
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 24.658.092.331 47.817.750.652

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ02 (11.388.631.374) (27.634.033.329)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (2.664.208.192) (3.824.728.242)

4. Tiền chi trả lãi vay 04 (1.893.737.147) (3.097.834.635)

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

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 10.992.042.241 15.624.314.859

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (11.709.538.025) (23.235.343.864)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 7.994.019.834 5.610.404.217

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) (254.521.907)

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài s 22 20.000.000

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 69.623.860 50.007.660

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (945.453.412) (184.514.247)

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 10.974.645.266

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (12.695.672.101) (16.822.290.750)

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 (8.241.764.594) (5.871.645.484)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (1.193.198.172) (445.755.514)

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 82.629

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 149.123.087 1.448.563.662

                Người lập Kế toán trưởng

            Lê Thanh Tùng Lê Thị Thu Hương

Tổng giám đốc
Lập ngày 30 tháng  10 năm 2013
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