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21. Vốn chủ sở hữu 

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu           Đơn vị tính: VNĐ 

 
Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu  
Thặng dư         

vốn cổ phần  
Cổ phiếu quỹ 

 
Quỹ đầu tư   phát 

triển 
 Quỹ khác thuộc 

VCSH (*)  
Lợi nhuận sau 
thuế chưa PP  

Lợi ích cổ đông 
không kiểm soát  Tổng cộng  

Số đầu năm trước 700.000.000.000  180.176.411.784    578.116.732.076  127.719.882  148.580.351.423  37.381.210.473  1.644.382.425.638  
Lợi nhuận năm trước           12.225.553.921   (8.135.764.411)  4.089.789.510    
 
Trích lập các quỹ trong năm 
trước 

      11.999.050.340      (11.999.050.340)     
 

Chia cổ tức năm trước           (69.398.990.000  (1.808.800.000)  (71.207.790.000)  

Quỹ khen thưởng phúc lợi           (11.999.050.340)  (1.273.663.835)  (13.272.714.175)  

Thưởng ban điều hành           (644.953.770)  (494.318.805)  (1.139.272.575)  
Mua cổ phiếu quỹ     (32.871.691.000)          (32.871.691.000)  
Giảm khác         (67.500.000)  (2.537.925)    (70.037.925)  
Số dư cuối năm trước 700.000.000.000  180.176.411.784  (32.871.691.000)  590.115.782.416  60.219.882  66.761.322.969  25.668.663.422  1.529.910.709.473  

Số dư đầu năm nay 700.000.000.000  180.176.411.784  (32.871.691.000)  590.115.782.416  60.219.882  66.761.322.969  25.668.663.422  1.529.910.709.473  
Cổ đông góp vốn                 
Thưởng ban điều hành                 
Cổ phiếu quỹ                 
Lợi nhuận trong kỳ           (304.613.985)  (4.359.990.587)  (4.664.604.572)  
Trích lập quỹ phúc lợi       2.857.626.434    (2.857.626.434)      
Trích lập các quỹ            (2.857.626.434)    (2.857.626.434)  

Chia cổ tức năm nay           (46.896.465.000)    (46.896.465.000)  
Các khoản khác           (3.661.058.114)  163.656.270  (3.497.401.844)  

Số dư cuối kỳ này 700.000.000.000  180.176.411.784  (32.871.691.000)  592.973.408.848  60.219.882  10.183.933.001  21.472.329.105  1.471.994.611.622  
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Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 
 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Vốn góp của các cổ đông  700.000.000.000   700.000.000.000 

Thặng dư vốn cổ phần  180.176.411.784   180.176.411.784 

Vốn khác của Chủ sở hữu -  - 

Cổ phiếu quỹ (32.871.691.000)  (32.871.691.000) 

Cộng 847.304.720.784  847.304.720.784 

Cổ phiếu 
  Số cuối kỳ   Số đầu năm 

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 70.000.000  70.000.000 

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 70.000.000  70.000.000 

- Cổ phiếu phổ thông 70.000.000  70.000.000 

Số lượng cổ phiếu được mua lại 3.005.050  3.005.050 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 66.994.950  66.994.950 

- Cổ phiếu phổ thông 66.994.950  66.994.950 

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND. 

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển. quỹ dự phòng tài chính và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
Quỹ đầu tư phát triển được dùng để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. kinh doanh và đầu tư chiều 
sâu của Công ty. 
Quỹ phát triển khoa học công nghệ được trích lập dùng để đầu tư cho phát triển. ứng dụng khoa 
học - công nghệ tại doanh nghiệp. 

22. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 

Số đầu năm 28.020.930.766 

Tăng trong kỳ  

Giảm khác trong năm  

TSCĐ hình thành từ nguồn kinh phí  
Khấu hao trong năm (1.108.837.155) 

Số cuối kỳ 26.059.751.179 

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT 
QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ III NĂM TÀI CHÍNH 2018/2019 

1. Doanh thu bán hàng 

 Giai đoạn từ 01/01 đến 31/03 

 Năm nay  Năm trước 

Tổng doanh thu 248.212.605.327  243.527.841.519 

Các khoản giảm trừ doanh thu    

Doanh thu thuần 248.212.605.327  243.527.841.519 


















