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Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 

minh

 Lũy kế từ đầu năm đến 

cuối quý này(Năm nay) 

 Lũy kế từ đầu năm đến 

cuối quý này(Năm 

trước) 
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 145.605.683.896             120.772.819.640             
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (48.820.069.916)             (46.642.757.617)             
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (18.008.106.627)             (1.772.948.971)               
4. Tiền lãi vay đã trả 04 (436.749.243)                  (2.339.615.305)               
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 (2.658.046.059)               -                                  
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 15.543.956.240               12.459.095.792               
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (16.772.207.892)             (27.520.706.980)             
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 74.454.460.399               54.955.886.559               
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 (254.576.720)                  (1.116.855.055)               
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 -                                  -                                  
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (131.800.000.000)            -                                  
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 98.538.105.557               -                                  
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (12.000.000.000)             -                                  
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 5.000.000.000                 -                                  
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1.417.095.145                 525.400.186                   
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (39.099.376.018)             (591.454.869)                  
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu  của doanh nghiệp đã phát hành 32 -                                  -                                  
3.Tiền thu từ đi vay 33 5.163.849.408                 24.627.706.926               
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (53.710.162.518)             (51.392.234.786)             
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                                  -                                  
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -                                  (31.316.958.340)             
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát 37
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (48.546.313.110)             (58.081.486.200)             
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (13.191.228.729)             (3.717.054.510)               
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 18.922.651.082               73.361.685.271               
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -                                  -                                  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 5.731.422.353                 69.644.630.761               
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