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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Qúy 1 năm 2007

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU
Mã 
số 

Thuyết 
minh

Lũy kế đến cuối
 kỳ này năm nay

Lũy kế đến cuối
 kỳ này năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế 01 14,011,650,729       12,957,108,943       
2. Điều chỉnh cho các khoản:
- Khấu hao tài sản cố định 02 V.10-11 3,233,957,161          3,756,801,168         
- 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 (1,530,264,732)        (1,742,502,375)        
- Chi phí lãi vay 06 -                              -                              
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

trước thay đổi vốn lưu động 08 15,715,343,158       14,971,407,736       
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (8,346,309,769)        (2,043,136,736)        
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (2,316,106,453)        (20,088,501,056)      
- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 (8,092,991,207)        65,529,067,111       
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 1,281,861,760          573,792,660            
- Tiền lãi vay đã trả 13 (963,065,207)           (335,894,512)           
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14 -                              -                              
- Tiền thu  khác từ hoạt động kinh doanh 15 1,544,771,124          -                              
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (545,032,147)           (212,200,000)           

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (1,721,528,741)        58,394,535,203       

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 (14,857,983,053)      (937,488,642)           

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

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của -                              -                              
đơn vị khác 23 (10,000,000,000)      -                              

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

5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 V.13 -                              -                              
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 45,000,000,000        -                              
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 VI.3 1,530,264,732          

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 21,672,281,679       (937,488,642)          
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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.20 8,239,802,200          -                              
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 V.20 -                              (638,000,000)           
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                              -                              
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 V.22 -                              (22,735,200,000)      

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 8,239,802,200         (23,373,200,000)     

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 28,190,555,138        34,083,846,561       

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60 V.1 115,278,641,919      222,570,634,955     

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

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1 143,469,197,057      256,654,481,516     

           TP. HCM, ngày 12 tháng 04 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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