 

Cai tao nang cap diarng 6ng 498.144.688 521.436.046 

Di diyi duimg 6ng cap nuot 3.831.710.216 5.501.932.163 

Lap dat d6ng ho tong, van giam Ai) 880.664.364 1.875.958.911 

Sira chila 6ng muc 4.070.341.229 

Cac cong trinh khac 407.902.306 218.977.324 

9.689.562.803 8.119.104.444 

13 . CHI PHI TRA TRU'OC 
31/12/2020 01/01/2020 

VND VND 

a)  Ngi'n han 
Chi phi mua bao hiem nhan th9 5.653.401.617 4.314.929.008 

Chi phi tra trirac ngan han khac 46.245.760 179.438.380 

5.699.647.377 4.494.367.388 

b)  Dai han 
Cong cu dung cu xuat clang 3.345.007.398 2.801.287.458 

Chi phi tra truac dai han khdc 158.337.032 156.864.998 

3.503.344.430 2.958.152.456 

21 



z Q
 

56.186.050.814 56.186.050.814 

2.580.638.500 2.580.638.500 

2.634.995.000 2.634.995.000 
1.968.184.333 1.968.184.333 
2.274.944.253 2.274.944.253 

14.173.845.312 14.173.845.312 

79.818.658.212 79.818.658.212 

56.243.630.814 56.243.630.814 
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Nam  tai chinh ke't  thac  ngay  31/ 12/2020 
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Cong ty Co phan Cap nu&c Thu Dfrc 
S6 08, throng Khang Tu, phutng Binh Th9, Thanh pho Thd Dirc, 
Thanh ph6 H8 Chi Minh 

Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thdc ngay 31/12/2020 

17 . 	CHI PHI PHAI TRA NGAN HAN 
31/12/2020 01/01/2020 

(Da dieu chinh) 

VND VND 

Chi phi lai vay 110.939.267 166.134.256 

Chi phi xay dung, cai tao 6ng mac 

Chi phi hinh thanh tai san c6 dinh (*) 

351.595.094 

10.503.752.787 10.503.752.787 ':F  

Chi phi thue ngoai ga'n &Ong WO nu& 305.133.928 0 

Chi phi thue xe bon 151.375.000 

Chi phi thue mat bang 294.000.000 

Chi phi to chdc hOi nghi tong ket cuai nam 1.875.480.000 

Chi phi phai tra khdc 2.128.312.949 684.669.025 

15.415.455.097 11.659.689.996 

(*) COng ty tam ghi nhan tang chi phi phai tra 10.503.752.787 d8ng, tam tang tai san ca dinh va tinh khau hao 
ciia 12 du an thi cong he thong cap nuac da hoan thanh dtra vao sir dung nhung chua hoan thienh8 so.  phap 1Y 

theo quy dinh. (Xem th6ng tin tai Thuyet minh s6 10). 

18 . PHAI TRA KHAC 
31/12/2020 01/01/2020 

(Da dieu chinh) 

a) Ngin han 

VND VND 

Kinh phi ding doan 104.807.939 97.981.964 

Bao hiem xa hOi 1.917.356.422 

Bao hiem y to 339.272.475 

Bao hiem that nghiep 149.760.072 

Phi bao ve moi tru6ng ducrc gift lai 779.606.701 

Nhan ky quy, ky cugc ngan han 7.876.329.706 7.407.902.114 

Co tOc, 19i nhuan phai tra 164.792.870 152.846.620 

Tien den bu di doi duOmg 6ng cap lurk phai tra Khu 
quan ly Giao thong D6 thi S6 2 

7.005.845.157 

Cdc khoan phai tra, phai nOp khdc 221.088.810 550.904 

10.773.408.294 15.444.733.460 

b) Dai han 
Tien den ba di d6i &rang ding cap nuot ducic huOrig nhung 
chua xuat hOa don do chua quyet town 

5.512.544.019 3.023.648.019 

+ Ban Gicii phong MOt b'ang QuOn Thfi Dirc 3.023.648.019 3.023.648.019 

+ Ban Quan IfiDeizt ttr Xdy dung Cong trinh quan Thit Dirc 2.488.896.000 

5.512.544.019 3.023.648.019 

c) Trong dO: Phil tra khac la cac ben lien quan 23.847.000 23.847.000 

(Xem thong tin chi tat tai thuyit minh 37) 
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1.623.520.000 

3.020.000.000 

1.623.520.000 

3.020.000.000 

1.623.520.000 

3.020.000.000 

1.623.520.000 

3.020.000.000 

1.623.520.000 

3.020.000.000 

1.623.520.000 

3.020.000.000 

68.975.035.439 

56.093.466.439 

68.975.035.439 

56.093.466.439 12.803.433.000 

81.761.635.439 

68.896.899.439 

81.761.635.439  

68.896.899.439 

8.117.750.602 

15.029.112.266 

32.946.603.571 

12.881.569.000 

8.117.750.602 

15.029.112.266 

32.946.603.571 

12.881.569.000 

1.623.520.000 

3.020.000.000 

8.159.913.000 

12.786.600.000 12.803.433.000 

9.741.270.602 

18.049.112.266 

41.106.516.571 

12.864.736.000 

9.741.270.602 

18.049.112.266 

41.106.516.571 

12.864.736.000 

Ban  can  tai chinh 

Nam  tai chinh k6t  thitc  ngay  31/12/2020 

CAC KHO AN VA Y 
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Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thfic ngay 31/12/2020 
Cong ty Co phan Cap ntrac Thu Dim 
S6 08, dung 1th6ng Tir, phtrang Binh Th9, Thanh ph6 Thu Dim, 

Thanh ph6 116 Chi Minh 

Thong tin chi Het lien quan den cac khofin vay dai han: 

(1) Hop dang tin dung so 6220-LAV-201501035/HDTD ngay 16/11/2015 vai cac diet' khoan chi tiet sau: 

T6ng han mirc tin dung: 85.000.000.000 dong; 
- Mpc dich vay: Phat trien mpg luai cap ntrac tren dia ban quan 2, quan 9 va quan Thu Duc theo Quyet dinh 

s6 489/QD-TCT-KHDT ngay 27/04/2015 cua TCT Cap nu& Sai G6n - TNHH MTV; 

- Thai han cho vay: 120 thang ke tir ngay nhan nq lan dau; 

- Lai suit cho vay: 
+ Doi vai du ng giai ngan tir ngay 01/11/2015 den het ngay 31/12/2015: 5,5%/nam; 
+ Doi vai du ng giai ngan tir ngay 01/01/2016 tra di: Ap dpng lai suit bien doi, dieu chinh theo ky han 6 

thang/lan. 
Cac hinh thirc bao dam tien vay: Hop dong the chap tai san hinh thanh trong tuang lai s6 6220-LAV-
201501035/HTTL ngay 16/11/2015, Hop dong the chap Quyen thu tien s6 6220-LAV-201501035/QTT ngay 
16/11/2015 va cac Hgp d'Ong bao dam tien vay Ichac dugc din chieu tai H9p ding tin dung nay; 

S6' du ng g6c tai ngay 31/12/2020: 41.184.652.571 diing, s6 du ng g6c phai tra trong nam tai la 

8.238.049.000 ang. 

