
Ổ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG
ịa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đơn vị tính: VND

STT CHỈ TIÊU Năm nay Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 60,901,761,412                137,848,268,270  
2. Các khoản giảm trừ doanh thu -                                        -                            
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 60,901,761,412                137,848,268,270  
4. Giá vốn hàng bán 58,307,772,271                122,682,075,288  
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,593,989,141                  15,166,192,982    
6. Doanh thu hoạt động tài chính 7,624,429                         122,385,138         
7. Chi phí tài chính 16,292,431,108                16,239,740,164    

Trong đó: chi phí lãi vay 15,462,005,239                15,032,377,985    
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -                                        -                            
8. Chi phí bán hàng 132,071,131                     2,289,574,241      
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,157,588,211                  4,731,313,943      

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (17,980,476,880)               (7,972,050,228)    
11. Thu nhập khác -                                        135,553,244         
12. Chi phí khác 163,489,251                     127,471,122         
13. Lợi nhuận khác (163,489,251)                    8,082,122             
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (18,143,966,131)               (7,963,968,106)    
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành -                                        -                            
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại -                                        -                            
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (18,143,966,131)               (7,963,968,106)    
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (18,143,966,131)               (7,963,968,106)    
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát -                                        -                            
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (1,883)                               (827)                     
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu -                                        -                            

Lập, ngày 11 tháng 4 năm 2017
Kế toán trưởng Tổng Giám đốc

____________________ ____________________
Đinh Thị Ngân Nguyễn Cương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
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