
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG Báo cáo tài chính hợp nhất

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

01. Tiền 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Tiền mặt 1,341,043,111 534,018,628

Tiền gửi ngân hàng 24,615,484,349 1,151,220,068

Các khoản tương đương tiền (*) 361,000,000,000 54,000,000,000

Cộng 386,956,527,460 55,685,238,696

(*) Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn, thời gian đáo hạn không quá 3 tháng.

02. Đầu tư tài chính ngắn hạn 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Tiền gửi kỳ hạn ngân hàng có thời gian đáo hạn quá 3 tháng 100,000,000,000 130,000,000,000

Cộng 100,000,000,000 130,000,000,000

03. Các khoản phải thu khách hàng 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Tại Công ty mẹ 34,531,232,165 79,898,059,287

Tại công ty CP thanh toán điện tử VNPT (Epay) 18,748,878,977

Cộng 53,280,111,142 79,898,059,287

04. Các khoản trả trước cho người bán 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Tại Công ty mẹ 1,277,633,425 1,388,582,662

Công ty CP thanh toán điện tử VNPT (Epay) 1,386,187,485 0

Cộng 2,663,820,910 1,388,582,662

05. Các khoản phải thu ngắn hạn khác 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Thanh toán hộ công ty CP Logich tiền ký quỹ 5,250,000,000

Phải thu khác 1,134,298,591 611,111

Bảo hiểm xã hội (dư Nợ) 1,311,960 0

Phải trả khác (dư Nợ) 24,529,266 0

Cộng 6,410,139,817 611,111

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
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 06. Hàng tồn kho 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Công cụ, dụng cụ tồn kho 366,960,930 74,150,000

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 1,004,131,772 0

Hàng hoá tồn kho 201,084,412,166 0

Cộng 202,455,504,868 74,150,000

07. Tài sản ngắn hạn khác 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Tài sản thiếu chờ xử lý 550,752,397 0

Tạm ứng 4,702,870,904 3,498,999,016

Ký cược ký quỹ ngắn hạn 12,604,294,000 928,950,000

Cộng 17,857,917,301 4,427,949,016

08. Tài sản cố định hữu hình (Xem trang 26)

09. Tài sản cố định vô hình

Bản quyền, 

bằng sáng chế
Phần mềm Cộng

I. Nguyên giá tài sản cố định

1. Số dư đầu năm 3,672,333,000 3,672,333,000

2. Số tăng trong năm 18,347,000 1,936,663,413 1,955,010,413

Trong đó: 

  - Tăng khác (i) 18,347,000 1,936,663,413 1,955,010,413

3. Số giảm trong năm 0 0

Trong đó: 0

  - Giảm khác 0

4. Số cuối năm 18,347,000 5,608,996,413 5,627,343,413

II. Giá trị hao mòn luỹ kế 0

1. Số đầu năm 3,672,333,000 3,672,333,000

2. Tăng trong năm 3,820,197 1,282,100,177 1,285,920,374

  - Trích khấu hao trong năm 1,849,780 199,418,947 201,268,727

  - Tăng khác (i) 1,970,417 1,082,681,230 1,084,651,647

3. Giảm trong năm 0

  - Thanh lý, nhượng bán

  - Giảm khác

4. Số cuối năm 3,820,197 4,954,433,177 4,958,253,374

III. Giá trị còn lại của TSCĐ 0

1. Đầu  năm 0 0

2. Cuối năm 14,526,803 654,563,236 669,090,039

(i): Tăng do mua công ty con.

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình dùng để thế chấp, cầm cố số tiền: 0 đồng

Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: 
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10. Đầu tư vào công ty con