(2) Hop dong tin dung so 038/042/16/246 ngay 11/11/2016 vai cac dieu khoan chi tiet sau: 

- T6ng hpn muc tin dung: 27.712.000.000 ang; 
- Mpc dich vay: Thanh toan cac chi phi bp ly, hop le va h9p phap lien quan den viec dau tu thuc hien Du an 

mang ltrai cap ntrac; thanh toan bir dap cac chi phi dill to h9p phap ma Ben vay da thanh toan virgt phan von 
to c6 phai gap theo Quyet dinh dau to doi vai Du an mang Itrai cap nuac; 

- Thai hpn cho vay: 120 thang ke tir ngay giai ngan dau tien; 

- Lai suit cho vay: 
+ Lai suit Ai) dung c6 dinh trong 1 nam ke tir ngay giai ngan au tien: 7,5%/nam; 

+ Sau thai gian Ai) citing lai suit co dinh: Ap citing lai suit bien doi, dieu chinh theo ky han 3 thang/lan. 

- Cac hinh thirc bao dam tien vay: Tin chip. 
- S6 du ng g6c tai ngay 31/12/2020: 9.741.270.602 dong, s6 du ng g6c phai tra trong nam tai la 1.623.520.000 

d6ng. 

H9p ding tin citing s6 0035/TD8/16CD ngay 14/11/2016 vai cac diet' khoan chi tiet sau: 
T6ng han muc tin citing: 46.646.000.000 ang; 
Mpc dich vay: Thanh toan cac chi phi hop 1y, h9p le va hgp phap lien quan an vi'ec dau tu thuc hien Du an 
mang ltrai cap ntrac; thanh toan bu dap cac chi phi dau tu h9p phap ma Ben vay da thanh toan vugt phan von 
to c6 phai g6p theo Quyet dinh dau to doi vai Du an mpg krai cap ntrac; 

Thai han cho vay: 120 thang ke tir ngay giai ngan au tien; 

Lai suit cho vay: 
+ Lai suit ap dung c6 dinh trong 1 nam ke tir ngay giai ngan dau tien: 7,5%/nam; 
+ Sau thai gian ap dung lai suit co dinh: Ap dung lai suit bien doi, dieu chinh theo ky han 3 thang/lan. 

Cac hinh thirc bao dam tien vay: Tin chip; 
S6 du n9: g6c tai ngay 31/12/2020: 18.049.112.266 d6ng, s6 du ng g6c phai tra trong nam tai la 

3.020.000.000 dong. 

(3)  
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Cong ty Co phan Cap ntrov Thii Due 
S6 08, dugng Khiing Tir, phtrang Binh Th9, Thanh pho Thu Dirc, 

Thanh phi') 116 Chi Minh 

Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thilc ngay 31/12/2020 

 

   

20 . VON CHU SO Hi.TU 

a) 	Bang d6i chieu bin Ong cfia vein chi' s& him 	 ..,% 

Wu 6utu dm Quy dau tu phat 
trien chic so.  Mu 

 Lgi nhuan chua 
phan ph6i 

(Da dieu chinh) 

Cong 

VND 
VND VND VND 

85.000.000.000 32.882.063.851 24.063.161.933 141.945.225.784 

19.483.968.287 19.483.968.287 

- 527.850.936 (527.850.936) 

(5.700.000.000) (5.700.000.000) 

(8.075.000.000) (8.075.000.000) 

147.654.194.071 
85.000.000.000 33.409.914.787 29.244.279.284 

2.910.525.625 2.910.525.625 

85.000.000.000 33.409.914.787 32.154.804.909 150.564.719.696 

35.495.289.034 35.495.289.034 

1.349.917.351 (1.349.917.351) 

922.420.141 (922.420.141) 

(7.406.200.000) (7.406.200.000) 

(10.200.000.000) (10.200.000.000) 

85.000.000.000 35.682.252.279 47.771.556.451  168.453.808.730  

SO dtr dau nam 
trulfrc 
Lai trong nam tit& 

Tam trich Quy dau 
to Oat trien (tir 
thus uu dai dugc 
mien giam) 

Trich Quy khen 
tharng, phitc lgi, 
Quy khen thuang 
Ban di'Su hanh 
Chia c6 tirc nam 
2018 

S6 dtr cutii nam 
trerc 
Dieu chinh theo 
kien nghi KTNN 

SO dtr dau nam 

nay (*) 
Lai trong nam nay 

Trich Quy dau to 

phat trien (**) 

Tam trich Quy dau 
tu phat trien (tir 
thus uu dai dugc 
mien giam) 

Trich Quy khen 
thuang, phfic 
khen thuang Ban 

dieu hanh (**) 
Chia c6 tirc nam 

2019 (") 

S6 du cu6i nam 
nay 

(*) S6 du.  Lgi nhuan chua phan phoi dau nam nay dugc trinh bay la" theo Thong bao so 662/TB-KV IV ngay 
31/12/2020 dm Kiem town Nha nuac khu yuc IV v6 ket qua kiem toan tai C6ng ty Co phan Cap nu& Thil 

- KiSm toan Nha nu& cliSu chinh tang Lai nhuan chua phcin phai nam 2019: 3.002.421.479 clang. Cong ty ke 
khai thus TNDN ha sung phat sinh cham nap 91.895.854 clang lam giam Lot nhuan chua phan phai nam 2019 

vai so tian twang avg. 

