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CONG TV C 6  PHAN cAp NU'&C VINH LONG 

BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TR! 

Hi dng quân trj Cong ty C phn Cp nuàc Vinh Long (sau day gçi tt là "Cong ty") trmnh bay báo 
cáo cüa mInh cing vói Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh k& thác ngày 31 tháng 12 nãm 2021. 

Khái quát v COng ty 
Cong ty là doanh nghip dtrç'c cô phn boa tt'r cong ty Nhà nirâc là Cong ty TNHH MTV Cap ni.ro'c 
VTnh Long theo Quyét djnh s 378/QD-UBND ngày 13 tháng 3 näm 2015 ca U' ban nhân dan tinh 
Vinh Long. Cong ty hot dng theo Giây chirng nhn dang k' doanh nghip so 1500174831, dang k' 
thn dâu ngà' 03 tháng 3 nm 2008 và däng k thay diii lAn thu 7 ngày 31 tháng 5 näm 2016 do S K 
hoch và Dau tu tinh Vinh Long cAp. 

Tri s chInh 
- Djachi 
- Din thoti 
- Fax 

S 02 dumg Hung Do Vuong, phirOng 1, thành ph Vinh Long, tinh Vinh Long 

0270 3 822 583 
0270 3 829 432 

Cong ty có các don vj trirc thuc sau: 

Ten don vj Dja clii 

Nhà may nuóc Hung Dao  Vuong 

Nhà may nuó'c Trurng An 

Clii nhánh cAp nuóc Tam BInh 

Clii nhánh cAp nuó'c Trà On 
Clii nhánh cAp nuâc Vng Liêm 

x 
Clii nhanh cap nuo'c Long I-To 

Xi nghip xây 1p 

Clii nhánh cAp nuó,c Cái Ngang 
Xi nghip san xuAt nuóc ung dóng 
chai Vit Uc  

S 02 dumg Hung Dao  Vuong, phuOng 1, thành ph VTnh Long, 
tinh Vinh Long 
S6 519 Ap Tan VTnh Thun, xã Tan Ngäi, thành ph Vinh Long, 
tinh Vinh Long 
S 390/8 khóm 4, thj trAn Tam Blnh, 1iuyn Tam BInh, tinh Vinh 
Long 
T 2, Ap M5 Lqi, xa Thin M, huyn Trà On, tinh Vinh Long 
T 9B, Ap Trung TIn, thj trAn Vüng Liêm, huyn Vüng Liêm, 
tinh VTnh Long 
T 32, Ap Long Tliun B, xä Long Phuóc, huyn Long H& tinh 
VTnh Long 
S 02 dung Hirng Dao  Vuong, phung 1, thành pM Vinh Long, 
tinh VTnh Long 
T 3, Ap 8, xA M5 LOc,  huyn Tam BInh, tinh Vinh Long 
SA 54 duO'ng Nguyn Hue,  phu?ng 2, thành pM Vinh Long, tinh 
Vinh Long 

Hoat dng kinh doanh cUa Cong ty là: San xuAt, kinh doanh nirâc sach;  san xuAt nirâc ung dóng chai; 
Kinh doanh nuo,c ung dong chai; Thi cOng xây lap cOng trinh k thut ha tAng; Dâu tu xây dirng các 
dir an cap nuóc; Kinh doanh các dir an cAp niroc; Tu vAn xây dijng, bao gm: thiAt k, giám sat, quan l' 
dr an các cong trInh k thut ha tang. 

Hi dung quãn trj, Ban kim soát và Ban Tung Giám dc 
Các thành viên Hi dung quan trj, Ban kirn soát và Ban Tung Giám dc cia Cong ty trong näm va cho 
dn thOi dim 1p báo cáo nay bao gum: 
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CONG TV cd PHAN CAP NIJ'&C VINH LONG 
BAO CÁO CUA HT DONG QUAN TRJ (tip theo) 

H3i thing quán trj 

HQ và ten 

Ong Dng Tn Chin 
Ong Nguyn Tn Phát 
Ba Lé Thj Quyn 
Ong Dng Thanh BInh 
Ong Nguyn Tnthng Anh 
Ba Bii Thin Ng9c Minh 

Ong Hu'nh Van Nhãn 

Ban kiêm sodt 

Ho và ten 

Ba Biii Thin Ng9c Minh 
Ong Lrang Minh Trit 

BàNguyn Thj Thu Ha 
Ba Nguy&i Tlij Hng Nhung 
Ba IrAn Thi HuS'nh  Mai 

Ban Tdng Gidm (IóC 

HQ Va ten  
Ong Nguyn TAn Phát 

Ong Nguyn Quc Dt 
Ong Luong Minh Trit  

Cht'rc vii 

Chi tjch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

Thành viên 

Chüc vii 

Tnthng ban 
Tnrcng ban 

Thành viên 
Thành viOn 
Thành viên 

Chüc vi 

Tng Giám dc 
PhóTngGiámdc 
Phó Tng Giám dc  

Ngày b nhim/tái b nhim/min nhim 

Tái b nhim ngày 30 tháng 6 nAm 2021 
Tái b nhim ngày 30 tháng 6 näm 2021 
Tái b nhim ngày 30 tháng 6 nAm 2021 
Tái b nhim ngày 30 tháng 6 näm 2021 
B nhim ngày 30 tháng 6 näm 2021 
B nhim ngày 25 thang 5 nam 2016 

Min nhim ngày 30 tháng 6 nAm 2021 
B nhim ngày 25 thang 5 näm 2016 
Min nhim ngày 30 tháng 6 näm 2021 
B nhim ngày 25 thang4 näm 2019 
Min nhim ngày 30 tháng 6 nam 2021 

Ngày b nhim/tái b nhim/min nhim 

Bi nhim ngày 30 tháng 6 näm 2021 
B nhim ngày 25 thang 5 näm 2016 
Min nhim ngày 30 tháng 6 näm 2021 
B nhim ngày 30 tháng 6 nàm 2021 
Tái b nhim ngày 30 tháng 6 nàm 2021 
B nhim ngày 25 tháng 5 näm 2016 
Mien nhim ngày 30 tháng 6 näm 2021 

Ngày b nhim/tái b nhim 

Tái b nhim ngày 30 thang 6 näm 2021 
B nhim ngày 21 thang 3 nám 2017 
B nhim ngày 30 tháng 6 näm 2021 

Ong Trin Ng9c Tliãnh NIioi Thânh viên 

Bi din theo pháp lut 
Nguôi dai  din theo pháp luat  cüa Cong ty trong näm và cho dn thi dim 1p báo cáo nay ia Ong 
Dng Tan Chiên — C1ui tjch Hi dông quán trj (Tái b nhim ngày 30 tháng 6 näm 2021). 

Ong Dng TAn Chin dã fiy quyn cho Ong Nguyn TAn Phát — Tng Giám dc k' Báo cáo tài chInh 
cho närn tài chInh kt thiic ngày 31 tháng 12 nAm 2021 theo GiAy Ciy quyn so 75A/CN ngày 30 tháng 6 
näm 2021. 

Kim toán viên 
COng ty TNHI-1 Kirn toán và Tu' vAn A&C dA dtrqc chi djnh kim toán Báo cáo tài chInh cho näm tài 
chInh kt thiic ngày 31 tháng 12 nàm 2021 cüa Cong ty. 

Trách nhim ella Ban Tang Giám dc 
Ban Tng Giám dc chju trách nhim 1p Báo cáo tái chInh phán ánh trung thirc và hçp l tInh hInh tài 
chInh, kt qua boat dng kinh doanh và km chuyn tin t cOa Cong ty trong näm. Trong vic 1p Báo 
cáo tài chInh nay, Ban Tong Giám dOc phâi: 
• Chçn 11ra các chInh sách k toán thIch hp và áp diing các chInh sách nay mt each nhAt quán; 
• Thrc hin các xét doán và các uàc tInh mt cách hcrp l và then tr9ng; 



CONG TV C5 PHAN CAP NU&C VINH LONG 
BAO CÁO CUA HOI DONG QUAN TRI (tip theo) 

• Lp Báo cáo tài chInh trén cci si hoat dng lien tic trr trithng hcip không th cho ring Cong ty së 
tiêp tiic hot dng lien tiic; 

• Thit 1p va thuc hin h thng kim soát ni b mt cách hftu hiu nhm han  ch rñi ro có sai sot 
trong yêu do gian In hoac nhâm lan trong vic 1p và trInh bay Báo cáo tâi chInh. 

Ban Tng Giám dc dam bão cac s k toán thIch hqp thrgc liru giü dy dü d phán anh tInh hmnh tài 
chInh cüa Cong ty vi mire d chInh xác hop  I'  tai  bat k' thai diem nào và các sO sách kê toán tuân thñ 
chê d kê toán áp diing. Ban Tong Giám dôc cfing chju trách nhim quãn 1' các tài san cüa Cong ty va 
do do dã thirc hin các bin pháp thIch hcrp dé ngAn chn và phát hin các hành vi gian 1n và cac vi 
pham khác. 

Ban Tng Giám dc cam kt dã tuân thñ các yêu cAu nêu trên trong vic 1p Báo cáo tài chInh. 

Phê duyt Báo cáo tài chInh 
Chit tjch Hi dng quãn frj phe duyt Báo cáo tài chInh dInh kèm. Báo cáo tài chInh dã phân ánh trung 
th?c và hop l' tInh hmnh tài chInh cita Cong ty tai  th?i diem ngày 31 tháng 12 näm 2021, citng nhi.r kêt 
qua hoat dng kinh doanh và tlnh hInh lu'u chuyên tiên t cho näm tài chInh két thitc citng ngày, phit 
hçip vii các Chuân mvc  Ke toán Vit Nam, Chê d Ké toán doanh nghip Vit Nam va các quy djnh 

liên quan den vic 1p a trInh bay Báo cáo tài chInh. 

ng Tn Chiên 
Chit tjch HDQT 
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S6: 4.0 127/22/TC-AC 

BAO CÁO KIEM TOAN DQC LJP 

KInh gui: QU CO BONG, HQI BONG QUAN TR4 vA BAN TONG GIAM oOc 
CONG TY CO PHAN CAP NTJ(IC ViIII LONG 

ChUng tôi dà kim toãn Báo cáo tài chInh kern theo cüa Cong ty C phn Cp ntrâc VTnh Long (sau day gi 
tt là "Cong ty"), &rc 1p ngày 21 tháng 3 nArn 2022, tr trang 07 dOn trang 38, bao gm Bang can d6i k 
toán tai  ngày 31 tháng 12 nin 2021, Báo cáo kOt qua hoat dng kinh doanh, Báo cáo hru chuyOn tiOn t cho 
näm tài chInh kêt thUc cUng ngày và Bàn thuyêt minh Báo cáo tài chInh. 

Trách nhim cüa Ban Tong Giám d6c 
Ban T6ng Giám dc Cong ty chju trách nhim v vic ip và trInh bay trung thc và hçp I Báo cáo tài chInh 
cCia Cong ty theo các Chuãn mrc Kê toán Vit Nam, Chê d KO toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh 
phap l có lien quan dOn vic 1p vàtrinh bay Báo cáo tài chInh va chju trách nhim ye kiOm soát ni b ma Ban 
Tong Giám doe xác djnh là can thiOt d dam bão cho vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh không CO sai sOt 
tr9ng yOu do gian ln hoc nhâm ln. 

Trách nhim cüa Kim toán viên 
Trách nhim cüa chüng tôi là dim ra ' kin v Báo cáo tài chInh dija trên k& qua cüa cuOc kirn toán. Chiong tôi 
dA tiOn hành kiOm toán theo các çhuan mtrc Kim toán Vit Nam. Các chuân mi,rc nay yêu cau chüng tOi tuán 
thu chuân mrc và các quy djnh ye dao  dérc nghè nghip, 1p  kO hoach và thirc hin cuc kim toán dê dat  dtrqc 
sr dam bão hp l' v vic lieu Báo cáo tài chinh cCa Cong ty có cOn sai sot trong yêu hay khOng. 

COng vic kim toán bao gm thirc hin các thu ti3c nhm thu thp các bang chcrng kim toán v các s6 lieu và 
thuyêt minh trOn Báo cáo tài chInh. Các thU tiic kiOm toán discic lira chn di,ra trên xét doán cUa kiOm toán vien, 
bao gôm dánh giá rUi ro có sai sot trQng yêu trong Báo cáo tài chmnh do gian 1n hoc nhãm 1n. Khi thi,rc hin 
dánh giá các rUi ro nay, kiêm toán viOn dA xem xét kiêm soát ni b cUa Cong ty liOn quan dOn vic 1p và trInh 
bay Báo cáo tãi chinh trung thi,rc, hçip lnhärn thiOt kê các thU tiic kiêm toán phU hcip vâi tInh hInh thirc tO, tuy 
nhiên khon nhäm miic dIch dna ra kiên vO hiu qua cUa kiem soát ni b cUa Cong ty. Cong vic kiêm toán 
cUng bao gôm dánh giá tInh thIch hgp cUa các chInh sách kO toán duqe áp dicing và tInh hcip l cUa các trâc tInh 
kê toán cUa Ban Tong Giám doe cUng nhu dánh giá vic trInh bay tong the Báo cáo tài chfnh. 

ChUng tôi tin tlntng rang các bang chCrng kim toOn ma chUng tôi dA thu thp dtxcoc là day dU va tliIch hgp lam en 
sâ cho ' kiOn kiOm toán cUa chUng tôi. 

Y kin cüa Kiêm toán viên 
Theo ' kin cUa chOng tôi, Báo cáo tài chInh dA phàn ánh trung thirc và hp l, trên các khia canh  trQng yu tInh 
hInh tài chInh cUa Cong ty CO phân Cap nuàc Vinh Long tai  ngày 31 tháng 12 nm 2021, cUng nhtr k& qua 
hot dng kinh doanh và tlnh hlnh km chuyên tiên t cho näm tài chInh kOt thUc cUng ngày, phU h?p  yài các 
Chuãn mi,rc KO toán Vit Nam, ChO d KO toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các quy djnh pháp l' có 
lien quan dOn vic 1p và trInh bay Báo cáo tài chmnh. 

Van d khác 

Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh kt thiic ngày 31 tháng 12 nãm 2020 cUa Cong ty dä dnc kim toán 
b&i cOng ty kiOm toán khác. KiOm toán yiên cUa cOng ty kiOm toán nay dA dtra ra Báo cáo kim toán ye 
Báo cáo tài chfnh cho nàm tài chInh kOt thUc ngày 31 tháng 12 nam 2020 vâo ngay 26 tháng 3 nm 2021 
v&i ' kiOn chap nhn toàn phân. 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker TiDy A&C is a member of the global network 

of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities

5 

7: 

C 

I' 



bakertilly 
A&C 

Cong  ty TNHII Kim toán và Tir vn A&C 
Ch LTho 

1.'•' 

c?\  

sQ0  cmc5Ay 

N4'NG  .V/' 
Nguyênru Danh — Giám dc Nguyn Thj Be GhI — Kim toán viên 
S Giá'y CNDKHN1ci1m loan: 1242-2018-008-1 S Giáy CNDKHN/dm toán: 2646-2018-008-1 

TP. Cn Thci, ngày 24 tháng 3 näm 2022 

A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. trading as Baker Tilly A&C is a member of the global netwotk 
of Baker Tilly International Ltd., the mcmbers of which are separate andindependent legal entities 
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CONG TV C PHAN CAP NU'óC VINH LONG 
fja chi: S 02 &r&ng Hi.rng Dao  Vircmg, phithng 1, thành ph6 VTnh Long, tlnh Vinh Long 
BAO CÁO TA! CHINH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nAm 2021 

BANG CAN oOi KE TOAN 
Ti ngày 31 tháng 

MA 
CIII TIEU s 

12 näm 2021 

Thuyt 
minh '" (. o cuoi nAm 

Dcm vj tinh: VND 

S6 du nAm 

A- TA! SAN NGAN Hi.N 100 211.699.581.649 164.818.225.998 

I. Tin và các khoãn tuong duong tin 110 V.1 17.043.455.529 35.868.211.492 
1. Tin 111 17.043.455.529 10.868.211.492 
2. Các khoán tirong duoiig tin 112 25.000.000.000 

II. Du tu tài chinh ngn hn 120 163.491.000.000 102.985.000.000 
1. ChUngkhoankinhdoanh 121 
2. D phèng giãm gia chuing khoán kinh doanh 122 
3. Du ti' nm glit dn ngày dáo hn 123 V.2a 163.491.000.000 102.985.000.000 3. 

