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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 12,954,118,717                12,597,613,008                
  2. Điều chỉnh cho các khoản (3,720,443,121)                (5,959,627,670)                
      - Khấu hao TSCĐ 02 499,980,524                     552,187,505                     
      - Các khoản dự phòng 03 (210,443,200)                    (496,557,244)                    
      - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 36,768,557                       
      - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (6,115,626,038)                 (7,571,360,364)                 
      - Chi phí lãi vay 06 2,068,877,036                  1,556,102,433                  
 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 9,233,675,596                  6,637,985,338                  
      - Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (27,924,569,182)               26,110,210,201                
      - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (15,344,420,956)               (9,811,477,016)                 
      - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu 11 38,030,434,120                (158,119,638)                    
      nhập doanh nghiệp phải nộp)
      - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 26,296,979                       (49,600,060)                      
      - Tiền lãi vay đã trả 13 (2,068,877,036)                 (1,556,102,433)                 
      - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 3,876,252,738                  1,000,000,000                  
      - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 31,684,101,000                78,895,035,526                
      - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (92,175,602,422)               (91,347,746,523)               
   Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (54,662,709,163)              9,720,185,395                 

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 (61,545,091,283)               
   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 (185,418,937,600)             (204,772,036,050)             
   4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 206,168,576,800              219,617,394,577              
   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 8,566,423,958                  9,485,060,951                  
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (31,990,209,943)              24,330,419,478               

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 (585,859,380)                    
       đã phát hành.
   3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 294,733,683,125              140,341,683,710              
   4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (245,036,690,744)             (160,146,710,463)             
   5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
   6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (9,444,419,960)                 (11,110,212,000)               
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 40,252,572,421               (31,501,098,133)              

 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (46,400,346,685)               2,549,506,740                  
 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 (36,768,557)                      
 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 12,915,020,205                8,047,684,149                  

Lập ngày  12  tháng  07  năm  2013
         Người lập biểu                                                     Kế toán trưởng Giám đốc
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