- Kit qua, sa du Uri nhuan chua phan phai dau nam sau khi cliSu chinh: 32.154.804.909 clang, Ong 

2.910.525.625 clang. 
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Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thfic ngay 31/12/2020 
Cong ty CO phAn Cap !link Thu Mc 
S6 08, throng Khong T*, phtrortg Binh Th9, Thanh ph6 Thit Dtk, 

Thanh ph6 H6 Chi Minh 

(**) Theo Nghi quy6t cua Dai HOi d6ng co &Ong thuOng nien s6 018/NQ-DHDCD ngay 12/06/2020, C6ng ty 

phan phoi lgi nhuan nam 2019 nhu sau: 

	

(%) 	 VND 

K6t qua kinh doanh sau thue (tnrac dieu chinh cua Kiem toan 

Nha mrOc) 
Trich Quy dau to phat triL 

- Dd tam trich trong nam 2019 

- Trich bd sung trong nam nay 
Trich Quy khen thuong, phfic lqi, Quy khen thuong Ban dieu hanh 

Chi tra co tirc (12% von dieu 16) 

Lgi nhuan chua phan phi 

b) 	Chi tiet von dAu tir cua chil so' him 
Ty 16 

	

(%) 	 VND 	(%) 	 VND 

- Tting Cong ty Cap mac Sai Gon - 	51,00 	43.350.000.000 	51,00 	43.350.000.000 

TNHH MOt thanh vien 
- Cong ty Co phAn Ca Dien Lanh 	0,00 	 44,17 	37.547.200.000 

- COng ty TNHH Ntr6c sach REE 	44,17 	37.547.200.000 	0,00 

- C6 dong khac 	 4,83 	4.102.800.000 	4,83 	4.102.800.000 

	

100 	85.000.000.000 	100 	85.000.000.000 

c) 	Cac giao dich ve von v6i cac chit so' hiru va phan ph6i co tut, chia Iqi nhuan 

Nam 2020 	Nam 2019 

	

VND 	 VND 

V& dau tir dm chit sa hint 

- Vdn gop ddu nam 	 85.000.000.000 	85.000.000.000 

- Van gdp cudi nam 	 85.000.000.000 	85.000.000.000  

Co Ilk, lgi nhuan 

- Cd ttiv, 10 nhuan phai tra ddu nam 	 152.846.620 	199.980.870 

- Cd ta.c, lgi nhuan phai tra trong nam 	 10.200.000.000 	8.075.000.000 

+ Co tire, lgi nhuan chia tren lgi nhuan nam tn.rac 	 10.200.000.000 	8.075.000.000 

Co tirc, 10 nhuan del chi tra bang ti'n 	 (10.188.053.750) 	(8.122.134.250)  

+ Co tirc, lqi nhuan chia tren lgi nhuan nam truac 	 (10.188.053.750) 	(8.122.134.250) 

- Cd tiro,  10 nhuan con phai tra cudi nom 	 164.792.870 	152.846.620  

d) Co phiL 

SO lugng co phi6u dang ky phat hanh 	 8.500.000 	 8.500.000 

SO lugng c6 phi6u a ban ra cong chung 

- Caphiju ph a thong 	 8.500.000 	 8.500.000 

S6 lugng c6 phi6u dang 1uu hanh 

- Cdphietu phd thong 	 8.500.000 	 8.500.000 

M'enh gia co phieu dang 1uu hanh 10.000 VND/c6 pl.& 

e) 	Cac quy cong ty 

Ty le 	So ti6n 

Cu6i ram 	Ty 16 	 DAu nam 

31/12/2020 	01/01/2020 

31/12/2020 	01/01/2020 

	

100,00 	19.483.968.287` 

	

9,64 	1.877.768.287 	11ta 

527.850.936 
AGKI  

1.349.917.351 

	

38,01 	7.406.200.000 

	

52,35 	10.200.000.000 	/4.T 

0,00 

Quy Tau to phat trien 

	

VND 	 VND 

	

35.682.252.279 	33.409.914.787 

   

 

35.682.252.279 	33.409.914.787 
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Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thfic ngay 31/12/2020 
C8ng ty Co phan Cap ntrifrc Thil Dfrc 
S6 08, duOng Kh6ng Tir, phtrOng Binh Tho, Thanh ph6 Thu Disc, 

Thanh ph6 H6 Chi Minh 

21 . CAC KHOAN MUC NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN VA CAM KET THUS HOAT DQNG 

a) Tai san thud ngoai 
- Cong ty thud tai la san N tiding duOng ong cap mac dm Tang Cong ty Cap nuoc Sai GOn - TNHH MTV theo 
hop d6ng thud tai san hoat dOng s6 2447/HD-TCT-KTTC ngay 22/07/2020 va Phu luc hgp dong s6 4703/PLHD-
TCT-KTTC ve viec di'eu chinh gia thud ngay 30/12/2020 vai tong gia tri tai san thud la 87.491.530.227 ding, 

thOi han thud la 01 ram tir ngay 01/01/2020 den 31/12/2020. 
- C6ng ty kjf hop ding thud dat tra tien hang nam theo Hop ding thud dat s6 9624/HD-TNMT-DICKTD ngay 
31/12/2009 tai s6 08, dtrOng Khting Tir, phirOng Binh Th9, quan Thu Dtic, TP. H6 Chi Minh a sir dung vOi muc 

dich lam van phong Cong ty. Dien tich khu dat thud la 2.331,6m2. 

b) Ngkhodoidaxirly  

- Cac khach hang mua ntrac sach 

- Cdc khach hang gan d6ng h6 ntrac tra gop 

- Truy thu tien ntrac 

	

VND 	 VND 

	

3.654.355.538 	1.925.574.610 

	

47.395.022 	47.395.022 

	

18.705.336 	18.705.336 

N 

    

3.720.455.896 	1.991.674.968 

 

22 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DICH VU 
Nam 2020 Nam 2019 

VND VND 

Doanh thu cung cap nuOrc sach 1.002.754.600.962 840.192.118.037 

Doanh thu lap dat ding h6 ntrac va cung cap dich vu khac 6.292.864.768 7.470.674.640 

1.009.047.465.730 847.662.792.677 

Trong do: Doanh thu d6i vdri cac ben lien quan 47.686.754 

(Xem thong tin chi tiat tai thuyat minh so 37) 

23 . CAC KHOAN GIAM TRif DOANH THU 
Nam 2020 Nam 2019 

VND VND 

Hang ban bi tra lai 132.921.071 271.112.525 

Giam gia hang ban 732.602.290 73.974.192 

865.523.361 345.086.717 

24 . GIA VON HANG BAN 
Nam 2020 Nam 2019 

VND VND 

Gia von cung cap ntrac sach 661.977.809.228 568.559.389.336 

Gid von lap dat Sing h6 nu& va cung cap dich vu khac 3.026.047.707 3.502.372.455 

Hoan nhap du phong giam gia hang din kho (33.835.666) 

665.003.856.935 572.027.926.125 

Trong dO: Mua hang tir cac ben lien quan 662.037.850.828 568.342.337.839 

(Xem thong tin chi tiat tai thuyat minh so 37) 

