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Đơn vị tính: đồng
Mã Thuyết 

CHỈ TIÊU số minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
  1. Lợi nhuận trước thuế 01 7,322,630,061                  6,577,353,993                  
  2. Điều chỉnh cho các khoản (2,579,089,774)                (4,299,711,802)                
      - Khấu hao TSCĐ 02 255,476,581                     280,463,052                     
      - Các khoản dự phòng 03 (263,211,200)                    (671,267,360)                    
      - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04
      - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (3,275,935,590)                 (4,499,420,442)                 
      - Chi phí lãi vay 06 704,580,435                     590,512,948                     
 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 4,743,540,287                  2,277,642,191                  
      - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (49,844,334,455)               26,568,329,328                
      - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 4,034,126                         (5,885,514)                        
      - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu 11 25,182,980,489                1,507,389,126                  
      nhập doanh nghiệp phải nộp)
      - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (81,836,602)                      (29,689,736)                      
      - Tiền lãi vay đã trả 13 (704,580,435)                    (590,512,948)                    
      - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (2,476,252,738)                 (8,015,084,900)                 
      - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 16,598,678,520                32,485,122,338                
      - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (32,060,070,307)               (31,627,655,859)               
   Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (38,637,841,115)              22,569,654,026               

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
   1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21
   2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 238,818,182                     
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   3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (144,500,000,000)             (105,263,316,770)             
   4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 133,030,000,000              115,934,775,577              
   5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
   6. Tiền thu hối đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
   7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 3,632,941,067                  4,909,353,999                  
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (7,598,240,751)                15,580,812,806               

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động 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 DN 32 (6,465,116,864)                 
       đã phát hành.
   3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 134,218,978,937              48,048,911,473                
   4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (88,586,661,322)               (74,486,894,938)               
   5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
   6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 45,632,317,615               (32,903,100,329)              

 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (603,764,251)                    5,247,366,503                  
 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 59,352,135,447                5,498,177,409                  
 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61
 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 58,748,371,196                10,745,543,912                

Lập ngày  10  tháng  04  năm  2013
         Người lập biểu                                                     Kế toán trưởng Giám đốc


