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I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 131,776,077,804 252,548,897,444

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (42,620,083,224) (89,262,840,841)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (6,376,705,296) (8,149,654,267)

4. Tiền lãi vay đã trả 04 (1,738,243,607) (4,077,858,912)

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 8,117,132,767 20,576,228,559

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (22,425,567,901) (49,946,274,881)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 66,732,610,543 121,688,497,102

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài h 21 (1,721,658,861) (2,838,513,916)

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

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (43,000,000,000) (43,000,000,000)

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

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 493,652,867 1,019,053,053

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (44,228,005,994) (44,819,460,863)

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu31

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đ32 (1,500,000,000) (1,500,000,000)

3. Tiền thu từ đi vay 33 31,431,718,277 56,059,425,203

4. Tiền trả nợ gốc vay 34 (108,111,291,206) (159,503,525,992)

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (31,316,958,340)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (78,179,572,929) (136,261,059,129)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) 50 (55,674,968,380) (59,392,022,890)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 69,644,630,761 73,361,685,271

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 15,806,831 15,806,831

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 13,985,469,212 13,985,469,212

Kiểm tra 70B 12,739,726 12,739,726
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