25 . DOANH THU HOAT DQNG TAI CHINH 
Nam 2020 Nam 2019 

VND VND 

Lai tien gdi 5.818.169.071 2.416.015.314 

5.818.169.071 2.416.015.314 

26 . CHI PHI TAI CHINH 
Nam 2020 Nam 2019 

VND VND 

Lai tien vay 6.135.908.242 7.334.729.701 

6.135.908.242 7.334.729.701 

31/12/2020 	01/01/2020 

-01 

IA 

EM 
XS' 
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VND 
952.784.253 

84.126.955.434 
49.532.694.424 

12.951.154.479 

33.786.916.189 

11.567.304.352 
28.338.870.303 

221.256.679.434 

11.567.304.352 

VND 
651.268.012 

73.914.201.663 
50.073.179.108 

17.033.103.735 
18.497.897.086 

12.304.885.691 

9.131.880.871 	IC 

181.606.416.166  

12.304.885.691  

Bao cao tai With 
Ong ty Ca phAn Cap oink Thu Dim 
S6' 08, dutmg 106ng Trz, phutmg Binh Thy, Thanh ph6 Thu Dim, 	Nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2020 

Thanh ph6 H6 Chi Minh 

27 . CHI PHI BAN HANG 
Nam 2020 	Nam 2019 

    

    

Chi phi dung cu, del dung 

Chi phi nhan cong 
Chi phi khau hao tai san c6 dinh 
Chi phi gan dOng hO nuoc mien phi 
Chi phi thay ding 116 nuac dinh ky, thay ha Ca, thay DHN hu 

Chi phi thue hog dOng he th6ng cap nuac 

Chi phi khac 

Trong do: Chi phi mua cira cac ben lien quan 
(Xem thong tin chi tie't tai thuyk minh sj,  37) 

28 . CHI PHI QUAN LI"( DOANH NGHItP 

Chi phi dung cu, do dUng van phong 

Chi phi nhan ding 
Chi phi khau hao tai san c6 dinh 

Chi phi du phong 
Thue, phi, va le phi 
Chi phi dich vu mua ngoai 
Chi phi khac bAng tin 

	

Nam 2020 	Nam 2019 

	

VND 	 VND 

	

2.741.518.072 	2.183.895.091 

	

27.461.463.227 	21.710.174.515 

	

1.780.418.747 	1.572.209.547 

	

907.239.343 	1.128.897.862 

	

1.374.443.037 	492.421.626 

	

7.910.897.726 	6.095.007.363 

	

34.926.994.662 	25.642.963.656 

77.102.974.814 	58.825.569.660 

    

29 . THU NHAP KHAC 

   

Thu nhap tir nhuong ban, thanh ly tai san c6 dinh 
Thu nhap tir thanh ly, nhugng ban vat to 
Thu nhap to b6i thu6ng di d6i he thong cap nuac 

Thu nhap tir xoa cac khoan cong no 

Thu nhap tir kiem dinh dOng ha nuac 
Thu nhap tir thu no kho doi da xir ly xOa no 

Thu nhap khac 

30 . CHI PHI KHAC 

	

Nam 2020 	Nam 2019 

(Da dieu chinh) 

	

VND 	 VND 
103.041.636 

	

12.399.022 	412.534.364 
2.435.016.809 
1.048.396.646 

	

53.414.471 	53.854.260 

	

13.222.700 	101.304.305 

	

444.585.630 	625.135.511 

	

523.621.823 	4.779.283.531 

Nam 2019 
(Da dieu chinh) 

Hoan tra ngan sach nha nuac cac khoan den bir di d6i du6ng 6ng 
da ghi nhan thu nhap trong cac nam truac 
Chi phi di d6i bOi thu6ng di d6i he th6ng cap nu& 

Gia tri vat to thanh ly, nhucmg ban 
Chi phi kiem dinh deng h6 nuac 
Cac khoan bi phg 
Chi phi khac 

Nam 2020 

VND 

510.702.856 
12.041.374 
49.762.539 
38.169.116 

434.960.021 

VND 
6.368.689.719 

33.835.666 
40.964.146 
91.895.854 
35.637.169 

1.045.635.906 	6.571.022.554 
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Bac> cao tai chinh 

Nam tai chinh kgt thew ngay 31/12/2020 
Ong ty Co phan Cap ntrerc Thu Dim 
sa 08, du6ng Khang Tir, phutaig Binh Th9, Thanh pha Thu Duc, 

Thanh pha Ha Chi Minh 

31 . CHI PHI THUE THU NILSP DOANH NGHIEP HItN HANH 

Thai TNDN tir hoot dOng kinh doanh 

Tang lgi nhuan kg toan Mr& thud TNDN 

Cac khoan digu chinh tang 

- Chi phi khong duov frit (•1 

Thu nhap chiu thud TNDN 
- Thu nhdp tinh thud dugc httanguu ddi thug' TNDN (thud 

suat 10%) 
- Thu nh Op khay khong dugc huang tru dill thud TNDN (thud 

suat 20%) 
Tang chi phi thus TNDN hign hanh theo thug suat pha th6ng 
Chi phi thug TNDN dugc mien giam 

Chi phi thud TNDN hi?n hanh 

Thud TNDN phai nap (tau nam 

Thud TNDN cla nap trong nam 

Timg thud TNDN phai ncip cutii nam 

(*) Trong tong s6 3.050.367.262 dong chi phi khong dugc tit', khoan chi phi khau hao trong nam dm 12 cong 

trinh tam tang dugc trinh bay tai Thuygt minh s6 10 la 1.050.375.288 dang. 

32 . LAI CO BAN TREN CO PHIEU 

Vic tinh toan lai co ban trgn ca phigu c6 thg phan phai cho cac ca dong so.  hau c6 phan pha thong cita Cong ty 

dugc thuc hign clua ten cac so ligu sau: 
Nam 2020 

VND 	 VND 

Lgi nhuan thuan sau thug 35.495.289.034 19.483.968.287 

Digu chinh theo kin nghi KTNN 2.910.525.625 

Cac khoan digu chinh (7.406.200.000) 

- 	Qu9 khen thuang, pluic 10 V a 049 khen thuang Ban ditt hanh (7.406.200.000) 

Lgi nhuan phan bo cho ca phigu pha thong 35.495.289.034 14.988.293.912 

Co phigu pito th6ng luu hanh binh quan trong nam 8.500.000 8.500.000 

Lai co' ban teen co phitu 4.176 1.763 

Vic trich Quy khen thuang, pheic lgi va Quy khen thuang Ban digu hanh se dugc Hai clang quan tri trinh Dai hai 
dong co dong thOng qua trong ky hcip thuang nign nam 2021. 

