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Năm 2007

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 01 125,712,444,794      45,692,885,441        
2. Điều chỉnh cho các khoản: (4,393,496,239)         (4,942,279,025)        
- Khấu hao tài sản cố định 02 V.10-11 11,608,594,666         13,705,419,277        
- Các khoản dự phòng 03 -                                 (82,445,553)              
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 (54,750,633)               149,726,363             
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 VI.3 (15,947,340,272)        (19,155,276,019)       
- Chi phí lãi vay 06 -                                 440,296,907             
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

trước thay đổi vốn lưu động 08 121,318,948,555      40,750,606,416        
- Tăng, giảm các khoản phải thu 09 (4,502,281,774)          (5,509,994,982)         
- Tăng, giảm hàng tồn kho 10 V.6 (36,803,677,498)        (38,424,235,233)       
- Tăng, giảm các khoản phải trả 11 126,117,090,594       70,611,215,962        
- Tăng, giảm chi phí trả trước 12 V.7-14 6,039,612,021           (1,616,119,697)         
- Tiền lãi vay đã trả 13 (5,298,034,746)          (2,734,773,778)         
- 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 (4,178,542,900)          (656,056,890)            

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 202,693,114,252      62,420,641,798        

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 (98,443,680,914)        (53,168,554,097)       

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)        (215,600,000,000)     

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của -                                 -                                 
đơn vị khác 24 -                                 265,600,000,000      

5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 25 -                                 (608,000,000)            
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác 26 V.13 130,000,000,000       -                                 
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 VI.3 15,947,340,272         19,155,276,019        

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (2,474,522,460)         15,378,721,922        
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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 71,698,909,921         32,622,844,377        
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 V.22 (200,000,000)             (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 48,722,669,921        (5,177,618,629)        

Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 248,941,261,713       72,621,745,091        

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 8,682,167                  86,261,873               

Tiền và tương đương tiền cuối năm 70 V.1 364,228,585,799       115,278,641,919      

           TP. HCM, ngày      tháng      năm 2008

___________________      ____________           ___________________
Nguyễn Thị Kim Phụng      Vũ Đức Thịnh           Huỳnh Tuân Phương Mai
Người lập biểu      Kế toán trưởng           Tổng Giám đốc




