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Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU
Mã 
số 

Thuyết 
minh

Năm nay Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 01 91,019,817,898        31,578,917,478        
2. Điều chỉnh cho các khoản: 931,324,017             885,884,236             
- Khấu hao tài sản cố định 02 V.10-11 8,734,532,157           10,425,640,436        
- Các khoản dự phòng 03 -                                 -                                 
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 -                                 -                                 
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 VI.3 (7,803,208,140)          (9,980,053,107)         
- Chi phí lãi vay 06 -                                 440,296,907             
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

trước thay đổi vốn lưu động 08 91,951,141,915        32,464,801,714        
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (3,801,394,339)          (46,549,295,794)       
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 V.6 (13,682,222,354)        (12,513,238,828)       
- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 16,528,551,408         26,014,878,691        
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 V.7-14 (736,531,660)             449,075,391             
- Tiền lãi vay đã trả 13 (3,197,716,290)          (1,862,894,821)         
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 -                                 -                                 
- Tiền thu  khác từ hoạt động kinh doanh 15 -                                 -                                 
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (3,741,206,776)          (829,302,446)            

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 83,320,621,904        (2,825,976,093)        

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và
các tài sản dài hạn khác 21 (78,793,391,494)        (10,739,061,556)       

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và
các tài sản dài hạn khác 22 21,818,182                -                                 

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của -                                 -                                 
đơn vị khác 23 V.2 (50,000,000,000)        (165,600,000,000)     

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của -                                 153,600,000,000      
đơn vị khác 24 -                                 -                                 

5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 -                                 -                                 
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 V.13 120,000,000,000       -                                 
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 VI.3 7,803,208,140           12,166,058,260        

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (968,365,172)            (10,573,003,296)      
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Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU
Mã 
số 

Thuyết 
minh Năm nay Năm trước

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của
chủ sở hữu 31 -                                 -                                 

2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại
cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32 -                                 -                                 

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 V.22 27,737,207,849         31,768,847,337        
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 V.22 (100,000,000)             (15,026,737,006)       
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                                 -                                 
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (22,776,240,000)        (22,773,726,000)       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 4,860,967,849          (6,031,615,669)        

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 87,213,224,581         (19,430,595,058)       

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1 115,278,641,919       42,570,634,955        

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 -                                 

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1 202,491,866,500       23,140,039,897        

           TP. HCM, ngày      tháng      năm 2007

_________________      ____________           ___________________
Nguyễn Phương Thảo      Vũ Đức Thịnh           Huỳnh Tuân Phương Mai
Người lập biểu      Kế toán trưởng           Tổng Giám đốc
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