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Quý II  năm tài chính 2021

Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu
Thuyết 

minh

 Lũy kế từ đầu năm đến 

cuối quý này(Năm nay) 

 Lũy kế từ đầu năm đến 

cuối quý này(Năm 

trước) 
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 269.976.632.789             252.548.897.444             
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (100.493.820.079)            (89.262.840.841)              
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (32.418.725.507)              (8.149.654.267)                
4. Tiền lãi vay đã trả 04 (772.698.574)                   (4.077.858.912)                
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 (4.844.647.650)                -                                    
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 32.430.647.986               20.576.228.559               
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (32.956.760.036)              (49.959.014.607)              
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 130.920.628.929             121.675.757.376             
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn 

khác 21 (6.303.964.057)                (2.838.513.916)                
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 

khác 22 -                                    -                                    
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (285.030.000.000)            (43.000.000.000)              
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 284.878.105.557             -                                    
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (12.000.000.000)              -                                    
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 17.000.000.000               -                                    
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 2.643.189.524                 1.019.053.053                 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 1.187.331.024                 (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 hữu 31 -                                    -                                    
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu  của 

doanh nghiệp đã phát hành 32 -                                    (1.500.000.000)                
3.Tiền thu từ đi vay 33 60.922.035.608               56.059.425.203               
4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (83.625.377.253)              (159.503.525.992)            
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 -                                    -                                    
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -                                    (31.316.958.340)              
7. Tiền thu từ vốn góp của cổ đông không kiểm soát 37
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (22.703.341.645)              (136.261.059.129)            
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 109.404.618.308             (59.404.762.616)              
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 18.922.651.082               73.361.685.271               
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 84.548.471                       15.806.831                       
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 128.411.817.861             13.972.729.486               
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