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5-Nguoi thuc hiÇn công bÑ thông tin :PHAM �ÚC THÄNG 
6- Noi dung cça thông tin công bo: 

6.1- Báo cáo tài chính Quý 3 n�m 2021 cça Công ty co phân Vt liÇu xây dyng 
Ben Tre dugc lâp ngày 20 tháng 10 näm 2021 bao gôm: BCÐKT, BCKQKD, 

BCLCTT, TMBCTC 
6.2- Noi dung giai trinh chênh lÇch 10% LNST so vÛi cùng ky n�m 2020 

7- Dja chi Website dãng tài toàn bÙ báo cáo tài chính: www.vlxdbentre.com 

Chúng tôi xin cam k¿t các thông tin công bÑ trên �ây là �úng sy tht và hoàn toàn 
chju trách nhiÇm truôc pháp lut vé nÙi dung thông tin công bQ. 
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CTY CP V�T LI�U XÂY DUNG BÉN TRE 
207D, Nguyén �inh ChiÃu, X� Phú Hung. TP Bén 

MAu sÑ B 01a DN 
(Ban hành theo Thông tu só 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 cua BÙ Tài chính Tre, Tinh B¿n Tre 

BANG CAN DÓI KÉ ToÁN 
Quy III N�m 2021 

Tgi ngày 30 tháng 09 näm 2021 

Dan vi tinh: VND 
só dàu n�m Tài san Ma s Thuy¿t minh só euói ký 

2 

A- TÅI SAN NGÁN HAN 100 80.792.500.863 78.198.138.539 
3.400.917.789 1-Tien và các khoân tuong duong tièn 

1-Tien 
2-Các khoan trong duong tiên 

I1-Dàu tur tài chính ng�n h¡n 

110 3.462.214.844
111 3.462.214.844 3.400.917.789

112 

120 

54.901.604.152
42.169.302.902

662.471.777

II1-Các khoan phäi thu ng�n h¡n 130 51.025.656.540| 
1-Phai thu ngán han cça khách hàng 36.387499.543131 

2-Trà truÓc cho ngurO1 ban ngannan. 1.355.844.690|132 

3. Phài thu theo ti¿n dÙ ké ho¡ch HÐ xay dmg 
*****************************==-*--*-***---*. 

|4-Phái thu ngån h¡n khác 

|4-Dy phòng phài thu ngán h¡n khó �ôi () 
IV-Hang toôn kho 

1-Hàng tòn kho 

2-Du phòng giäm giá hàng tòn kho (*) 

V-Tai sän ngán h¡n khác

1-Chi phí phäi trà ngán h¡n khác 

2-Thué và các kho£n khác phäi thu Nhà NuÛc 

B-TAI SAN DÅI HAN 
L-Các khoan phäi thu dâi hgn 

136 24.659.215.712| 23.446.732.878 
-11.376.903.405 

19.514.078.674 
19.514.078.674 

137 -11.376.903.405 
140 25.968.091.555 
141 25.968.091.555 

149 0 0 

150 336.537.92 381.537.924| 
151 45.000.000 

153 336.537.924 336.537.924 
200 60.629.369.161 61.924.748.951 

210 1.712.500.308 1.712.500.308 
1-Phai thu dài h¡n khác 216 1.712.500.308 1.712.500.308
2-Dy phong phái thu däi han khó �òi () 
I1-Tài san có djnh 

1-Tai san có �inh hïu hình 

Nguyên giá 

219 

9.918.667.096| 11.202.244.002| 
10.366.449.399 

220 

9.082.872.493| 
25.170.452.760 

221 V.2.1 

222 25.170.452.760

Giá tr hao mon lky ké (* ) 223 -16.087.580.267 -14.804.003.361 

2-Tai san có �dinh vô hinh 
|-Nguyên giá 

227 835.794.603 835.794.603 
228 835.794.603 835.794.603 

|-Giá trË hao mòn lky k� (") 