"p 
III. Các khoãn phAi thu ngn hn 130 13.613.412.810 8.848.435.576 
1. Phãithungnhincüakháchhàng 131 V.3 6.614.194.481 3.710.688.781 
2. Trã truâc cho ngthi ban ngn hn 132 V.4 134.990.000 1.3 16.236.000 
3. Phàithunibngnhn 133 - 
4. Phai thu theo tien dQ ke hoach hcip dong xay di,rng 134 
5. Phãithuvchovayngnhn 135 - 
6. Phãi thu ngân hn khác 136 V.5 7.373.952.633 4.390.269.927 
7. Dir phông phâi thu ngn hn khO dOi 137 V.6 (509.724.304) (568.759.132) 
8. Tâi san thiu chi xfr 1' 139 - 

IV. Hang tn kho 140 17.250.080.515 14.562.226.738 
1. Hàngtn kho 141 V.7 17.250.080.5 15 14.562.226.738 
2. Dir phOng giám giá hang thn kho 149 

V. Tài san ngn Iin khác 150 301.632.795 2.554.352.192 
1. Chiphitracngnhn 151 V.8a 281.151.945 273.876.362 
2. Thus giá trj gia tang &rçirc khu trir 152 1.832.899.344 
3. Thus và các khoãn khác phãi thu Nhà nuóc 153 V.14 20.480.850 447.576.486 
4. Giao dlch  mua ban 1?i  trái phiu Chinh phü 154 
5. Tàisânngnhankhác 155 

Báo cáo nay phài du-ç.rc doc c14ng vol Bàn thuylt minh Báo cáo tài chinh 7 



CONG TV CO PHAN cAp NU'Ô'C VINH LONG 
DIa chi: S 02 duO'ng Htrng Dao  Vtro'ng, phiimg 1, thanh ph6 VTnh Long, tinh Vinh Long 
BAO cÁo iAi CH!NH 
Cho nm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Bang can d6i k toän (tip theo) 

CHI TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh s o cuoi näm L So dan näm 

B- TA! SAN DAI H,N 200 278.612.611.989 326.157.661.938 

I. Cäc khoän phãi thu dài han 210 
1. Phãi thu dài han  cüa khách hang 211 
2. Ira truóc cho ngrO ban dài han 212 
3. Vn kinh doanh a don vj trirc thuc 213 
4. Phaithunibdàihari 214 
5. Phãithuvchovaydàihn 215 
6. Phãithudàihankhác 216 
7. Dir phông phãi thu dài han  khó dOi 219 

11. Tai san c dinh 220 258.377.521.551 265.675.314.693 

1. Tâi san c dlnh  httu hinh 221 V.9 258.349.873.55 1 265.606.194.693 
- Nguyen giá 222 591.809.544.111 573.614.500.314 

- Giá fri hao mon lily ke' 223 (333.459.670,560) (308.008.305.62 1) 
2. Tâi san c dinh thuê tãi chInh 224 
- Nguyéngiá 225 - 
- Giá fri hao mOn lily ke' 226 - - 
3. Tài san c6 dinh vô hInh 227 V.10 27.648.000 69.120.000 
- Nguyen giá 228 463.834.100 463.834.100 

Giá trj hao mOn lily ke' 229 (436.186.100) (394.714.100) 

III. BM dng san du tir 230 
- Nguyen giá 231 
- Giá tn hao mOn Itly k 232 

IV. Tàisãnd&dangdàihn 240 9.873.586.920 21.341.483.412 

1. Chi phi san xu.t, kinh doanh dâ dang dài han 241 
2. Chi phi xây drng ca bàn d dang 242 V.11 9.873.586.920 21.341.483.412 

V. Du ttr tài chinh dài han 250 7.210.754.818 34.770.754.818 
1. Duttrvàocôngtycon 251 
2. DAu tu vào cong ty lien doanh, lien k& 252 V.2b 6.910.754.818 6.910.754.818 
3. DAuti.rgOpvnvàodnvikhác 253 V.2b 300.000.000 300.000.000 
4. Dix phOng dAu tu tài chinh dài han 254 
5. DAu tu' nm gi dn ngày dáo han 255 V.2a 27.560.000.000 

VI. Tài san dài han  khác 260 3.150.748.700 4.370.109.015 
1. Chi phi trã tnrâc dài han 261 V.8b 3.150.748.700 4.370.109.015 
2. Tài san thus thu nhp hoan 1a 262 
3. Thit bi,  vt tin, phi tOng thay th dài hn 263 
4. TOi sOn dOi han khOc 268 

TONG CONG TAI SAN 270 490.312.193.638 490.975.887.936 

A 

Báo cáo nàyphthi du'c dQc cOng vo'i Bàn thuylt minh Báo cáo tài chinh 8 



CONG TY C5 PHAN cAp NU'OC VINH LONG 
Dja chi: s6 02 dix&ng Hung Duo Vuimg, phu.rng 1, thành ph6 Vinh Long, tinh Vinh Long 
BAO cÁo TAL CHfNH 

Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Bang can dtji k toan (tip theo) 

CIII TIEU 
Ma 
s 

Thuyt 
minh S6 cui nam S du nAm 

C- NQPHAITRA 300 96.750.135.946 114.452.681.393 

1. Nç'ngnhn 310 48.282.397.124 44.683.738.832 
1. Phãi trá ngu.rài ban ngn hun 311 V.12 4.580.738.522 8.797.476.717 
2. Nguii mua trã tin truôc ngn hn 312 V.13 142.337.735 383.100.000 
3. Thus và các khoãn phai nOp  Nhà nuOc 313 V.14 1.396.670.833 351.374.208 
4. PhaitranguOi1aodng 314 V.15 12.386.575.672 6.624.247.883 
5. Chi phi phãi trã ngn hn 315 V.16 348.116.051 312.470.388 
6. Pháitrãnibngnhn 316 
7. Phãi trã theo tin dO k hoch hcip dng xây dçrng 317 
8. Doanh thu chua thçrc hin ngn 1n 318 
9. Phaitrangnhnkhac 319 V.17a 1.758.116.973 1.675.083.137 
10. Vay và nçi thuê tài chInh ngn hin 320 V.18a 5.307.480.000 5.307.480.000 
11. Dr phOng phâi trâ ngnhn 321 
12. Qu' khen thurng, phüc 1çi 322 V.19 22.362.361.338 21.232.506.499 
13. Qu5'b1nhngia 323 
14. Giao djch mua ban 1i trái p1iiu ChInh phi 324 

II. Nq dai hn 330 48.467.738.822 69.768.942.561 
1. Phãi trã ngirô ban dài hn 331 
2. Nguài mua trà tin truàc dài 11un 332 
3. Chi phi phãi trã dài hn 333 
4. Phài trã nQi bQ v von kinh doanh 334 
5. Phái trà nôi bô dâi han 335 
6. Doanh thu chua thuic hin dài han 336 
7. Phàitrãdáihankhác 337 V.17b 15.141.000 14.538.585.814 
8. Vay và nçi thuê tài chInh dài hn 338 V.18b 29.191.396.636 34.498.876.636 
9. Trái phiOu chuyn dOi 339 
10. CO phiOu uu dai 340 
11. ThuOthunhphoan1iphaitra 341 
12. Dur phOng phái trã dài lin 342 
13. Qu5 phát trMn khoa hc và cong ngh 343 V.20 19.261.201.186 20.731.480.111 
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Lê VAn Thing Nguyn Tn PhAt 
K toAn truông T6ng GiAm dcSc 

ong, ngày 21 tháng 3 nAm 2022 

CONG TY cd PHAN cAp NIJOC VINH LONG 
Dja chi: S 02 dung Hung Duo Virong, phu.thng 1, thành phó Vinh Long, tinh Vinh Long 
BAO CÁO TAI CH!NH 

Cho nAm tãi chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Bang can d6i k toán (tip theo) 

CIII TIEU 

D - VON CHU sO IIUU 

M 
S6 

400 

Thuyt 
minh S6 cu61 nAm S6 du nAm 

393.562.057.692 376.523.206.543 

I. V6n chü s& hun 410 392.238.686.723 375.874.835.574 

1. V6n gop cüa chü sâ hUu 411 V.21a 289.000.000.000 289.000.000.000 

- Cáphiê'u pho thông có quye'n bku quylt 411a 289.000.000.000 289.000.000.000 

- Ccphié'u iru 411b 

2. Thng du v6n c phn 412 
3. Quyn chçn chuyn d6i trái phiu 413 
4. V6n khác cUa chCu sâ htiu 414 
5. C6 phiu qu) 415 

6. Chênh 1ch dánh giá 1ti tài san 416 
7. Chênh lech  t) giá Mi doái 417 
8. QuS'  dâu tu phát trin 418 V.21a 28.123.704.813 18.597.370.008 

9. Qu5 h6 trcl sp xp doanh nghip 419 

10. Qu5 khác thuQc v6n chü s& htiu 420 

11. Lqi nhun sau thus chi.ra phân ph6i 421 V.21a 75.114.981.910 68.277.465.566 
- Lçri nhu2n sau thué' chtca phán pho'i 

li?y ké' dé'n cudi kj) truc 421a 36.759.268.581 68.277.465.566 

- Lçi nhun sau thuê' chiraphánpho'i Ic)) nay 421b 38.355.713.329 

12. Ngu6n v6n du tu xây dirng co ban 422 

11. Nguon kinh phi vA quy khac 430 1.323.370.969 648.370.969 
1. Ngun kinh phi 431 V.22 1.323.370.969 648.370.969 
2. Ngun kinh phi d hinh thành tài san c6 djnh 432 

TONG CONG  NGUON VON 440 490.312.193.638 490.975.887.936 

Nguyn Thj Phuong Minh 
NguOi Ip 

Bdo cáo nay phái dic dQC cing vol Ban thuyé't minh BOo cáo tat chmnh 10 



Lê Vim Thng Nguyen Tan Phat 
K tom truông Tang Giám dc 

ong, ngày 21 tháng 3 nam 2022 

CONG TV' C 6  PHAN CAP NU'&C VINH LONG 
Dja chi: S 02 &thng Hi.rng Do Vi.rccng, phtrông 1, thành ph6 VTnh Long, tinh Vinh Long 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chInh kt thCic ngày 31 thang 12 nm 2021 

BAO CÁO KET QUA HOT BONG IUNH DOANH 
Cho nim tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

Dcrn vj tinh: VND 

Ma Thuyt 
CHt TIEU s minh Nam nay Nam truOc 

1. Doanh thu ban hing và cung cip djch viii 01 VI.! 175.539.696.528 168.306.306.985 

2. Cac khoän giãm trO doanh thu 02 5.635.649 

3. Doanh thu thuin v ban hang vã cung cp djch vi 10 175.539.696.528 168.300.671.336 

4. Cia vin hang ban 11 vI.2 61.486.959.480 60.187.261.773 

5. Lçi nhun gp v ban hang và cung cp dlch  vii 20 114.052.737.048 108.113.409.563 

6. Doanh thu hot 1ng tài chInh 21 VL3 11.990.881.891 13.335.630.788 

7. Chi phi thi chlnh 22 VI.4 112.607.813 129.370.609 

Trong do: chi phi lai vay 23 112.607.813 129.370.609 

8. Chi phi ban hang 25 VI.5 31.337.411.083 32.487.571.860 

9. Chi phi quän 1 doanh nghip 26 VI.6 24.080.471.045 26.449.136.782 

10. Loi nhutin thun tO hoyt dng kinh doanh 30 70.513.128.998 62.382.961.100 

11. Thu nhp khäc 31 VI.7 5.300.575.475 2.647.717.400 

12. Chi phi khac 32 VI.8 1.111.551.670 1.123.748.813 

13. LQi nhuãn khOc 40 4.189.023.805 1.523.968.587 

14. Tng Içri nhuin k toán trtrO'c thus 50 74.702.152.803 63.906.929.687 

15. Clii phi thu thu nhp doanh nghip hin hành 51 V.14 5.620.774.606 1.932.788.733 

16. Clii phi thud thu nIip doanh nghip hoAn ii 52 

17. L9i nhun sau thus thu nhp doanh nghip 60 69.081.378.197 61.974.140.954 

18. Liii co ban trên c phiu 70 VI.9 2.066 1.807 

19. Liii suy giãm trên c phiu 71 VI.9 2.066 1.807 
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Ngun Thj Phuong Minh 
NguOi Ip 
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CONG TV C 6  PHAN CAP NU'OC VINH LONG 
Dja chi: S 02 &thng Hu'ng Do Vtrang, phuitng 1, thitnh ph Vinh Long, tinh Vinh Long 
BAO CÁO TAL CHINH 
Cho nAm tài chfnh kt thOc ngity 31 thitng 12 nAm 2021 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TI 
(Theo phirong phäp gián tip) 

Cho nm titi chInh kt thOc ngity 31 thäng 12 näm 2021 

1. 

