
TONG CONG CAP NIXOC SAi CON 
CONG TY CO PHAN cAp NIXO'C CHQ' LON 

BANG I 

BAN GIAI TRiNH CAC CIII TIEU TA! CH!NH 
6 THANG IJAU NAM 2020 SAU KIEM TOAN 

Theo báo cáo kt qua kirth doarih 6 tháng du näm 2020 cña Cong Ty Co Phân Cp Nuóc Cha Lan, nhthig chi tiêu có 
t 1 thay di tang, giám lam ánh huo'ng dn lqi nhun cüa 6 tháng du näm 2020 nhu sau: 

I. DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP D!CH  VJJ: 

a. Phdn tIch chi tiêu. 

CM tiêu 
A 6 tháng dau nam 

2020 

A 6 tháng clau nam 
2019 

Chênh lêch T5' lê 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Doanh thu nu'óc 575.361.525.276 510.938.786.434 64.422.738.842 112,61% 

Doanh thu cung cp djch v gm: 9.858.913.737 10.683.604.647 (824.690.9 10) 92,28% 

Doanh thu cho thuêtài san hoat dQng 2.645.560.776 2.485.711.530 159.849.246 106,43% 

Doanh thu chuyn nhi.ro'ng vat tu 1.317.272.727 73.850.000 1.243.422.727 1783,71% 

72,58% Doanh thu dich vu 5.896.080.234 8.124.043.117 (2.227.962.883) 

Doanh thu thun ban hang va cung cap 
djch vu 

585.220.439.013 521.622.391.081 63.598.047.932 112,19% 

b. Thuyê'tminh: 

Doaith thu thun ban hang và cung cp djch vi,i 6 tháng du näm 2020 cao hon 6 tháng du näm 2O19 là 63 .598.047.932 

dng,t'1êtang 112,19% do: 

1. Doanh thu nuâc 6 tháng du näm 2020 cao hon 6 thàng du näm 2019 là 64.422.738.842 dng, t' 1 tang 112,61% do: 

San hrçmg nuàc cung cp 6 tháng du näm 2020 tang so vài 6 thang du näm 2019 là 1.154.119 m3, t)' ltãng 102,2% 
lam cho doanh thu nuàc tang 12.190.657.894 dng. 

Giá ban bInh quân 6 thàng du näm 2020 tang so vói 6 tháng du näm 2019 là 979,66 d6ng/m3,.t 1 tang 110,22%, 
lam cho doanh thu tang them 52.232.080.948 dng 

2. Doanh thu cung cp dich vu 6 thàng du näm 2020 giàm so vó.i 6 tháng du nato 2019 là 824,690,910 dng,.t) 1 giàm 
7,72% 

Doanh thu cho thuê TCSD huyn Binh Chánh 6 thàng du näm 2020 cao hon 159.849.246 dng so vói 6 thang du 
nãm 2019, t' tang 106,43%. 

Doanh thu chuyn nhuong vat tu trong 6 tháng d.0 näm 2020 cao han 6 tháng d.0 nãm 2019 là 1.243.422.727 dng, t' 
ltang 1.783,71%. 

Doanh thu cung cp djch vu 6 tháng du nato 2020 giàm so vói 6 tháng du näm 2019 là 2,227,962.880 dng, t l 
giàm là 27,4%. 

II. GIA VON HANG BAN 
a. Phdn tIch chi tiêu: 

Chi tieu 
6 tháng du nám 

2020 
6 thang du nãm 

2019 
,. 

Chenh lçch Ty Ic 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)(1)/(2) 

Già vn hang bàn nuàc 528.639.177.978 465.145.538.209 63.493.639.769 113,65% 

Cia v6n hang bàn cung cp djch vi,i gm: 6,194,082.041 7.178.339.002 (984.256.961) 86,29% 

Giávndichvu 4.188.811.428 5.151.429.679 (962.618.251) 81,31% 



Chi tiêu 
6 tháng du nàm 

2020 
6 tháng du nàm 

2019 
Chênh lêch T Iê 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)(1)/(2) 

ChiphIchuynnhu'çingvttu' 67.150.151 43.841.721 23.308.430 153,16% 

Chi phi KHTSCD cho thuê 1.938.120.462 1,983,067.602 (44.947.140) 97,73% 

Cong 534.833.260.019 472.323.877.211 62.509.382.808 113,23% 

Trong do chi ti& giá vn nu'O'c: 

Chi tieu 
6 tháng du nàm 

2020 
6 tháng dãu nàm 

2019 
,. 