11-Bát dong sän dàu tur 

Nguyên giá 
|-Giá tri hao mòn lky kê ( *) 

229 

230 8.899.887.402 8.899.887.402 

231 8.899.887.402 8.899.887.402 
232 



Tài sän Ma so Thuyêt minh s6 cuói ký s6 dàu n�m 
2 

IV-Tài san do dang dài han 240 39.570.371.068 39.570.371.068| 
35.836.293.720 1-Chi phí sån xuát,kinh doanh dÝ dang dài h¡n 35.836.293.720241 

2-Chi phi xäy dung ca bån dß dang 

v-Dàu tu tài chính dài h¡n 
VI-Tài sàn dài h¡n khác 

1-Chi phi trå truóc dài han 

2-Täi sán thué thu nhp hoän lai 

3-Thiét bi, vat tu,phy tùng thay thé dài h¡n 
TONG CONG TÅI SÄN (270= 100+200) 

242 3.734.077.348 3.734.077.348| 
250 

260 527.943.287 539.746.171 

261 197.246.109 
42.500.062 

185.443.225 

262 342.500.062 
263 

270 141.421.870.024 140.122.887.490 
A- NO PHAI TR 117.493.736.600| 

117.493.736.600 
110.770.345.918 
110.599.945.918 

12.846.964.844 
5.480.358.924 
1.938.282.569 

326.979.137| 
870.419.486 

300 

-Ng ngán han 
1-Phäi trå nguài bán ngân han 

310 V.2.2-a 

311 15.246.453.205

2-Nguoi mua trå tiên truóc ng�n h¡n 2.156.942.488
943.566.327

312 

|3-Thue và các khoân phäi nÙp Nhà nuóc 313 

4-Phai trà nguÝi lao �Ùng 
5-Chi phi phái trà ngán h¡n 
6-Doanh thu chra thyc hiÇn 
6-Phái tra ng�n h¡n khác 
7-Vay và ng thué tài chính ngán h¡n 
8-Dy phòng phái trå ngån han 

8-Quy khen thuóng phúc lgi 
I1-Ng dai hn 

314 145.684.104

315 7.810.273.136

318 
319 2.734.945.785 690.606.149
320 86.743.371.247 86.733.834.501

321 1.712.500.308 1.712.500.308

322 

330 V.2.2-b 0 170.400.000 
1-Vay và ng thuê tài chinh dài h¡n 338 170.400.000

B-VÓN CHn SÞ HjU 23.928.133.424
23.928.133.424

400 29.352.541.572
29.352.541.572I-Von chu sö hïu 410 V.2.3 

1-Vón góp cça cho s� hïu 

2-Thäng du vón co phàn 

3-Quy dau tu phát trién 

4-Lgi nhuan sau thué chua phân phói 

I1-Nguon kinh phí và quý khác 

TÓNG CONG NGUÓN VÓN (440 = 300 + 400) 

40.490.060.000
4.067.762.000

411 40.490.060.000
412 4.067.762.000
418 14.152.369.189 14.152.369.189

421 34.782.057.765 -29.357.649.617| 
430 

440 141.421.870.024 140.122.887.490 

Ldr,Ney 2Q tháng 10 näm 2021

cONCG1AMDÓC

cO PAN 

NGUOI LAP BIÉU KÉ TOÁN TRUÖNG 

BE THA 

TRE 
PHAM TRI THÅNH PHAM DUC THÅNG 



CTY CP V�T LIÆU XÂY DUNG BÉN TRE 
207D, Nguy�n �inh ChiÃu, X� Phú Hurng, TP B¿n (Ban hanh theo Thóng tu so 200/2014/1TT-BTC ngày 

