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Đơn vị tính: VND
13. VỐN CHỦ SỞ HỮU

13.1. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu
A.

 Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu 

 Thặng dư 
vốn cổ phần  Cổ phiếu quỹ  Quỹ đầu tư phát 

triển 
 Quỹ dự phòng tài 

chính 
 Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối 
 1  2  3  4  5  6 

- Số dư đầu năm trước 82,146,920,000    32,390,192,180   (4,576,537,244) 11,383,776,071        4,640,641,687      26,655,633,856        
- Tăng trong năm trước -                       -                      (1,302,720,240) 3,998,345,078          1,656,121,693      22,771,786,521        
Trong đó:
- Tăng do phát hành thêm c ổ phiếu -                       -                           

 - Bổ sung VĐL từ thặng dư vốn CP -                      
 - Bổ sung VĐL từ LN năm trước -                      

- Lợi nhuận tăng trong năm tr ước -                       -                      -                    -                           -                       22,771,786,521        
- Trích từ lợi nhuận năm tr ước -                       -                      -                    3,998,345,078          1,656,121,693      -                           
- Mua lại cổ phiếu -                       -                      (1,302,720,240) -                           -                           

- Giảm trong năm trước -                       -                      -                    -                           -                       33,130,755,856        
Trong đó:
- Trích lập các quỹ theo biên bản họp ĐHĐCĐ -                       -                      -                    -                           -                       

. Quỹ Đầu tư phát triển 3,998,345,078          

. Quỹ Dự phòng tài chính 1,656,121,693          

. Quỹ Khen thưởng phúc lợi 3,395,123,085          

. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

. Nguồn vốn đầu tư XDCB
 - Bổ sung VĐL -                           
- Chia cổ tức 24,081,166,000        

- Số dư cuối năm trước 82,146,920,000    32,390,192,180   (5,879,257,484) 15,382,121,149        6,296,763,380      16,296,664,521        
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B.

 Vốn góp  Thặng dư 
vốn cổ phần  Cổ phiếu quỹ  Quỹ đầu tư phát 

triển 
 Quỹ dự phòng tài 

chính 
 Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối 

- Số dư đầu năm nay 82,146,920,000    32,390,192,180   (5,879,257,484) 15,382,121,149        6,296,763,380      16,296,664,521        
- Tăng trong kỳ -                       -                      (585,859,380)    3,673,647,495          1,681,329,326      9,829,854,370          
Trong đó:
- Tăng do phát hành thêm c ổ phiếu -                       
- Lợi nhuận tăng trong kỳ n ày 9,829,854,370          
- Trích từ lợi nhuận năm tr ước 3,673,647,495          1,681,329,326      
- Mua lại cổ phiếu (585,859,380)    

- Giảm trong kỳ -                       -                      -                    -                           -                       16,296,664,521        
Trong đó:
- Trích lập các quỹ -                      -                      -                          -                      8,385,142,521          

. Quỹ Đầu tư phát triển 3,673,647,495          

. Quỹ Dự phòng tài chính 1,681,329,326          

. Quỹ Khen thưởng phúc lợi 3,030,165,700          
 - Bổ sung VĐL -                      -                           
- Chia cổ tức 7,911,522,000          
- Số dư cuối kỳ 82,146,920,000    32,390,192,180   (6,465,116,864) 19,055,768,644        7,978,092,706      9,829,854,370          

13.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

 Cuối năm  %  Đầu năm  % 
Vốn đầu tư của Nhà nước 31,566,000,000   38.43% 31,566,000,000    38.43%
Vốn góp của các đối tượng khác (cổ đông, thành viên...) 50,580,920,000   61.57% 50,580,920,000    61.57%

82,146,920,000   100% 82,146,920,000    100%

* Thặng dư vốn cổ phần 32,390,192,180   32,390,192,180    
* Cổ phiếu ngân quỹ 303.170 cổ phiếu (6,465,116,864)    259.170 cổ phiếu (5,879,257,484)    

Tổng cộng
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