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CỒNG TY CỔ PHÀN ĐÀU Tư XÂY DỰNG CAO su PHÚ THỊNH
Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh, tên viết bằng tiểng nước 
ngoài là Phu Thinh Investment Construction Rubber Joint stock Company, tên viết tắt là PTR (sau đây 
gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo cùa mình cùng với Báo cáo tài chinh riêng cho năm tài chính kết 
thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

1. Thông tin chung

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp Công ty cổ phần, mã sồ doanh nghiệp là 3800353962 đăng ký lan đầu tiên ngày 29/11/2006, 
đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15/10/2021 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Bình Phước cấp.

- Trụ sờ chinh : Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam
- Điện thoại : 02743 520 878
- Fax : 02743 520 606

2. Các thành viên cùa Hội đồng Quàn trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám dốc

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và 
cho đến thời điểm lập bao cáo này bao gồm:

Hội đồng Quản trị

Họ và tên Chức vụ
ông Hồ Diên Đắc 
Ông Nguyễn Đức Thắng 
ông Bùi Thiện Hậu 
Ông Lê Tuấn Linh

Chủ tịch 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên

Ban Kiểm soát

Họ và tên Chức vụ
Õng Hồ Văn Cường 
ông Nguyễn Hữu Phương 
Bà Nguyên Thị Thu Hằng

Trường ban 
Thành viên 
Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên Chức vụ
ổng Bùi Thiện Hậu 
Ông Võ Văn Nhơn 
ông Nguyễn Hữu Cường

Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc 
Phó Tổng Giám đốc

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này như sau: 
ông Bùi Thiện Hậu -  Tổng Giám đốc (Sinh ngày: 01/09/1965; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; số 
chứng minh nhân dân: 285402132 do Công an tỉnh Binh Phước cấp ngày 02/08/2018; Nơi đăng kỷ hộ 
khẩu thường trú: Áp 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam; Chỗ ở hiện tại: Áp 
4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tĩnh Binh Phước, Việt Nam).

3. Đánh giá tình hình kinh doanh riêng

Kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Công ty cho năm tải chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 
2021 và tình hlnh tài chính riêng vào cùng ngày này được thể hiện trong Bảo cáo tài chính riêng đính 
kèm.
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CÔNG TY CỐ PHẰN ĐÀU Tư XÂY DỰNG CAO su PHÚ THỊNH
Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
BÁO CÁO CỦA BAN TỐNG GIÁM ĐÓC

4. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kẻ từ ngày kết thúc năm tài chính đưa đến yêu cầu phải điều 
chỉnh hoặc công bố trong thuyết minh trong Báo cáo tài chính riêng.

5. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chinh riêng cho nãm tái 
chinh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty.

6. Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tài chính riêng

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính riêng để phản ánh trung thực và hợp lý 
tinh hlnh tài chinh riêng, kết quả hoạt động kinh doanh riêng và lưu chuyển tiền tệ riêng của Công ty 
trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chinh riêng này, Ban Tong Giám đốc cần phải:
• Chọn lựa các chinh sách kế toán thlch hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
• Thực hiện các xét đoán và các ước tinh một cách hợp lý và thận trọng.
• Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai 

lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thlch trong Báo cáo tài chinh riêng.
• Lập Báo cáo tài chính riêng trên cơ sờ hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho răng Công 

ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
• Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhẳm hạn chế rủi ro có sai sót 

trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trinh bày Báo cáo tài chính riêng.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ đẻ phản ánh tinh hình 
tài chính riêng, tinh hình hoạt động cùa Công ty với mức độ chinh xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nồo 
và các sổ kế toán tuân thù chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý 
các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các 
hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cảo tài chính riêng 
kèm theo.

7. Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng

Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chinh riêng đính kèm. Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh 
trung thực và hợp lý tinh hlnh tài chính riêng cùa Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, 
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và các luồng lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chinh 
kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực ké toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt

đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chỉnh riêng.

Bùi Thiện Hậu 
Tổng Giám đốc
Bình Phước, Việt Nam 
Ngày 18 tháng 02 năm 2022
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C Ô N G  TY T N H H  KIEM t o á n  v à  đ ị n h  g iá  q u ố c  t ế  

IN T E R N A T IO N A L A U D IT IN G  A N D  V A L U A T IO N  C O M P A N Y  LIM ITED

International

Standard

Số: 1908/2021/BCTC/IAV

BÁO CÁO KIẾM TOÁN ĐỘC LẬP
Kính gửi: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Công ty cồ phần Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh

Chúng tỏi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao 
su Phú Thịnh (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 18 tháng 02 năm 2022, từ trang 05 đến trang 41, bao 
gồm: Bảng cân đổi kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 
và Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm cùa Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài 
chinh riêng của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và 
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm 
về kiểm soát nội bộ mà Ban Tồng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trinh bày 
Báo cáo tài chỉnh riêng không có sai sót trọng yéu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi lả đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm 
toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này 
yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực 
hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính riêng cùa Công ty 
có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thù tục nhằm thu thập các bằng chửng kiểm toán về các 
số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét 
đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yểu trong Báo cáo tài chính riêng do 
gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội 
bộ cùa Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chinh riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết 
kế các thù tục kiểm toán phù hợp với tinh hlnh thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến 
về hiệu quả cùa kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích 
hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng 
Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thẻ Báo cáo tài chinh riêng.

