
Đơn vị báo cáo: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QuẢ Mẫu số B 03a - DN

     Địa chỉ: Số 1 Nguyễn văn Quỳ, P. Phú Thuận, (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

                        Quận 7, Tp. HCM    Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

. Đơn vị tính: đồng

Mã

CHỈ TIÊU số Năm nay Năm trước

1 2 3 4

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

  1. Lợi nhuận trước thuế 01 7,908,994,677                                52,122,676,657                          

  2. Điều chỉnh cho các khoản (2,622,868,230)                              (50,732,371,183)                        

      - Khấu hao TSCĐ 02 2,106,932,343                                1,656,034,736                            

      - Các khoản dự phòng 03

      - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 (3,520,865)                                      

      - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (4,844,166,517)                               (55,959,842,006)                        

      - Chi phí lãi vay 06 114,365,944                                   3,574,956,952                            

 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 5,286,126,447                                1,390,305,474                            

      - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 6,684,888,821                                (48,583,466,732)                        

      - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 1,472,228                                       (722,879)                                    

      - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) 11 3,370,500,028                                1,145,899,709                            

      - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (53,025,133)                                    (64,933,238)                               

      - Tiền lãi vay đã trả 14 (114,365,944)                                  (1,429,009,951)                          

      - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (676,930,245)                                  (16,666,973,876)                        

      - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16

      - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 (4,813,522,870)                               (2,768,414,520)                          

   Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 9,685,143,332                               (66,977,316,013)                        

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 30/09/2016

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
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Mã

CHỈ TIÊU số Năm nay Năm trước

1 2 3 4

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý

   1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 (17,028,285,298)                             (3,590,052,145)                          

   2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 130,838,181,818                        

   3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (45,000,000,000)                        

   4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 15,000,000,000                              

   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 21,300,000,000                          

   7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1,363,163,617                                1,642,190,519                            

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (665,121,681)                                 105,190,320,192                       

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 SH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành 32

   3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 11,537,207,213                              106,637,137,599                        

   4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (11,537,207,213)                             (131,420,022,560)                      

   5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

   6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (7,141,545,000)                               (14,911,173,600)                        

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (7,141,545,000)                              (39,694,058,561)                        

 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 1,878,476,651                                (1,481,054,382)                          

 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1,989,452,051                                2,473,952,860                            

 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 3,464,541                                   

 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 3,867,928,702                                996,363,019                               

            Lập ngày  12 tháng  10   năm 2016

         Người lập biểu                                                     Kế toán trưởng Giám đốc

                                                                                   Trương Thị Hải Yến                             Đặng Như Bình
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3,867,928,702             996,363,019             
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