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I

—Eith*ihü tjch Hi dng quàn tn Cong ty C phn Cp nt.râc VTnh Long
Thirc hin Quyt djnh s 1020/QD-KTNN ngày 04/6/202 1 cüa Tong Kim
toán nhà nithc v vic kim toán ngân sách dja phwmg näm 2020 cüa tinh VTnh
Long và Quyt djnh s6 15631QD-KTNN ngày 09/9/202 1 cüa Tong Kim toán nba
nuâc ye vic diêu chinh th?,i hn kiêm toán ngãn sách dja phi.rcmg näm 2020 cüa
tinh Vinh Long. To kiêm toán so 5 thuc Doàn kiêm toán Ngân sách dja phuang
näm 2020 tinh Vinh Long cüa Kiêm toán nhà nithc khu virc IX dä tiên hành kim
toán Báo cáo tài chInh näm 2020 cüa Cong ty C phn Cap nuóc Vinh Long (Cong
ty) lit ngày 15/7/2021 den ngày 16/7/2021 và lit ngày 08/9/2021 den ngày 13/9/2021.
CAn cir Báo cáo kiêm toán ngân sách dja phi.rang nm 2020 cüa tinh Vinh
Long kern theo Cong vAn s 284/KTNN-TH ngày 19/11/2021 cUa KTNN và kt
qua kim toán ti Biên bàn kim toán Báo cáo tài chInh nAm 2020 cüa Cong ty C
phn Cp nuâc Vinh Long, KTNN khu virc IX thông báo kt lun và kin nghj
kim toán ti Cong ty nhu sau:
I. KET LUIN KIEM TOAN
Các ctánh giá, nhn xét dA duçtc th hin trong Biên bàn kim toán cüa T
kim toán di.rcc k vâi &m vj ngày 19/10/202 1. Ni dung két lun kiêm toán tai
dan vj nhu sau:
1. Xác nhn v tInh trung thirc, hçip 1 cüa báo cáo tài chInh
1.1. Kt qua kirn toán s 1iu báo cáo tài chInh, báo cáo quyt toán
T kim toán nhà nrnc thuc hiên kim toán báo cáo tài chinh näm 2020 cüa
Cong ty (các báo cáo, s 1iu tài chInh duqc kirn toán có két qua theo Phii lic so
05/HSKT-KTNN).
1.2. Y kin xác nhn v tInh trung thirc, hçrp 1 ella báo cáo tài chInh,
báo cáo quyt toán
Trách nhim cüa don vj thrçrc kim toán: Chju trách nhim l.p và trmnh bay
báo cáo tâi chInh theo khuôn khô ye 1p và trInh bay báo cáo tài chInh duge áp
diing; chju trách nbim v kim soát ni b ma dan vj xác djnh là can thiêt d dam
bào cho vic 1p va trmnh bay báo cáo tài chInh không có sai sot tr9ng yêu do gian
1n hoäc nhâm 1n.
Trách nhim dlla Ti kim toán nhà ntthc: Diia ra kin dôc lap v báo
Ma tài 1iu:
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cáo tái chInh näm 2020 cüa Cong ty dira trén kt qua kim toán tii Cong ty.
Y kin cüa Doàn kim toán: Xét trên khIa canh trçng yu, trong ph.m vi
vàgiiihn kiêm toán, ngoi trü ánh hu&ng cüa nhüng hmn ch duçic nêu trong
phân kêt qua kiêm toán, sau khi diu chinh theo kt qua kim toán Báo cáo tâi
chInh näm 2020 cüa Cong ty 1p ngày 23/3/2021 dã phãn ánh trung th%rc và hçip
1 tInh hInh tài chInh tai thyi djm 31/12/2020.
2. V chap hành pháp 1ut, chInh sách, ch d tài chInh - k toán, quãn
1 tài chInh công, tài san cong
2.1. Dánh giá chung
Cong ty drçic chuyn di tü doanh nghip nhà nixâc theo Quyt djnh s
378/QD.UBND ngày 13/3/2015 cüa UBND tinh VTnh Long; Quyt djnh s
40 1/QD.UBND ngày 26/02/2016 cüa UBND tinh Vinh Long ye vic phê duyt
phucmg an cô phân hóa Cong ty TN}IH MTV Cp nuOc Vinh Long thành cong ty
cô phn; von diêu 1 289.000 trd, trong do, vn nhà nuâc chiêm 51%.
Lçi nhu.n thirc hin dat 112,91% so vâi k hoach và tang 17,16% so viii
näm 2019; khâ näng sinh ku trén von dat cao; khã näng thanh toán tong quát vá
khá näng thanh toán nçu ng.n han dam bão, giá trj tong tài san dü dê thanh toán
các khoán nçi phái trã và báo ton duqc von.
NhIn chung, Cong ty quán 1 tài san, ngun vn theo hixâng dn Ch d k
toán hin hành và các quy djnh có lien quan; ban hành quy chê quán 1 tài chInh;
thirc hin kim kê qu5 tiên nit djnh kSr; dôi chiêu, xác ithn so du tiên gui ngân
hang, cong ng phái thu, phâi trã cui ks'; mua sm tài san trong näm phü hçup vOi
k hoach boat dng san xut kinh doanh, thirc hin thu t1ic dâu thâu theo quy djnh
khi mua sm tài san có giá tn iOn; kê khai thü theo quy djnh hin hành.
NguOi dai din phn vn nba nithc thirc hin giám sat tâi chInh theo quy djnh tai
khoãn 1 Diu 32 và khoãn 1 Diu 33 Nghj djnh s 87/2015/ND-CP ngày 06/10/20 15
cUa ChInh phü; chip hành ch d báo cáo giám sáttái chInh theo huOng dn tai khoãn
2 Diêu 8 Thông tu s 200/2015/fl -BTC cUa B Tài chInh.
2.2. Nhfrng htn ch tn tii
- Quãn 1 tài chInh, k toán: trIch 1p dir phOng nçc phâi thu khó dOi chua
dOng huOng dn tai khoán 1 Diu 6 Thông tis s 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019
HuOng dn vic trIch 1p và xir 1 các khoán dir.phOng giãm giá hang ton kho, ton
that các khoãn du tu, nçi phãi thu khó dOi va báo hành san phâm, hang hóa, djch
vii, cong trInh xây dmg tai doanh nghip, so tiên 24,7 trd; ghi then doanh thu
chua theo giá ban dã duçic qui djnh tai Quy& dinh s 05B/QDCN ngay 21/02/2019
cüa Cong ty C phn Cp nuOc VTn1i Long ye vic ban hành giá nithc sach cho
san xut kinh doanh, s tin 110,7 trd; xác djnh giá vn dôi vOi hoat dng san xuât
nuOc dOng chai theo giá ban nirOc sach chua phü hqp theo huOng dan tai khoán 2
Diu 3 Thông tu so i 19/2014/TT-BTC ngay 25/8/2014 vá Diu 27 Thông tu s
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/004 cüa B TàichInh, so tiên 224,7 trd.
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- Cong tác quãn l ké khai thud: di v&i nithc khai thác d san xut nuóc