Chenh lçch Ty Ic 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)(1)I(2) 

Chi phi nguyen v.t 1iu — nu'àc sach 416.653.181.605 365.832.618.307 50.820.563.298 113,89% 

55,33% 

—
127,49% 

Chi phi nguyen vt lieu khác 1.065.435.688 1.925.738.270 (860.302.582) 

Chi phi nhân cong 44.151.270.030 34.630.993.667 9.520.276.363 

Chi phi khu hao tàj san 18.350.826.190 19.172.913.036 (822.086.846) 95,71% 

Chi phi thuê tài san hoat dng 22.242.704.088 23.160.631.104 (917.927.016) 96,04% 

Chiphignvàthaydnghnuc 18.176.925.980 12.113.890.072 6.063.035.908 150,05% 

Chi phi chng that thoát nu'Oc 2.253.732.984 3.284.805.526 (1.031.072.542) 68,61% 

Chi phi cái t?o ng muc 328.272.469 555.438.931 (227.166.462) 59,10% 

Chi phi sü'a b 4.895.195.736 3.880.572.926 1.014.622.810 126,15% 

ChiphIkhác 521.633.208 587.936.370 (66.303.162) 88,72% 

Ting chi phi san xut . 528.639.177.978 465.145.538.209 63.493.639.769 113,65% 

Chi phi san xut kinh doanh dâ dang du k' - - - 

Giá vn dã cung cp 528.639.177.978 465.145.538.209 63.493.639.769 113,65% 

b. Thuytminh 

Giá vn hang ban trong 6 tháng du näm 2020 tang so vii 6 tháng du näm 2019 là 62.509.382.808 dng, t 1tàng 
113,23%do: 

1. Giá vn nu'âc trong 6 tháng du näm 2020 cao han 6 tháng du näm 2019 là 63.493.639.769 dng, t) l tang 113,65% 
do: 

- Chi phi mua si nu6c sach tang 50.820.563.298 dng, t l tang 113,89% do: 

+ San lu'9ng nuàc mua si 6 tháng du nàrn 2020 giãm so vài 6 tháng du näm 2019 là 2.321.035 m3 t' l giám 3,25% 

lam giá mua si giãm 13.990.665.142 dng 

+ Giá mua si nu'àc sach  tang 907,17 dng/m3, t lê tang 117,72% lam cho chi phi mua si nu'óc sach  tang tu'ang üng 

64.811.228.440 dng 

- Chi phi nguyen lieu, vt 1iu khác phic vi,i cong tác sira b, chng that thoát nu'âc giám 860.302.582 dng, t l giám 
44,67%. 

- Chi phi nhân cong 6 thang du nàm 2020 cao han 6 tháng du närn 2019 là 9.520.276.363 ding, t l tang 127,49%, 
tang do qu5' tin 1u'cng nàm 2020 cao hon näm 2019 và có si,r chuyn djch lao dng tir b phn bàn hang sang b phn 
san xut 

- Chi phi KHTSCD giàm 822,086,846 dèng , t'.  1 giám 4,29% 

- Chi phi thuê TSCD giàm 917.927.016 dng, t' 1 giàm 3,96% do chi phi läi vay phài trà cüa Tng cong ty giàm nên chi 

phi thue tài san giam. 

- Chi phi gn và thay DI-[N 6 tháng du näm 2020 tang so vài 6 thàng du näm 2019 là 6.063.035.908 dng, t l tang 
150,05% do näm 2020 chi phi gân DHN du'cyc k& chuyn toàn b vào kt qua kinh doanh, 6 tháng du näm 2019 chi phi 
phân b gn DHN là 5 näm 



- Chi phi CTTN giãm 1.031.072.542 dng, t l giãm 31,39% so vói 6 tháng du näm 2019 

- Chi phi cài to ng muc giàm 227.166.462 dng, t3 l giàm 40,9% so vdi 6 tháng du näm 2019 

- Chi phi sira b 6 tháng du näm 2020 tang so vó'i 6 thang du nàm 2019 là 1.014.622.810 d6ng, t 1 tang 126,15% do 
tháng du näm 2020 Cong ty thuê don vj ben ngoài do và sira b nh&m kéo giàm t' lê tht thoát nude (cu the: 6 thàng dàu 
nãm 2020 Cong ty da thuê ngoài dO và scra b là 4.878.780.190 dng, 6 tháng dAu näm 2019 ehi phi thuê ngoãi là 
3.879.855.993 dng) 

- Chi phi khàc 6 tháng du näm 2020 giám so vdi 6 thãng du nãm 2019 là 66.303.162 dng, t 1 giàm 11,28% 

2. Giá v6n hang bàn cung cp dich vu 6 tháng dAu nàm 2020 giàm so vói 6 tháng du nãm 2019 là 984.256.961 dông, t' 

1giãm 13,71%, do; 

- Già vn dich vu 6 tháng du näm 2020 thp hon 6 tháng d&u nám 2019 là 962.618.251 dng, t 1 giãm 18,69% 

