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Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm là một bộ phận không thể tách rời báo cáo tài chính

Mã 

số

Thuyết 

minh
Năm 2015 Năm 2014

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

   

 

T

01 207,456,897,684   178,125,888,103  

   Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (131,571,729,724)  (105,963,805,385) 

   Tiền chi trả cho người lao động 03 (34,437,052,537)    (25,433,584,143)   

   Tiền chi trả lãi vay 04 (1,008,441,431)      (3,339,834,780)     

   Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (4,992,878,644)      (2,540,321,747)     

   Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 11,871,462,843     2,334,428,604      

   Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (15,932,068,294)    (12,082,154,508)   

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 08 31,386,189,897     31,100,616,144    

LƯU CHUYỂN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 09

   

 

T

10 (8,302,193,300)      -                         

   

 

T

11 21,500,000             -                         

   Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 12 (2,800,000,000)      (1,069,728,000)     

   

 

T

13 1,124,864,000       2,504,864,000      

   Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 15 -                          -                         

   Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 16 141,565,892           210,021,635         

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 20 (9,814,263,408)      1,645,157,635      

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

   Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 23 3,088,843,400       8,821,226,490      

   Tiền chi trả nợ gốc vay 24 (10,993,230,000)    (33,155,567,302)   

   Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 26 (4,578,293,000)      (4,785,818,800)     

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 30 (12,482,679,600)    (29,120,159,612)   

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 9,089,246,889       3,625,614,167      

   Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 10,207,837,625     6,571,188,070      

   Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 99,844,024             11,035,388           

Tiền và tương đương tiền tồn cuối năm 70 4. 19,396,928,538     10,207,837,625    
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Lương Bính Thìn 
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