CIII TIEU 

Luu chuyn tin tr hoot dng kinh doanh 

Ma 
S6 

Thuyt 
minh NAm nay 

Dan vj tlnh: VND 

Niim truO'c 

Lpi nhuOn lrwó'c thul 01 74.702.152.803 63.906.929.68 7 

2. Dieu cli In!: c/jo cdc khoán: 
Khu hao titi san c dlnh  vit bAt dng san dAu tu 02 V.9, V.10 26.747.230.598 24.697.816.536 
Các khoitn dr phOng 03 V.5 (59.034.828) (226.298.93 8) 
LAI, 16 chênh Ich t' gut h6i doái do ditnh git 1a 
cite khotn mic tiAn t cO g6c ngoi t 04 
LAi, 16 tir hot dng dAu ttr 05 (11.829.085.161) (13.097.838.030) 
Chi phi 1Ai vay 06 VI.5 112.607.813 129.370.609 
CáC khoitn diu chinli khác 07 (1.018.721.775) 7.625.407.181 

3. L.ri n/:u(in lfr Jioi1 ct5ng Idni: (loan/i 
trzrác thay do21 van Iwu tI5ng 08 88.655.149.450 83.035.387.045 

Tang, guam ctc khoitn phti thu 09 445.678.488 329.238.332 
Tang, guam hAng t6n kho 10 (2.687.853.777) (1.243.331.254) 
Tang, guam etc khoitn phiti trã 11 2.902.947.745 (1.610.955.546).. 
Tang, guam chi phI tnt truôc 12 1.2 12.084.732 498.26 1.203 
Tang, guam chtng khoitn kinh doanh 13 
TiAn 1Ai vay da tnt 14 VI.5 (116.875.911) (133.351.218) 
Thu thu nhp doanh nghip d n*p 15 V.14 (4.209.767.708) (194.187.777) 
TiAn thu khtc t& hot dQng kinh doanh 16 
Tin chi khitc cho h09t dtng kinh doanh 17 V.19 (8.230.916.955) (5.741.900.290) 

Lwi c/in yen tien tiizian tfr ho(it ?ting kinh doanh 20 77.9 70.446.064 74.939.160.495 

H. Luu chuyn tin tA hoit dng dAu tir 

1. Tin chi d mua sfim, xáy drng tài san c djnh và 
cite titi san diti han khitc 21 (24.581.793.960) (50.564.343.857) 

2. Tin thu tir thanh 1, nlnrçrng ban tài san cô dlnh  và 
cite titi san diti han khitc 22 V.2b 69.878.000 

3. Tin chi cho vay, niva cite cong Cu nçi c0a 
dan vi khitc 23 (176.43 1.000.000) (154.275.000.000) 

4. Tin thu hi cho vay, ban 1ti citc cong ci,i nç cOa 
danvi khitc 24 143.485.000.000 161.372.000.000 

5. Tin chi du tts gOp vn vito dan vi khác 25 
6. Tin thu hi dàu tu gOp v6n vào dan vi khitc 26 - 
7. Tin thu lai cho vay, c tirc vit Icii nhun duçic chia 27 V.5, VI.3 9.065.353.583 13.071.759.203 

Lwu c/:uyên lien 1/wan tfr /10 cit d5ng dâu 1w 30 (48.392.562.3 77) (30.395.584.654) 

Báo cáo nityphài thrçic dQC cling vol Bàn lhuyEt minh Báo cáo tàí chinh 12 
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LêVAnThng 

Ke toán truö'ng 

Nguyen Tan Phãt 

Tng Giám dc 

ong, ngày 21 tháng 3 nAm 2022 

CONG TV c6 PHAN cAp NIIó'C VINH LONG 
Dja chi: S 02 duông Hung Do Vuang, phixing 1, thành phó Vinh Long, tinh VTnh Long 

BAO CÁO TA! CHfNH 

Cho nAm tài chinh kt thic ngày 31 tháng 12 nAm 2021 
Báo co luu chuyn tin t (tip theo) 

CIII TIEU 

HI. Luu chuyén tin tr hot dng tM chInh 

Tin thu tr phát hânh c phi&i, n1in von gop cfia 

M 
s 

Thuyt 
minh Näm nay NAm tru'Oc 

chCi si hthi 31 

2. Tin trá Iti vn gop cho các chü s& hflu, mua 1i 

c phiu cCia doanh nghip dA phát hành 32 

3. TiënthutCrdivay 33 
4. Tintrãnqgcvay 34 V.18a (5.307.480.000) (5.307.480.000) 

5. Tin trà ncr g& thuê tài chInh 35 

6. C tCrc, lçri nhun dã trá cho chi1 sâ h0u 36 V.21d (43.095.159.650) (22.997.738.480) 

Lui, clz,iyän thin lhz,tn lz'r Izoit d3ng là! chIn!, 40 (48.402.639.650) (28.305.218.480) 

Luu chuyên tin thun trong nAm 50 (18.824.755.963) 16.238.357.361 

Tin v tuong duo rig tin du nAm 60 V.1 35.868.211.492 19.629.854.131 

Anh hu&ng cüa thay di t giá hi doái quy di ngoi t 61 

Tin và tuong duong tin cui nAm 70 V.1 17.043.455.529 35.868.211.492 

Ngun Thi Phuong Minh 

Nguôi 1p 

Báo cáo nay phái diric dQc cimg vái Ban thuyt minh Báo cáo îàí chinh 13 



COng ty CO phan nuàc v 
môi trräng Ciru Long 

SO 93 Dinh Tin Hoâng, 
Phumg 8, thành phô Vinh 
Long, tinh Vinh Long 

CONG TV cd PHAN cAp NU'C VINH LONG 
Dja chi: S 02 &rOng Hung Dao  Vurong, phu&ng 1, thành ph Vinh Long, tinh Vinh Long 
BAO cÁo iAi CHINH 
Cho nAm tài chlnh kt thüc ngay 31 thang 12 nAm 2021 

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 

I. oAc DIEM HOiT DQNG 

1. Hlnh thfrc s6 hun vn 
Cong ty C phAn Cp nuó'c Vinh Long (sau day gi tt là "Cong ty") là Cong ty c phn. 

2. Linh vu'c kinh doanh 
Linh virc kinh doanh cüa Cong ty là san xut cong nghip và kinh doanh thuang mai. 

3. Ngành ngh kinh doanh 
Hoat dng kinh doanh chInh cüa Cong ty là: San xuât, kinh doanh nusàc sach;  San xuât nuâc uông 
dong chai; Kinh doanh nusóc ung dóng chai; Thi cong xây lap cOng trInh k thut ha tang; Dâu tir 
xây du,rng các dur an cap ntthc; Kinh doanh các duj an cap nuâc; Tu van xây di,rng, bao gm: thiêt 
kê, giám sat, quán I' dir an các cong trInh k thut ha tang. 

4. Chu k' san xut, kinh doanh thông thtr?rng 
Chu kS'  san xut kinh doanh thông thuthng ci'ia Cong ty không qua 12 thang. 

5. Dai dich Covid-19 
Närn 2021, djch Covid-19 lay Ian trên din rng dã ânh hurâng tiêu crc dn nn kinh t Vit Nam 
nói chung và hoat dng kinh doanh ca COng ty nói riêng do nhiu dja phung (TP. H ChI Minh, 
cac tinh Dông Nam BO,  Dng bang song Ciru Long, Mien Trung, TP. Ha Ni,...) phãi thi,rc hin 
giAn each xã hi theo Chi thj 16+, Chi thj 16 hoc Chi thj 15 trong thai gian dài dé kiêm soát djch 
bnh. Các bin pháp ngän chn nghiêm ngt duc áp dicing trên pham vi rng, gian each xä hi kéo 
dài dn dn dCul gay luu thOng, san xut kinh doanh bj dmnh tr. Hu h& các hot dng thtrang mai, 
luu trá an ung phái dóng cCra; chi mt s c s& liru tr(i duct phép cung cp djch vi,i cho ngui bj 
cách ly có the hoat dng cam chfrng. 

Ban Tng Giárn dc cthi thrc hin dánh giá v tác dng tng th cu'ia tInh hInh di vài hoat dOne  san 
xut kinh doanh ci'ia Cong ty cüng nhu các ãnh huóng dn tài chInh, bao gm khá näng thu hôi nç' 
và nhn thây djch Covid-19 không cO ánh lnthng trcng yêu den Báo cáo tài chmnh cho näm tài chInh 
ktthücngày3l thang 12 nãm 2021. 
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6. Cu trtic Cong ty 
Cong  ty lien kt 

Ten cong ty Dja chi tri sâ chinh 
Cong ty C phn nuàc Va SO 3530 p Thành Phñ, xa 
môi tnxông Binh Tan Thành Lçii, huyn Bmnh Tan, 

tinh Vinh Long  

TS' l 
T' l quyan 

Hot dng kinh doanh T 1 phn biu 
chinh vOngóp sâh0u quyt  
Khai thác, xur I và 25% 25% 25% 
cung cap nuâc; Xây 
drng cOng trinh cOng 
ich; Lap dtt h thOng 
cap, thoát nuâc 
San xuat san phám t 20% 20% 20% 
plastic; Khai thác, xCr 
l Va cung cap nuiâc; 
Xây dirng cong trinh 
k5' thut dan dung 
khác 

Ban ihuydi minh nay ía mç51 b5phdn hcip thành vàphái dttçc dQc thngvo'i Báo cáo là! chmnh 14 



CONG TV C 6  PHAN cAp NU&C VNH LONG 
DIa chi: S 02 dirOng Hrng Dao  Vucing, phi.thng 1, thành ph Vinh Long, tinh Vinh Long 
BAO CÁO TAI CHINH 
Cho näm tài chinh kt thüc ngay 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh (tip theo) 

7. Tuyên b v khã näng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh 
Các s lieu tuang tng cüa näm trLrâc so sánh &rçYc vài s6 1iu cüa nAm nay. 

8. Nhân viên 
Tu ngay ket thuc nam tai chinh Cong ty Co 244 ngucli dang lam viçc (so dau nam Ia 239 ngLral). 

II. NAM TAI CHINH, DO'N VI TIEN TE SI DVNG  TRONG KE TOAN 

1. Näm tài chInh 
Näm tài chInh Ca Cong ty bt du tr ngày 01 tháng 01 và kt thác vào ngày 31 tháng 12 hang 
nam. 

2. Don vl  tin t sfr ding trong k toán 
Dan vj tin t st'r diing trong k toán là Dng Vit Nam (VND) do phn lan CáC nghip vi dtrçic 
thrc hin bang dan vi tin t VND. 

III. CHUAN MISC vA CHE DO KE TOAN AP DUNG 

1. Ch d k toán áp ding 
Cong ty áp ding CáC Chun mirc K toán Vit Nam, Ch d K toán doanh nghip Vit Nam dUçYC 
ban hành theo Thông tr so 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 näm 2014 và CC thông tu huàng 
dn thrc hin Chun mrc Kê toán ci:ia B Tài ChInh trong vic Ip và trInh bay Báo cáo tài chInh. 

2. Tuyên b v vic tuân thu Chun mirc K toán và Ch d K toán 
Ban Tng Giám dC dam báo dâ tuân thu yêu cU cüa các Chun mirc K toán Vit Nam, Ch dO 
K toán doanh nghip Vit Nam dUVC ban hành theo Thông ti.r s 200/2014/'IT-BTC ngày 22 
tháng 12 nàm 2014 ciing nhu các thông tii huó'ng dan thrC hin Chun mrc Ké toán cüa BO Tài 
chInh trong vic Ip và trinh bay Báo cáo tài chInh. 

iv. CAC CHINH SACH KE TOAN AP DVNG 

1. Co s& 1p Báo cáo tài chinh 
Báo cáo tài chinh du?c 1p trOn ca s& k toán dn tIch (tri'r các thông tin lien quan dn các luong 
tiên). 

2. Tin và các khoãn ttrong throng tin 
Tin bao gm tin mt và tin gri ngân hang không k' han.  CáC khoãn ftran duang tiàn là các 
khoán dâu ti.r ngAn han  có thai han  thu hOi không qua 3 tháng k tr ngày dâu tir, Co khã nAng 
chuyn di dO dàng thành mOt  krçxng tin xác djnh và không cO rüi ro trong vic chuyn dM thành 
tin tai  th?yi dim báo cáo. 

3. Các khoãn du tir tài chInh 
C'ác khoãn ddu 1w nm gifr tTn ngày tiáo 1''n 
Khoãn du tu dirc phân loai là nrn gi dn ngày dáo han  khi Cong ty CO ' djnh va khá näng gi 
dn ngày dáo han.  Các khoân du tii nàm gi dn ngày dáo han  là CaC khoân tin gfri ngân hang có 
kS' hn vó.i mic dIch thu Iai hang kS'. 

Ban thuye'1 rninh nay ìà m5I b phdn hcip lhành Va phái dwçic dQc cing vái Báo cáo iài chinh 15 
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CONG TV CO PHAN CAP NUC VINH LONG 
Da chi: S 02 thrOng Hung Do Vuang, phuong 1, thành ph Vinh Long, tinh Vinh Long 
BAO cÁo TA! CHfNH 
Cho nm tài chInh kt thic ngày 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Bäo cio tài chfnh (tip theo) 

Các khoán dAu tu nAm gi& dn ngày dáo hn thrçic ghi nhn ban du theo giá gc bao gm giá mua 
va các chi phi lien quan dn giao djch mua các khoãn du tu. Sau ghi nhn ban du, các khoàn du 
ti.r nay du'cc ghi nhn theo giá trj có th thu hi. Thu nhp lãi tr các khoãn du tu näm giu dn ngày 
dáo hn sau ngày mua duçic ghi nhn trén Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh trén cci s dij thu. 
Läi di.rçrc hirâng truóc khi Cong ty nàm gi& thrcrc ghi giãm trr vào giá gc t?i  thii dim mua. 

Khi có các bang chüng chc chn cho thy mOt  phn  holuc  toàn b khoán thu tu có th không thu 
hM ducc và s tn that du,9c xác djnh int cách dáng tin c.y thI tn tht thrcic ghi nhn vào chi phi 
tài chInh trong näm và giãm tr?r trirc tip giá trj du tu. 

Các khoán dii tu vào cong ty lien ke't 
COng lien ket 

COng ty lien kt là doanh nghip ma Cong ty cO ánh hu&ng dáng k nhuiig khong có quyn kim 
soát dOi vol cc chInh sch tãi chInh và ho?t dng. Anh hu&ng dáng kO th hin quyên tham gia 
vao vic dua ra các quyOt djnh ye chInh sách tài chinh và hoat dng cfia doanh nghip nhn du tu 
nhung khong kiêm soát các chinh sách nay. 

Ghinh2nbandcu 

Các khoán du ttr vao cong ty lien kt &rcYc ghi nhn ban dAu theo giá gc, bao gm giá mua hoc 
khoãn gop v6n cong cac chi phi lien quan trrc tip dn vic dAu tu. Tnr&ng hcp dâu tu bang tài san 
phi tién t, giá phi khoán dan tu thrgc ghi nhn theo giá trl hp I' cOa tài san phi tiên t ti thi 
diem phát sinh. - 

C turc va lçii nhun cüa các kS'  truic khi khoán du tu thrçc mua duçic bach  toán giám giá trj cUa 
chinh khoán dâu tu do. Co ttrc và 1i nhun cOa các k' sau khi khoán dâu tu &rc mua duc ghi 
nhn doanh thu. Co tüc thrc n1i.n bang cO phiêu clii duqc theo dOi so luçng c phiOu tang them, 
khong ghi nhn giá trj cô phieu nhn duçc. 

DrphOng tn tMt cho các khoán ddu tir vào cong ty lien ke1t 
Dir phOng tn that cho các khoán du tu vào cong iy lien kt thrqc trich 1p khi cOng ty lien kt bj 
lô vói mcrc trIch 1p bang chênh lch gifla vn dau tu thirc t ca cac ben tai  cOng ty lien kt và von 
chü sâ hftu thirc có nhân vol l s hu von dieu 1 thrc gop ca Cong ty tai  cong ty lien k&. Neu 
cong ty lien k& là dôi tuqng 1p Báo cáo tài chinh hgp nht thi can cü d xác djnh dir phOng tn 
that là Báo cáo tài chinh liçp nhât. 

Tang, giám s dir phOng tn that du tu váo cOng ty con cAn phái trich 1p tai ngày k& thác nàm tài 
chInh du'çic ghi nhn vào clii phi tài chinh. 

C'dc khoán d/,, 1w vào cong cy von cña 1ow vj khdc 
DAu tu vao cOng cv vn ccia dan vj khác bao gm các khoãn dAu tu cong cv vn nhung Cong ty 
khong có quyAn kim soát, dông kim soát hoc có ành hung dáng ké doi vi ben dugc dâu tu'. 

Các khoán dAu tu vào cong cv vn cüa dan vj khác duqe ghi nhn ban dAu theo giá gc, bao gm 
giá mua hoc khoán gop von cong  các chi phi tri,rc tip lien quan dn hoat dng dAu Ut. Co tc và 
lçi nhuãn cOa các k' tnróc khi khoân dâu tir drçtc mua ducic hach  toán giâm giá trj cUa chinh 
khoán dãu tu do. Co tirc và lçti nhun ccia các kS'  sau khi khoãn dAu tt.r dircyc mua durçic ghi nhn 
doanh thu. 