- Chi phi chuyn nhuçing vt tu cao han 23.308.430 dèng, t l tang 153,16% 

III. CHI PH! BAN HANG 

a. Fhãn tIch chi tiêu: 

Chi tieu 
6 tháng du näm 

2020 
6 thang du nàm 

2019 
Chenh lçch Ty Ic 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)(1)/(2) 

Chi phi nhân cong 9.883.024.457 7.459.056.052 2.423.968.405 132,50% 

Chi phi cOng ci dung ci 248.223.564 277.245.923 -29.022.359 89,53% 

Chi phi khu hao 676.236.624 336.866.079 339.370.545 200,74% 

Chi phi djch vi mua ngoài + CP ftác 634.927.304 841.585.351 -206.658.047 75,44% 

Cong 11.442.411.949 8.914.753.405 2.527.658.544 128,35% 

b. Thüydtminh: 

Chi phi bàn hang 6 thàng du näm 2020 tang so vdi 6 tháng d.0 näm 2019, tang 2.527.658.544 dng, t' 1 tang 128,35% 
chO yu do: 

Chi phi nhân cOng tang 2.423.968.405 dng, t 1 tang 132,50% tang chü yu do: do qu' tin luong näm 2020 eao han 
näm 2019 và có sr chuyn djch lao dQng tü b phn bàn hang sang b phn san xut. 

Chi phi cong ciii ding ci giàm 29.022.359 dng, t 1 giàm 10,47% 

Chi phi khu hao tang 339.370.545 dng, t l tang 200,74% 

Chi phi djch vii mua ngoài và bang tian khác giãm 206.658.047 dng, t 1 giàm 24,56%, so vâi 6 thàng dau närn 2019 

IV. CHI PHI QUAN LV 

a. Phdn tIch chi tiêu: 

Chi tieu 
6 tháng du nàm 

2020 
6 tháng dâu näm 

2019 
Chenh lçch Ty Ic 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)I(2) 

Chi phi nhân cong 11.974.836.487 9.455.128.799 2.519.707.688 126,65% 

Chi phi cong ei di,rng a,i 1.008.485.727 1.584.926.970 (576.441.243) 63,63% 

Chi phi khau hao 1.601.377.634 1.806.200.255 (204.822.62 1) 88,66% 

Thu&phichuyntin 78.320.035 115.029.523 (36.709.488) 68,09% 

Thuê dat 590.234.400 590.234.400 - --
100,00% 

Chi phi dr phOng 2.423.072.736 - 2.423.072,736 

Chi phi djch vi mua ngoài + CP khác 7.639.705.761 6.528.613.197 1.111.092.564 117,02% 

COng 25.316.032.780 20.080.133.144 5.235.899.636 126,08% 



b. Thuyé'tminh: 

Chi phi quàn l' doanh nghip 6 tháng dâu nãm 2020 tang so vó 6 tháng du näm 2019 là 5.235.899.636 dong, t l 

tang 126,08% do. 

1. Chi phi nhân cong tang 2.5 19.707.6884 dng, t) lê tang 126,65%, do qu luong k hoch näm 2020 cao hon näm 2019 

2. Chi phi cong c ding ciii 6 tháng du näm 2020 giàm so vOl 6 tháng d.0 näm 2019 là 576.441.243 dng, t l giàm 

36,37% 

3. Chi phi lthu hao 6 tháng du nãm 2020 giãm so vói 6 tháng du näm 2019 là 204.822.621 dng, t l giãrn 11,34% 

4. Chi phi dr phOng 6 tháng du nãm 2020 là 2.423.072.73 6 dng, do chi phi dr phOng ducic bach toãn vào 6 thang du 
näm, 6 tháng du nãm 2019 chi phi dr phOng dixccc hch toán vào 6 tháng cui näm. 

6. Chi phi djch vii mua ngoài + CP khác 6 tháng du näm 2020 tang 1.111.092.564 dng, t'ç l tang 117,02%, do 6 tháng 
du nãm 2020 phát sinh tang chi phi mua ding ci,i và dung djch sat khu.n phang chng djch Covid 19, cuoc din thoai - 
internet, chi phi h trq Dai  hQi Dàng, dai  hQi doàn Thanh Niên, chi phi süa chOa nhà lam vic 

V. DOANH THU HOiST BONG TAI CHINH 

a. Phán tEch chi tiêu: 

Chi tiêu 
6 tháng du nàm 

2020 

A 6 tháng clau nam 
2019 

Chênh Iêch T Iê 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)/(2) 

Lai tin gui ngân hang có k' han 2.542.239.756 916.229.379 1.626.010.377 277,47% 

Laitinguingânhàngkhôngk'hn 24.611.944 23.435.061 1.176.883 105,02% 

Cong 2.566.851.700 939.664.440 1.627.187.260 273,17% 

b. ThuyEtminh: 

