
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIWASEEN - HUẾ Báo cáo tài chính
Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt - Phường Phú Nhuận - Tp Huế

Mẫu số: Q-03d

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 0 0

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác01 30.135.582.108 60.056.239.975

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ02 (12.642.665.008) (42.072.414.771)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (3.103.453.131) (5.224.184.630)

4. Tiền chi trả lãi vay 04 (2.191.097.879) (3.936.491.117)

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (39.721.224)

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 13.480.620.479 6.245.671.846

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (14.937.944.222) (11.285.771.646)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 10.741.042.347 3.743.328.433

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

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản d21 (1.015.077.272) (1.529.872.662)

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

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác23

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn v24

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

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

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 70.253.967 54.638.863

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (944.173.161) (1.475.233.799)

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

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

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 4.453.907.507 23.583.117.963

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (15.480.996.040) (26.379.381.466)

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
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6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (24.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (11.027.088.533) (2.820.263.503)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (1.230.219.347) (552.168.869)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1.342.238.630 1.894.319.176

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61 79.953 88.323

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 112.099.236 1.342.238.630

                Người lập Kế toán trưởng

               Trần Thị Ly Lê Thị Thu Hương

Tổng giám đốc
Lập ngày 18 tháng  02 năm 2014
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