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Các thuyết minh đính kèm là bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính  8 

CHỈ TIÊU 
Mã 
số 

 Năm nay   Năm trước  

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 
ĐỘNG KINH DOANH 

    

1. Lợi nhuận trước thuế 01 366.957.616.684 336.390.998.734 
2. Điều chỉnh cho các khoản   

  
- Khấu hao tài sản cố định 02 10.149.917.007 11.646.832.876 
- Các khoản dự phòng 03 312.639.350 - 
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (37.010.955.371) (45.612.882.296) 
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

trước thay đổi vốn lưu động 
08 340.409.217.670 302.424.949.314 

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 37.162.711.872 (11.594.725.558) 
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (9.210.200.706) (747.100.680) 
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể 

lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 
11 26.636.392.146 (32.758.290.349) 

- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (2.995.202.024) 2.005.482.560 
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (75.922.169.999) (294.902.000.000) 

- Tiền thu khác từ hoạt đ ộng kinh doanh  15 
  

- Tiền chi khác từ hoạt động  kinh doanh  16 
  

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
kinh doanh 

20 316.080.748.959 (35.571.684.713) 

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 (5.184.112.781) (6.507.582.685) 

2. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ 
và các tài sản dài hạn khác 

22 54.545.455 1.940.909 

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (1.000.000.000) (166.730.000.000) 
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 166.730.000.000 431.205.500.000 
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi 

nhuận được chia 
27 37.006.368.204 45.722.350.295 

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 
đầu tư 

30 197.606.800.878 303.692.208.519 

III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT 
ĐỘNG TÀI CHÍNH 

    

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 31 (261.293.860.397) - 
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động 

tài chính 
40 (261.293.860.397) - 

  Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 252.393.689.440 268.120.523.806 
  Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 354.116.753.287 85.996.229.481 

  Ảnh hưởng của thay  đổi tỷ  giá hối đ oá i quy  đổi ngoạ i tệ  61   

  Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 606.510.442.727 354.116.753.287 
 

 

 

 


