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Mẫu số B03b – CTCK/HN 
 
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT  
(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    415.888.536.017    300.960.284.712  
02 Điều chỉnh cho các khoản:     160.388.586.107    66.091.416.631  
03 Khấu hao tài sản cố định    8.060.391.011    9.770.470.117  

04 Các khoản dự phòng    22.916.148.519    (12.721.010.619) 

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     (3.288.770.547)   (10.476.855.107) 

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 
 

  576.277.122.124    367.051.701.343  
31 (Tăng)/giảm tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ    (193.846.182.639)   8.537.070.822  

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     (178.493.209.000)   (166.953.000.000) 

35 Giảm phải thu bán các tài sản tài chính    37.092.539.023    930.566.468  

36 Giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính    10.476.855.107    7.500.000  

37 (Tăng)/giảm các khoản phải thu các dịch vụ cung cấp    (8.251.247.039)   3.010.108.214  

39 Tăng các khoản phải thu khác    (990.827.917)   (12.952.691) 

40 Giảm/(tăng) các tài sản khác    85.679.717.529    (23.569.196.635) 

41 Giảm chi phí trả trước    4.046.017.246    5.053.183.734  

42 (Giảm)/tăng chi phí phải trả    (920.639.833)   8.389.613.270  

43 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp    (63.776.206.179)   (58.227.484.831) 

47 Tăng/(giảm) thuế và các khoản phải nộp Nhà nước    1.688.789.964    (1.724.257.299) 

50 Giảm phải trả, phải nộp khác    (364.304.572.256)   (618.496.706.072) 

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)   (2.503.110.000) 

60  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh    (131.997.255.099)   (415.504.224.622) 
     

 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư    

61 Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định    (5.203.637.560)   (7.095.451.379) 

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    (5.203.637.560)   (7.022.724.106) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các thuyết minh từ trang 18 đến trang 70 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.
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