dóng chai, Côngty kê khai np thuê tài nguyen theo giá san xuât nithc sch, không
kê khai np thuê tài nguyen theo giánuâc san xuât nuóc dóng chai là chira phü
hçp theo khoãn 1 Diêu 3 Thông Vi so 152/2015/TT-BTC cüa BO Tài chInh. Tuy
nhiên, ti thai diem kêt thüc kiém toán UBND tinh chua quy djnh giá tInh thu tài
nguyen dôi vâi nithc thiên nhiên tinh ice dóng chai theo qui djnh, nell T kim
toán chi.ra có co si xác djnh so thuê tài nguyen phãi np tang them; áp dung giá
ban nuàc không ding qui djnh dn dn thu thik phI bão v môi Iruang phái np NSNN
9,8 tnt và thuê GTGT 5,4 tnt.
II. MEN NGH!
1. Diu chinh s k toán, Báo cáo tài chInh näm 2020 theo 5' kin kt luan
cUa Kim toán nhà nisOc.
2. Kin ngh v xfr 15' tài chInh: 50.455.384 dng (Chi tit t?i Phi liic s 02,
02a/HSKT-KTNN).
3. Kin nghj chân chinh cong tác quãn 15' tài chInh, k toán:
- Chn chinh các tn ti trong cong tác quãn 15' tài chInh, k toán di.rçic phát
hin qua kim toán.
- Phi hçip Citc Thus thirc hin kê khai thu tài nguyen di v&i niiâc thiên
nhiên tinh 1c, dóng chai, dóng hp sau khi UBND tinh ban hành müc giá tinh thu
tài nguyen nithc thiên nhiên tinh ic, dóng chai, dóng hp theo quy djnh.
D nghj Chü tjch Hi dng quán tn Cong ty C phn Cp nuóc VTnh Long
chi do các Phông/b phn có lien quan thi,rc hin nghiêm tüc, kjp thai
kien
nghj cüa Kim toán nhà nuóc và báo cáo kt qua thi,rc hin v UBND tinh Vinh
Long dê tng hqp báo cáo Kim toán nhà nithc khu vçrc IX dja chi sO 369 Hung
Vixcing, thành ph M Tho, tinh Tiên Giang tnróc ngày 28/02/2022. Trong Báo cáo
kt qua thirc hin kin nghj kim toán c.n nêu rO: nhü'ng kin nghj dã thiic hin;
kiên nghi dang thixc hiên, kiên nghi chua thuc hiên (voi nhüng hen nghi dã thuc
hin cn ghi rO ten bng chi'rng, phô to kern theo các cháng tü, tài lieu,... dê ching
minh; vai kin nghj dang thirc hin và ki&i nghj chua thirc hin phài giãi thIch rO
15' do). Khi dcm vj thirc hin các kin nghj cña KTNN, ghi chép chirng tr theo hu&ig
dn ti Phu luc 01/HSKT-KTNN kern theo.
Thông báo nay gm 03 trang, tü trang 01 den trang 03 và Phii liic so 01, 02,
02a, 05/HSKT-KTNN và Ph biu 01 là b phn không tách thi cüa Thông báo nayJ.1?
Noinhin:
- Nhu trên;
- UBND tinh Vinh Long;
- Sâ Tãi chInh tinh VTnh Long;
- Civic Thuê tinh Vinh Long;
- Vu Chê do và KSCLKT-KTNN;
- Lânh dao KTNN khu vuc IX;
- Luu: VT, TH, HSKT.