Du phOng tn thAt cho các khoán dAu Ut vao cong cv v6n cfia don vj khác duc trich 1p nhu sau: 
Di vâi khoàn dAu tu vào c phiu niêm yt hoc giá trj hçrp 1 khoán dAu Ut thrçrc xác djnh tin 
cay, vic 1p dr phOng dira trén giá trj thj tri.rmg cUa c phiOu. 

Bàn !huydl minh nay là m5t bc5phn hip thành và p.hái thrçrc dc càng vài Bào cáo Iài chinh 16 
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CONG TV C 6  PHAN CAP NU'&C VINH LONG 
Dja chi: S 02 dtrO'ng Hrng Dto Vtrong, phring I, thânh ph Vinh Long, tinh VTnh Long 
BAO CÁO CHINH 
Cho nm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 

• Di voi khoàn du ti! khOng xác djnh dirçc giá trj hç'p l' ti thyi dim báo cáo, vic 1p dr 
phOng drqc thrc hin can cir vào khoán lô cia ben &rpc du tu vài mire trIch Ip bang chénh 
loch giüa von gop thijc t cüa các ben tai  dcrn vj khác và vn chü s hüu thirc có nhân vâi t' 1 
gop von cüa Cong ty so vói tong so vn gop thijc t cüa các ben tai  dan vj khác. 

Tang, giãm s dr phOng tn that dAu tu vào cong ci,i van cüa dan vj khác cn phái trIch lap tai  ngày 
kt thi'ic näm tài chInh thrcrc ghi nlin vào chi phi tài chInh. 

4. Các khoãn phái thu 

Các khoán n phái thu di.rc trinh bay theo giá trj ghi sa trtr di các khoàn dir phOng phài thu khó 
dOi. 

Vic phân Ioai cac khoãn phài thu là phãi thu khách hang và phãi thu khác duqc thrc hin theo 
nguyen tãc sau: 

• Phãi thu cia khách hang phán ánh các khoán phài thu mang tInh chit thxang mai  phát sinh tir 
giao djch có tInh chat mua — ban gi&a Cong ty và nguOi mua là dan vj dOe  1p vi Cong ty, bao 
gm Ca cáe khoàn phái thu ye tiên ban hang xuãt khu üy thác cho dan vj khác. 

• Phài thu khác phán ánh cac khoàn phài thu khong có tInh thixang mai,  khong lien quan dn 
giao djch rnua — ban. 

Dr phOng phài thu khó dOi duqc 1p cho ttrng khoàn nci phái thu khó dOi can ci vào tuai n qua 
han cUa các khoãn nç sau khi dä bi tth vó'i khoân ng phái trá (nau co) hoc dr kin mCrc tn that có 
tha xày ra, ct the nhu sau: 

• Daj vói n phâi thu qua han  thanh toán: 
- 30% giá trj dai vói khoàn n phài thu qua han  ti'r 6 tháng dan dithi 1 nàm. 
- 50% giá trj dai vó'i khoãn n phài thu qua han  tir 1 näm den di.thi 2 näm. 
- 70% giá trj dM voi khoàn n phãi thu qua han  tir 2 näm dan dual 3 nám. 
- 100% giá trj dai vói khoân nç phài thu qua han  tfr 3 näm trâ len. 

• Di vâi nc phài thu chua qua han  thanh toán nhung khó có khá nAng thu hi: can cir vào d 
kiên m(rc ton that dê 1p dr phOng. 

Tang, giãrn sa dix dir phOng nc phài thu khó dOi cn phài trich 1p tai  ngày kat thüc nàm tài chInh 
duqc ghi nlin vào chi phi quân l doanh nghip. 

5. Hãngtnkho 

Hang ton kho duçrc ghi nhan theo gia thap han gnra gia goc va gia trl thuan co the thrc hiçn dugc. 

Giá gac hang tan kho duc xác djnh nhu sau: 

• Nguyen 4t 1iu: bao gam chi phi mua và các chi phi lien quan trirc tiap khác phát sinh da có 
duc hang tn kho dja diam và trang thai hin tai. 

• Chi phi san xut kinh doanh dâ dang: bao gam chi phi nguyen vt IiOu chInh, chi phi nhân cOng 
và các chi phI có lien quan trçrc tiêp kliác. 

• Thành phm: bao gam chi phi nguyen vt !iu, nhân cOng trrc tiap và chi phi san xut chung 
có lien quan tri,rc tiêp du'gc phân bô dra trên mcrc dO hoat dng bInh thung. 

Giá xut kho duçrc tinh theo phirang pháp binh quân gia quyan và duc hach  toán theo phuong 
pháp kê khai thuOng xuyën. 

Giá trj thuAn có tha thrc hin dixçyc là giá bàn uàc tInh cüa hang tan khotrongk' san xut, kinh 
doanh bInh thithng trir chi phI ircc tInh dê hoàn thành và chi phI iràc tinh can thiet cho vic tiêu thii 
ching. 

Bàn thuyEt minh nay là m5t b5phn hç,p thành và phái dwç,c doc cling vái Báo cáo àí chlnh 17 
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CONG TY cO PHAN cAp NIIàC ViNH LONG 
DIa chi: S 02 dithng Htrng Dao  Vircing, phuOng 1, thành phi Vinh Long, tinh Vinh Long 
BAO cÁo iAi CH!NH 
Cho nm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 nam 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo) 

Drphông gãm giá hang tn klio thrç'c 1p cho tirng mt hang tn kho có giá gc Ion hcin giá trj 
thuân có th thi,rc hin thrqc. Tang, giãm s dir dir phông giàm giá hang tn kho cin phái trIch 1p 
tai ngày két thi1c närn tài chInh di.rçic ghi nhn vão giá vn hang bàn. 

6. Chi phi trã trwó'c 
Clii phI trà triróc bao gm cac chi phi thrc t d phát sinh nhirng có lien quan dn kt qua hoat 
dng san xut kinh doanh cüa nhiu k' ké toán. Chi phi trá truâc cüa Cong ty chü yêu là clii phi 
cOng ci, ding cii và lçri th kinh doanh. Các chi phi trá trirâc nay di.rçic phân b trong khoãng thii 
gian trâ tmóc hoc thai gian các lci Ich kinh t tirang ing duçc tao  ra tr cac chi phi nay. 

Cong cii, ding ci 
Các cOng ci, ding ci dã chra vao sr ding thrçic phân b vào chi phi theo phircing pháp dung thng 
vói thi gian phân bô khong qua 03 nám. 

L(ri tIze kin/i doanh 
Lçii th kinh doanli duçic tInh trong giá trj doanh nghip c phn hóa và duçrc phân b vào clii phi 
theo phircing pháp durng thang trong 10 nam. K tr nãm 2021 Cong ty tip tic phân b giá trj Iqi 
the kinh doanh cOn Iai  trong tIii gian tói da khong qua 03 näm theo Nghj dlnh  s 140/20201ND-CP 
cüa Chinli PhCi ngày 30 tháng 11 nm 2020. 

7. Tài san c djnh hfru hlnh 
Tài san c djnh htu hInh thrçrc th hin theo nguyen giá trir hao mOn lüy k. Nguyen giá tài san c 
djrih h1u hIiih bao gOrn toàn b các clii phi ma Cong ty phài bô ra dê có &rqc tài san cO djnh tinh 
den tliOi dim dua tài san do vào trng thai san sang sir diing. Các chi phi phát sinh sau ghi nlin 
ban dâu clii duçc ghi tang nguyen giá tài san c djnh nu các chi phi nay chc chin lam tang lçii Ich 
kinh t trong ttrong lai do sr ding tãi san dO. Các chi phi phát sinh khong thOa man diêu kin trên 
&rcYc ghi nIiii là clii phi san xut, kinh doanh trong näm. 

Khi tài san c djnh htu hInh ducc ban hay thanh l2, nguyen giá và giá trj hao mOn ltiy k dupc xóa 
so và lãi, l phát sinh do thanh l' dirçic ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong näm. 

Tài san c djnh h&u hinli di.rcc khu hao theo phtrcxng pháp di.r&ng thing dra trén thai gian h&u 
ding u.oc tInh. s6 näm khu hao cüa các loai tài san c djnh hiu hInh nhu sau: 

Loai tài san c dinh Snäm 
Nhà cCra, vat kin true 05 - 50 
May moe và thi& bj 05- 15 
Phu'oiig tiii viii tãi, truy1i dii 06 - 30 
Tliit bj, diing ci quán l2 03 - 08 

8. Tài san c dinh vô hInh 
Tài san c dlnh  vô hinh thrc th hin theo nguyen giá trr hao mOn luy k. 

Nguyen giá tâi san c djnh vO hinh bao gm toàn b các chi phI ma Cong ty phãi bO ra d có &rc 
tai san cô dnh tinh dn thOi dim dua tài san do vâo trang thai san sang sir diving. Chi phi lien quan 
den tài san cO djnh vO hInh phát sinh sau khi ghi nhan ban dâu duc ghi nhan là chi phi san xut, 
kinh doanh trong k' trir khi các chi phi nay gän lien vâi mt tài san cO djnh vô hInh ci th và lam 
tang lçi ich kinh tê tr các tài san nay. 

Bàn thuyEt minh nay ia mt b3 p/lan hcip thành vàphái dwçvc dQC cling vái Baa cáo làî chinh 18 
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CONG TV cd PHAN cAp NLJ&C VINH LONG 
Dja chi: S 02 dt.rè'ng Hrng Dao  Vtxcng, phithng 1, thành phi Vinh Long, tinh Vinh Long 
BAO CÁO iAi CHINH 
Cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 närn 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chlnh (tip theo) 

Khi tài sanc djnh vo hinh dtxçc ban hay thanh l', nguyen giá và giá trj hao mon lüy k thrc xóa 
so va lãi, lô phát sinh do thanh l disqc ghi nhn vào thu nhp hay chi phi trong nAm. 

Tài san c djnh vô hinh ciia Cong ty chi gm chuang trinh phn mm may tinh. Clii phi lien quan 
den các chi.rong trInh phân mm may tfnh khong phâi là mt b phn gAn k& vOi phn ccrng có lien 
quan duçrc von hoá. Nguyen giá cüa phân màm may tinh là toàn b các chi phi ma Cong ty dâ chi 
ra tInh dn thO'i dim &ra phn mém vào sfr dicing. Phân mm may tInh thr9c khu hao theo ph.rang 
pháp dung thang trong 05 narn. 

9. Clii phi xãy dtyng co' ban dr dang 
Clii phi xây drng ca bàn di dang phãn ánh các clii phi lien quan trrc tiêp (bao gôm cã chi phi Iâi 
vay có lion quan phü hQp vó'i chInh sách ktoán cfia Cong ty) dn các tài san dang trong qua trinh 
xây dijng, may rnóc thiOt bj dang lap dt dê phiic vv cho miic dich san xuât, cho thuO và quân l' 
ccing nhi.r clii phi lien quan dn vic sira cha tài san cô djnh dang thrc hin. 

10. Các khoãn n phãi trã và clii phI phãi trá 
Các khoán nç phái trà và chi phi phai trá dirge ghi nhn cho s tiên phãi trâ trong tirang lai liOn 
quan dOn hàiig hóa va dch vi d nhan dirge. Clii phi phài trâ dirge ghi nhn dçra trên các uó,c tInh 
hgp 1' ye s tiOn phái trâ. 

Vic phân loi các klioãii phài trã là phãi trà ngIri ban, chi phi phài trá và phài trà kháe dugc thirc 
hin theo nguyen täc sau: ) 
• Phái trã ngu'Oi ban plián ánh các khoãn phái trà mang tInh clit thuong mai  phát sinh tr giao :4 

djch mua hang hóa, djch viii, tài san và ngithi ban là dan vj dc 1p vâi Cong ty, bao gôm eà 
các khoãn phãi trã khi nhp khâu thông qua ngiri nlin Cy thác. 

• Chi phi phAl tráphãn ánh cáe khoãn phãi trà cho hang hóa, djch vi dä nhn dirge tr ngithi ban 
hoc dä cung cap cho nguOi rnua nhung chiisa clii trá do chu'a Co hóa don hoc chira di h sa, 
tài lieu k toán và các khoàn phãi trã cho ngiri lao dng ye tin lu'ang nghi phép, cac khoãn 
clii phi san xuât, kinh doanh phài tricli trirrc. 

• Phãi trã khác phãn ánh các khoán phài trã khong có tinh thixang mai,  kliong lien quan dn giao 
djch mua, ban, cung cap hang hóa djch vi. 

Cáe khoãn ng phâi trâ và chi phi phái trã dirge phân ba1  ngn  han  và dài han  trOn Bang can di k 
toán can c theo kS' han cOn  Iai tai ngày kt thic nãm tài chinh. 

11. Các khoãn dy phOng phãi trã 
Giá trj chr9c ghi nhn ci1a mt khoân d phOng phãi trà là giá trj duçic isàc tInh hgp l nhit v 
khoãn tiOn së phài clii dê thanh toán nghTa vi ng hin tai tai  ngày kt thic nàm tài chinh. 

Clii nhfhig khoán chi phi hiOti quan dn khoãn dr phOng phài trà dä 1p ban du mi dirge bü dp 
bng khoãn dir phOng phâi trã do. 

Khoãn chOnh lch gi&a s dir phOng phâi trâ dä lap a näm trirac chua si'r diving ht Ian han s6 dir 
phOng phái trà 1p näm báo cao dirge hoàn nhap ghi giám clii phi san xuât, kinh doanh trong näm, 
trr khoãn cliOnh lchi Ion han cUa khoàn dir phOng phâi trá ye bâo hành cOng trInh xây lap dirgc 
hoàn nhiâp vào thu nliap  khác trong nám. 

12. Qu pliát trin khoa h9c và cong ngh 
Cong ty trich 1p qu phát trin khoa hQc và cong ngh theo quy djnh tai  Thông tir liOn tjch s 
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 näm 2016 cüa B Tài chinh và dirge bach  toàn vào 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CONG TV CO PHAN CAP NUÔC VINH LONG 
Dja clii: S 02 duOng Hung Dao  Vixorng, plurmg 1, thãnh ph Vlnh Long, tinh Vinh Long 
BAO cÁo TAI CHINH 
Cho näm tài chinh k& thiic ngày 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh (tip theo) 

clii phi. T' l trIch ci th can cr vào khà nàng và nhu cu sir dung ngun vn cho hoat dng khoa 
lice và Cong ngh cüa Cong ty. 

13. Vn chü sO' hiru 
Vtn gop cfia chñ s& hfru 
Vn gop ci'ia chü sâ h&u di.rçic ghi nhn theo s vn th,rc t da gop cia các c dông. 

14. Phfin plii 19i nhun 
Lçi nhuin sau tliu thu nhp doanh nghip thrçic phân phi cho các c dông sau khi dã trIch 1p  các 
qu5 theo Diêu l cia Cong ty cüng nhir các quy djnh cüa pháp lut va dA dixçrc Dai  hi dong c 
dong ph duyt. 

Vic phân phii lqi nhun cho cac c doug dixçic can nhc dn các khoân miic phi tin t nm trong 
lçii nhuii san thuê ch!sa phân phôi cO th ânh hu&ng dn luong tin va kM nàng chi trã cô t(rc nhux 
lãi do dánh giá Iai  tài san mang di gop van, lãi do dánh giá Iai  các khoán miic tin t, các cOng c 
tài chinh và các khoán rnvc  phi tiên t khác. 

C tCrc dixçrc ghi nhn là nçi phâi trá khi &rçic Dai  hi dng c dông phê duyt. 

