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I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TT

Nội dung

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

I
1

Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương tiền

624,300,084,505
47,278,626,474

561,101,131,832
33,896,243,189

2
3
4

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho

29,000,000,000
271,029,188,377
275,471,608,434

275,882,810,981
249,476,515,126

5

Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản dài hạn

1,520,661,220

1,845,562,536

33,654,764,352
645,488,932
9,353,326,756

73,725,401,075
645,488,932
9,525,981,699

9,343,476,383

8,551,777,565

9,850,373

8,205,936

II
1
2

Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
- Tài sản cố định hữu hình
- Tài sản cố định vô hình
- Tài sản cố định thuê tài chính

3

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Bất động sản đầu tư

4

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5

965,998,198
300,000,000

40,593,887,273

Tài sản dài hạn khác

23,355,948,664

22,960,043,171

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN

657,954,848,857

634,826,532,907

IV Nợ phải trả

627,677,704,620

609,980,014,546

1

Nợ ngắn hạn

627,556,653,685

609,831,099,538

2

Nợ dài hạn

121,050,935

148,915,008

V
1

Vốn chủ sở hữu
Vốn chủ sở hữu
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

30,277,144,237
29,053,278,511
21,800,000,000

24,846,518,361
24,740,543,986
21,800,000,000

- Các quỹ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

762,738,006
6,490,540,505

2,561,369,003
379,174,983

- Nguồn vốn đầu tư XDCB
Nguồn kinh phí và quỹ khác

1,223,865,726

105,974,375

- Quỹ khen thưởng phúc lợi

(459,177,386)

- Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

1,683,043,112

105,974,375

657,954,848,857

634,826,532,907

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

2

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

-

ST
Chỉ tiêu
T

Kỳ báo cáo

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

32,900,847,759

2

232,900,847,759

4

Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch
vụ
Giá vốn hàng bán

5
6

LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính

7
8

Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng

3

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (=5+610
7-8-9)
11 Thu nhập khác
Chi phí
12 khác
13 Lợi nhuận khác (=11-12)
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (=10+13)
Nộp NSNN chênh lệch giữa giá bán và giá thành
15
của các DA
16 Lợi nhuận phải trả cho liên doanh dự án
17 Thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (=1418
15-16-17)

139,911,974,292
92,988,873,467
7,385,127,510
257,342,592
7,998,855,751
92,117,802,634
8,125,393,786
5,980,271,528
2,145,122,258
94,262,924,892
715,598,356
1,598,953,785
12,948,383,632
78,999,989,119

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

Cơ cấu tài sản
1

5.11

11.61

94.88

88.38

95.39

96.08

4.6

3.91

0.12

0.055

1.048

1.04

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

2.38

12.81

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

5.8

34.91

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

49.48

327.26

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

20.81

317.95

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

%

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản

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

%

4