22/12/2014 cùa BA Tài chinh) Tre, tinh B¿n Tre 

BÁO CÁO KÊT QUÅ HOAT �ÙNG KINH DOANH 
QUY II N�M 2021 

Don vi tinh : VNÐ 

Thuy 
Mä 
s 

minh 
23 4 

Lüy k¿të �âu n�m �¿n cuÑi 
CHI TIÊU QUÍ 3 

quý này 
Näm nay N�m truoc N�m nay N�m truoc 

1 5 6 7 

1- Doanh thu bán hàng và cung c¥p dich vå 01 V.2.4,11.234.891.902 |27.975.356.453 35.566.701.974 62.142.395.188 
2- Các khon giàm trë doanh thu 

3-Doanh thu thuân vÃ bán hàng và cung c¥p dËch vy 10 

4-Giá von hàng bán 

02 0 

11.234.891.902 27.975.356.453 35.566.701.974 62.142.395.188
11 10.550.593.778 26.157.442.279 33.043.788.422 61.125.730.588

5-Loi nhun gôp vé bán hàng và cung câp dËch vu (1 20 684.298.124 1.817.914.174 2.522.913.552 1.016.664.600
6-Doanh thu hoat �Ùng tài chính 21 1.169.921 1.127.352 8.641.910 45.450.416 

7-Chi phi tài chính 

Trong dó:- Chi phí l�i vay 

8-Chi phi bán hàng 

9-Chi phi quän lý doanh nghiÇp 

10-Loi nhun thuân të ho¡t �Ùng kinh doanh {30=2 30 

320.935.283 1.673.839.554 3.759.304.433 5.210.706.441
23 320.935.283 1.673.839.554 3.759.304.433 5.210.706.441

233.725.746 542.376.109 970.138.071 1.445.311.517
26 806.740.351 1.503.389.694 3.195.515.630 4.062.975.002

-675.933.335 -1.900.563.831 -5.393.402.672 -9.656.877.94411-Thu nhap khác 
12-Chi phi khác 

13-Loi nhun khác (40=31-32) 
14-Tong lgi nhun k¿ toán trutôc thu¿ (50=30+40) 

15-Chi phí thu¿ TNDN hiÇn hành 
16- Chi phi thué TNDN hoãn l�i 

17-Loi nhun sau thúÃ TNDN (60=50-51-52) 
18-Lai co b£n trên cô phieu (*) 

19-Läi suy giäm trên cô phi¿u (*) 

34.129.505 75.756.880 415.314.120 
3.500.000 3.625.014 106.762.356 112.853.660 

40 -3.500.000 30.504.491 -31.005.476 302.460.460 
50 -679.433.335 1.870.059.340 -5.424.408.148 9.354.417.484
51 | V.2.5 

52 
0 0 

60 V.2.6 

70 V.2.6 

71 

-679.433.335 -1.870.059.340 -5.424.408.148 -9.354.417.484 
-168 -462 .340 -2.108 

0 0 

Lap, ngày 20 tháng 10 n�m 2021 
NGUOI LAP BI�U KE TOÁN TRUöNG O010 M DOC 

cONG TY 

cO PAN /Au 
*VAr LuêU KAY DUA 
BEN ÎRE 

EN TRE.T 
PHAM TRÍ THÀNH PHAM DÚC THÅNG 



CTY CPV¬TLIÆU XÂY DUNG BÊN TRE MAu s B 03a DN 
207D, Nguyn �inh ChiÃu, Xà Phú Hung, TP B¿n (Ban hành theo Thông tu sh 200/2014/TT. 
Tre. tinh Ben Tre BTC ngày 22/12/2014 ca BÙ Tai chính) 

BÁO CÁO LUU CHUYÉN TIÊN T 
(Theo phuong pháp truc tiép) 

Quý I n�m 2021 

Don vË tinh: VNÐ 

só LOY KÉTÚ �AU 
NAM DÉN cuÓI QuÍ 

NAM NAY 

só LOY KE TU DAU THUYÉT CHI TIEU 
N�M �ÉN CuOI QUÍ| 

NAM TRUÓGc 

MAS 
MINH 

2 3 4 5 
I. Lun chuyen tiên të hoat �Ùng kinh doanh 

1. Tien thu të bán hàng, cung cap dËch vå và doanh 
thu khác 01 41.672.760.368 28.925.073.507 

2. Tiên chi trà cho nguÝi cung câp hàng hóa và dËch 02 3.328.979.027 -365.017.986
3. Tién chi trå cho nguoi lao dÙng 03 -566.601.337 -570.577.698
4. Tiên lãi vay dã trà 