15. Ghi nhn doanh thu và thu nhp 
Doanh thu ban hang hoá 
Doanh thu ban hang hóa duc ghi nhan khi dng thi thóa man các diu kin sau: 

• Cong ty dä chuyn giao phAn Ian ri'ii ro và Iqi Ich gn lin vai quyn s& hu hang hóa cho 
nguYi mua. 

• Cong ty khong cOn ntm gi& quyn quán l hang hóa nhix ngithi si hüu hang boa hoc quy&n 
kiêm soát hang hóa. 

• Doanli thu duc xác djnh ttiGng di chc chin. 

• Cong ty dâ hoc s thu duc li Ich kinh t tir giao djch ban hang. 

• Xác djnh du'c chi phI lien quan dn giao djch ban hang. 

Doanh thu c:ing cñp djch vi 
Doanh thu cung cp djch vv duc ghi nhan  khi dng tMi thOa man các diu kiin san: 

• Doanh thu duc xác djnh Urong dM chc chin. Khi hçrp ding quy djnh ngithi mua di.rçrc quyn 
trá lai  djch v1r  dã mua theo nh&ng diu kin ciii the, doanh thu chi drc ghi nhn khi nhng 
diu kin ci th do khOng cOn tn tai  và ngrOi mua khOng ducc quyn trã 1i djch viii da cung 
cap. 

• Cong ty da hoc sê thu thrçc lqi ich kinh t ti'r giao djch cung cp djch vi do. 

• Xác dnh dirqc phn cOng vic dã hoàn thành vào thai dim báo cáo. 

• Xác dinh drçc chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi d hoàn thành giao djch cung cp djch 
vii do. 

TruOng hpp djch vi duçc thrc hin trong nhiu k' thI doanh thu duccghi nhn trong nàm thrçrc 
can ct'r vao két qua phân cOng vic dA hoãn thành vào ngày kt thüc kS'  kê toán. 

Titn Mi 
Tin lai discyc ghi nhn trên co sa thyi gian và lãi sut thijc t trng ks'. 

Ban thuy& minh nay là mat baphan hqp thành Va phái dziic dQc chng vol Báo cáo tài chinh 20 



CONG TV' C 6  PHAN cAp NU'&C VINH LONG 
D!a chi: S 02 diring Hirng Do Virang, phi.thng 1, thành ph Vinh Long, tinh Vinh Long 
BAO cÁo TAL CHfNH 
Cho nAm tái chInh kt thác ngày 31 thang 12 nAm 2021 
Ban thuyt minh Báo  cáo tài chinh (tip theo)  

Co lác 1zrYc chia 
• . . A • ,( 

Co tire dirge chia dirge ghi nhtn khi Cong ty dirge quyen nhan Co tire tir vice gop von. Co tirc thrgc 
nhn bang c phiêu chi dirge theo dOi so hrgng c phiu tang them, khong ghi nhn giá trj c phiêu 
nhãn diro'c. 

16. Các khoãn giãm trIr doanh thu 
Các khoãn giãrn trir doanh thu ehi gm hang ban bj trâ 1?i  phát sinh cüng k' tiêu thi san phm, 
djeh vii dirge diêu chinh giãm doanh thu cCrn k' phát sinh. 

Tru'àug hgp san phm, deh vii dA tiôu thii ti'r eáe näm triràc, dn näm nay mài phát sinh hang ban 
b trá 1i tliI dirge ghi giãrn doanh thu theo nguyen täc: 

• Nu khoãn hang ban bj trã 1i hang bàn phát sinh triràc thai dim phát hành Báo cáo tài chInh: 
gui giãrn doanh thu trên Báo cáo tài chInh cia nam nay. 

• Nu khoãn hang ban bj trá Ii phát sinh sau thai dim phát hành Báo cáo tài chInh: ghi giãm 
doanh thu trên Báo cáo tài chInh cia nam sau. 

17. Chi phi di vay 
Chi phi di vay bao gm läi tin vay và eác chi phi khác phát sinh lien quan trirc tip dn các khoán 
vay. 

Clii phi di vay dirge ghi nhn vào ehi phi khi phát sinh. Trung hgp chi phi di vay lien quan trtre 
tiêp den vice dâu tu xây dang  hoe san xuât tài san d dang can eó mt thai gian di dài (trên 12 
tháng) dé eó the dira vào si'r dmg theo mc dIch djnh tririe hoc ban thI chi phi di vay nay dirge 
tInh vào giá trj eiia tài san do. Dôi vri khoàn vay riêng phiic vii vic xây dijng tài san c djnh, bat 
dng san dAu tir, Iãi vay dirge vn hóa k ca khi thai gian xây dLrng  dircri 12 tháng. Cáe khoán thu 
nhp phát sinh tir vie dâu tir t?m  thai cáe khoãn vay dirge ghi giàm nguyen giá tài san Co lien 
q uan. 

Di vói cáe khoán v6n vay chung trong do eO sfr dicing cho mue  dich dAu tir xây drng hoc san xut 
tài san d& dang thI clii phi di vay von hóa dirge xác djnh theo t' l v6n hóa dôi vi chi phi lüy k 
bInh quân gia quyên phát sinh cho vie dâu tir xây dirng ca ban hoc san xut tài san dO. T' l von 
hóa dirge tInli theo t l läi suât bInh quân gia quyn eüa cáe khoàn vay chua trá trong nàm, ngoi 
trr eáe khoãn vay rieng bit phe vii cho miie dich hInh thành mt tài san cx th. 2 

18. Các khoãn clii phi 
Clii phi là nhCng khoán lam giárn lgi Ieh kinh M dirge ghi nhn tai  thai dim giao deIi pliát sinh 
hoe khi có khiã näng tirong dôi chäe chän s phát sinh trong tircrng hal khong phân bit dä clii tiên 
hay chua. 

Cáe khoán clii phi và klioân doanh thu do no tao  ra phiái dirge gui nhn dng thai theo nguyêii tc 
phi hgp. Trong truOng h9p nguyen tae ph1i hgp xung dt vói nguyen tãc than trQng, clii phI dirge 
ghi nhn can cr vâo ban chit và quy djnh cüa các chun mirc k toán d dam báo phán ánh giao 
djch mt each trung thrc, hgp 1. 

19. Thu thu nhp doanh nghip 
Chi phi tliu thu nhip doanh nghip chi gm thu thu nhp hien  hành. 

TI:iJthu nhOp hin han/i 
Thus thu nhp liin liành là khoân tliu dirge tinh dira tren thu nhp tinh thus. Thu nlip tinhi tliu 
chênh lch so vài hgi nhun k toán là do diu chinh các khoán chenh Ich tam  thai gina thuê và ké 

Ban ihuyet n,inh nay là m5i b3 phdn hçip thành Va phái dtrcic dQc cling vái Báo cáo iài chlnh 21 



CONG TV C 6  PHAN CAP NLJ'&C VINH LONG 
Dia chi: sé 02 duO'ng Hung D?o  Virong, phung 1, thành ph Vinh Long, tinh VTnh Long 
BAO cÁo iAi CHINH 
Cho nm tài chmnh kt thüc ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Bao cäo tài chInh (tip theo) 

toán, các chi phI khong duçc trr cüng nhir diu chinh các khoãn thu nhp không phãi chju thus và 
các kboãn lô dirçc chuyn. 

20. Ben lien quan 
Các ben thrçc coi là lien quan nu mOt  ben có khã nAng kim soát hoc có ânh hirông dáng k di 
vó,i ben kia trong vic ra quyt djnh cac chInh sách tài chInh và boat dng. Các ben cting thrqc xem 
là ben lien quan nêu cing chju si,r kiêm soát chung hay chlu  ánh hung dáng k chung. 

Trong vic xern xét mi quan h ctia các ben lien quan, bàn chat cüa mi quan h thrçrc chi trQng 
nhiêu hon hInh th(rc pháp li'. 

21. Báo cáo tlieo b plin 
B phn theo lTnh vrc kinli doanh là mt phn cO th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san 
xuât hoc cung cap san phm, djch vi và có ri'ii ro và Içri Ich kinh t khác vi các b phn kinh 
doanh khác. 

B phtn theo khu vçrc dja l' là rnt phn có th xác djnh riêng bit tham gia vào qua trinh san xut 
hoc cung cap san phm, djch vi trong phm vi mt môi trtthng kinh t ciii th và CO rüi ro và 1?i 
Ich kinh té khác vO'i cac bO phn kinh doanh trong các môi trung kinh t khác. 

Thông tin b phn duc 1p và trInh bay phü hqp vài chInh sách k toán áp ding cho vic 1p và 
trInh bay Báo cáo tài chInh cüa Cong ty. 

THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC IUIOAN MVC  TRILNII BAY TRONG BANG CAN DOI 
KE TOAN 

Tin và các khoãn tuong duong tin 
A A. A So cuoi nam So dau nam 

Tin mt 5 1.937.000 63.018.800 
Tin gl'ri ngân hang khOng k' htn 16.991.518.529 10.805.192.692 
Các khoãn tuang throng tin - Tkn gfri ngán hang 
có kj) hqn góc khóng qua 3 tháng 25.000.000.000 
Cong 17.043.455.529 35.868.211.492 

2. Các khoãn du ttr tãi chInh 
Các khoãn dAu tu tài chInh cüa Cong ty bao gm du tir nm giI dn ngày dáo han  và du tir gop 
vn vào don vj khác. Thông tin v các khoân dâu tu tài chinh côa Cong ty nhu sau: 

2a. Diii 1w nám gifr den ngày (1(10 hzn 
A A. So cuoi nam 

., A ., . . 
Gia goc Gia tn ghi so 

S du nàm 

Gfágc Giá trl ghi si 
Ngin hin 163.491.000.000 163.491.000.000 102.985.000.000 102.985.000.000 
Tin gcri có kS'  han ttr trên 
3 thang dn 12 thang 163.491.000.000 163 .49 1.000.000 102.985.000.000 102.985.000.000 
Dài hin 27.560.000.000 2 7.560.000.000 
Tin gcri cO k' han  trén 12 
tháng 27.560.000.000 27.560.000.000 
Cong 163.491.000.000 163.491.000.000 130.545.000.000 130.545.000.000 

Bàn t/rnyef rn/nh nay ia rnt bØ ph<2n hclp thành va p/là! drçxc dQc cüng vái Bdo cáo tài chinh 22 
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CONG TV cO PHAN CAP NUC VNH LONG 
Dja chi: S 02 thrOng Hung Do Vrcrng, ph.rng I, thành ph Vinh Long, tinh VTnh Long 
BAO cÁo TAI CHfNH 
Cho närn tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 12 nàm 2021 
Ban thuy& minh Báo cáo tái chinh (tip theo) 

2b. Dat, tie gop von vào 1ton vj k/ide 
S cui näm 

Giágc DirphOng 

S ditu nãm 
Giágc Drphông 

Dàii tie vào cong ty lien keAt  6.910. 754.818 - 6.910.754.818 

Cong ty C plin nuóc và rnOi 
trurng Binh Tan (I) 5.000.000.000 - 5.000.000.000 

COng ty Co phn niró'c và môi 
tnrOng Ci'ru Long (Ij) 1.910.754.818 - 1.910.754.818 

DO,, lie gOp vOn vào cton vj 
kMc 300.000.000 300.000.000 

Cong ty C phn nuóc và môi 
trirOng Mang Thft (iii) 300.000.000 - 300.000.000 

Cong 7.210.754.818 - - 7.210.754.818 

(i) Theo Giy chüng nhn clang k' doanh nghip s 1501012456 ngày 22 tháng 10 näm 2014 do Sâ 

K hoach va Dâu tir tinh Vinh Long cp, Cong ty du ti.r vào Cong ty C phn nucc và môi tru1ng 
Binh Tan 500.000 cô phân, Urong throng 25% vn diêu l. Tal  ngày kêt thic nam tài chInh, Cong 
ty dã dâu tu dü 500.000 cO phân, thong throng 25% vn diêu l (so du nAm là 500.000 cô phân, 
tuong throng 25% von diu l). 

(ii) Theo GiAy chirng nhn clang k doanh nghip s 1500590493 ngày 21 tháng 4 nãm 2009 do S& K 
ho?ch và Dâu tr tinh VTnh Long cap, Cong ty du tu vào Cong ty C phân ni.róc và môi trung 
Ct:ru Long 180.000 Co phân, ftrcrng throng 20% von diOu lê. Tai  ngày kêt thác näm tài chInh, Cong 
ty cia clan tu dCi 180.000 cO phân, tuong throng 20% vOn diêu l (sO dâu näm là 180.000 c phn, 
tuong throng 20% vn diu Ic). 

(iii) COng ty du tir vào Cong ty C phn nithc và rnoi trung Mang ThIt là 30.000 c phn, tuong 
throng 15% vOn diéu l (sO dâu näm là 3 0.000 c phân, tuong throng 15% vn diêu l). 

Giá trf hcrp lj 
Cong ty chua xác djnh giá trj hcrp l cta các kboân dâu tu do chha có huong dan cii the ye vic xác 
djnh giá trj hçrp l'. 

Tmnh hlnh hoqt dc$ng cza các cong ty lien kt 
Các cong ty lien kt clang hoat dng kinh doanh binh thung, khOng có thay di Ion so vi näm 
tn.rOc. 

Giao djch v61 cOng ty lien kt 
Các giao djch gita Cong ty v&i các cOng ty lien kt nhu sau: 

Näm nay Näm tru*c 
Cong  ty Cop/ian nuc và môi Inning CYru Long 
Mua nuóc sach 7.699.146.000 7.453.399.200 
Nhân c ti'rc 360.000.000 540.000.000 

COng ty CO p/iOn nithc và môi trithng Bin/i TOn 
Nhnc,t(rc 1.000.000.000 1.500.000.000 
Thu thanh l tài san c djnh 69.878.000 

Bàn ihuydt rn/nh nay là mt bphan hcip thành Va phái dwqc dQc cling vái Bdo cáo flu chinh 23 



Thôi gian 
qua hn 

So cuoi nam 
Giá trj cO 

Cia gc the thu hM 

S6 du nam 
Thöi gian Cia trj cO 
qua hn Giá gc the thu hi  

CONG TV C 6  PHAN CAP NLJ'&C VINH LONG 
Dja chi: S 02 duOng Hung Dao  Vunng, phumg 1, thành ph VTnh Long, tinh Vinh Long 
BAO CÁO TAt CH!NH 
Cho nm tài chInh két thUc ngày 31 thang 12 nàm 2021 
Ban thuyét ininh Báo cáo tài chInh (tiép theo)  

3.  Phãi thu ngn hn cüa khách hang 
S cui nám S diu näm 

P/sal thu cdC khác/i hang 

Tin nu'óc, phi bão v môi tru.r&ng các khách hang 
sfr dung nuróc 3.758.512.607 1.809.769.218 

Cong ty TNHH Tun Hin 755.608.410 831.765.885 

PhOng quán 1 dO thj thành phé Vinh Long 350.828.350 472.104.800 

Ban Quân I' Dr an Du tu Xây drng các cong 
trInh NOng nghip và Pháttrién Nông thôn 63 9.906.000 

