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CHỈ TIÊU
I.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1.
2.
3.

Lợi nhuận trước thuế
Điều chỉnh cho các khoản:
Khấu hao tài sản cố định
Các khoản dự phòng
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
Chi phí lãi vay
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
trước thay đổi vốn lưu động
Tăng, giảm các khoản phải thu
Tăng, giảm hàng tồn kho
Tăng, giảm các khoản phải trả
Tăng, giảm chi phí trả trước
Tăng, giảm lợi thế thương mại
Tiền lãi vay đã trả
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

-

Mã
số

Thuyết
minh

Năm nay

Năm trước

01

11,651,881,755

1,478,490,713

02
03
04
05
06

960,047,172
60,539,853,964
403,812
(14,030,188,536)
24,181,195,379

352,331,674
(4,883,650,030)
2,620,911,500

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

83,303,193,547
(125,891,311,973)
11,047,670
(124,627,089,640)
(3,588,986,546)
(23,213,298,981)
252,781,837
(230,965,605,985)

(431,916,143)
(150,674,114)
(1,279,544)
3,259,147
31,994,481
(80,478,909)
(7,000,000)
9,835,788,859
(3,000,000)

20

(424,719,270,071)

9,196,693,777

21

(1,345,251,801)

(28,227,272)

22

1,430,538,618

186,363,636

II.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.

Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và
các tài sản dài hạn khác
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và
các tài sản dài hạn khác
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của
đơn vị khác
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của
đơn vị khác
Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác
Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

23

-

-

24
25
26
27

669,780,000,000
13,899,308,068

3,300,000,000
(7,250,004,000)
5,055,683,128

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

683,764,594,885

1,263,815,492

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất
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Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)
CHỈ TIÊU

Mã
số

Thuyết
minh

Năm nay

Năm trước

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của
chủ sở hữu
Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại
cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
Phạm Hồng Hoa
Tiền chi trả nợ gốc vay
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

32
33
34
35
36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

394,347,878,612

3,453,719,139

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

50

653,393,203,426

13,914,228,408

Tiền và tương đương tiền đầu năm

60

14,476,926,155

562,697,747

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

-

-

Tiền và tương đương tiền cuối năm

70

667,870,129,581

14,476,926,155

31

182,019,221,000
(17,450,000,000)
2,328,230,091,006
(2,098,451,433,394)
-

V.1

V.1

4,000,000,000
(546,280,861)
-

Kế toán trưởng

Lập, ngày 30 tháng 7 năm 2008
Chủ tịch HĐQT
Đã ký

_________________
Phạm Hồng Hoa

________________
Vũ Hiền
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