33 . CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 
Nam 2020 Nam 2019 

VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vat ligu 713.105.337.144 610.554.373.168 

Chi phi nhan cong 103.004.891.661 90.532.751.178 

Chi phi khau hao tai san c6 dinh 51.313.113.171 51.645.388.655 

Chi phi dich vu mua ngoai 26.462.997.081 22.632.363.141 

Chi phi khac bang tin 69.477.172.126 37.095.035.809 

963.363.511.183 812.459.911.951 

Nam 2020 Nam 2019 

(Da digu chinh) 

VND VND 

43.978.677.932 28.147.340.599 

3.050.367.262 3.847.227.727 

3.050.367.262 3.847.227.727 

47.029.045.194 31.994.568.326 

9.224.201.415 6.460.669.785 

37.804.843.779 25.533.898.541 

9.405.809.039 6.398.913.665 

(922.420.143) (646.066.979) 

8.483.388.898 5.752.846.687 

2.586.433.777 1.241.913.820 

(6.344.740.990) (4.408.326.730) 

4.725.081.685 2.586.433.777 

Nam 2019 

(Da digu chinh) 

t 

A 
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Cong ty Co phan Cap nulfrc Thu DiT 
s6 08, dui:mg Kh6ng Tir, phu6ng Binh -Tho, Thanh ph6 Thu Dim, 

Thanh ph6 Ho Chi Minh 

Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thitc ngay 31/12/2020 

 

34 . CONG CI,J TAI CHiNH 
Cac loai cong cu tai chinh caa C6ng ty bao ern: 	

Gia tri s6 ke toan 

31/12/2020 01/01/2020 

Gia g6c Dd phong 
Gia g6c Du ph6ng 

VND 

Tai san tai chinh 

VND VND VND 

Tien va cac khoan 127.644.320.566 53.700.425.492 

Wang ducmg tien 
Phai thu khach 
hang 

8.312.088.110 (2.758.980.031) 9.464.460.211 (3.443.330.741) 
s 
-.: 

Phai thu khac 3.965.661.318 2.146.473.914 

Cac khoan cho vay 57.213.583.562 36.273.266.575  ;?' 

197.135.653.556 (2.758.980.031) 101.584.626.192 (3.443.330.741) 

Gia tri s6 k'6 toan 

31/12/2020 01/01/2020 

VND VND 

Nq phai tra tai chinh 

Vay va no 68.975.035.439 81.761.635.439 

Phai tra ngtari ban 126.173.010.223 79.818.658.212 

Phai tra khac 13.609.962.535 17.437.946.194 

Chi phi phai tra 15.415.455.097 11.659.689.996 

224.173.463.294 190.677.929.841 

Tai san tai chinh va no phai tra tai chinh chua dugc danh gia lei theo gid tri hop 1y tai ngay ket thdc nam tai chinh 

nam do Th6ng to 210/2009/TT-BTC va cac quy dinh hien hanh yeu cau trinh bay Bao cao tai chinh va thuyet 

minh th6ng tin d6i vai cong cu tai chinh nhung kh6ng dua ra cac huong dAn Wong throng cho viec danh gia va 

ghi nhan gia tri hop ly caa cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh, ngoai trir cac khoan trich Iap du phong ng 

phai thu kh6 doi da dugc neu chi tiet tai cac Thuyet minh lien quan. 

Quan 15,  rui ro tai chinh 
Rai ro tai chinh cua Cong ty bao g6m rai ro thi tnrang, raj ro tin dung va rai ro thanh khoan. Cong ty de xdy 

dung he th6ng kiem sodt nham dam bao su can bang a mac hop ly giaa chi phi raft ro phat sinh va chi phi quan 1y 

rai ro. Ban Giam d6c C6ng ty c6 trach nhiem theo dOi quy trinh quan 1y rai ro de dam bao six can bang hop 15,  

giaa rai ro va ki8m soat rai ro. 
Riii ro thi trtrerng 
Hog dOng kinh doanh cua Cong ty se cha yeu chiu rai ro khi c6 su thay d6i ve lai suat. 

Rai ro ye lei suat: 

Cong ty chiu rai ro v" lai suat do gia tri hop 1y dm cac lu'ong tien trong tuong lai caa mot ding cu tai chinh se 

bien dOng theo nhang thay d8i caa lai suat thi truing khi Cong ty c6 phat sinh cac khoan tien gai co hoac khong 

c6 kj,  han, cac khoan vay va no chiu lai suat tha n6i. C6ng ty quan 1y rai ro lai suat bang each phan tich tinh hinh 
canh tranh tren thi trutyng de c6 dugc cac lai suat c6 lgi cho muc dich cua Cong ty. 

Rtii ro tin dyng 

Rai ro tin dung la rai ro ma mot ben tham gia trong mot ding cu tai chinh hoac hop dting khong c6 kha nang thuc 

hien dugc nghia vu cua minh clan den ton that ve tai chinh cho Cong ty. C6ng ty co cac rui ro tin dung tir hog 

dOng san xuAt kinh doanh (chi' yeu doi vai cac khoan phai thu khach hang) va hog dOng tai chinh (bao g6m tien 

giri ngan hang, cho vay va cac cong cu tai chinh khac). 

J 
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Bao cao tai chinh 

Nam tai chinh 1(61 thuc ngay 31/12/2020 
Cong ty Co ph'an CAp ntrOc Thu BUT 

St) 08, duang Ith6ng Tir, phuang Binh Th9, Thanh ph6 Thu Dire, 
Thanh ph6 H6 Chi Minh 

Tren 1 nam 
den 5 nam 

VND 	 VND 

Tren 5 nam 	 C6ng Tir 1 nam 
trey xu6ng 

VND 	 VND 

Ti ngay 31/12/2020 

Tien va cac khoan 	127.644.320.566 	 127.644.320.566 

tucmg duang tien 

Phai thu khach 	5.553.108.079 	 - 	 5.553.108.0 

hang 

Phai thu khac 	3.965.661.318 	 3.965.661.31 

Cac khoan cho vay 	57.213.583.562 	 - 	57.213.583.562 

	

194.376.673.525 	 194.376.673.525 

        

Tai ngay 01/01/2020 
Tien va cac khoan 	53.700.425.492 
tuang &rang tien 

Phai thu khach 	6.021.129.470 
hang 

Phai thu khac 	2.146.473.914 

Cac khoan cho vay 	36.273.266.575 

     

53.700.425.492 

6.021.129.470 

2.146.473.914 
36.273.266.575 

      

      

      

98.141.295.451 	 98.141.295.451 

Rai ro thanh khoan 
Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty gap kho khan khi thirc hien cac nghia vu tai chinh do thi6u von. Rui ro thanh 
khoan cua Cling ty chit 3/6'u phat sinh tir viec cac tai san tai chinh va nq phai trey tai chinh co cac thai diem dao 

han khac nhau. 
Thai han thanh town cua cac khoan nq phai trey tai chinh clua ten cac khoan thanh town du kien theo hqp ding 
(tren ca sey thing tien cua cac khoan goc) nhtr sau: 