Trung tam Pliat trien Quy dat Thanh pho Vinh 
Long 508.772.000 

Các khách hang khác 600.567.114 597.048.878 

Cong 6.614.194.481 3.710.688.781 

4.  Trã trtróc cho ngu'Oi ban ngn hn 
( . So cuoi nam S &iu näm I 

Trá trwóc c/jo ngu'ài ban 
Cong ty TNHH Xây dtrng Thành COng 1.180.496.000 

Trung tarn Cong ngh Thông tin Dja L' 99.990.000 99.990.000 

Các nhà cung cp khác 35.000.000 35.750.000 p 

Cong 134.990.000 1.3 16.236.000 

5. Phãi thu ngn htn khác 
S cui näm S du nàm 

Giá tn Du phOng Giá trj Dir phOng 
Phái thu các td chá'c va cá 
nhân khác 

Läi tin gCri có k' hn 6.986.874.959 

Tam üng 142.743. 129 
Các khoãn k,2 cucc, k qu5 20.661.000 

Các khoãn phãi thu ngn ban 
khác 223.673.545 

Cong 7.373.952.633 

6. N9 pliãi thu khó dOi 

- 4.095.249.045 

- 172.506.100 

- 122.514.782 

- 4.390.269.927 

Cdc to chác và cd 
nbân khdc 

Ti 6 thang 
Các khách hang tiên den trOn 3 
nuó nàm 
PhOng quán I' do thj Tir 1 nãm 
thànli phô VTnh den trOn 3 
Long näm 
PhOng Cong thuang Trén 3 
huyn Tam BInh nAm 

338.645.936 143.543.337 

252.795.000 122.036.000 

19.5 18.000 

Tr6tháng 
dn trén 3 
näm 250.650.631 
Tr 6 tháng 
den trên 3 
näm 252.795.000 
Trén 3 
näm 246.5 16.000 

128.793.499 

170.850.400 

Bàn Ihuyet mini, nay là mØt bph(2n hçip than/i vaphOi duçic dQC càng vol BOo cáo tài chtnh 24 



CONG TV CO PHAN cAp NU&C VNH LONG 
Dja chi: Si 02 dirOiig Hung Dao  Vuxxng, phithng 1, thành ph Vinh Long, tinh Vinh Long 

BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho näm tài chInh k& thc ngay 31 thang 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chmnh (tip theo)  

S cui nm S du nAm 

Thöi gian Cia tn có Thöi gian Cia trj cO 

qua hn CIa gc th thu htii qua han Cia gc th thu hi  

Tir2näm 
Các khách hang dn trén 3 Trên 3 

khác närn 194.605.150 30.260.445 näm 118.441.400  

Cong 805.564.086 295.839.782 868.403.031 299.643.899 

TInh hInh hin dng dij phOng nç phâi thu khó dOi nhu sau: 
Nàm nay  

S du näm 568.759.132 

Hoàn nhp dr phOng (59.034.828) 

So cuoi nam 509.724.304 

 

Nàm trtró'c 

 

795 .058.070 

(226.298.938)  

 

568.759.132 

7. Hang tn kim 

   

S cui nm S du nàm 
Giá gc Dir phông Giá gc Dir phông 

- 13.661.324.342 

- 211.796.149 

Nguyen iiu, vt iiu 15.716.371.423 

Cong ci, ding ci 225.8 17.255 

Chi phi san xut kinh doanh d& 
dang 1.074.778.322 
Thành phm 233.1 13.5 15 

Cong 17.250.080.515 

8. Clii phi trã tru'ó'c 

8a. Chi p/ti trá trithc ngn Izin 

485.548.809 

- 203.557.438 

- 14.562.226.738 

N 

N 

'. A A So cuoi nam So dau nam 
Clii phI cong ci, dung ci 181.562.318 204.045.332 
Các ciii phi trã tnró'c ngn han  khác 99.5 89.627 69.831.030 
Cong 281.151.945 273.876.362 

8b. Clii phi Ira trwó'c dài hçrn 
A A. - A A So cuoi nam So dan nam 

Chi phi cOng ci, dpng ciii 926.178.522 1.110.128.539 
Lçii th kinh doanh khi xác djnh giá tn doanh 
nghip 1.973.027.106 3.041.425.194 
Các clii phI trâ truó'c dài han  khác 251.543.072 218.555.282 
Cong 3.150.748.700 4.370.109.015 

9. Tài san c dinii hü.0 hInh 
TInh hInh tang giám tài san c djnh trong nAm xem tai  phi 1%lc 01 dInh kern. 

MQt s tài san c djnh littu hmnh có giá trj cOn 1a1  theo së sách là 62.084.356.371 VND d duçc th 
chOp dé dam bão cho cac khoOn vay tai  Clii nhánh Ngân hang Phát trin Vit Nam Khu virc Can 
Tha — PhOng giao djch VTnh Long (xem thuyOt minh sO V.18b). 

13ãn fhuj'El ,n,,th nay là nzØ(  bphn hcip Ihành Va phdi dwçic dcc càng vái Baa cáo lài chinh 25 



CONG TV CO PHAN cAP NU'O'C VNH LONG 
DIa chi: S 02 thrOng Hung Do Vuang, phu?ng 1, thành ph Vinh Long, tinh Vinh Long 
BAO CÁO TAI CHfNH 
Cho nm tài chinh kt thüc ngày 31 thang 12 nm 2021 

L . . .A Bàn thuyet minh Báo cáo tài chinh (tiep theo)  

10. Tãi san c6 dinh vô liInh 
Chu'ongtrinhphin 

mm may tinh  
Nguyen giá 
S du nrn 463.834.100  

S cui nim 463.834.100  

Trong do: 
Dä khu hao ht nhu'ng vn cOn sr ding 256.474.100 

Giá tn hao mOn 
s6 du näm 394.714.100 
Khu hao trong nãrn 41.472.000 

S cui näm 436.186.100 

Giá trj con lti 
S du nrn 69.120.000 
S cui näm 27.648.000 

11. Clii phi xây ding co ban 

Xây dirng ca bàn dà dang 
- Cong trInh ha chia 

d& dang 

S du nám 
Chi phi phát 

sinh trong näm 

Kt chuyn väo 
TSCD trong 

näm 

Kt chuyn vào 
chi phi trong 

näm S6 cui näm 

ntcó,c thO Vüng Liêm 
- Cong trInh xây dyiig 
tuyên Ong chuyên tái 
DN200-D1V300 h lhong 
cap ntcóc thi Iran Trà On 
- COng trInh quy hoçwh 
cap nirác dO th/ và khu 
cym tuyên cOng nghip 
tinh VTnh Long 

14.542.242.693 

388.439.273 

648.3 70.969 

64.099.000 

6.047.037.273 

675.000.000 

(67.755.879) (14.538.585.814) 

- 6.435.476.546 

- 1.323.370.969 
- Các cOng trInh khác 5.762.430.477 22.255.957.994 (18.091.037.040) (7.812.612.026) 2.114.739.405 
Cong 21.341.483.412 29.042.094.267 (18.158.792.919) (22.351.197.840 9.873.586.920 

12. Phãi trã ngtrOi ban ngn hn 
L. So cuoi nam A So dau nam 

Ph/li trâ cdc nhà cung cñp khdc 
Cong ty TNHH Xây dirng Thành Cong 1.740.868.000 3.394.129.000 
Cong ty C phn Xây drng S 5 1.349.320.000 
Cong ty TNHH Thucing mi Vin thông Vit 
Hng Ha 1.336.500.000 
Cong ty TNHH Bâo Ha Me KOng 517.292.000 751.785.000 
Cong ty C phAn Tu vn Xây dirng Tng hçp A 
DOng 531.94g.000 353.572.000 
Doanh nghip tu nhân Hung Thai Long An 502.574.000 - 
Các nhà cung cp khác 1.288.056.522 1.612.170.717 
Cong 4.580.738.522 8.797.476.717 

Bàn thuyét minh nay là mt b3ph2n hcxp thành Va phái dwçic dQc cling v&i Báo cáo Ia! chinh 26 



CONG TV C 6  PHAN cAp NU'&C VNH LONG 
DIa chi: S 02 diso'ng Hiriig Dao  Vrng, pinr&ng 1, thành phi, VTnh Long, tinh Vinh Long 
BAO cÁo iAi CHfNH 
Cho näm tái chmnh kt thñc ngày 31 thang 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

13.  

Cong ty khong có nç phãi trá ngithi ban qua han chua thanh toán. 

Ngu'Oi mua trã tin trurc ngàn 1in 
( . - So cuoi nam 

A So dau nam 

Trä trwóc cfia các khdch hang 
COng ty C phn Dja c Vinh Long 117.298.000 117.298.000 

Cong ty C phn Tu vn Xây drng M5' Thuan 39.976.000 

Cong ty TNHH MTV Xây dirng CCru Long VNA 47.879.000 

COng ty TNHH Thirang mi và Xây dijng Minh 
Linh 24.983.000 24.983.000 

Ong Trn Minh Lrc 152.964.000 

Các khách hang khác 56.73 5 

Cong 142.337.735 383.100.000 

14.  S -. Thue va cac khoan phat np Nha nu,o'c 
S du nm S phát sinh trong näm SO cuOi näm 

Phãi nOp  Phãi thu So phãi np SO I thrc np Phãi np Phãi thu 

C Thus GTGT hang ban 
ni dja 
Thu thu nhp doanh 

5.535.048 1.830.462.874 (1.617.488.887) 218.509.035 
:4 

nghip 35.079.479 447.576.486 5.620.774.606 (4.209.767.708) 998.509.891 
Thus thu nhp cá nhân 270.586.624 - 526.191.498 (659.015.672) 137.762.450 C 
Thud tài nguyen 30.332.200 422.567.360 (420.850.960) 32.048.600 
Tin thuO dt 89.059.562 (109.540.412) 20.480.850 
PhI bão v môi trung 9.840.857 9.442.679.058 (9.442.679.058) 9.840.857 
Thus mon bài 12.000.000 (12.000.000) 
Cong 351.374.208 447.576.486 17.943.734.958 (16.471.342.697) 1.396.670.833 20.480.850 

TI: ith gui trj gia tang 
Cong ty np thus giá trj gia tang theo phirang pháp khu tth. Thus suit thus giá trj gia tang nhix 
sau: 
NuOc sinh hoat 5% 

Djch viii lAp dtt, bàn nu,o'c dong dial và các djch vii khác 10% 

ThueA thu n/zap doani: nghip 
Cong ty xac djnh ru dãi thus thu nhp doanh nghip theo quy djnh tai  Thông ti.r sO 96/201 5/TT-
BTC ngà1 22 thang 6 nàm 2015 hutng dn thi hành mt sO diu cüa Lu.t Thus thu nhp doanh 
nghip so 14/2008/QH12 và hixng dan thi hânh Nghj dlnh  sO 218/2013/ND-CP ngày 26/12/2013 
cOa ChInh phO, COng ty np thus thu nhp doanh nghip vol thus sut 10% trong suOt thOi gian 
hoat dng dOi vOi thu nhp tr hoat dng kinh doanh nuOc sach;  và &rçc mien thu trong 04 näm,

V 

giàm 50% so thus phài np trong 05 nàm tiáp theo. Näm 2021 là näm dâu tiên Cong ty duqc giâm 
50% sO thuê phãi np dOi vol thu nlip tr boat dng kinh doanh nuOc sach. 

Thu nhp tr cac hoat dng khác phái np thus thu nhp doanh nghip vOl thuO suit 20% (näm 
tru&c thuê suât là 20%). 

Bàn thuydt minh nay là mat baphan hqp thành Va phái duqc dQC chng vál Báo cáo tài chinh 27 



CONG TV c6  PHAN CAP NU'ó'C VINH LONG 
Dja ch: S 02 ththng Hi.rng Dao  Vuang, phtthng 1, thành ph Vinh Long, tinh Vinh Long 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho nm tài chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo)  

Thus thu n1ip doanh nghip phài np trong näm thrçic dr tInh nhu sau: 
Näm nay  

Tng 1çi nhun k toãn trric thus 74.702.152.803 

Các khoãn diu chinh tang, giàm lcri nhun k toán 
d xác dinh lcii nhun dim thud thu nhp doanh 
nghip: 

- Chi phi lài vay không duçrc trr 

- Các khoãn diu chinh tang khác 434.689.379 

- Các khoãn diu chinh giãm 

Thu nhp chu thus 75.136.842.182 

Thu nhâp &roc rnin thus (1.429.000.000) 

L các nãm truó'c &rqc chuyn -  

Thu nptInh thus 73.707.842.182 

Thud sut thus thu nhp doanh nghip 20% 

Thuithu nhOp doanh nghipphái n13p  thec thul 
siiñtphô thông 14.741.568.436 
Thul thu nhOp doanh ng1iip chênh lch do áp 
dng th,ii suát khdc th,,è suñt phô thông (6.233.126.361) 
Thus thu nhIp doanh nghip thrpc niiên, giám (2.887.667.469)  
Tng thu thu nhp doanh nghip con phãi np 5.620.774.606 

NAm tru'ó'c 
63.906.929.687 

643.775.126 

(43 .721 .85 8) 

64.506.982.955 

(2.106.000.000) 

62.400.982.955 

20% 

12.480.196.591 

(4.859.534.915) 
(5.687.872.943) 

1.932.788.733 

Vic xac djnh thus thu nhp doanh nghip phái np cüa Cong ty &r9c can cir vào các quy djnh hin 
hành vO thuO. Tuy nhién, nhtng quy djnh nay thay dii theo trng tliOi k' và cac quy djnh v thuê 
dôi vo nhiêu loai giao djch khác nhau có the dirç'c giài thIch theo nhiu each khác nhau. Do vy so 

thuê duqc trInh bay trên Báo cáo tài chInh có th se thay di khi cc quan thuê kiêm tra. 

Th,d tài nguyen 
Cong ty phái np tliu tâi nguyen cho hot dng khai thác nisóc mt dira vào san lucng nrcc khai 
thác hang tháng vói mire thuê suât là 1%. 

Tkn thuê dat 
Tin time dt di.rpc np theo thông báo ca ca quan thu. 

Phi báo v môi trithng 
Cong ty phài np phI bào v 
nucc sch ciura bao gm thus 

15. Phãi trã ngtrbi lao dng 

môi trtthng di vi nuc thai sinh hoat là 10% trén giá ban ciia 1m3  
giá tn gia tang. 

S cui näm S du nàm 
Tin kro'ng phái trà 12.386.575.672 6.624.247.883 

Cong 12.386.575.672 6.624.247.883 

16. Clii phi phãi trã 
( So cuoi nam S diu näm 

Chi phi tin din 190.534.346 204.998.503 
Clii phi lãi vay 26.250.109 30.518.207 
Các clii phi ngAn hn khác 13 1.33 1.596 76.953.678 
Cong 348.116.051 312.470.388 

Ban lhuyit minh nay là m5I b5 phn hcip thành vàphài dzcçic dQc cIrng vái Báo cáo tài chinh 28 



CONG TV c6 PHAN cAp NU&C VINH LONG 
Dja chi: S 02 thrOng Htrng Dao  Vtrng, pinrrng 1, thành ph6 VTnh Long, tinh Vinh Long 
BAO cÁo iAi CH!NH 
Cho nm tài chInh kt thOc ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyet minh Báo cáo tài chInh (tiep theo)  

17. Phãi trã khác 
1 7a. Phái Ira izgn hw khác 

( . - -,L A 
So cuoi nam o dau nam 

    

PIiái Ira cdc hi cháv và Cd nhân khdc 
Nlin k9 qu, k crçc ngtn han 1.306.649.760 1.081.241.760 

C trc cOn phãi trá 36.907.500 5.5 10.000 

Thus thu nhâp cá nhân 389.366.912 558.266.291 

Các khoân ngn han  khác 25.192.801 30.065.086 

Cong 1.758.116.973 1.675.083.137 

1 7b. Phd! Ira dài him  khdc 

S cui nm S &iu nãm 
Phdi Ira cdc ti chfrc và cd nhân khdc 
Tin giái phong mitt bang h chira nrrc thô Vüng 
Liêrn 15.141.000 14.538.585.814 

Cong 15.141.000 14.538.585.814 

1 7c. N9 qud him  chu'a thanh loan 
Cong ty khong có ncr phãi trâ khác qua hn chua thanh toán. 