5. Thue thu nhp doanh nghiÇp �� nÙp 
6. Tiên thu khác tië ho¡t dÙng kinh doanh 
7. Tien chi khác cho ho¡t dÙng kinh doanh 

Luu chuyen ti¿n thuán tië hoat �Ùng kinh doanh 
II Luru chuyén tién të ho¡t �Ùng du tu 

04 -1.259.809.126 -564.883.496
05 

06 2.542.973.298 4.620.435.429
07 - 12.089.572.333 -8.114.790.869
20 26.970.771.843 23.930.238.887

1. Tiên chi �e mua sám, xây dung TSCÐ và các tài 
sån dài han khác 

2. Tiên thu të thanh lý, nhuong bán TSCÐ và các tài 
san dài h¡n khác 

21 
4.583.6366 

22 

3.Tién chi cho vay, mua các công cy ng cùa don v/ 
khác 23 

|4 Tién thu hÑi cho vay, bán l¡i các công cå ng cça 
don vi khác 24 

5. Tién chi �áu tu góp vÑn vào don vËi khác 

6. Tién thu hói �áu tu góp vÑn vào don vË khác 
25 

26 

|7.Tién thu läi cho vay, có túc và lgi nhun dugc chia| 27 8.254.307 1.127.352 

Luu chuyén tién thuán tit hogt dong dáu tu 
III Luu chuyén tién tië hoat dÙng tài chính 

8.254.307 3.456.28-4 

1. Tién thu tù phát hành có phiéu, nhn von góp cùa 
chu so huu 31 

2. Tién tra vÑn góp cho các chù s& hïu, mua l¡i có 
phiCu cua doanh nghiep d� phát hành 32 

3. Ticn thu tu di vay 
1.834.584.70033 

4.Tién trà ng gÑc vay 
23.165.578.016 34 -28.752.313.795 

5. Ticn trà ng goc thuê tài chính 

6. Co 1c, lgi nhuán dä trå cho chù s& hïru 
35 

36 



sO 1.0Y K� Të DAU 

NAM DEN CUÓI Qut 
N�M NAY 

s6 LOY KE TU DAU 
NAM DÊN (cUÓI Quf 

N�M TRUoc 

THUYET 
CHi TIÊU MA SO 

MINII 

2 4 5 

Liu chuyén tién thuân të hoat �Ùng tài chính 

Luru chuyen tién thuán trong kî (50=20+30+40) 
Tien và tuong duong tién dáu ky 

anh huong cça thay dôi tý giá hôi doái quy dôi ngoui 
t¢ 

10 -26.917.729.095 -2.3.165.578.016 
50 61.297.055 761.204.587 

60 3.400.917.789 188.733.397 

61 

Tien và tuomg duong tién cuói kÙ (70=50+60+61) 70 3.462.214.844 949.937.984 

Lap, ngày 20 tháng 10 n�m 2021 

NGUOI LAP BIÊU KE TOAN TRUöNG GIÁM DOCc 

300 087 
: 

ScONG TY 
coPHANE 

*VAT LIÆ&XAYDUNG/*| 
BEN TRE T BEN 

PHAM TRÍ THÀNH 
TRE.T.B 
PHAMDUC THÁNG 
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1.Ky ke tóan cùa Công ty bdt dâu ngày 01/01/2021 và két thúc vào ngay 31/12/2021

2. Dtn vj tiên t¢ si dyng trong k¿ tóun la dng Vi�t Nam (VND) 
III-Chu¥n mye và ch¿ do kë tóan áp dyng 
I.Ché do ké toán áp dång: Cong ty áp dyng LuGt K¬ toán, Chuán myc ké toán, ch¿ do KE toán ViÇt Nam theo 

Thong u 200/2014/1T-1BTC ngày 22 tháng 12 nám 2014 cùa Bo tai chính và cáe Thông u, huong dan séa d6i h 
ung che d0 kë toán cûa B0 tài chính. 