Tir 1 nam 
trey xu6ng 

Tren 1 nam 
den 5 nam 

Tren 5 nam 	 COng 

Tai ngay 31/12/2020 

VND VND VND 	 VND 

Vay va ng 12.881.569.000 56.093.466.439 68.975.035.439 

Phai trey nguai ban 126.173.010.223 126.173.010.223 

Phai trey khac 8.097.418.516 5.512.544.019 13.609.962.535 

Chi phi phai trey 15.415.455.097 15.415.455.097 

162.567.452.836 61.606.010.458 224.173.463.294 

Tai ngay 01/01/2020 
Vay va ng 12.864.736.000 68.896.899.439 81.761.635.439 

Phai trey ngtrai ban 79.818.658.212 79.818.658.212 

Phai trey khac 14.414.298.175 3.023.648.019 17.437.946.194 

Chi phi phai trey 11.659.689.996 11.659.689.996 

118.757.382.383 71.920.547.458 190.677.929.841 

Cong ty cho rang mtic d6 tap trung rui ro doi vii viec trey ng co the kiem soat dugc. COng ty co kha nang thanh 
toan cac khoan nq den han tir ding tien tir hoat do, ng kinh doanh va tien thu tir cac tai san tai chinh dao han. 

35 . THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MIX TRiNH BAY TRONG BAO cAo Lut CHUYEN 

TIEN TE 
Nam 2020 	 Nam 2019 

	

VND 	 VND 

Tien trey nq goc vay theo khe trac thong thuang; 	 12.786.600.000 	12.592.716.000 

36 . NHUNG Sir KIEN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC NAM TAI CHINH 
Khong co sv kien trcmg yeu nao xay ra sau ngay ket thitc nam tai chinh dai hai clugc diet' chinh hay cong 1)6 tren 

Sao cao tai chinh nay. 
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Cong ty Co plAn C6p ntrft Thu Div 

S6 08, dung 1(118ng Tu, phirang Binh Th9, Thanh ph() Thu Dim, 

Thanh ph6 1-18 Chi Minh 

Bac) cao tai chinh 

Nam tai chinh ket thic ngay 31/12/2020 

37 . NGHItP VV VA SO DU' V6I CAC BEN LIEN QUAN 
COng ty c6 cac giao dich phat sinh trong nam va so du tai ngay ket di& nam tai chinh yen cac ben lien quan nhu 

sau: 
Giao dich Oat sinh trong nam: 

Moi quan he Nam 2020 Nam 2019 
VND VND 

Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 47.686.754 Z,5" 
- 	Cong ty Co phan Cong trinh Giao thong CUng Cong ty 47.686.754 

Cong Chanh me 101 

Mua hang h6a, dich vu, lai vay 678.522.081.085 586.221.269.676 .11% 

T8ng Citing ty Cap nuac Sai G6n - TNHH 
MOt thanh vien 

Cong ty me 677.565.037.179 585.297.618.893 
,ASC 

+ Mua nuac sach 
+ Mua vat to 

662.037.850.828 
3.859.882.000 

568.342.337.839 
4.521.259.000 TP.14 

+ Thug tat san 11.567.304.352 12.304.885.691 

+ Mua khac 99.999.999 129.136.363 

C6ng ty Co phan Ca khi Cong trinh 
Cap mac 

Cung Cong ty 
mc 

241.865.000 531.212.000 

Cong ty Co phan Cap mac Nha Be Ciing Cong ty 
mc 

258.318.154 241.636.333 

Cong ty Co phan Tu van Giao thong 
C6ng Chanh 

Ciuig Cong ty 
mc 

258.538.335 150.802.450 

Cong ty Co phan Tu van Xay dung 
Cap nuac 

Cung Cong ty 
mc 

198.322.417 

Chia Co tu•c 10.130.145.570 7.685.234.000 

- 	T8ng COng ty Cap nuac Sai Gan - TNHH Cong ty me 5.202.000.000 4.118.250.000 

MOt thanh vien 
- 	Cong ty Co phan Ca dien Lanh Co dung Ion 4.928.145.570 3.566.984.000 

St) du tai ngay kAt thuc nam tai chinh: 
M8i quan he 31/12/2020 01/01/2020 

VND VND 

Phil thu ng'in han cua khach hang 34.049.800 277.561.525 

- 	T8ng C6ng ty Cap nuac sai Gan - TNHH Cong ty me 34.049.800 277.561.525 

MOt thanh vien 
Tra trutfc cho nguiyi ban ngAn han 299.682.911 84.936.372 

T8ng Cong ty Cap nu& Sai Gan - TNHH Cong ty me 164.069.464 

M6t thanh vien 
Cong ty Co phan Tu van Xay dung Cap 
nu& 

Cung Cong ty 
me 

80.225.547 

Cong ty Co phan Tu van Giao thong 
Cong Chanh 

Ciing Cong ty 
me 

55.387.900 84.936.372 

Phai thu ngin han khac 168.087.700 

- 	T8ng Cong ty Cap nuac Sai Gan - TNHH Cong ty me 168.087.700 

M6t thanh vien 
Phai tra cho ngutfi bin ngin han 101.840.123.164 56.243.630.814 

Vong Cong ty Clap nuOc Sai Gan - TNHH Cong ty me 100.718.001.835 56.186.050.814 

MOt thanh vien 
COng ty Co phan Ca khi C6ng trinh Cap 
nuac 

Ciing COng ty 
me 

989.621.329 53.680.000 

Cong ty Co phan Cap nuac Nha Be Cung Cong ty 
mc 

132.500.000 3.900.000 

Phai tra ngin han khac 23.847.000 23.847.000 

- 	Cong ty Co phan Cong trinh Giao thong 
C6ng Chanh 

Ciing Cong ty 
me 

23.847.000 23.847.000 
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Ban can tai chinh 

Nam tai chinh kat thilc ngay 31/12/2020 
Cling ty Co phan Cap nuac Thu Dire 
S6 08, duing Kh6ng Tu, phtrerng Binh Th9, Thanh phO Thu Dire, 
Thanh ph6 H6 Chi Minh 

Giao dich vii cac ben lien quan khac nhtr sau: 

