


























CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 

12 

Mẫu số B03b – CTCK 
 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG  
(Theo phương pháp gián tiếp) 
 
 

 

 Năm tài chính kết thúc 
ngày 31 tháng 12 năm 

Mã 
số CHỈ TIÊU  

2016 
VND 

2015 
VND 

     (Trình bày lại) 
     
 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh    

01 Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp     411.448.376.376    301.045.812.119 
02 Điều chỉnh cho các khoản:   160.174.875.728  69.997.601.985 
03 Khấu hao tài sản cố định   8.177.894.827    9.309.201.179  

04 Các khoản dự phòng   19.356.834.827    (8.706.514.660) 

06 Chi phí lãi vay      132.700.817.124   104.736.709.961  

07 Lãi từ thanh lý tài sản cố định    -   (72.727.273) 

08 Dự thu tiền lãi    (60.671.050)   (10.123.896.774) 

09 Điều chỉnh khác: hoàn nhập chi phí dự phòng  -   (25.145.170.448) 
30 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi 

vốn lưu động 
 

571.623.252.104  371.043.414.104  
31 Tăng tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ   (136.084.729.317)     (24.036.057.688) 

33 (Tăng)/giảm các khoản cho vay    (34.175.411.229)   60.018.523.643  

34 Tăng tài sản tài chính sẵn sàng để bán    (185.563.209.000)   (164.443.000.000) 

35 (Giảm)/tăng phải thu bán các tài sản tài chính   36.295.341.857      (24.969.433.532) 

36 Giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính   10.123.896.774    - 

37 Tăng các khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng 

khoán cung cấp 

 
 (7.758.060.844)     (744.435.103) 

40 Giảm/(tăng) các tài sản khác   85.647.836.296    (23.197.301.350) 
41 (Giảm)/tăng chi phí phải trả  (1.007.899.110) 6.859.370.725 

42 Giảm chi phí trả trước  4.261.799.431  5.031.961.546  

43 Thuế thu nhập doanh nghiệp công ty chứng khoán  

 đã nộp 

 

 (63.733.788.361)   (57.940.027.046) 

47 Tăng/(giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước   1.531.006.987    (1.587.337.655) 

50 Tăng phải trả, phải nộp khác   (364.812.096.031)   (615.922.842.437) 

51 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh  -   2.984.215.412  

52 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh    (2.500.000.000)   (2.502.960.000) 

60  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh     (86.152.060.443)   (469.405.909.381) 
     

 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư    

61 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định   (4.914.601.266)     (5.554.506.460) 

62 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định  -   72.727.273  

70 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư   (4.914.601.266)     (5.481.779.187) 
 
 
 
 
 
 

Các thuyết minh từ trang 17 đến trang 66 là một phần cấu thành báo cáo tài chính riêng này.
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