Chúng tôi tin tường rằng các bằng chửng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích 
hợp làm cơ sờ cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khia cạnh 
trọng yếu tinh hình tài chinh riêng cùa Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt 
động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chinh kết thúc cùng ngây, phù 
hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toản doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.

ĐC: P.1409 CT1 - C14 Bắc Hả, Đ. Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 024 666 42481 Email: admin@iav.com.vn 3
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BÁO CÁO KIẾM TOÁN Độc LẬP (Tiếp theo)
vấn đề khác

Chủng tôi xin lưu ý với người đọc đến thuyết minh 9.4 trên Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng 
“Những khoản nợ tiềm tàng” về việc chưa ghi nhận khoản "Phân chia lợi nhuận hợp tác đầu tư" phải 
trả cho các đối tác hợp tác đầu tư.

DƯƠNG VĂN THIỆU 
Phó Giám đốc
Giấy CN ĐKHN kiểm toán
Số: 5353 - 2021 - 283 -1
CÔNG TY TNHH KIẾM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ
QUỐC TÉ
Hà Nội, Việt Nam
Ngày 01 tháng 02 năm 2022

THIÈU SỸ MINH 
Kiểm toán viên
Giấy CN ĐKHN kiểm toán 
Số: 5243 - 2020 - 283 -1

\
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CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẢU Tư XÂY DỰNG CAO su PHÚ THỊNH
Thồn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Binh Phước 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIENG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 Mầu số B 01 - DN

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết
minh 31/12/2021

VND

01/01/2021

VND
A - TÀI SÀN NGÁN HẠN 100 160.019.324.900 111.969.000.119
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5.1 30.649.019.932 26.930.655.361

1. Tiền 111 30.649.019.932 16.930.655.361
2. Các khoản tương đương tiền 112 - 10.000.000.000

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - 386.254.836
1. Đầu tư nắm giữ đến ngáy đáo hạn 123 - 386.254.836

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 59.932.442.756 63.073.168.354
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 5.2 52.805.458.946 56.284.949.468
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 724.882.910 585.820.906
3. Phải thu ngắn hạn khác 136 5.3 6.402.100.900 6.202.397.980

IV. Hàng tồn kho 140 69.382.873.505 19.965.515.834
1. Hàng tồn kho 141 5.4 69.382.873.505 19.965.515.834

V. Tài sản ngăn hạn khác 150 54.988.707 1.613.405.734
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 54.988.707 -
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 1.613.405.734

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 236.557.901.728 246.219.271.376
I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - -
II. Tài sản cố định 220 229.763.678.136 235.698.692.443

1. Tài sản cố định hữu hình 221 5.5 229.752.678.136 235.674.492.443
- Nguyên giá 222 340.695.032.085 329.480.102.761
- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (110.942.353.949) (93.805.610.318)

2. Tài sản cố định vô hình 227 5.6 11.000.000 24.200.000
- Nguyên giá 228 105.600.000 105.600.000
- Già trị hao mòn lũy kế 229 (94.600.000) (81.400.000)

III. Bất động sản đầu tư 230 • -
IV. Tài sản dờ dang dài hạn 240 3.486.450.270 9.756.851.641

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 5.7 3.486.450.270 9.756.851.641
V. Đầu tư tài chỉnh dài hạn 250 5.8 61.754.167 145.632.808

1. Đầu tư vào công ty con 251 3.260.000.000 3.260.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn 254 (3.198.245.833) (3.114.367.192)

VI. Tài sản dài hạn khác 260 3.246.019.155 618.094.484
1. Chi phí trả trước dài hạn 261 5.9 3.246.019.155 618.094.484

TONG CỌNG TAI SAN 270 396.577.226.628 358.188.271.495



CÔNG TY CỐ PHẰN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG CAO su PHỦ THỊNH
Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước 
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 Mẩu số B 01 - DN

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết
minh 31/12/2021

VND

01/01/2021

VND
c - NỢ PHÀI TRÀ 300 137.410.609.402 118.805.674.297
I. Nợ ngán hạn 310 126.134.609.402 101.250.674.297

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 5.10 7.828.096.113 4.816.736.289
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 5.11 6.275.945.120 754.448.688
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 5.12 15.379.974.727 14.299.351.048
4. Phải trả người lao động 314 28.585.011.156 18.681.415.527
6. Phải trả ngắn hạn khác 319 5.13 6.105.546.186 21.626.949.333
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 5.14.1 57.755.000.000 35.000.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 4.205.036.100 6.071.773.412

II. Nợ dải hạn 330 11.276.000.000 17.555.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 5.14.2 11.276.000.000 17.555.000.000