Ho va ten 

Tong thu nhap 

Chin vu Nam 2020 Nam 2019 
VND VND 

- 	Ong Nguyen T6ng Dang Chu tich Hai ding quan tri 645.204.432 661.703.331 

Khoa 

- 	Ong Hira Tr9ng Nghi Thanh vien HOi ding quan tri 717.204.433 666.896.698 

Giam d6c 

Ong Luc Chanh Truing Thanh vien H6i d6ng quan tri 90.794.366 92.218.182 

Ong Nguyen Ng9c Thai Thanh vien H6i ding quan tri 90.794.366 92.218.182 

Binh 

Ong Le Tr9ng Thuan Thanh vien HOi ding quan tri 75.132.395 12.000.000 

Ong Dang Dirc Hien Thanh vien H6i ang quan tri 39.000.000 

(Bo nhiem ngay 12/06/2020) 

- 	Ong Nguyen Van Dv Thanh vien H6i d6ng quan tri 51.794.366 92.218.182 

(Mien nhiem ngay 12/06/2020) 

- 	Ong Le Hair Quang Thanh vien H6i ding quan tri 

nhiem ngay 07/11/2019) 

14.095.775 73.478.788 

Ong Lam Tir Duy Pha Giam d6c 582.448.294 598.243.472 

Ong Nguyen Cong Minh Ph6 Giam d6c 578.993.012 580.226.550 

38 . SO LIEU SO SANH 
So lieu so sanh la s6 lieu tren Bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thac ngay 31 thang 12 nam 2019 da dugc 
Cong ty TNHH Hang Kiem toan AASC kiem toan va s6 lieu nay TA' dugc dieu chinh lai theo yeu c'au cua ki6m 
toan nha 'mac. 

39 . DIEU CHINH HO! TO 
Mat so chi tieu tren Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kat thac ngay 31/12/2019 da Ai) dung dieu chinh h6i to 
va duce trinh bay lai theo Th6ng bao so 662/TB-KV oh Kiem toan Nha nuac Khu Niue 4 phat hanh ngay 
31/12/2020, C6ng van s6 813/TCT-KTTC ngay 24/02/2021 dm T6ng C6ng ty Cap nude Sai Gan - TNHH MTV 
ve viec that hien kin nghi Kiem toan nha nuac, Cong ty trinh bay lai s6 lieu dm nam tram theo ket Juan nay. 
Viec trinh bay lai dan den s6 du dau nam cua Bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thiic ngay 31/12/2020 dm 
Cong ty dugc trinh bay lai nhu sau: 

Chi tieu Ma S6 lieu da trinh S6 lieu trinh bay lai S6 lieu dieu chinh 
s6 bay nam tnrac h6i t6 

VND VND VND 

BANG CAN DOI KE TOAN 

NQ PHAI TRA 300 228.883.325.119 225.972.799.494 (2.910.525.625) 

Isky ngin han 310 154.597.368.306 154.052.252.036 (545.116.270) 

Phai tra nguai ban ngan han 311 79.884.540.180 79.818.658.212 (65.881.968) 

Ngtrai mua tra tien truac 
ngan han 

312 4.881.244.525 3.843.581.788 (1.037.662.737) 

Thue va cac khoan phai nap 313 10.752.121.770 11.896.662.001 1.144.540.231 
Nha nuac 

Chi phi phai tra ngan han 315 12.205.633.171 11.659.689.996 (545.943.175) 

Phai tra ngan han khac 319 15.484.902.081 15.444.733.460 (40.168.621) 

N9• dai han 330 74.285.956.813 71.920.547.458 (2.365.409.355) 

Phai tra dal han khac 337 5.389.057.374 3.023.648.019 (2.365.409.355) 

304 
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Baia coo tai chinh 

Nam tai chinh kSt thfic ngay 31/12/2020 
Cong ty Co phAn Cap ntrov Thu But 
S6 08, dutmg Khong Tir, phiratng Binh Th9, Thanh ph6 Thu Dire, 
Thanh pho H6 Chi Minh 

Chi tieu Ma S6 lidu da trinh 

VND 

VON CHU SO HUU 400 147.654.194.071 

Viin chri so' hen 410 147.654.194.071 

Lgi nhuan sau thuS chua 
phan phi 

421 29.244.279.284 

LNST chtra phan phi nam 
nay 

421b 18.956.117.351 

	

S6 lieu trinh bay lai 	S6 lieu diSu chinh 

	

VND 	 VND 

	

150.564.719.696 	2.910.525.625 

	

150.564.719.696 	2.910.525.625 

	

32.154.804.909 	2.910.525.625 

	

21.866.642.976 	2.910.525.625 

BAO CAO WET QUA HOAT BONG KINH DOANH 

Thu nhap khac 31 724.217.675 

Chi phi khac 32 6.479.126.700 

nhu4n khac 40 (5.754.909.025) 

T6ng 
thud 	

toan 
truck thud 

50 24.184.170.597 

Chi phi thus thu nhap doanh 
nghi'dp hien hanh 

51 4.700.202.310 

Lai nhOn sau thud thu 60 19.483.968.287 
nh4p doanh nghidp 

	

4.779.283.531 	4.055.065.856 

	

6.571.022.554 	91.895.854 

	

(1.791.739.023) 	3.963.170.002 

	

28.147.340.599 	3.963.170.002 

	

5.752.846.687 	1.052.644.377 

	

22.394.493.912 	2.910.525.625 

BAO CAO LIIU CHUYEN TIEN TE (Theo phtrang pita') gian tidp) 

Lgi nhuOn trulfrc thud 	01 

Tang, giam cac khoan phai 	11 
tra (khong ks lai vay phai tra, 
thuS thu nhap doanh nghiep 
phai n0p) 

24.184.170.597 
18.682.128.993 

28.147.340.599 
14.718.958.991 

3.963.170.002 

(3.963.170.002) 

TP. Ha Chi Minh, ngay 26 thong 03 mini 2021 

Giant 116c 
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mAu so B03-DN 
(Ban hanh theo Thong to s6 200/2014/TT-BTC 

ngay 22/12/2014 cua BO Tai Chinh) 

CONG TY CO PHAN CAP NUtir THU 	(TDW) 
S6 8 Khong Tit, P. Binh Th9, Q. Thu Dtic, TP.HCM 
Ma so thug : 0304803601 

BAO CAO LU'U CHUYEN TIEN TE 

(Theo Phtrang plan tn,rc ti6p) 

Kjr ke toin nam ket thfic vac, ngiy 31 thing 12 lam 2020 
Don vi Tinh: D6ng Viet nam 

CHI Tam MA. SO 
THUYET 

MINH NAM NAY NAM THU.& 

1 2 3 4 5 
I LIYU CHUYEN TIEN 'Fir HOAT HONG K1NH 
DOANH 

1. Tien thu ban hang, cung cap djch va va doanh thu 
khac 

01 1.161.390.520.377 969.264.363.640 

2. Tien chi tra ngueri cung cap hang h6a, dich vp 02 (783.464.610.350) (688.802.782.337) 
3. Tien chi tra cho ngired lao Ong 03 (76.569.722.955) (79.704.351.246) 
4. Tien chi tra lai vay 04 (6.191.103.231) (7.363.267.477) 
5. Tien chi nOp thus thu nhap doanh nghiep 05 (6.344.740.990) (4.408.326.730) 
6. Tien thu 'chic tir hoot dOng kinh doanh 06 17.118.778.727 10.969.582.254 
7. Tien chi kluic tir hoot Ong kinh doanh 07 (156.348.797.028) (116.755.830.672) 

Lieu chuyin din thu an tir hoot cliing san xuat, kinh 
doanh 20 149.590.324.550 83.199.387.432 

II.LVU CHUYEN TIEN TV HOAT DONG DAV TI! 

