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I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TT
I

Nội dung
Tài sản ngắn hạn
1Tiền và các khoản tương đương tiền

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

801.971.268.810

629.866.467.240

50.341.697.233

47.278.626.474

2Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

29.000.000.000

3Các khoản phải thu ngắn hạn

509.117.148.492

270.990.584.276

4Hàng tồn kho

238.997.627.720

281.076.595.270

3.514.795.365

1.520.661.220

35.458.841.170

33.660.166.838

645.488.932

645.488.932

10.627.532.166

9.358.729.242

10.627.532.166

9.348.878.869

5Tài sản ngắn hạn khác
IITài sản dài hạn
1Các khoản phải thu dài hạn
2Tài sản cố định
- Tài sản cố định hữu hình
- Tài sản cố định vô hình

9.850.373

- Tài sản cố định thuê tài chính
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
3Bất động sản đầu tư
4Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
5Tài sản dài hạn khác

300.000.000
24.185.820.072

23.355.948.664

IIITỔNG CỘNG TÀI SẢN

837.430.109.980

663.526.634.078

IVNợ phải trả

817.544.110.651

633.659.332.835

803.341.604.186

633.537.425.159

2Nợ dài hạn

14.202.506.465

121.907.676

V Vốn chủ sở hữu

19.885.999.329

29.867.301.243

1Vốn chủ sở hữu

23.887.919.129

28.726.634.691

10.532.850.152

21.800.000.000

1Nợ ngắn hạn

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Thặng dư vốn cổ phần
- Vốn khác của chủ sở hữu
- Cổ phiếu quỹ
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

12.284.768.873

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Các quỹ

109.515.352

725.971.624

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

960.784.752

6.200.663.067

- Nguồn vốn đầu tư XDCB

2Nguồn kinh phí và quỹ khác

(4.001.919.800)

1.140.666.552

- Quỹ khen thưởng phúc lợi

(633.404.696)

(542.376.560)

(3.368.515.104)

1.683.043.112

837.430.109.980

663.526.634.078

- Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

II.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo
258.569.735.820

1Doanh thu bán hàng và cung c ấp dịch vụ
2Các khoản giảm trừ doanh thu
3Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ

258.569.735.820

4Giá vốn hàng bán

240.356.183.006
18.213.552.814

5LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

6.763.720.415

6Doanh thu hoạt động tài chính

970.106.878

7Chi phí tài chính
8Chi phí bán hàng

9.023.982.136

9Chi phí quản lý doanh nghiệp

14.983.184.215

10Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
11Thu nhập khác
12Chi phí khác
13Lợi nhuận khác

14.983.184.215

14Tổng lợi nhuận kế toán tr ước thuế
15Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ưu ®·i thuÕ

14.983.184.215

16Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
17Lợi nhuận phải trả cho li ên doanh dự án

8.680.621.492

18Lợi nhuận còn lại

6.302.562.723

Chỉ tiêu 18. Lợi nhuận còn lại là :
Gồm:- Chi phí phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát:

6.302.562.723
138.000.000

- Trích quỹ dự phòng tài chính:

308.228.136

- Trích quỹ đầu tư phát triển :

308.228.136

- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi:

308.228.136

- Lợi nhuận chia cổ tức:

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ B ẢN

5.239.878.315

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

Cơ cấu tài sản
1

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

%

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

4,23

5,07

95,77

94,93

97,63

95,5

2,37

4,5

0,062

0,12

1,024

1,047

0,14

2,26

0,86

5,8

5,95

50,17

5,95

21,1

Cơ cấu nguồn vốn
2

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn

%

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
Khả năng thanh toán
3

- Khả năng thanh toán nhanh

Lần

- Khả năng thanh toán hiện hành
Tỷ suất lợi nhuận

-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (Bao gồm cả lợi nhuận
của liên doanh)/Tổng tài sản

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế(Bao gồm cả lợi
nhuận của liên doanh)/Doanh thu thuần
4

%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế(Bao gồm cả lợi
nhuận của liên doanh)/Nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế( Không bao gồm lợi
nhuận của liên doanh)/Nguồn vốn chủ sở hữu