10.1 Công ty con 31/12/2011 01/01/2011 31/12/2011 01/01/2011

cổ phần cổ phần VND VND

247,000 247,000              2,470,000,000 2,470,000,000 

115,000              1,150,000,000

201,200 201,200              2,012,000,000 2,012,000,000 

4,060,000 0                         40,600,000,000

4,508,200 563,200 45,082,000,000 5,632,000,000

Tỷ lệ sở hữu trong công ty con thời điểm 31/12/2011

% vốn góp/ vốn 

điều lệ

Tỷ lệ lợi ích tại 

31/12/2011
Vốn điều lệ

Hoạt động kinh 

doanh

65.00% 86.06% 3,800,000,000

Đã ngừng hoạt

động kinh doanh

chờ giải thể từ

năm 2009

67.07% 82.73% 3,000,000,000

Đã ngừng hoạt

động kinh doanh

chờ giải thể từ

năm 2009

50.75% 51.26% 80,000,000,000

Kinh doanh thẻ

thanh toán điện tử,

dịch vụ SMS

10.2 Công ty con không hợp nhất

31/12/2011

VND

01/01/2011

VND

2,470,000,000 2,470,000,000

1,150,000,000

2,012,000,000 2,012,000,000

4,482,000,000 5,632,000,000

Dự phòng giảm giá đầu tư công ty con (i) (4,452,108,284) (5,576,380,985)

Giá trị thuần khoản đầu tư vào công ty con 29,891,716 55,619,015

Tên công ty con

Công ty Cổ phần VietNamNet

Ngôi Sao

Công ty Cổ phần thanh toán điện

tử VNPT 

Công ty

Công ty Cổ phần 

truyền thông 

VietNamNet M5

Công ty Cổ phần 

VietNamNet Phương 

Nam (iv)

Công ty Cổ phần 

VietNamNet Ngôi 

Sao

Công ty Cổ phần 

thanh toán điện tử 

VNPT (v)

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet M5

Cộng

(iv): Năm 2011, Công ty tiến hành thanh lý khoản đầu tư vào Công ty CP VietNamNet Phương Nam, do Công ty

này giải thể theo Thông báo giải thể của Sở KHĐT TP HCM ngày 17/05/2011. Toàn bộ giá trị khoản đầu tư là

1.150.000.000 đ sau khi được bù đắp bởi giá trị dự phòng đã trích lập của khoản đầu này trị giá 1.124.272.701 đ

được ghi nhận là chi phí tài chính trên báo cáo tài chính của đơn vị.

(v): Năm 2011, Công ty đã mua 4.060.000CP, mệnh giá 10.000 đ/cp, giá mua 10.000 đồng/CP của Công ty cổ

phần thanh toán điện tử VNPT.

Tên Công ty con

Công ty Cổ phần truyền thông

VietNamNet M5

Tại Công ty Cổ phần VietNamNet Phương Nam

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet Ngôi Sao

(i): Tỷ lệ lợi ích khác với tỷ lệ vốn góp/ vốn điều lệ do các công ty chưa góp đủ vốn điều lệ và do Công ty con mua 

lại cổ phiếu quỹ.

Cộng
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Giá trị tài sản thuần của Công ty con không hợp nhất

Tỷ lệ lợi 

ích

 Giá trị tài sản 

thuần(i) 

Giá trị ước tính 

thu hồi

Giá gốc khoản 

đầu tư
Dự phòng giảm 

giá khoản đầu tư

86.06% (1,356,157,570)  0                         2,470,000,000 (2,470,000,000)

82.73% 36,131,537        29,891,716         2,012,000,000 (1,982,108,284)

Cộng (1,320,026,033)  29,891,716       4,482,000,000 (4,452,108,284)

10.3 Công ty con hợp nhất

Thời điểm hợp 

nhất

Tỷ lệ lợi ích tại 

31/12/2011

Vốn góp thực tế 

của Công ty mẹ

Vốn đã góp của 

các bên vào Công 

ty con

01/07/11 51.26% 40,600,000,000 80,000,000,000

Cộng 40,600,000,000 80,000,000,000

11. Đầu tư vào công ty liên kết

11.1 Tỷ lệ vốn góp trong công ty liên kết

31/12/2011 01/01/2011 31/12/2011 01/01/2011

Công ty cổ phần cổ phần VND VND

510,000 510,000 5,438,000,000 5,438,000,000 

Cộng 510,000 510,000 5,438,000,000 5,438,000,000

Tỷ lệ sở hữu trong công ty liên kết tại thời điểm 31/12/2011

Tên Công ty liên kết Tỷ lệ biểu quyết Tỷ lệ lợi ích

29.57% 29.57%

Tên công ty con

Công ty Cổ phần Truyền thông 

VNNPlus

Công ty liên kết được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Hoạt động kinh doanh chính

