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I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ðỘNG KINH DOANH
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

01

371,005,162,732

315,048,525,977

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ

02

(334,058,938,525)

(290,148,099,288)

3. Tiền chi trả cho người lao ñộng

03

(14,436,571,934)

(11,069,697,751)

4. Tiền chi trả lãi vay

04

(1,635,000,000)

(1,277,956,981)

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

05

(1,450,012,235)

(7,242,648,074)

6. Tiền thu khác từ hoạt ñộng kinh doanh

06

16,443,245,075

7,140,802,391

7. Tiền chi khác cho hoạt ñộng kinh doanh

07

(14,375,944,363)

(11,906,777,976)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng kinh doanh

20

21,491,940,750

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ðỘNG ðẦU TƯ
1. Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng TSCð và các tài sản dài hạn khác

21

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCð và các tài sản dài hạn khác

22

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của ñơn vị khác

23

(426,412,272)

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của ñơn vị khác

24

426,412,272

5. Tiền chi ñầu tư góp vốn vào ñơn vị khác
6. Tiền thu hồi ñầu tư góp vốn vào ñơn vị khác

26

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận ñược chia

27

1,724,208,422

2,067,506,875

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng ñầu tư

30

1,724,208,422

(30,207,593,982)

544,148,298
(32,275,100,857)

25

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ðỘNG TÀI CHÍNH
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh
nghiệp ñã phát hành

32

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận ñược

33

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi nhuận ñã trả cho chủ sở hữu

36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt ñộng tài chính

40

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)

50

23,216,149,172

(6,812,375,287)

Tiền và tương ñương tiền ñầu kỳ

60

33,170,300,526

69,081,994,402

Ảnh hưởng của thay ñổi tỷ giá hối ñoái quy ñổi ngoại tệ

61

Tiền và tương ñương tiền cuối kỳ (50+60+61)

70

56,386,449,698

62,269,619,115

-

Kế toán tr ưởng

22,873,882,897
(22,100,000)
(712,500)

-

29
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