HOàng Bng

1
k.

KIM TOAN

HU'I

I

Phi luc s O1IHSKT-KTNN

Ei

CH1NG TTHIXC lIEN MEN NGHI KIEM

'H. -..?_.

_..____..__. '_.._'

1. Di
"ficghj tang thu v thus, phi, thu khác và các khoãn chi sai,...
np t.i Kho bc Nhà nuàc: Các chirng tirnp tiên vào Kho bc Nhà nuâc ncii &m
vi diiçic kiém toán giao djch (giáy n(5p tiên, üy nhim chi, giáy nç5p trá kinh phi,
lnh chuyên co,...), ngoài vic ghi rô ni dung kiên nghj kiêm toan, so tiên the
theo quy djnh, con phái ghi rö "N5p NSNN thtc hin theo kiên nghj cüa KTNN
niên dc3 ngán sách nám 2020 tqi Báo cáo kiêm toán phát hành theo Cong van sO
284/KTNN-TH ngây 19/11/2021 tçii Vinh Long và theo Cong van so 550/K V IXTH ngày 09/12/202 1 cia Kiêm toán nhà nirác khu virc lXgi'ri Kho bgc Nhà nzthc
J'Tnh Long" dông thai dánh dâu vào ô KTNN trén giây np tiên vào NSNN. Doi
vai tnthng hqp kiên nghj co quan thuê xir pht, truy thu thuê dôi vai các don vj:
Quyt djnh xir pht, truy thu cüa co quan quãn 1 thuê ghi rô ni dung "xiphgt,
truy thu theo kiên nghj cia KTNN niên d3 ngán sách nám 2020 "; Giây np tiên
vào Ngân sách nhà nuóc ghi rO: "Nç5p tiên xz'tphgt, truy thu theo kiên nghi cza
KTNN niên d5 ngán sách nàm 2020 ".
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Ph 1c s O2IHSKT-KTNN
BANG TONG HP MEN NGH TANG THU NGAN SACH NiIA rOc NAM 2021
Qua kiêm loan ngân sách djaphwung nàm 2020 link 1"Tnh Long Ecu cong ty CF Cp n,thc '7nh Long
(Kern theo Thông báo so C5 /TB-KVlXngày 3'/ /12/2021 cia Kiêrn toán nhà nithc Khu vrc LK)