18. Vay 
18a. Vay ,zgn hmn 

S cui näm S du näm 
Vay ngn him  phd! Ird cdc Ia chfrc 

Vay dài han  dn  han  trá (xem thuyt minh s 
V.18b) 5.307.480.000 5.307.480.000 

Cong 5.307.480.000 5.307.480.000 

Cong ty có khá näng trã thrcic các khoãn vay ngn han. 

Chi tit s phát sinh v cac khoán vay ngn han  trong näm nhi.r sau: 

Kt chuyn tü vay 
s6 dAu nm dài han  

( .). So tien vay dä 
trã trong nám S cui nAm 

Vay dài han 
dn han trá 5.307.480.000 5.307.480.000 (5.307.480.000) 5.307.480.000 

Cong 5.307.480.000 5.307.480.000 (5.307.480.000) 5.307.480.000 

18b. Vay dài hin 
. So cuoi nam 

I 

A So dau nam 
Vay dài him  phd! Ira cdc t6 chd'c 

Vay dài han  ngân hang 

Chi nhánh Ngcin hang Phát trian Vit Nam Khu 
vtcc Cdn Thcr—Phonggiao dich Vinh Long 

29.191.396.636 

29.191.396.636 

34.498.876.636 

34.498.876.636 

Cong 29.191.396.636 34.498.876.636 

COng ty có khã näng trà dixcrc cac khoán vay dài han. 

Bàn thuyit ,ninh nay là ,n5t b5 phn hçip thành và phái duçic dpc cIng vái Báo cáo tài chlnh 29 



S6dAunäm 
TrIch 1p qu5' 
Hoàn n14p qu5 
' So cuoi nam 

20.731.480.111 
2.528.3 14.7 14 

(3 .998.593 .639) 
19.261.201.186 

CONG TV' C 6  PHAN cAp NU'&C VINH LONG 
Dia clii: S 02 dirông Hung Dao  Vuo'ng, phuông 1, thành ph VTnh Long, tinh VTnh Long 
BAO cÁo TA! CHfNH 
Cho nam tâi chInh kt thüc ngày 31 thang 12 nãm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chInh (tip theo) 
(I) Khoân vay Chi nhánh Ngãn hang Phát trin Vit Nam Khu vijc CAn Thc — Phông giao djch VTnh 

Long (tiàn than là Ngan hang Phát trin Vit Nam — Chi nhánh Vinh Long) d dAu tu hang rni,ic 
xAy lap, thiêt bj vâi lãi suAt 0,3%/näm, thi hn vay 180 tháng k tr ngày giài ngân dAu tiên, thi 
gian an han  là 36 tháng. S tin vay thrçrc hoàn trâ 6 thang mOt  IAn. Khoãn vay nay &rçic dam báo 
bang vic th chAp tài san c djnh (xem thuyêt minh s V.9). 

KS' han thanh toán các khoân vay dâi han  nhu san: 
( (. L So cuoi nam So dau nam 

Tr 1 nàm trô xung 5.307.480.000 5.3 07.480.000 

Trên 1 näm dAn 5 näm 21.229.920.000 21.229.920.000 

Trén 5 nãm 7.961.476.636 13.268.956.636 

Cong 34.498.876.636 39.806.356.636 

Clii tiAt phát sinh các khoãn vay nç dài han nhu sau: 

Sodaunam 
KAt chuyAn sang vay ngn han 

S cuôi näm 

34.498.876.636 

(5.307.480.000) 

29.191.396.636 

18c. Vay và mY qua hzn clura thanh loan 
Cong ty khong CO các khoàn vay và nçi qua han  chua thanh toán. 

19. Qu5 khen thurng, phñc lçri 

 

Tang do trIch 
lP Chi qu5 trong Tàng/(Giãm) 

SA dAu näm tfr loi nhuân nãm khác (*) SA cui Ham 
Qu$ khen 
thtrâng 6.442.674.254 4.522.262.664 (6.419.579.254) - 4.545.357.664 
QuS' phOc Içi 14.461.032.245 4.522.262.664 (1.482.537.701) (124.614.545) 17.376.142.663 
Qu phóc Içi 
d hInh 
thành tài san 
cAdinli 117.859.291 117.859.291 
QuS' thuOng 
Ban quãn l 
diAu hành 
COngty 328.800.000 323.001.720 (328.800.000) 323.001.720 
Cong 21.232.506.499 9.367.527.048 (8.230.916.955) (6.755.254) 22.362.361.338 

(*) Trong nám, Cong ty cO chuyên tir Qu9phic icr! sang Qu9phác icr! dâ hInh thành là! san c djnh 
vOl so t!ên 124.614.545 VND và Cong ty cO trIch kháu hao là! san co djnh hfru hInh dtrçrc hInh 
thành ii Qu9phic icr! vOl sO hen 6.755.254 VND. 

20. Qu5 phát triAn khoa hçc Va cong ngh 
Näm nay 

J*/j  
' 

7 

Ban Ihnyit minh nay là m5t b5 phn hp thành và phái dwcic dpc cing vãi Báo cáo làl chinh 30 



CONG TV CO PHAN CAP NU'OC VINH LONG 
DIa chi: S 02 thrO'ng Hung Dio Vuong, phuing 1, tliành ph6 Vinh Long, tinh VTnh Long 
BAO cÁo TAI CHfNH 
Cho nm tãi chlnh kt thic ngày 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Bão cáo täi chInh (tip theo) 

21. Vn cliii sO hüu 

21'i. Bang dñi chieX,  bun 1(Jng cña vñn chü th hfru 

Vn 1u tu 
ciia chO so hOu 

Qu5 du tu• 
phát trin 

Lçi nhun 
sau thud chua 

phân ph61 CIng 
A So dtr dau nm trtràc 289.000.000.000 12.394.910.374 43.438.829.449 344.833.739.823 

Lcii nhun trong näm 
tnràc 61.974.140.954 61.974.140.954 
Trfch 1p các qu9 6.202.459.634 (15.945.448.538) (9.742.988.904) 
Thngkhác 1.929.943.701 1.929.943.701 
Chia c turc nm tru'âc (23. 120.000.000) (23.120.000.000) 
S du cui nm tru'öc 289.000.000.000 18.597.370.008 68.277.465.566 375.874.835.574 

S dur du nm nay 289.000.000.000 18.597.370.008 68.277.465.566 375.874.835.574 
L9i nhun trong nm nay 69.08 1.378.197 69.081.378. 197 
TrIch 1p  các qu9 9.526.334.805 (18.893.861.853) (9.367.527.048) 
Chia c6 trc nm nay (43.350.000.000) (43.350.000.000) 
So du cuOi nám nay 289.000.000.000 28.123.704.813 75.114.981.910 392.238.686.723 

21b. Chi tièt van gop cña chñ so hi?,, 
( . So cuoi nam S diIu nàm 

U' ban nhân dan tinh Vinh Long 147.390.000.000 147.390.000.000 

COng ty C phAn DAu tu Da Nng - Min Trung 97.259.620.000 97.259.620.000 

Cong ty C phin nuàc và môi trtrng Dng Bang 14.450.000.000 14.450.000.000 
Các c dOng khác 29.900.380.000 29.900.380.000 

Cong 289.000.000.000 289.000.000.000 

TInh hInh gop vn diu 1 nhu sau: 
Theo Biu I Cong ty , . Von dieu Ic 

Vin diu J dã cOn phii gop 
gOp (VND) (VND) VND T'1(%) 

U' ban nhân dan tinh Vinh Long 147.390.000.000 51,0 147.390.000.000 
Cong ty CO phân Du tir Dà 
Nang - Mien Trung 97.259.620.000 33,65 97.259.620.000 
Cong ty Co phAn nithc và mOi 
truO'ng Ding Bang 14.450.000.000 5,0 14.450.000.000 
Các c dOng khác 29.900.380.000 10,35 29.900.380.000 

Cong 289.000.000.000 100 289.000.000.000 

ic. Cophieu 
S cuii nàm S diiu näm 

S krçrng c phiu ding k phát hành 28.900.000 28.900.000 
Sé Iucmg c phiu dA phát hành 28.900.000 28.900.000 
- Cphiéuph thông 
- Ca phi êu uu 
S krcrng c phiu duxqc mua 
- Cdphiuphd thông 
- Caphku uii dãi 

28.900.000 28.900.000 

S lucing cO pbiáu dang luu hành 28.900.000 28.900.000 
- Cah1aha thông 
- Cóphiéu ui däi 

28.900.000 28.900.000 

Bàn Ihuyi! rninh nay là n5t b5phcn hcip (hành Va phài dc dQc càng vái Bào cáo là! chinh 31 



568.637.969 
79.733.000 

s6 dAu närn 
Ngun kinh phI thrcc cp 

A A. So cuoi nam 

648.370.969 
675.000.000 

1.323.370.969 648.370.969 

164.595.948.288 
5.575.154.546 

207.182.779 
5.16 1.410.915 

157.794.156.668 
4.970.459.279 

187.492.728 
5.354.198.310 

175.539.696.528 168.306.306.985 

CONG TV C 6  PHAN cAp NU'&C VINH LONG 
Dja chi: S 02 thrng Htrng Dao  Vrang, phirng 1, thành ph VTnh Long, tinh VTnh Long 
BAO cÁo TAI CHINH 
Cho nm tài chlnh 1ct thüc ngay 31 thang 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh (tip theo)  

Mnh giá c phi&i dang hru hành: 10.000 VND. 

21d. P/ian phái 19i n/lu(In 
Trong närn, Cong ty d chia c tt'rc tfr lçi nhun näm 2020 theo Nghj quyt si 01/NQ-DHDCD cOa 
Dti hi c doug tlurOng niên näm 2021 ngày 30 tháng 6 näm 2021 vài s tiên 28.900.000.000 
VND. Dong tlio, Cong ty phân phi bO sung qu5 dau tu phát triên tr lçi nhun näm 2019 vci S6 

tin 2.618.196.985 VND. 

Ngoài ra, Cong ty dä tm phân ph6i l?i nhuan näm 2021 theo Nghj quy6t s6 01/NQ-DHDCD cOa 
Dai hi cô dông thuOng niên näm 2021 ngày 30 tháng 6 näm 2021 nhix sau: 

VND 

• Chia c6 ttrc cho các c6 dông 

• TrIch qu5 du tu phát tri6n 

• TrIch qu' khen thung, phCic lçi 

• TrIch qu thuOng Ban quãn l diu hành Cong ty 

14.450.000.000 

6.908.137.820 

9.044.525.328 

323.001.720 

Va trong näm, COng ty d chi c6 tue bang ti6n cho các c6 dong vui s6 tin là 43 .095.159.650 VND. 

22. Nguiin kinh phi 
NAm nay Näm trtr&c 

C 

23. Các khoãn mic ngoài Bang can d6i k toán 
Ntkhódidlixfr1j 

A A. So curn nam 
(VND) 

S6 du nàm 
(YND) Nguyen nhãn xóa s  

Các khoân phâi thu kháeh hang 

Cong 

115.627.937 

 

116.091.487 KhOng thu hi thrcic nç 

115.627.937 116.091.487 

 

    

VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TR!NH BAY TRONG BAO CÁO KET 
QUA HOIT DQNG KINH DOANH 

1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vii 
Nám nay Nàm trurc 

Doanh thu cung cp nuóc sach (*) 
Doanh thu xây 1p 
Doanh thu kinh doanh vat tu 
Doanh thu nuàc dóng chai 

Cong 

(*) Trong nàm, COng ty dâ diu ehinh giàm giá cung cp ntràc sach  do ánh hrncng deh bnh 
Covid-19 theo Quyêt djnh s6 2321/QD-UBND cüa Uy ban nhân dan tinh Vinh Long ngày 
31/8/2021. 

Ban thuyJi rninh nàylà rnI b3phn hcrp ihành vàphái ducrc  dpc cimg vái Báo cáo tàí chInh 32 



CONG TV CÔ PHAN CAP NU'C VINH LONG 
DIa chi: S 02 duOng Hirng Do Vtro'ng, phithng 1, thành ph VTnh Long, fink VTnh Long 
BAO cÁo TA! CH!NH 
Cho näm tài chlnh kt thüc ngày 31 thang 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tài chfnh (tip theo)  

2. Giá vn hang ban 
Näm nay Nám tru*c 

Giá vn cung cp nrâc sch 52.039.066.766 50.943.535.800 

Giá vn xây 1p 4.797.891.380 4.373.926.907 

Giá vn kinh doanh vâttu' 191.180.560 174.915.600 

Giá vn nuó'c dóng chai 4.45 8.820.774 4.694.883.466 

Cong 61.486.959.480 60.187.261.773 

3. Doanh thu hot dng tài chInli 
Nàm nay Näm tru'ó'c 

4.  

Lâi tin gCri có k' htn 
Läi tin gCri không k5' hmn 
C t(rc ducc chia 
Cong 

Chi phi tài chInh 

10.527.979.497 
33.902.394 

1.429.000.000 

11.190.165.601 
39.465.187 

2.106.000.000 
11.990.881.891 13.335.630.788 

Nám nay Näm trirOc 
Clii phI li vay 112.607.813 129.370.609 
Cong 112.607.813 129.370.609 

5.  Chi phi ban hang 
Nãm nay Nãm trtr&c 

Clii phI nhãn viên 3.405.502.659 3.354.100.720 
Chi phi nguyen vt lieu, bao bI, cOng ci 10.521.628.691 13.380.200.514 
Clii phi khu hao tài san c djnh 16.335.758.231 14.741.306.382 
Các clii phi khác 1.074.521.502 1.011.964.244 
Cong 31.337.411.083 32.487.571.860 

6. Chi phi quãn 15' doanh nghip 
Näm nay Nám truóc 

Clii phi nhân viên 13.777.457.529 13.516.897.845 
Clii phi khu hao tãi san c djnh 1.010.290.720 772.92 1.307 
Hoàn nhp dr phOng phái thu khó dOi (59.034.828) (226.298.93 8) 
Trick 1p qu pháttrin khoa hçc vacongngh 2.528.314.714 6.893.301.588 
Các clii phi khác 6.823.442.910 5.492.314.980 
Cong 24.080.471.045 26.449.136.782 

7. Thu nhp khác 
Näm nay Näm tru*c 

Thu tr hoàn nlip Qu phát trin Khoa hQc Va 
Cong ngh các näm trtthc khong sCr dxng 
Phi báo v môi truOiig giU li 

3.998.593.63 9 
9 10.084.108 

- 
976.516.531 

Giá trj cOn Ii cüa tài san c djnh tfr Qu phát 
trin Khoa hçc và Cong ngh chuyên sang - 1.223.150.538 
Thu htrg'bi tluthng 350.762.835 416.556.481 
Các khoãn thu nhp khác 41.134.893 31.493.850 
Cng 5.300.575.475 2.647.717.400 

Ban thuyit ,njnh nay /à ,nt b5ph2n lip  thành vàphái du-çic dcc c/mg vái Báo cáo tài chlnh 33 



CONG TV' cd PHAN CAP NLI&C VINH LONG 
Dja chi: S 02 duông Hung Dao Vuong, phi.rng 1, thành ph VTnh Long, tinh Vinh Long 
BAO cÁo TA! CI-IINFI 
Cho nm tài chInh kt thüc ngãy 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt mmli Báo cáo tài chlnh (tip theo)  

8.  Clii phI khác 
Nm nay Näm tru'ôc 

L thanh l, nlirçrng ban tái san c dlnh 127.894.336 198.327.571 

Chi phI thu phI báo v môi trung 725.477.446 887.973.951 

Các khoán chi phi khác 258.179.888 37.447.291 

Cong 1.111.551.670 1.123.748.813 

9.  Liii trên ci phiu 
9a.  Ldi cc bán/suy giáni lrên cô phku 

Niim nay Niim trtróc 

Lqi nIiun k toán sau thus thu nhp doanh 
nghip 69.081.378.197 61.974.140.954 

TrIch qu5 khen thuông, phüc Iqi (*) (9.044.525.328) (9.414.188.904) 

TrIch thixông Ban diu hãnh, quân ('p) (323.001.720) (328.800.000) 

Lçi nhu.n tInh liii co bánlsuy giãrn trén c phiu 59.713.851.149 52.231.152.050 

S lucrng binh quân gia quyn cña c phiu ph 
thông clang liru hânh trong niim 28.900.000 28.900.000 

Liii co bãn/suy giám trên c phiu 2.066 1.807  

(*) T 1 trIch qu khen tlnro'ng, phüc lçri và thixing Ban diu hánh, quán 1 niirn nay duçic tm tInh 
theo Ngh quyêt so 01/NQ-DHDCD ngày 30 tháng 6 niim 2021 cüa Diii hi cô cong thuOng niên 
niim 2021. 