1. Tien chi a mua sam, xay dung TSCD Va cac tai san 
dai han khic 

21 (35.349.649.874) (34.255.574.715) 

2. Tien thu tit thanh IS/, nhuqng ban TSCD va cac tai san 
dai Ilan khic 

22 0 103.041.636 

3. Tien chi cho vay, mua cac cong cu nq dm don vi khic 23 (82.213.583.562) (49.273.266.575) 

4. Tien thu hOi cho vay, ban lai cac cong ca nq cua don 
vi khac 

24 61.273.266.575 28.129.836.632 

5. Tien thu lai cho vay, co tuc va lui nhuan &Km chia 27 3.618.191.135 2.032.554.752 

Lieu chuyin tiers than tir hoot cli)ng dau tir 30 (52.671.775.726) (53.263.408.270) 

III.LVU CHUYEN TIEN TV HOAT DONG TAI 
CHINH 

1. Tien thu tir di vay 33 0 - 
2. Tien chi tra ng gtic vay 34 (12.786.600.000) (12.592.716.000) 
3. CO tuc, lqi nhuan da tra cho chit set Wu 36 (10.188.053.750) (8.122.134.250) 
Luu chuyln tidn than tit hopt thing lei chinh 40 (22.974.653.750) (20.714.850.250) 

Ltru chuyen tan than trong 10 (20 + 30 + 40) 50 73.943.895.074 9.221.128.912 

Tien va twang throng UM du kj,  60 53.700.425.492 44.479.296.580 

Tien va trong throng tiers cuili kS,  (70 = 50 + 60 
+ 61) 70 127.644.320.566 53.700.425.492 

ngdy 26 thing 03 nam 2021 
, c 	'1"‘", iam dOc cô
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CONG TY CO PHAN CAP NU'OC THU DiJC CONG HOA XA.  HOI CHU NGHIA VWT NAM 
Ma CK: TDW 	 Di)c lap — Tir do — Hanh pink 

So:    4 9  2  /CV-CNTD 	 TP. Ha Chi Minh, ngay 29 thong 03 nom 2021 
V/v: giai trinh chenh lech Lai nhuan  nam 2020 

so vol nom trithc. 

Kinh 	- UY BAN CHUNG KHOAN NHA 
- SO GIAO DICH CHUNG KHOAN TP. HO CHi MINH 

Thuc hien quy dinh N,"‘ cong bd thong tin tren thi tnrong chirng khoan theo Thong tu 
so 96/2020/TT-BTC ngay 16/11/2020 có hieu luc tix ngay 01/01/2021 thay thd Thong tu 
so 155/2015/TT-BTC ngay 06/10/2015 dm BO Tai Chinh, Cong ty CP Cap Nuac Thu Due 
xin giai trinh v'd Bao coo Tai chinh cho kST kd toan kdt thfic ngay 31/12/2020 phat hanh 
ngay 18/01/2021 dia. Cong ty co lqi nhuan sau thud thu nhap doanh nghiep tang 58,50% 
so Wei Bao coo Tai chinh nam truOc nhu sau: 

Don vi tinh: Ty ddng 

STT Chi lieu Nam 2020 Nam 2019 Tang (+)/ 
giam (-) 

Tdng doanh thu 1.014,52 854,51 18,73% 

2. Tdng chi phi 970,55 826,37............_.-_....._17,45%....  

a.  Gia van hang ban 665,00 572,03 16,25% 

b.  
Chi phi ban hang va chi phi quail 

doanh nghiOp 298,36 240,43 24,09% 

3. Loi nhuan tarok thud 43,98 28,15 56,24% 
a.  Hoat clOng kinh doanh chinh 44,50 29,94 48,64% 
b.  Roca clOng khac (0, 52) (1,79) 70,87% 
4. Loi nhuan sau thud 35,49 22,39 58,50% 

Trong nam 2020, Bao coo kdt qua hog dOng kinh doanh cua Cong ty CP Cap Nueec 
Thii Dix có cac chi tieu sau: 

1. Tdng doanh thu nam 2020 tang 160,01 ty d6ng (+18,73%) so vai nam truot do san 
luvng nu& tieu thu tang 6,69% va do gia ban nu& sach nam 2020 tang theo Quydt dinh 
s6 25/2019/QD-UBND ngay 24/10/2019 ciia UBND Thanh ph6. 

2. Tdng chi phi nam 2020 tang 144,18 ty d6rig (+ 17,45%) so Wei nam truck, trong dO: 

- Gia von hang ban tang 92,98 tS,  ddng (+16,25%), chii ydu gia von mua si nu& sach 
tang 93,42 ty ddng; 

- Chi phi hoat Ong san xuat kinh doanh nam 2020 tang 57,93 ty d6ng (+24,09%) so 
voi nam truac do Cong ty phai thuc hien theo cac chi tieu kd hooch san xuat kinh doanh 
nam 2020. 
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- Chi phi khac nam 2020 giam 5,53 ty d'Ong so vai nam 2019 do nam 2019 Cong ty 
hoan tra tidn boi thuemg di dad tuyezn 6ng cap nuac cua cac nam truov la 6,37 ty d6ng theo 
yeu cdu hoan tra ngan sach nha nude chi phi b6i thueng thu6c 2 dg an DA Nut giao My 
ThuST \fa nang cap ma rang duang Luang Dinh Cud). 

3. Lgi nhudn truac thud thu nhdp doanh nghidp nam 2020: 43,98 ty d6ng, tang 56,24% 
so voi nam 2019, trong do Lgi nhudn hog dOng kinh doanh chinh tang 48,64%. 

Teen day la cac nguyen nhan dan den trong kST kinh doanh q4 4 nam 2020 Cong ty có 
Lqi nhudn sau thud thu nhdp doanh nghidp tang 58,5% so vdi nam 2019. 

Tran tong kinh bao. 

Nui 
- Niue tren; 
- Thu. ky HDQT (ck' brAt); 
- Lim: VT, KTTC. 
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