TT

Don vj

Ma s thueA

long soA

1

CongCphnCpnuócVTnhLong

1500174831

50.455.384

5.535.048

50.455.384

5.535.048

Tong cong

Don vi tInh: Dn
Các khoãn thud
TNDN
PhI BVMT

GTGT

-

35.079.479

9.840.857

35.079.479

9.840.857

* NFJAj
\

i\
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Phii 1uic s O2afHSKT-KTNN
THUYET MINH KET QUA KIEM lOAN THU NGAN SACH NHA NUOC NAM 2020
Tai Cong ty Co phn Cp ntrô'c Vinh Long

TT
1
1

2

3

(Kern theo Thông báo sáC5/TB-KVIXngày 91/12/2021 cza KiJm toán nhà nithc Khu vrc IX)
Don vj tInh: Ddng
(
Thuyt minh nguyen nhân
Ma s thue
So tien
Chi tiêu
Ghi chü
5
Thud GTGT phái np tucmg irng tang doanh thu ban ni.râc
1500174831
5.535.048 sch do áp ding giá ban niIc chua dung theo giá quy djnh
Thu GTGT
ti Quyt djnh s 05B/QDCN ngày 21/02/2019.
Do trich 1p dir phông nç phái thu khó dôi d& vâi khoãn nçi
dâ thu chua theo hurng dn tti khoân 1 Diu 6 Thông tu s
1500174831 35.079.479 48/2019/TT-BTC ngãy 08/8/2019; giãm giá vn cüa hot
ThuTNDN
dng san xut nuâc dóng chai do xác djnh giá thành sn xut
chua phü hqp.
PhI bão v môi tru?mg di vâi nrnc thai sinh hot phâi np
NSNN tAng tuang img vài doanh thu ban nithc stch sinh hot
CáckhoAnphãinpkhác 1500174831 9.840.857
do áp ding giá ban nuóc không dung dé,i tLrqng (np 90% vAo
NSNN).
50.455.384
Tng cong
2

3

4

6

ro,c
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Phti 1c s O5IHSKT-KTNN
KET QUA KIEM TOAN BAO CÁO TA! CHINH TiJ NGAY 31/12/2020

(Kern theo Thong báo sO 657/TB-KVIXngiry3//12/2021 ci'ia Kkm toán nhà nithc Kim vrc LYQ
I. KIEM TOAN BANG CAN 0(31 KE TOAN T41 NGAY 31/12/2020

Chi tiêu
A

MS
B

Doii vj tInh. Thing
S kim toán
Chênh 1ch
2
3=2-1

S báo cáo
1

TM SAN
A - TAI SAN NGAN HN
I. Tin và các khOan tirong
thro'ng tin
1.Tin
2. Các khoãn tirang d.rcng tin
II. Du tir tài chInh ngn hn
1. Du tu nm gii dn ngày dáo
hn
III. Các khoãn phãi thu ngan
hn
1. Phãi thu ngân hn cüa khách
hang
2. Trã tnrOc cho nguri ban ngan

h?n
6. Phãi thu ngn hn khác
7. Dir phông phãi thu ngn h?n
khódôi(*)
8.Tàisànt1uchyxir1
IV. Hang tn kho
1. Hang tn kho
2. Du phông giãm giá hang ton
kho (*)
V. Tài san ngän hn khác
1.ChiphItrãtruâcngnhan
2. Thu GTGT dirçc khutth
3. Thug và các khoãn khác phái
thu Nhà nirâc
B - TAI SAN DAI H4N
I. Các khoän phäi thu dài h3n
II. Tài san c dinh
1. Tài san c dinh hftu hinh
-Nguyêngiá

100

164.818.225.998

164.818.225.998

-

110

35.868.211.492

35.868.211.492

-

111
112
120

10.868.211.492
25.000.000.000
102.985.000.000

10.868.211.492
25.000.000.000
102.985.000.000

-

121

102.985.000.000

102.985.000.000

-

130

8.848.435.576

8.848.435.576

-

131

3.710.688.781

3.710.688.78 1

-

132

1.3 16.236.000

1.3 16.236.000

-

136

4.390.269.927

4.390.269.927

-

137

(568.759.132)

(568.759.132)