Lai tin gOi ngân hang 6 tháng du nàm 2020 tang so vdi 6 tháng du närn 2019 là 1.627.187.260dng, t' i tang 
273,17% do 6 tháng du nam 2020 1ucng tin gOi có k' han  dn k' dào han  cao hon so vói 6 tháng du näm 2019 

IV.CHI PHI HOAT BQNG TAI CHINH 

a. Phdn tEch chi tiêu: 

Chi tiêu 
6thángdunäm 

2020 
6thangdunäm 

2019 
Chênh lêch Ty' lê 

(A) - (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)I(2) 

Chi phi lai vay 1.569.670.875 1.269.677.818 299.993.057 123,63% 

Cong 1.569.670.875 1.269.677.818 299.993.057 123,63% 

b. Thuyétminh: 

Chi phi hoat dong tài chinh 6 tháng du näm 2020 tang so vâi 6 tháng d.0 näm 2019 là 299.993.057 dng, t' l tang 
123,63% 

VI. THU NH4P KHAC 

a. Phdn tEch chi tiéu: 

Chi tieu 
6thángdunm 

2020 
6thángdâunäm 

2019 
Chenh lçch Ty Ic 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(1)I(2) 

Thu hè,scym&ithAu - 909.091 (909.091) 

301,82% 

Thu tin KH du tu ng cái - 800.706.888 (800.706.888) 

Khào sat thit k duông ng 35.760.000 11.848.000 23.912.000 

Thu khác 17.285.426 193.559.032 (176.273.606) 8,93% 

COng 53.045.426 1.007.023.011 (953.977.585) 5,27% 



VII. CHI PHI KHAC 

a. Phán t[ch chi tiéu: 

Chi tiêu 
6 tháng du nàm 

2020 
6 tháng du näm 

2019 
Chênh Iêch 

(A) (1) (2) (3)=(1)-(2) 

Chi phi thanh 1' - 99.840.294 (99.840.294) 

Dangbáomiithu 10.121.015 5.168.182 4.952.833 

Chi phi ng cái do KH du tu không hoàn 
v6n 

(32.336.341) 891.067.385 (923.403.726) 

Np phat do chm np thug - 92.3 67.240 (92.367.240) 

Khác 44.437.422 152.137.280 (107.699.858) 

Cong 22.222.096 1.240.580.381 (1.218.358.285) 

b. Thuyé'tminh: 

Thu nhp khác cüa 6 tháng d&u näm 2020 thp hcm 6 tháng du näm 2019 là 953 .977.585 dng, t l giãm 94,73% , thu 

nh.p giàm chü yu do: 

Thu tin khách hang du tix ng cái giàm 800.706.888 dng so vói 6 tháng du näm 2019 do nãm 2020 Cong ty khâng 

hach toán vào thu nhp khác ma bach  toán vào doanh thu cung cp djch via. 

Thu khác 6 tháng du nãm 2020 giãm 176.273.606 dng, t l giàm 9 1,07%. 

b. Thuyê'tminh: 

Chi phi khác cüa 6 tháng du näm 2020 giám so v&i 6 tháng d&u näm 2019 là 1.218.358.285 dng, chi phi khác giãm 
chüyudo: 

Chi phi 6ng cái 6 tháng du näm 2020 giàm so vài 6 tháng du näm 2019 là 923 .403 .726 dng. 

Chi phi khác giãm 107.699.858 dng. 

IiX. Lfl NHU4N: 

a. Phán tIch chi tiéu: 

Chi tieu 
6 tháng du nàm 

2020 
6 tháng du nàm 

2019 
Chenh Içch Ty lç 

(A) (1) (2) (3)(1)-(2) (4)=(1)!(2) 

Lcyi nhuân truàc thug TNDN 14.656.738.420 19.740.056.573 (5.083.318.153) 74,25% 

Thus TNDN 2.488.498.320 3.385.048.181 (896.549.861) 73,51% 

ThuTNDN hon lai 291.240.161 221.305.862 69.934.299 13 1,60% 

Loi nhuân sau thus TNDN 11.876.999.939 16.133.702.530 (4.2S6.702.591) 73,62% 

b. Thuyé'tminh: 

Qua phân tIch các chi tiêu doanh thu - chi phi nêu trén thI lçi nhuan  truóc thu cüa 6 tháng du näm 2020 läi 
A.. . . . A 

14.656.738.420 dong, giam 5.083.318.153 dong, ty 1 giãm 25,75% so vâi 6 thang dau nàm 2019. Lcn nhuan sau thue 6 
tháng du näm 2020 là 11.876.999.939 dng, giám 4.256.702.591 dng, t) l giâm 2,38% so voifi..tháng dâu näm 2019 

LJP BIEU KE TOAN TRUYNG 

NGUYEN TH! KIM LOAN VUTH! NHU' QU''NH 
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