Kinh doanh dịch vụ GTGT trên mạng 

Viễn thông

Công ty Cổ phần Truyền thông 

VNNPlus

CP Truyền thông 

VietNamNet M5

(ii): Công ty mẹ (VMG) thực hiện mua và góp bổ sung vốn vào Công ty Công ty CP thanh toán điện tử VNPT theo

hợp đồng ký kết ngày 29/6/2011, ngày 15/7/2011 Công ty VMG đã chuyển nộp tiền góp vốn và chính thức trở

thành cổ đông của Công ty. Do không có Báo cáo tài chính của công ty con lập tại thời điểm 15/7/2011 và kết quả

hoạt động kinh doanh không thay đổi nhiều từ thời điểm 1/7/2011 đến thời điểm Công ty VMG trở thành Công ty

mẹ nên Báo cáo tài chính hợp nhất thực hiện hợp nhất Công ty con từ thời điểm 1/7/2011.

CP Truyền thông 

VietNamNet Ngôi 

Sao

(i): Giá trị tài sản thuần của các Công ty con được lấy theo số liệu trên Báo cáo tài chính của các công ty con tại

thời điểm 31/12/2008.

Công ty

Công ty Cổ phần thanh toán điện

tử VNPT (ii)

Các công ty này do thua lỗ đã nên đã ngừng hoạt động kinh doanh từ năm 2009 và đang tiến hành các thủ tục giải

thể, từ năm 2009 đến thời điểm hiện nay các Công ty này không lập Báo cáo tài chính, năm 2011, công ty Cổ phần

VietNamNet Phương Nam thực hiện giải thể, các khoản đầu tư vào Công ty con này đang được ghi nhận theo

phương pháp giá gốc trên Báo cáo tài chính hợp nhất.
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11.2 Giá trị khoản đầu tư công ty liên kết 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Giá gốc khoản đầu tư 5,438,000,000 5,438,000,000

Điều chỉnh các quỹ trong công ty liên kết 4,008,390,246 4,744,997,387

Cộng 9,446,390,246 10,182,997,387

12. Đầu tư dài hạn khác 31/12/2011 01/01/2011 31/12/2011 01/01/2011

cổ phần cổ phần VND VND

65,000 65,000 650,000,000 650,000,000 

Cộng 65,000 65,000 650,000,000 650,000,000

13.Lợi thế thương mại 01/01/2011 Tăng trong kỳ Phân bổ (*) 31/12/2011

VND VND VND VND

13,635,717,186 1,363,571,719 12,272,145,467

Cộng 13,635,717,186 1,363,571,719 12,272,145,467

(*): Lợi thế thương mại được phân bổ chi phí quản lý trong thời gian 5 năm.

Số tiền

VND

Tiền và các khỏan tương đương tiền 41,421,894,190

Các khoản phải thu ngăn hạn 4,746,308,866

Hàng tồn kho 6,807,626,223

Tài sản ngăn hạn khác 1,600,322,863

Tài sản cố định 5,248,460,669

Tài sản dài hạn khác 430,261,634

Nợ phải trả (7,123,282,693)

Tài sản thuần 53,131,591,752

Tỷ lệ sở hữu 50.75%

Phần sở hữu trong tài sản thuần của Công ty mẹ 26,964,282,814

Lợi thế thương mại (13,635,717,186)

Giá phí hợp nhất kinh doanh 40,600,000,000

14. Chi phí trả trước dài hạn 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

4,612,478,181 13,197,630,868

Cộng 4,612,478,181 13,197,630,868

Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu 

tư VietNamNet

Công cụ dụng cụ phân bổ dần và các khoản chi phí trả trước

Lợi thế thương mại từ mua Công 

ty thanh toán Điện tử VNPT (i)

(i): Đây là khoản lợi thế thương mại phát sinh khi mua Công ty thanh toán Điện tử VNPT (Epay), được xác định là

chênh lệch giữa giá phí hợp nhất kinh doanh với giá trị thuần trong tài sản của Epay mà Công ty mẹ (VMG) sở hữu. 