-

139
140
141

14.562.226.738
14.562.226.738

14.562.226.738
14.562.226.738

-

149

-

-

-

150
151
152

2.554.352.192
273.876.362
1.832.899.344

2.554.352.192
273.876.362
1.832.899.344

-

153

447.576.486

447.576.486

-

200
210
220
221
222

326.157.661.938
265.675.314.693
265.606.194.693
573.614.500.314

326.157.661.938
265.675.314.693
265.606.194.693
573.614.500.314

-
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Chi tiêu
A
- Giá trj hao mOn 1u5r k (*)
2. Tài san c dinh thuê tài chinh
3. Tài san c dinh vô hinh
-Nguyêngiá
- Giátri hao mOn 1u k (*)
III. Bt dng san du hr
IV. Tài san d& dang dài hn
1. Chi phI san xut, kinh doanh
dà dang dài han
2. Chi phi xây drng cci ban dâ
dang
V. Du tir tài chInh dài han
1.DAutirvâocôngtycon
2. DAutrvào côngtyliêndoanh,
lien kt
3. DAu tr gop VOn VâO dcm vi
khác
4.DrphOngdututãichInhdài
ha.n (*)
5. Du tu n.m gift dn ngày dáo
hn
VI. Tài san dài han khác
1. Chi phitrãtruâcdàih.n
TONG CQNG TA! sAN
(250=100+200)
NGUON VON
C - N1 PHil TRA
I. Nq ngn htin
1. Phãi trá ngi.rOi ban ng.n han
2.Nguiimuatrátintnrócng.n
han
3. Thu và các khoãn phái
Nhà nuOc
4.Phaitrángr?ñ1aodng
5.Chiphipháitrângnhn
9. PhaitrángnhankMc
10. Vayvâncithuêtài chInhngn
hn
12.Qu5khenthuâng,phüc1çñ
II. No dài han
7.Phâitrãdàihankhác

MS
B
223
224
227
228
229
230
240

S báo cáo
1
(308.008.305.621)
69.120.000
463.834.100
(394.714.100)
21.341.483.412

S kim toán
2
(308.008.305.621)
69.120.000
463.834.100
(394.714.100)
21.341.483.412

Chênh lêch
3=2-1
-

241

21.341.483.412

21.341.483.412

-

242

-

-

-

250
251

34.770.754.818
-

34.770.754.818
-

-

252

6.910.754.818

6.910.754.818

-

253

300.000.000

300.000.000

-

254

-

255

27.560.000.000

27.560.000.000

-

260
261

4.370.109.015
4.370.109.015

4.370.109.015
4.370.109.015

-

270

490.975.887.936

490.975.887.936

-

300
310
311

114.402.226.009
44.633.283.448
8.797.476.717

114.452.681.393
44.683.738.832
8.797.476.717

50.455.384
50.455.384
-

312

383.100.000

383.100.000

-

313

300.918.824

351.374.208

50.455.384

314
315
319

6.624.247.883
312.470.388
1.675.083.137

6.624.247.883
312.470.388
1.675.083.137

-

320

5.307.480.000

5.307.480.000

-

322
330
337

21.232.506.499
69.768.942.561
14.538.585.814

21.232.506.499
69.768.942.561
14.538.585.814

-

-

-
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MS
B

S báo cáo
1

338

34.498.876.636

34.498.876.636

-

343

20.73 1.480.111

20.73 1.480.111

-

400

376.573.661.927

376.523.206.543 (50.455.384)

410

375.925.290.958

375.874.835.574 (50.455.384)

1. Vn gOp cüa chü si h1tu
411
- C phiu ph thông có quyn
411a
biu quyt
8.Qudutupháttrin
418
11. Lñ nhuãn sau thu chua
421
phân phi
- LNST chixa phán phi lüy k
421a
dn cu6i kS' truOc
- LNST chiraphãnphi k5' nay 421b
II. Ngun kinh phi và qu khác 430

289.000.000.000

289.000.000.000

-

289.000.000.000

289.000.000.000

-

18.597.370.008

18.597.370.008

-

68.327.920.950

68.277.465.566 (50.455.384)

22.248.773.150

22.248.773.150

46.079.147.800
648.370.969

46.028.692.416 (50.455.384)
648.370.969
-

Chi tiêu
A
8. Vay và nç thuê tài chinh dài

h?n
13. Qu phát trin khoa h9c và
cong ngh
D - VON CHU S41 HUU
I. Vn chü sr hu'u

S kim toán
2

Chênh léch
3=2-1

-

1.NgunkinhphI

431

648.370.969

648.370.969

-

TONG CQNG NGUON VON
(440 = 300 + 400)

