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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 
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VND 

Mã số 

 CHỈ TIÊU 
Thuyết 
minh Năm nay Năm trước 

     
 I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ  

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
 

 
 

01 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   18.921.779.722   689.326.076.676  
 Điều chỉnh cho các khoản:    

02  Khấu hao và hao mòn    16.026.782.053   16.654.708.160  
03 Các khoản dự phòng    89.571.588.475   60.577.009.375  
04 Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do 

đánh giá lại các khoản mục tiền tệ 
có gốc ngoại tệ   (1.644.749.196)  (891.389.620) 

05 Lãi từ hoạt động đầu tư    (308.158.965.102)  (1.062.673.795.351) 
06 Chi phí phát hành trái phiếu phân 

bổ và chi phí lãi vay 
 

 79.934.698.066   102.846.294.769  
     

08 Lỗ từ hoạt động kinh doanh  
trước thay đổi vốn lưu động   (105.348.865.982)  (194.161.095.991) 

09 Tăng các khoản phải thu   (31.787.541.279)  (36.744.279.506) 
10 Giảm (tăng) hàng tồn kho     (23.336.477.747)  16.773.169.245  
11 Giảm các khoản phải trả    436.174.514.803   (120.312.892.629) 
12 (Tăng) giảm chi phí trả trước    2.268.465.814   (1.896.518.035) 
13 Giảm chứng khoán kinh doanh   -   3.548.314.500  
14 Tiền lãi vay đã trả   (80.045.385.334)  (101.954.611.910) 
15 Thuế TNDN đã trả   (11.925.250.156)  -  
17 Tiền chi khác cho hoạt động  

kinh doanh    (1.540.800.000)  (12.617.800.000) 
     

20 Lưu chuyển tiền thuần sử dụng  
vào hoạt động kinh doanh   184.458.660.119   (447.365.714.326) 

     
 II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ  

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ    
21  Tiền chi để mua sắm và xây dựng 

tài sản cố định   (2.519.895.800)  (13.302.097.657) 
22 Tiền thu được từ việc thanh lý tài 

sản cố định và tài sản dài hạn 
khác   2.322.926.136   -  

23 Tiền chi cho vay và gửi ngân hàng 
có kì hạn   (1.549.000.000.000)  -  

24 Tiền thu hồi từ cho vay và gửi 
ngân hàng có kỳ hạn   500.000.000.000   -  

25  Tiền chi đầu tư góp vốn vào 
đơn vị khác và  tiền gửi ngân hàng 
có kỳ hạn   (63.760.412.935)  (1.171.255.957.814) 

26  Tiền thu hồi từ đầu tư góp vốn  
vào đơn vị khác và thu hồi tiền gửi 
ngân hàng có kỳ hạn   186.895.094.014   2.525.006.209.081  

 Thuế TNDN đã nộp trên lãi từ 
thanh lý khoản đầu tư   -   (193.149.996.332) 

27  Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức  
và lợi nhuận được chia   237.716.740.933   158.441.582.988  

     
30 Lưu chuyển tiền thuần từ (sử dụng 

vào) hoạt động đầu tư    (688.345.547.652)  1.305.739.740.266  
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