2. Chap hà nh tuân tho echuán mye k¿ toán và che do k¬ óan Vi¢t Nam 
3. Hinh thtec k¿ tóan áp dyng: Chúng tir ghi sÑ 

IV-Các ehính sách kë toán áp dyng 
1. Nguyen táe ghi nhÙn các khoän tiên và cáe khdan tudng dutdng tiên 

Nguyên táe: ghi nhn thye t phát sinh 

Phutng pháp chuyén dói các �ông tien khác ra dóng tiên sit dung trong ké tóan: quy d6i theo ty giá binh quân iên 
ngan hàng 
2. Chính sách k¿ toán áp dyng doî vôi hàng tôn kho 
Nguyên tde �ánh giá hàng tôn kho: duye �ánh giá trên nguyên tde giá g 
Phuung pháp xác �Ënh giá trj hàng tôn kho : theo phutung pháp binh quân 
Phudng pháp h¡ch tóan hàng tón kho : kê khai thutng xuyên 
LAp dy phòng giâm giá hàng tôn kho: theo quy dinh cça BÙ Tài chính 
3. Nguyên táe ghi nhgn vià kh¥u huo tàl sän cQ djnh 
-Nguyên tac ghi nhn TSCD: theo quy dËnh cça chuí¥n myc k¿ toán 
-Phung pháp kh¥u hao TSCÐ :phutdng pháp duöng thång 
4. Nguyên tic ghi nhfn kh¥u hao b¥t dong sän �du tu: không có 
5. Nguyên táe ghi nhn các khôan ddu tu tài chính 
- Các khoan dâu tu vào Công ty con, công ty liên k¿t: không có 
- Các khöan dâu tu chéng khoán ngán hån, dài h¡n: theo thyc tE phát sinh
-Các khdan dâu u ngán han, dai h�n kháe : thco thye t¿ phát sinh 

- Phuong pháp lp dy phòng giäm giá �âu tut chéng khóan ngán h¡n, dài h¡n: theo quy dinh 6. Nguyên tác ghi nhn và vôn hóu các khöan chi phí �i vay 
Chi phí di vay dutye ghi nhn vào chi phí sån xu¥t , kinh doanh trong ky khi phát sinh 
-Chi phí di vay duye vÑn hóa khi doanh nghiÇp chác chán thu dutfe lgi ích kinh t¿ trong utdng lai cho viÇe së dång tài sån dó và chi phí vay duye xác �Ënh mot cách dáng tin cây. 
7. Nguyên túc ghi nhfn chi phí phäl tri và chi phí trích trutóe: theo quy dinh 
8.Nguyen túc ghi nhÙn von chù so hïu 
- Ghi nhan vÑn �áu u' cça chù so hïu,th·ng du von cÑ phân, vÑn khác cça cho so hïu theo thye të phát sinh Ghi nhn chênh l¢ch �ánh giá l¡i tài sån : không có 
-Ghi nhfn lyi nhugn chufa phân phÑi : thco thre t¿ phát sinh 
9. Nguyen táe và phuksng pháp ghi nhfn doanh thu 

Nguyên the ghi nhn doanh thu bán hàng, doanh thu cung eâp djeh viu , dounh thu hÍat dÙng tài chính theo chuán 
mye ke wán Vi¢1 Nam 

10. Nguyên tác ghi nhn chi phí tài ehính : theo thue të phát sinh 



11. Nguyên tác và phédng pháp ghi nhn chi phí thúê thu nhâp doanh nghiÇp hiÇn hành và chi phí thu¿'thu 

nhap hoan l¡i: theo chuân muc k¿ toán 

v.Các st kiÇn ho·c giao dich trong yéu trong ky k¿ toán giïa niên �Ù 
1. Tinh thöi vg ho·c tính chu ký cça các hoat �Ùng kinh doanh trong ký: 

