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Chỉ tiêu Mã chỉ 
tiêu

Thuyết 
minh

Lũy kế từ đầu 
năm đến cuối 
quý này(Năm 
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năm đến cuối 
quý này(Năm 

trước)

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 0 0

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác01 24.740.464.346 55.648.346.668

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (3.846.308.731) (11.506.683.943)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (1.356.212.066) (2.669.362.213)

4. Tiền chi trả lãi vay 04 (1.884.741.595) (3.073.880.192)

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 10.951.073.637 22.399.119.596

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (18.088.092.001) (41.693.776.685)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 10.516.183.590 19.103.763.231

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 0 0

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài h 21

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản d 22 650.144 51.100.000

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 0

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác24 0

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0 0

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0 0

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 7.216.603 51.318.082

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 7.866.747 102.418.082

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 0 0

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu31 0 0

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đ32 0 0

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (11.745.424.497) (19.320.961.666)

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 0 0

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
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Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (11.745.424.497) (19.320.961.666)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (1.221.374.160) (114.780.353)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1.228.681.629 1.343.461.982

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 7.307.469 1.228.681.629

Lập ngày 10 tháng 02 năm 2014
           Người lập                                             Kế toán trưởng

    Trần Thị Ly                                             Lê Thị Thu Hương

              Tổng giám đốc
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