440

490.975.887.936

490.975.887.936

-

* Giãi trInh nguyen nhân chênh 1ch:
Don vi tInh: Dng
50.455.384
1. Thud Va CáC khoãn phãi np Nhà nithc tang
- Thuê GTGT phãi np tirong iTrng tang doanh thu ban nuàc sach do
5.535.048
ap d1ing giá ban ni.râc không dung dôi tirclng
- PhI bão v môi tnthng di vài ntrâc thai sinh hot phãi np NSNN
9.840.857
tang tung irng vth doanh thu ban nm9c sch sinh hot do áp ding
giá ban nithc không dung dôi tt.rcmg (np 90% vào NSNN)
- Thu TNDN tang, giãi thIch chi tit tti Phit Iiic Báo cáo kêt qua
35.079.479
hot dng kinh doanh
50.455.384
2. Loi nhun sau thu chira phân phôi kr nay giãm
50.455.384
Do kêt qua kim toán thay dôi.

II. KIEM TOAN BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH NAM
2020
Do72 vj tInh: Don
Chi tiêu

A
1. Doanh thu ban hang và cung
01
capdchvi

S báo cáo

S kim toán

Chênh léch

1

2

3=2-1

168.306.306.985 168306.306.985
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Chi tiêu

M

A

So báo cáo

So kiêm toán

Chênh 1ch

1

2

3=2-1

2. Các khoân giãm trfr doanh thu

02

3. Doanh thu thun v ban hang
và CCDV (10=01-03)

10

4. Giá vn hang ban

11

5. Loi nhun gp v ban hang
va CCDV (20=10-11)

20

6. Doanhthu hot dngtài chInh

21

13.335.630.788

13.335.630.788

7. Chi phi tài chInh

22

129.370.609

129.370.609

- Trong do: Chi phi Mi vay

23

129.370.609

129.370.609

8. Chiphibánhãng

24

32.487.571.860

32.487.571.860

9. Chi phi quãn 1 doanh nghip

25

26.449.136.782

26.449.136.782

10. Lçvi nhun thun tfr HBKD
(30=20+(21-22)-(24+25))

30

62.382.961.100

62.382.961.100

11.Thu nhâp khác

31

2.647.717.400

2.647.717.400

12.Chiphikhác

32

1.108.372.908

1.123.748.813

15.375.905

13. Lçi nhun khác (40=31-32)

40

1.539.344.492

1.523.968.587

15.375.905

14. Tng hyi nhun k than
triróc thud (50=30+40)

50

63.922.305.592

63.906.929.687

(15.375.905)

15. Chi phi thus TNDN hin hành

51

1.897.709.254

1.932.788.733

35.079.479

16. Chi phi thug TNDN hoãn 1?i

52

-

-

5.635.649

5.635.649

168.300.671.336 168.300.671.336
60.187.261.773

60.187.261.773

108.113.409.563 108.113.409.563

17. Loi nhun sau thud TN
62.024.596.338
60
doanh nghip
* Giãi thich nguyen nhân chênh lch:

61.974.140.954

1. Chi phi khác tang
- Thu GTGT phãi np tuclng frng tang doanh thu ban rnrâc
s?ch do áp di1ng giá ban nuàc không dung dôi tuclng
- PhI bão v môi tru&ng d6i vài rnrâc thai sinh hot phái np
NSNN tang tung ung vâi doanh thu ban nuâc sach sinh hot do áp
diing giá ban nuóc không dung dôi tirçing (np 90% vào NSNN)
6. Chi phi thue TNDN hiçn hanh tang
Uiãi thich t?i Phii biu so 01
7. Lçi nhun san thuê TNDN giãm
Do kêt qua kim toán thay di

(50.455.384)

Thin vj tInh: Dng
15.375.905
5.452.952
9.840.857
35.079.479
35.079.479
50.455.384
50.455.384
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III. KIEM TOAN THIXC HIN NGHIA V1J Vfl NSNN DEN NGAY 31/12/2020
1. Thu và các khoãu phãi thu Nhà niroc:
CHI TIEU

So bao cao

Don vi tInh: Dn
Skim
Chênh
toan
lech
A

I. THUE

447.576.486

447.576.486

1.Thu thu nhp doanh nghip

447.576.486

447.576.486

II. CAC KIIOAN PHAI NQP KHAC
Nguyen nhân chênh lch: Khong có.
2. Thuê và các khoãn phãi np Nhà rnrcrc
Chi tiêu
A
I. Thuê

S báo cáo
1
300.918.824

1.Thu GTGT
2. Thus thu nhp doanh nghip
3. Thus thu nhp Ca nhân
4. ThuE tài nguyen

