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Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam 
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021  
(Phương pháp gián tiếp) 

Mẫu B 03a – DN 
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính) 

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính giữa niên độ này 
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   Giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 
 Mã  

số 
Thuyết 
minh 

30/6/2021 
VND 

30/6/2020 
VND 

     

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Lợi nhuận trước thuế 01  106.889.418.723 75.212.994.321 
Điều chỉnh cho các khoản     

Khấu hao và phân bổ 02  40.986.902.963 40.839.491.172 
Các khoản dự phòng 03  8.657.086.462 8.129.030.425 
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại  
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 04  (93.288.409) (746.186.988) 
Lãi từ các hoạt động đầu tư  05  (30.194.754.118) (26.787.788.067) 
Chi phí lãi vay 06     25.100.864.146 35.171.836.654 

     

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
trước những thay đổi vốn lưu động 

08  151.346.229.767 131.819.377.517 

     

Biến động các khoản phải thu và các  
tài sản khác 09  (154.818.755.567) (164.999.777.653) 
Biến động hàng tồn kho và thiết bị,  
vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 10  (33.880.371.026) 224.796.763.118 
Biến động các khoản phải trả và  
nợ phải trả khác  11  28.390.246.929 (38.030.127.333) 
Biến động chi phí trả trước  12  6.787.327.849 3.496.637.793 
     

   (2.175.322.048) 157.082.873.442 

Tiền lãi vay đã trả 14  (26.319.198.024) (34.634.825.922) 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15  (13.452.499.541) (17.863.101.224) 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17  (4.243.548.856) (4.502.924.878) 

     

Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động 
kinh doanh 

20  (46.190.568.469) 100.082.021.418 

     

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

Tiền chi mua sắm tài sản cố định và  
các tài sản dài hạn khác  21  (20.823.096.775) (73.218.098.994) 
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định 22  149.221.500 - 
Tiền chi gửi các khoản tiền gửi có kỳ  
hạn tại ngân hàng và công ty tài chính  23  (469.800.000.000) (155.024.107.154) 
Tiền thu hồi các khoản tiền gửi có kỳ  
hạn tại ngân hàng và công ty tài chính  24  329.800.000.000 197.868.443.754 
Tiền thu lãi tiền gửi 27  1.639.483.229 10.144.225.485 
     

Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động 
đầu tư 

30  (159.034.392.046) (20.229.536.909) 
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