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42 CÁC CAM KẾT (tiếp theo) 
 
(b) Cam kết vốn  
 

Các cam kết về chi tiêu tạo lập tài sản cố định đã ký hợp đồng tại ngày lập bảng cân đối kế 
toán hợp nhất nhưng chưa được hạch toán vào các báo cáo tài chính hợp nhất như sau: 
 

 2017 2016 
 VND VND 
   
Nhà xưởng, máy móc và thiết bị 41.655.955.772 70.433.335.200 
 ════════════ ═════════════ 

 
43  NỢ TIỀM TÀNG 
 

Theo Thông báo số 155/KTNN-TH ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước (“KTNN”) 
về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và các hoạt động liên 
quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty và các công ty 
con, KTNN yêu cầu Tổng Công ty nộp lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước sau khi điều 
chỉnh kết quả kiểm toán của KTNN vào Ngân sách Nhà nước phần cổ tức chia cho Bộ Công 
thương theo tỷ lệ góp vốn 89,59% với số tiền là 2.495 tỷ Đồng và chia cổ tức cho các cổ đông 
không kiểm soát theo tỷ lệ góp vốn 10,41% với số tiền là 289 tỷ Đồng. 
 
Theo Quyết định số 1034/QĐ-BCT ngày 9 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương, trong năm 
2017, Bộ Công thương đã thực hiện thoái vốn tại Tổng Công ty. Vào ngày 27 tháng 12 năm 
2017, nhà đầu tư đã chuyển trả số tiền chuyển nhượng là 109.965.627.840.000 Đồng tương 
đương với 343.642.587 cổ phần, tương ứng 53,59% vốn cổ phần của Tổng Công ty. Vào ngày 
29 tháng 12 năm 2017, Công ty TNHH Việt Nam Beverage, một công ty thành lập tại Việt Nam, 
với việc sở hữu 343.642.587 cổ phần tương ứng 53,59% vốn điều lệ của Tổng Công ty, đã chính 
thức trở thành cổ đông lớn nhất của Tổng Công ty; và Bộ Công Thương còn nắm giữ 36,0024% 
vốn điều lệ của Tổng Công ty. Tại ngày của báo tài chính hợp nhất này, Tổng Công ty đang trong 
quá trình xin ý kiến các cấp có thẩm quyền về vấn đề này. 
 
 

  