9b. Thông tin khdc 
Liii CO ban/suy giárn trOn c phiu niim tru'àc cüng drçc tInh lai do chi tiêu 1i nhun k toán sau 
thuO thu nhp doanli nghip bj ánh hithng bi kêt qua cfia Kiêm toán Nhà nuâc theo Thông báo so 
658/TB-KV IX ngày 31 tháng 12 nAm 2021 1am cho liii Co ban/suy giám trén cô phiêu niim truóc 
giãm tr 1.809 VND xuông 1.807 VND. 

KiiOng Co CC giao djch c phiu ph thông hoc giao djch c phiu phi thông tiàm fang flào xáy 
ra ttr ngày kêt thüc niim tài chInh den ngày cong b 

11. Clii phI san xuit kinh doanli theo yu t 

Báo Cáo tái chinh nay. 

Niim nay Niim tru*c 

Chi phi nguyen lieu, vt !iu 42.045.013.015 42.987.565.174 

Chi phI nhân Cong 36.093.486.417 35.198.355.018 

Clii phI khu hao tâi san cô djnh 26.747.230.598 24.697.816.536 

Clii phi djch vi rnua ngoài 2.195.368.853 1.766.034.917 

Clii phi khác 9.823.742.725 14.474.198.770 

Cong 116.904.841.608 119.123.970.415 

VII. NHUNG THÔNG TIN KHAC 

1. Giao djch và si dtr vó,i các ben lien quan 
Các ben lien quan voi Cong ty bao gm: các thành viên quan l' chü cht, CáC cá nhán có lien quan 
voi cac thành vien quán 1' chU cht và các ben lien quan khác. 

Ban t/iuyé: mmli nay là mt bphan hqp thành vàphái dtrqc dQc càng vái Báo cáo faa chinh 34 

4 



CONG TV C 6  PHAN cAp NU'&C VINH LONG 
Dja chi: S 02 du'Ong Hung Dto Vuang, phithng 1, thành ph Vinh Long, tinh VTnh Long 
BAO CÁO TAL CH!NH 
Cho nm tài chInh ktthic ngây 31 thang 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo tái chtnh (tip theo) 

la. Giao djcl: và sá dir vOi cdc thàith viên qudn 1j chñ c/i6! và cdc cá nhân có lien quan vái cdc 
thành viCn quáiz !j chá c/i6! 
Các thành viên quàn l' chii ch6t gm: các thành vien Hi dng quân trj và các thãnh viên Ban 
Tong Giám dôc Cong ty. Các cá nhân có lien quan vâi các thành vien quân 1' chi ch& là các thành 
vién mt thit trong gia dinli cac thành vien quãn l' chü chét. 

Giao djch vol các thành vien quOn l chz ch6t và các cá nhOn có lien quan vOl các thành viên quán 
l chi chOt 

COng ty không phát sinh giao djch ban hang và cung cp djch vii cüng nlux các giao djch khác vol 

các thành viên quàn l chü chôt và các Ca nhân CO lien quan vol các thành viên quàn l chñ chat. 

COng ncr vOl các thành viCn quán l, chi chôt va các cá nhOn có lien quan vOl các thành vien quán 
lj chü chôt 

Cong ty khOng cO cOng nç vó,i các thành viên quân 1 chü cIit và các cá nhân có lien quali vol các 
thành viên quân l chU chôt. 

Thu nhp cia các thành viên quán l,) chz ch6t và Ban 

Niim nay 

Thành viên quãn l' chU ch& 

Trong dO: 

Ong Ngup'n TO'n Phát- Thành viên H5i &ng quOn 
trj kiêm Tong Giám dOc 

Kiêm soát 
Tin kro'ng Thñ lao Cong thu nhp 

-c 

2.123.213.760 270.000.000 

517.809.600 60.000.000 

2.393 .2 13 .760 

577.809.600 
Ba LO Thj Quyê'n - Thành viên H5i dng quOn trj - 60.000.000 60.000.000 
Ong Dng Thanh BInh - Thành viên Hçi dng quán 
trj 60.000.000 60.000.000 
Ong Nguyln Tru'&ng Anh - Thành viên H5! dóng 
quOn trj 30.000.000 30.000.000 
Ong Huj)nh VOn N/ian - Nguyen Thành viên Ho! 
dOng quOn trj - 30.000.000 30.000.000 
Ba Biii Thin NgQC Minh Nguyen ThOnh viOn Hi 
dóng quOn trj - 30.000.000 30.000.000 

Ban Kirn soát 
460.800.000 77.000.000 53 7.800.000 

Cng 
2.584.013.760 347.000.000 2.931.013.760 

Nim tru*c 

Thành viCn quân l chCi chat 324.000.000 
2.169.600.000 2.493.600.000 

Trong do: C 

Ong NguyEn Tcin PhOt- Thành viên H5i dng quOn 
lrj klein Tong Giám dOc 54.000.000 504.000.000 558.000.000 

Ba LO Thj Quye'n - Than/i viên HO!  dáng quán trj 54.000.000 54,000.000 

Ong Dçing Thanh Blnh - Than/i viên H5! dóng quán 
tr/ 54.000.000 54.000.000 

Ba Biji Thin NgQC Minh - Than/i viên HO!  dng 
quOn trj 54.000.000 54.000.000 

Ong Hu))nh VOn Nhàn - Thành viên H3i dng quOn 
trj 54.000.000 54.000.000 

Bàn thuye1l in/nh nay là nit bph2n hcip thành và phái dupc dpc ctng vói Báo cáo tài chinh 35 



CONG TV' C 6  PHAN cAp NUó'C VINH LONG 
Dja chi: S 02 thrOng Hung Do Vtrang, phträng 1, thành ph VTnh Long, tinh Vinh Long 
BAO CÁO TA! CHiNH 
Cho nm tãi chfnh kt th(ic ngay 31 tháng 12 nm 2021 
Ban thuyt minh Báo cáo t?ii chlnh (tip theo) 

Ong Trdn NgQC Thành Nhon - Thành viên Hi dng 
quán tn 

Ban Kim soát 

Cong  

Tin krong 

460.800.000 

2.630.400.000 

Thu lao Cong thu nhp 

54.000.000 54.000.000 

63.000.000 523.800.000 

387.000.000 3.017.400.000 

lb. Giao djch và sá dir vfl cdc ben lien quan khdc 
Các ben lien quan khác vó'i Cong ty gôrn: 
Ben lien quan khác Mi quan h 

U' ban nhân dan tinh Vinh Long 
Cong ty C phn nuó,c và rnôi truO'ng Ding B&ng 
Cong ty C phn DAu tu Dà Nng - Min Trung 
COng ty C plin nuOc Va rnOi trung BInh Tan 
COng ty C phn nuâc và môi tnthng Ciru Long 
Cong ty C phAn nuOc và mOi trtthng Mang ThIt  

Co dông lan 
C dông ló'n 
Ct dông lirn 

COng ty liOn kát 
Cong ty lien ket 
Cong ty nhn vn gop 

2. 

Giao djch vá! các ben lien quan khác 
Ngoài các giao djch phát sinh vâi the Cong ty liOn kt dà duqc trinh bay a thuyt minh s V.2b, 
Cong ty cOn phát sinh các giao djch khác vài các ben liOn quan khác nhi.r sau: 

Nám nay Nàm trir&c 

Uj ban nhân dan 1mb Vinli Long 
Chi trã c t(rc 

Cong ty C'phfn nwó'c và môi tru'irng Dng 
Bang 

(22.108.500.000) (11.791.200.000) 

Clii trá c t(re 

Cong ty Ci phin Diii 1w Dà Nng - Mkn Trung 

(2.167.500.000) (1.156.000.000) 

Clii trã c tt'rc 

Cong ty CIJ phân nicôc và rnôi trwàng Mang ThIt 

(14.588.943.000) (7.180.769.600) 

Nhân c trc 

COng ncr vái các ben lien quan khác 
COng ty khOng có cOng nç vai các ben lien quan khác. 

Thông tin v b phn 

69.000.000 66.000.000 

Thông tin b plin &rQc trjnh bay theo lTnh virc kinh doanh và khu vrc dja l'. Báo cáo b phn 
chInh yu là theo linh vrc kinh doanh do các hot dng kinh doanh cOa COng ty duc to chtrc và 
quãn l,2 theo tInh cht cOa san phm và djch vi cung cp. 

2a. Thông tin v linh vrc kinh doanli 
Hoat dng kinh doanh chInh cOa Cong iy là hoat dng cung cp nuâc sinh hot. Doanh thu và giá 
von cOa hoit dng nay du?c trInh bay tai  VI.! và VI.2. 

2b. Thông tin v ku,, v(rc 1a lj 
Toàn bô hoat dng cOa Cong ty chi din ra trOn lânh th Vit Nam. 

Ban thziydt minh nay là m5t b3phn hçxp lhành và phái dc dc cling vái Báo cáo àí chinh 36 



png, ngày 21 thang 3 nAm 2022 

Nguyn Thj Phuo'ng Minh 
Ngtrôi 1p 

LêVAnThng 
K toán trw&ng 

X A Nguyen Tan Phat 
Tng Giám dc 

CONG TV' C 6  PHAN CAP NUÔC VINH LONG 
Dja chi: S 02 thr?ing Wing Dao Vircing, pIurông 1, thành ph Vinh Long, tinh VTnh Long 
BAO CÁO TAI CH!NH 
Cho nm tài chinh kt thüc ngày 31 tháng 12 näm 2021 
Ban thuyt minh Báo cäo tài chInli (tip theo) 

3. S 1iu so sánh 
Kim toán Nba nuoc dã kim toán và kt luân diu chinh mt s sai sot cho nAm tài chInh kt thác 
ngày 31 tháng 12 nam 2020 ciia Cong ty. 

Vic áp ding chun mrc k toán khong ãnh hu&ng trQng yu dn s 1iu so sánh trên Báo cáo tài 
chInh. Anh IurOng cüa vic diu chinh các sai sot den s 1iu so sánh nhi.r sau: 

S lieu tru'óc S lieu sau diu Ghi 
Ma s diu chinh Các diu chinh cliinh chü 

Bang can ha! /J loan 
Thus Va các khoàn phãi 
npNhàrnróc 313 300.918.824 50.455.384 351.374.208 (i) 
Lcii nIiun sau thug chra 
phân phi 421 (68.327.920.950) (50.455.3 84) 68.277.465.566 (i) 

Bdo cáo kt qua hoil 
ht5ng kink (loan/i 
Chi phI khác 32 1.108.372.908 15.375.905 1.123.748.813 (i) 
Tng tçii nhutn kê toán 
tri.ró'cthuê 50 63.922.305.592 (15.375.905) 63.906.929.687 (i) 
Chi phI thus thu nhâp 
doanh nghip hin hãnh 51 1.897.709.254 35.079.479 1.932.788.733 (i) 

Báo cáo iwu chuyên lien 41 
Li nhuân truó'c thuê 01 63.922.305.592 (15.375.905) 63.906.929.687 (i) 
TAng, giám các khoán phài 
trá 11 (1.626.331.451) 15.375.905 (1.610.955.546) (i) A 

C 

(i) Là khoãn diu chinh tAng s thug giá trj gia tAng, thu nhp doanh nghip và phI bào v môi tnrng 
phài np theo Thông báo kêt qua kiêm toán ngày 31 tháng 12 nAm 2021 cCia Kiêm toán Nhà nuóc. 

4. Sty kin phát sinh sau ngày kt thüc näm tãi chInh 
Khong có sr kin trQng y&i nào phát sinh sau ngày kt thüc nAm tài chInh yêu cu phái diu chinh 
so 1iu hoc cong b6 trén Báo cáo tài chInh. 

Bàn ihuyEt minh nay là m5t b5phn hcxp thành Va phài dc dQc càng v&i Bdo cáo iài chmnh 37 



Nguyn Thi Phirong Minh 
NgirOiIp 

38 

guyen Tan Phlt 
T1ng Giám dc 

LêVlnThng 
K toln tru*ng 

g, ngay2l tháng3 näm 2022 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
CONG TV cö PHAN CAp NJ&C VINH LONG 
Da chi: S 02 duông Hung Dao  Vuong, phuông 1, thành pht VTnh Long, tinh Vinh Long 
BAO CÁO TAL CHfNH 
Cho näm tài chInh kt thüc ngay 31 thang 12 näm 2021 
Phy lyc 01: Bang tang, giam tài san c djnh hüu hlnh 

Don vi tInh: VND 

Nhl cra, 
vat kin triic 

May móc 
va thiet b! 

Phirong tin 
vn tãi, truyn d&n 

Thiet b!, 
di..ing Cu quãn Iy Cong 

114.752.696.808 85.566.086.206 37 1.942.792.648 1.352.924.652 573.614.500.314 
189.099.400 1.270.082.727 35.990.000 1.495. 172. 127 

1.758.564.376 9.337.979.217 7.062.249.326 18.158.792.919 
- (1.107.920.839) (351.000.410) (1.458.921.249) 

116.511.261.184 93.985.243.984 379.924.124.291 1.388.914.652 591.809.544.111 

10.33 1.302.661 37.445.037.783 80.909.957.262 882.285.652 129.568.583.358 

57.295.753.233 60.195.766.809 189.422.722.195 1.094.063.384 308.008.305.621 
4.057.182.679 5.563.558.72 1 16.990.891.263 100.88 1.189 26.712.513.852 

(1.107.920.839) (153.228.074) (1.261. 148.9 13) 

61.352.935.912 64.651.404.691 206.260.385.384 1.194.944.573 333.459.670360 

57.456.943.575 25.370.319.397 182.520.070.453 258.861.268 265.606.194.693 

55.158.325.272 29.333.839.293 173.663.738.907 193.970.079 258.349.873.551 

Nguyen giá 
S6dunAm 
Mua trong näm 
Du tu xây drng c bàn hoàn thânh 
Thanh 1, nhucvng bàn 

S cui nàm 
Trong do: 
Dã kMu hao ht nhung vn con sü dvng 
Chi thanh 1 

Giá tn hao mon 
Sdunäm 
Khu hao trong näm 
Thanh 1, nhucing bàn 
. So cuoi nam 

Gil trj cOn Ii 
S6c1unäm 
L.. - So cuoi nam 

Trong dO: 
Tam thii chua sCr dvng 
Dang chi thanh 1 
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