Giá trị tài sản thuần của Epay được xác định theo giá trị sổ kế toán tại thời điểm 1/7/2011. Thời điểm Công ty mẹ

(VMG) ký hợp đồng mua Epay là thời điểm 29/6/2011, thời điểm chuyển tiền góp vốn là ngày 15/7/2011. Lợi thế

thương mại được xác định như sau:

24



CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG Báo cáo tài chính hợp nhất

Tòa nhà Viễn Đông, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011

15. Phải trả người bán 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Tại Công ty mẹ 41,109,665,521 43,345,948,637

Tại Công ty CP thanh toán điện tử VNPT (Epay) 227,466,800,808 0

Cộng 268,576,466,329 43,345,948,637

16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Thuế Giá trị gia tăng 0 4,289,491,724

Thuế Thu nhập doanh nghiệp 25,205,067,344 27,121,714,115

Thuế Thu nhập cá nhân 3,213,615,615 2,171,531,441

Các loại thuế khác 2,202,474 14,111,842

Cộng 28,420,885,433 33,596,849,122

17. Chi phí phải trả 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Phải trả cán bộ công nhân viên vể tiền lương, tiền công 6,322,455,154

Phải trả cán bộ công nhân viên về quỹ khen thưởng, phúc lợi 10,000,000,000

14,370,330,904 7,324,348,205

Phải trả khác 14,020,182

Cộng 30,706,806,240 7,324,348,205

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Tài sản thừa chờ xử lý (i) 1,264,107,033 0

Kinh phí công đoàn 2,477,234,955 1,493,604,495

Nhận ký cược ký quỹ ngắn hạn 16,000,000 0

Các khoản phải trả khác 798,381,959 0

Các khoản phải thu khác (dư Có) 0 2,441,182,038

Cộng 4,555,723,947 3,934,786,533

(i): Giá trị hàng hóa thừa khi kiểm kê chưa rõ nguyên nhân để xử lý.

a) Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu (xem trang 27)

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
31/12/2011 01/01/2011

VND VND

Vốn góp của Nhà nước
28,860,000,000 28,860,000,000

Vốn góp của các đối tượng khác
71,140,000,000 51,140,000,000

Cộng 100,000,000,000 80,000,000,000

19. Vốn chủ sở hữu

Trích trước các khoản chi phí dịch vụ SMS phải trả đối tác theo sản 
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Năm 2011 Năm 2010

VND VND

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn góp đầu năm 80,000,000,000 26,000,000,000 

Vốn góp tăng trong năm 20,000,000,000 54,000,000,000 

Vốn góp giảm trong năm 0 0 

Vốn góp cuối năm 100,000,000,000 80,000,000,000 

Cổ tức và lợi nhuận đã chia

Chia cổ tức cho cổ đông năm 2009

d) Cổ tức Năm 2011 Năm 2010

VND VND

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 78,000,000,000

đ) Cổ phiếu Năm 2011 Năm 2010

cổ phần cổ phần

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 10,000,000 8,000,000

Số lượng cổ phiếu đã phát hành

Cổ phiếu phổ thông 10,000,000 8,000,000

Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu được mua lại

Cổ phiếu phổ thông 1,000

Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân

Cổ phiếu phổ thông 8,816,307 5,947,454

Cổ phiếu ưu đãi

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày kết thúc niên độ kế toán 31/12/2011 1/1/2011

Cổ phiếu phổ thông 10,000,000 8,000,000

Cổ phiếu ưu đãi

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND) 10,000 10,000

20. Xác định lợi ích của cổ đông thiểu số Năm 2011 Năm 2010

VND VND

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 39,400,000,000

Cổ phiếu quỹ (800,000,000)

Lãi chưa phân phối (15,708,901,843)

Cộng 22,891,098,157 0

Chỉ tiêu

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia 

lợi nhuận
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21. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Năm 2011 Năm 2010

VND VND

Doanh thu bán hàng hoá 309,166,816,043

Doanh thu cung cấp dịch vụ 461,662,558,319 358,543,541,093

Doanh thu bán thành phẩm 0

Cộng 770,829,374,362 358,543,541,093

22. Các khoản giảm trừ doanh thu Năm 2011 Năm 2010

VND VND

Chiết khấu thương mại 0

Giảm giá hàng bán 10,000,000

Hàng bán bị trả lại 22,381,027

Cộng 32,381,027 0

23. Doanh thu thuần Năm 2011 Năm 2010

VND VND

Doanh thu bán hàng hoá 309,134,435,016 0

Doanh thu cung cấp dịch vụ 461,662,558,319 358,543,541,093

Doanh thu bán thành phẩm 0

Cộng 770,796,993,335 358,543,541,093

24. Giá vốn hàng bán Năm 2011 Năm 2010

VND VND

Giá vốn của hàng hoá đã bán 310,164,217,724

Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp 299,669,448,488 195,428,278,222

