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Quý III - 2018
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I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1

1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu 
khác

01 1,026,225,138.00         

2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, 
dịch vụ 

02 (1,351,115,397.00)        

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (2,445,140,128.00)        

4. Tiền chi trả lãi vay 04

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 3,239,652,554.00         

7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (1,210,953,399.00)        

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (741,331,232.00)           

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 2

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21

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

3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23

4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác 24

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (56,000,000,000.00)      

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 54,757,747,863.00       

7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 27

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (1,242,252,137.00)        

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 3

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

31

2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty 
đã phát hành

32

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 -                                

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 (1,983,583,369.00)        

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 5,838,969,328.00         

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Phương pháp trực tiếp)
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Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 
minh

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý n

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 3,855,385,959.00         

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vũ Hoài Anh Nguyễn Thị Thu NguyệtVũ Hoài Anh

Lập ngày 20 tháng 10 năm 2018
 Kế toán trưởng         Tổng Giám đốc

 (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên, đóng d



ành theo TT số
125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011)

Đơn vị tính: VND
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397,580,985.00           

(1,172,919,759.00)       

(2,441,420,624.00)       

1,465,475,235.00        

(1,143,107,512.00)       

(2,894,391,675.00)       

1,333,333,333.00        

(46,000,000,000.00)     x

41,837,488,873.00      x

4,496,017,787.00        

1,666,839,993.00        

-                               

(1,227,551,682.00)       

27,721,575,868.00      

ũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
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ũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

26,494,024,186.00      

ễn Thị Thu Nguyệt

ày 20 tháng 10 năm 2018
ổng Giám đốc

ên, đóng dấu)