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 259.166.617.226 239.382.597.198
I. Vốn chủ sờ hữu 410 5.15 260.031.589.381 241.610.734.562

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 196.832.400.000 196.832.400.000
- Cổ phiếu phố thông có quyền biểu

quyết 411a 196.832.400.000 196.832.400.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 (472.069.544) (472.069.544)
3. Cổ phiếu quỹ 415 (790.900.000) (790.900.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển 418 29.107.126.894 28.051.818.831
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 35.355.032.031 17.989.485.275

- LNST chưa phân phổi lũy kế đến
cuối kỳ trước 421a 8.207.004.524 6.805.289.022

- LNST chưa phân phối kỳ này 421 b 27.148.027.507 11.184.196.253
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phi
430 5.16 (864.972.155) (2.228.137.364)
431 (864.972.155) (2.228.137.364)

TONG CỌNG NGUON VON 440 396.577.226.628 358.188.271.495

Dương Trung Đức
Binh Phước, Việt Nam 
Ngày 01 tháng 02 năm 2022

Kế toán trường 
Ngỏ Văn Thái

5,0353'
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Tổng Giám đốc 
Bùi Thiện Hậu
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CÔNG TY CÓ PHÂN ĐÀU Tư XÂY DỰNG CAO su PHÚ THỊNH
Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tình Binh Phước

Cho năm tài chỉnh kết thúc ngảý 31/12/2021 Mẩu số B 02 - DN

Chì tiêu Mã
số

Thuyết
minh Năm 2021 Năm 2020

VND VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 6.1 391.946.142.777 318.855.323.346

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - -

3. Doanh thu thuấn vể bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 391.946.142.777 318.855.323.346

4. Giá vốn hàng bán 11 6.2 338.256.668.160 278.751.055.591

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ (20 = 10 -11) 20 53.689.474.617 40.104.267.755

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 6.3 53.296.239 82.407.246

7. Chi phí tài chính 22 6.4 4.410.800.291 5.881.967.346
Trong đó: Chi phí lãi vay 23 4.326.899.465 5.657.938.013

8. Chi phí bán hàng 25 6.5 2.133.231.306 1.254.969.032

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 6.6 12.072.916.012 12.663.132.963

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 30 35.125.823.247 20.386.605.660

11. Thu nhập khác 31 6.7 521.920.650 813.763.439

12. Chi phí khác 32 6.8 1.046.986.422 1.082.710.293

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 (525.065.772) (268.946.854)

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 34.600.757.475 20.117.658.806

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 6.9 7.452.729.968 3.698.534.553

16. Chi phi thuế TNDN hoãn lại 52 -

17. Lợi nhuận sau thuề thu nhập doanh 
nghiệp (60 = 50 -  51 - 52) 60 27.148.027.507 16.419.124.253

Dương Trung Đức
Bình Phước, Việt Nam 
Ngày 01 tháng 02 năm 2022

V5>\ PHU THỊNH

Kế toán trường 
Ngô Văn Thái

Tổng Giám đốc 
Bùi Th ện Hậu

N
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CÔNG TY CỔ PHÂN ĐẢU Tự XÂY DỰNG CAO su PHÚ THỊNH
Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
BÁO CÁO LƯU CHUYẾN TIÈN TỆ RIÊNG
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Mâu số B 03 - DN

Chì tiêu

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu bán hàng, cung cấp djch vụ và doanh thu 
khác
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ
3. Tiền chi trả cho người lao động
4. Tiền lãi vay đã trả
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đả nộp
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi đẻ mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các 

tài sản dài hạn khác

2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
3. Thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 

khác
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ đi vay
2. Tiền trả nợ gốc vay
3. Cỗ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 

Tiền và tương đương tiền đầu năm

Ảnh hường cùa thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 

Tiên và tương đương tiên cuôi năm

Dương Trung Đức
Bình Phước, Việt Nam 
Ngày 01 tháng 02 năm 2022

Kế toán trường 
Ngô Văn Thái

Mã
số Năm 2021 Năm 2020

VND VND

01 409.849.411.596 302.286.826.626

02 (240.685.071.242) (166.402.128.128)
03 (89.182.747.813) (75.879.559.840)
04 (4.326.899.465) (5.657.938.013)
05 (7.663.905.072) (2.419.967.846)
06 83.960.660.510 10.202.440.044
07 (139.806.938.360) (30.660.914.818)

20 12.144.510.154 31.468.758.025

21 (3.776.958.741) (544.452.700)

23 (20.598.538) (386.254.836)

24 406.853.374 386.254.836

27 53.296.239 32.444.953

30 (3.337.407.666) (512.007.747)

33 123.076.000.000 78.300.000.000
34 (106.600.000.000) (94.900.000.000)
36 (21.564.715.732) (1.286.670.500)

40 (5.088.715.732) (17.886.670.500)

50 3.718.386.756 13.070.079.778

60 26.930.655.361 13.860.441.597

61 (22.185) 133.986

70 30.649.019.932 26.930.655.3611 \>
/J
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Tổng Giám dốc 
Bùi Thiện Hậu
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