S kim toán
2

Dcin vj tInh. Ekn
Chênh 1ch
3=2-1

341.533.351

40.614.527

5.535.048

5.535.048

35.079.479

3 5.079.479

270.5 86.624

270.5 86.624

30.332.200

30.332.200

II. Các khoãn phãi np khác

9.840.857

9.840.857

1. PhI BVMT

9.840.857

9.840.857

351.374.208

50.455.384

Tng cong =1+11

300.918.824

* Giãi thIch nguyen nhân chênh

tech:

Don vj tInh. Dcng
50.455.384
THUE VA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUOC TANG
5.535.048
1. Thuê giá trj gia tang tang
Thu GTGT phãi np trnmg frng tang doanh thu ban ni.rOc stch do
5.535 .048
ap diing giá ban nithc không dung di lirçing
35.079.479
2. Thud thu nhp doanh nghip tang
35.079.479
Do doanh thu chi phi thay d6i (tang lçii nhun tang TNDN)
9.840.857
3. Các khoãn phãi np khác tang
PhI bão v môi trt.r&ng di vâi nuâc thai sinh hot phãi np NSNN
9.840.857
tang ti.rang üng vâi doanh thu ban nuóc sch sinh hot do áp diing giá
ban nithc không dung di tuqng (np 90% vào NSNN)
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Phit biu 1
BANG TINH THUE TNDN PHAI NQP NAM 2020
Don vj tinh. Dng
Chi tiêu
1. Lçi thun k
trrn1c thus

S báo cáo

toán

S kim toán

Chênh 1ch

63.922.305.592

63.906.929.687

(15.375.905)

2. Diu chinh tang lcn
thun tnrâc thu

267.130.561

643.775.126

376.644.565

3. Diu chinh gian lqi
thun truâc thuê

2.149.721.858

2.149.721.858

4. Thu nhp chju thu
TNDN [(1)+(2)-(3)]

62.039.714.295

62.400.982.955

361.268.660

5. Thu flhIp duçYC mlefl
thu TNDN

48.484.648.196

48.595.349.149

110.700.953

6. Thu nhp tInh thu
TNDN [(4) -(5)]

13.555.066.099

13.805.633.806

250.567.707

7. ThuTNDNtheothu
suit 20% [(6)*20%]

2.711.013.220

2.761.126.761

50.113.541

813.303.966

828.338.028

15.034.062

1.897.709.254

1.932.788.733

35.079.479

8. Giám 30% thud
TNDN theo Nghj quyet
s 116/2020/QH14 ngày
19/6/2020 [(7)*30%]
9. Thug TNDN phái
[(7)-(8)]

* Giãi trinh nguyen nhân chênh 1ch:
1. Diu ehinh tang lcii nhun tnràc thu 376.644.565 dng, do:
'KIM T(
- Xác djnh chi phi không duçic trir di vâi thu& GTGT phãi np tucng img tang NrIA NEJ
doanh thu bàn nuOc sich do áp diing giá ban rn.râc không dung di tuçlng, s6 tin KIJU VI;(
5.535.048 dng.
- Xác djth chi phi không diiçc tth di vài Phi bão v môi tru?ing di vài ni.ràc thai
sinh hot phãi np NSNN tang ti.rong i'rng vâi doanh thu bàn nuâc sach sinh hot do áp
drng giá bàn nuàc không dung di tucing (np 90% vào NSNN), s tin 9.840.857 dng.
- Diu chinh tang thu nhp chju thug 1.093.429 dng do s phi bão v môi trii&ng
duçic trich d 1i sau khi diu chinh tang doanh thu bàn nràc sach.
- Diu chinh tang thu nhp chju thu 110.700.953 dng do tang khoãn chênh 1ch
giã ban bàn rnràc sch do ap dung giá bàn không dung qui djnh.
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- Diu chinh tang thu nhp chju thus 224.769.878 dng do Cong ty hach toán chi
phi giá v6n cüa hott dng san xut, kinh doanh nuâc dóng chai theo giá ban nuâc sch
chua dung qui djnh.
2. Cong ty thuc di tixçing duçc min thu TNDN theo Ngh quyt s6 1 16/2020/QH14
ngày 19/6/2020 cüa Quc hi (giãm 30% s6 thu phái np).
3. Thu TNIDN phãi np tang 3 5.079.479 dng do các nguyen nhãn nêu trên.