Do dac thà hàng hóa kinh doanh cça công ty là vt liÇu xây dung nên iugng tiêu thå m¡nh chù y¿u vào mùa khô, và 
cuÑi n�m các công trinh xây dyng hòan thiÇn nên doanh thu së t�ng cao hon. Tuy nhiên, doanh thu vÁ ho¡t �Ùng xây 

durng se bË 1 thuÙc vào su' nghiÇm thu quyét toán cça chç �âu tu. 

2. Tính ch¥t và giá trË cüa các khöan måc: 

2.1-Tài san cÑ dinh hïu hinh 
Thiet bi, dyng Tài sån c6 Nhà céa Máy móc Phuong tien Tong cÙng Chi tieu 

cy quan lý dinh khác 

I. Nguyên giá 
1. Dau ky 

2. T�ng trong ky 
8.631.589.701 2.763.782.320 13.207.314.857 252.702.728 315.063.154|25.170.452.760 

Mua sam moi 

Xay dung co bàn 0 

Sita chta lón TSCÐ

3. Giam trong ky 

4. Cuoi ky 

II. Giá trË hao mòn 
8.631.589.701 2.763.782.320 13.207.314.857 252.702.728 315.063.154 25.170.452.760

1. Dau ky 

|2. T�ng trong ký 
4.326.009.050 2.604.771.791 7.339.934.816|

91.993.963
218.224.550 315.063.154|14.804.003.361 

183.656.925 991.118.218 16.807.800 o1.283.576.906
o 1.283.576.906Khau hao 183.656.925 91.993.963 991.118.218 16.807.800 

3. Giam trong ky 

4. Cuoi ky 
11I. Giá tr còn l¡i 

1 Tai ngày dau ky 

2.Tai ngày cuÑi ky 
2.2 Ng phai trä 

4.509.665.975 2.696.765.754 8.331.053.034 235.032.350 315.063.154 16.087.580.267 

4.305.580.651 
4.121.923.726| 

159.010.529 5.867.380.041 34.478.178 o10.366.449.399 
67.016.566 4.876.261.823 17.670.378 o9.082.872.493 

Chi tiet: SÑ cuoi ky S6 dâu n�m 
a> Ng ngán h¡n 117.493.736.600 110.599.945.918 

Vay ngán h¡n 86.743.371.247 86.733.834.501

Nguoi mua trå tiên truoc 2.156.942.488 5.480.358.924 

Phäi trd nguoi bán ngán h¡n 15.246.453.205 12.846.964.844
- Các khoån khác 13.346.969.660 5.538.787.649 

b> Ng dài h¡n 0 170.400.000 

-Vay dài h¡n 170.400.000 

Là khoàn vay Ngân hàng TMCP �âu ur và Phát triÃn ViÇt Nam - CN B¿n Tre theo hãp �Õng s6 

01/2017/670816/HÐTD và hop �ông sÑ 02/2017/6708 16/HBTD ngày 03/04/2017 

Myc dich vay: �âu u mua såm tài sån cÑ �inh 



2.3-Nguon vÑn chç s hïu 

Von dâu tu cça Th·ng du vÑn| Quy dâu tu Loi nhun chuta Tong cöng phát trien Chi tiêu 
chu so hïu co phan phân phoi 

40.490.060.000 4.067.762.0oo 14.152.369.189-29.357.649.617|29.352.541.572 
40.490.060.000 4.067.762.0o0 14.152.369.189-34.102.624.430 24.607.566.759

-679.433.335-679.433.335 

So du dau n�m nay 

S6 du dau ký này 

T�ng tu läi trong ky 

Gim do phân phÑi loi 

nhuan 
So du cuoi ky này 40.490.060.000 4.067.762.000 14.152.369.18934.782.057.765|23.928.133.424| 