Cộng 609,833,666,212 195,428,278,222

25. Doanh thu hoạt động tài chính Năm 2011 Năm 2010

VND VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 40,009,551,466 12,490,081,227

Cổ tức lợi nhuận được chia 22,750,000 283,444,775

Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 34,961,745 5,779,823

Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 0 0

0 2,100,000,000

Cộng 40,067,263,211 14,879,305,825

26. Chi phí hoạt động tài chính Năm 2011 Năm 2010

VND VND

Doanh thu khác

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH

DOANH
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Chi phí lãi vay 51,138,889

Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 115,376,807 196,356,458

Lỗ thanh lý công ty con (i) 25,727,299

Cộng 192,242,995 196,356,458

27. Chi phí thuế thu nhập hiện hành Năm 2011 Năm 2010

VND VND

45,205,067,344 40,198,850,634

0 0

Cộng 45,205,067,344 40,198,850,634

28. Lãi cơ bản trên cổ phiếu Năm 2011 Năm 2010

VND VND

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 133,590,211,514 116,523,302,036

Điều chỉnh giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi

nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông

Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 133,590,211,514 116,523,302,036

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu kỳ 8,000,000 2,600,000

Cổ phiếu phổ thông tăng bình quân trong kỳ 817,866 3,347,454

Cổ phiếu phổ thông giảm bình quân trong kỳ 1,559

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 8,816,307 5,947,454

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 15,153 19,592

Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào 

chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm 

hiện hành

(i): Đây là khoản lỗ do thanh lý khoản đầu tư vào Công ty CP VietNamNet Phương Nam, Công ty CP VietNamNet

Phương Nam chính thức giải thể theo Thông báo giải thể của Sở KHĐT TP HCM ngày 17/05/2011. Khoản lỗ này

là chênh lệch giữa giá trị khoản đầu tư và giá trị dự phòng đầu tư tài chính mà công ty đã trích lập.
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VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

3. Thông tin hoạt động liên tục

4. Thông tin về các bên liên quan

Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Số tiền

VND

Công ty liên kết Công ty VMG cung cấp

dịch vụ cho Công ty VNN

Plus

4,566,783,049

Công ty liên kết Công ty VNN Plus cung

cấp dịch vụ cho Công ty

VMG

28,599,029,194

Số tiền

VND

65,327,224

Số tiền

VND

7,690,108,504

52,708,203

IX. SỐ LIỆU SO SÁNH

Lập, ngày 28 tháng 03 năm 2011

- Công ty truyền thông Vietnamnet M5

Công ty Cổ phần truyền thông 

VietNamNet Plus

Công ty Cổ phần truyền thông 

VietNamNet Plus

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các bên liên quan như sau:

Công nợ phải thu

- Công ty Cổ phần truyền thông VietNamNet Plus

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan. Các nghiệp vụ chủ

yếu như sau:

Công nợ phải trả

- Công ty CP Vietnamnet Cộng (Plus)

Năm 2012, Công ty tiến hành thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con có kết quả kinh doanh thua lỗ gồm: Công

ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet M5; Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet Ngôi Sao.

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã

được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán kiểm toán.

Không phát sinh bất kỳ khoản nợ tiềm tàng nào phát sinh từ những sự kiện đã xảy có thể ảnh hưởng đến các thông

tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính mà Công ty không kiểm soát được hoặc chưa được ghi nhận. 

Không có bất kỳ sự kiện nào gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động liên tục và Công ty không có ý định

cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động của mình.

Người lập biểu 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc 

Kế toán trưởng 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hường 

Tổng Giám đốc 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hà 
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07. Tài sản cố định hữu hình Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu
Nhà cửa, 

vật kiến trúc

Máy móc, 

thiết bị

Phương tiện vận tải, 

truyền dẫn

Thiết bị văn 

phòng, DCQL
Cộng

I. Nguyên giá tài sản cố định

1. Số dư đầu năm  -  7,301,047,593         2,630,913,105           36,513,244            9,968,473,942            

2. Số tăng trong năm  -  11,238,809,517       1,588,317,091           396,502,939          13,223,629,547          

Trong đó: 

