
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QuẢ Mẫu số B 03 - DN
     Địa chỉ: Số 1 Nguyễn văn Quỳ, P. Phú Thuận, (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
                        Quận 7, Tp. HCM    Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

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 8,049,862,684                 5,994,382,119                 
  2. Điều chỉnh cho các khoản (3,339,969,958)               (4,379,295,593)                
      - Khấu hao TSCĐ 02 588,458,987                    835,397,460                    
      - Các khoản dự phòng 03 368,252,830                    (600,723,544)                   
      - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 (213,695,650)                   
      - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (4,985,658,639)                (4,872,066,845)                
      - Chi phí lãi vay 06 902,672,514                    258,097,336                    
 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 4,709,892,726                 1,615,086,526                 
      - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 5,972,979,529                 (4,410,778,221)                
      - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (16,359,281,786)              18,610,053                      
      - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu 11 (6,412,020,484)                732,098,799                    
      nhập doanh nghiệp phải nộp)
      - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 10,424,505                      (4,604,193)                       
      - Tiền lãi vay đã trả 13 (902,672,514)                   (258,097,336)                   
      - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (417,394,526)                   
      - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 33,885,367,296               33,944,265,766               
      - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (40,617,712,121)              (31,864,685,467)              
   Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (19,713,022,849)             (645,498,599)                  

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 (1,028,820,909)                (58,600,000)                     
   2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 4,004,729                        734,621,057                    
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   3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (172,813,917,000)            (118,713,500,001)            
   4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 167,815,417,000             106,613,830,001             
   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 6,512,465,149                 2,590,475,159                 
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 489,148,969                   (8,833,173,784)               

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
       đã phát hành.
   3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 80,772,907,520               43,542,310,510               
   4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (54,501,587,708)              (37,270,779,411)              
   5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
   6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (8,840,458,000)                (27,748,800)                     
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 17,430,861,812              6,243,782,299                

 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (1,793,012,068)                (3,234,890,084)                
 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 9,423,689,177                 10,567,811,044               
 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 488,569,990                    
 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 8,119,247,099                 7,332,920,960                 

Lập ngày  14   tháng  07  năm  2011
         Người lập biểu                                                     Kế toán trưởng Giám đốc
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