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2010 2009

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế 01 27,264,760,893          26,000,631,832          

Điều chỉnh cho các khoản

Khấu hao tài sản cố định 02 2,345,207,057            2,274,722,731            

Các khoản dự phòng 03 (1,131,501,397)           69,500,099                 

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 (915,999,052)              

Lãi/lỗ do từ hoạt động đầu tư 05 (15,206,921,561)         (15,139,119,764)         

Chi phí lãi vay 06

Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động 08 12,355,545,940         13,205,734,898         

(Tăng)/giảm các khoản phải thu 09 (6,840,444,311)           (11,352,423,808)         

(Tăng)/giảm hàng tồn kho 10

Tăng/ (giảm) các khoản phải trả 11 5,590,753,887            763,120,933               

Tăng/ giảm chi phí trả trước 12 (797,366,779)              (17,494,273)                

Tiền lãi vay đã trả 13

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 (3,812,765,800)           (1,286,864,659)           

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 149,000,000               

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 1,831,748,104            (3,344,246,314)           

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 8,327,471,041            (1,883,173,223)           

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ 21 (3,736,309,158)           (5,248,078,082)           

Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và tài sản dài hạn khác 22 2,318,182                   

Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ 23

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ 24 2,000,000,000            

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 3,231,000,000            1,997,520,000            

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 15,206,921,561          14,402,801,582          

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 14,701,612,403          13,154,561,682          

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 31 9,100,000,000            

Tiền chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu 32 -                              -                              

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn 33

Tiền chi trả nợ gốc vay 34

Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                              -                              

Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (22,991,823,000)         (8,782,000,000)           

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (13,891,823,000)         (8,782,000,000)           

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 9,137,260,444            2,489,388,459            
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 33,763,127,790          31,025,785,548          

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -                              247,953,783               

Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ 70 42,900,388,234          33,763,127,790          
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