  - Mua sắm mới 2,478,423,016        1,588,317,091          29,200,000            4,095,940,107            

  - Tăng khác 8,760,386,501        367,302,939          9,127,689,440            

3. Số giảm trong năm  -  5,292,845,373         -                             -                         5,292,845,373            

Trong đó:

  - Thanh lý, nhượng bán 59,680,377             -                            -                        59,680,377                 

  - Giảm khác (i) 5,233,164,996        -                            -                        5,233,164,996            

4. Số cuối năm  -  13,247,011,737       4,219,230,196           433,016,183          17,899,258,116          

II. Giá trị hao mòn luỹ kế

1. Số đầu năm  -  4,399,456,311         697,398,408              13,421,568            5,110,276,287            

2. Tăng trong năm  -  8,591,232,902 1,187,233,692 260,487,627 10,038,954,221          

  - Trích khấu hao trong năm 4,039,156,503        1,187,233,692          62,976,490            5,289,366,684            

  - Tăng khác 4,552,076,399         197,511,137          4,749,587,537            

3. Giảm trong năm  -  3,535,790,312         -                             -                         3,535,790,312            

  - Thanh lý, nhượng bán 33,014,518             -                            -                        33,014,518                 

  - Giảm khác (i) 3,502,775,794        -                            -                        3,502,775,794            

4. Số cuối năm  -  9,454,898,901         1,884,632,100           273,909,195          11,613,440,196          

III. Giá trị còn lại của tài sản cố định

1. Đầu  năm  -  2,901,591,282         1,933,514,697           23,091,676            4,858,197,655            

2. Cuối năm  -  3,792,112,836         2,334,598,096           159,106,988          6,285,817,920            

Nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao nhưng vẫn còn sử dụng: 4.915.329.540 đồng

Giá trị còn lại của TSCĐ sử dụng để cầm cố thế chấp: 0 đồng

(i): Giảm khác do điều chuyển TSCĐ sang công cụ dụng cụ những tài sản có nguyên giá dưới 10 triệu đồng.
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18. Vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu
Vốn đầu tư của 

chủ sở hữu

Thặng dư vốn cổ 

phần

Vốn khác 

của chủ sở 

hữu

Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch 

tỷ giá hối 

đoái

Quỹ đầu tư 

phát triển

Quỹ 

dự phòng 

tài chính

Lợi nhuận sau 

thuế chưa 

phân phối

Tổng cộng

Số dư đầu năm trước 26,000,000,000 1,750,700,583 190,134,208 (5,591,290) 8,030,739 3,574,758,309 2,462,448 89,625,853,086 121,146,348,083 

Tăng vốn trong năm trước 54,000,000,000 (173,476,029) 53,826,523,971 

Lãi trong năm trước - 116,523,302,036 116,523,302,036 

Tăng khác 23,306,670 79,579,470 4,533,840,682 4,636,726,822 

Giảm vốn trong năm trước - - (5,591,290) (5,591,290) 

Lỗ trong năm trước - - 

Giảm khác - 190,134,208 1,851,338,050 1,431,806 103,117,189,775 105,160,093,839 

Số dư cuối năm trước 80,000,000,000 1,577,224,554 - - 31,337,409 1,802,999,729 1,030,642 107,565,806,029 190,978,398,363 

Số dư đầu năm nay 80,000,000,000 1,577,224,554 - - 31,337,409 1,802,999,729 1,030,642 107,565,806,029 190,978,398,363 

Tăng vốn trong năm nay 20,000,000,000 228,486,000,000 (22,000,000) 248,464,000,000 

Lãi trong năm nay 133,590,211,514 133,590,211,514 

Tăng khác 79,579,470 10,401,265 1,658,279,882 1,748,260,617 

Giảm vốn trong năm nay 109,995,000,000 109,995,000,000 

Lỗ trong năm nay - 

Giảm khác (i) 31,337,409 79,579,470 16,698,242,030 16,809,158,909 

Số dư cuối năm nay 100,000,000,000 230,063,224,554 79,579,470 (22,000,000) 10,401,265 1,723,420,259 1,030,642 116,121,055,395 447,976,711,585 

Giảm khác trong năm:

(i) Giảm khác của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là các khoản trích quỹ khen thưởng phúc lợi và chi khác lấy nguồn từ lợi nhuận sau thuế.

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
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