Chi tiet vÑn góp cça chç so hïu 
Theo giay chéng nhn ��ng 

VND TÝ Ie (6) 
V6n dieu l� dã góp (VNÐ) 

- Co �ông nhà nuôc 

- Cô dông kháe 

20.146.260.000 49,76 20.146.260.000

20.343.800.000 50,24 20.343.800.000 

Cong 40.490.060.000 100 40.490.060.000 

Co phieu 
Chi tiet gom Cuoi ky Dau n�m 

So lutpng co phi�u dâng ký phát hành 
- SÑ lugng co phicu dä bán ra công chúng 

4.049.006 4.049.006 

4.049.006 4.049.006 
+Co phi¿u phÑ thông 

+Co phi¿u uu dãi 
4.049.006 4.049.006

So lugng co phi¿u duge mua l¡i 
- SÑ luong côphicu �ang luu hành 4.049.006 4,049.006 

Mçnh giá co phi¿u dang lunu hành: 10.000 dông/CP 

2.4-Doanh thu thuân ve bán hàng và cung câp dich vy 

Chi tiet Quí 3/2021 Quí 3/2020 
Doanh thu hàng hóa 1.793.545.423 5.476.523.967 

- Doanh thu thành phâm 10.509.478 185.188.290
Doanh thu xây dåtng & san lâp mjt bàng 8.986.783.361 22.036.758.984

- Doanh thu vn tài 444.053.640 276.885.212 

Cong 11.234.891.902 27.975.356.453
2.5-Chi phí thue thu nhp doanh nghiÇp hiÇn hành 
Chi tiet 

Tong loi nhun k¿ toán truôc thu¿ 
Các khodn diÁu chinh tdng 

Quí 3/2021 Quí 3/2020 

-679.433.335 -1.870.059.340 

Các khoan diÁu chinh gidm 
Thu nhp chËu thuÃ 0 -1.870.059.340 

Thue suat thu¿ thu nhp doanh nghiÇp 20% 20% 
Chi phí thu¿ thu nhp doanh nghiÇp hiÇn hành 0 



2.6-Läi co ban trên c6 phi¿u 

Läi co ban trên cô phieu Quí 3/2021 Quí 3/2020 

Loi nhuan k¿ toán sau thu¿ thu nhâp DN 

|-Các khoan dicu chinh t�ng hoae giäm lyi nhuan 
ke toán d xác �inh lyi nhun ho�c lÕ phân 
bo cho co dông so hïnu cô phi¿u phÑ thông 
+Các khdan diêu chinh t�ng 

+Các khoan diêu chinh giäm 
-Loi nhuan ho·c 1ß phân bÑ cho cô dông so 

huru co phicu phÑ thông 
-Co phiou phÑ thông dang luu hành bình quân 

-679.433.335 -1.870.059.340 

-679.433.335 -1.870.059.340 

trong ky 
Läi co bàn trên cô phi¿u 

4.049.006 4.049.006 
-168 -462 

VI -NHÜNG THÔNG TIN KHÁC 

Luong cça các thành viên chú chôt và thù lao HÙi �ông Quan trË và Ban kiem sóat 

Chi ti¿t Quí 3/2021 Quí 3/20200 
Luong 214.351.700 
Thù lao cça HÙi �ông Quän trË và Ban Kiêm sóat 

0 

Cong 214.351.700
Các su kiÇn sau ngày k¿t thúc ky k¿ toán 

Không có các st kiÇn quan trong xåy ra sau ngày k¿t thúc niên �Ù dën ngày phát hành báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính cho ky k¿ toán kët thúc vào ngày 30 tháng 09 n�m 2021 dugc Giám doc Công ty phê duyÇt và 
phát hành vào ngày 20 tháng 10 n�m 2021. 

Láp, mgày 20 tháng 10 n�m 2021 
NGUOI LAP Bi¾U KE TOÁN TRUÖNG GIÁM DPC 
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