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Chỉ tiêu Mã số
Thuyết 
minh

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối Quý này 

năm nay

Lũy kế từ đầu năm 
đến cuối Quý này 

năm trước
1 2 3 4 5

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 

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

01 1,475,656,485,039 304,344,031,733

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

02 (1,491,554,516,816) (356,762,327,713)

3 Tiền chi trả cho người lao động 03 (42,392,505,733) (24,239,043,017)

4 Tiền chi trả lãi vay 04   

5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (30,627,408,880) (16,467,749,073)

6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 86,907,135,030 48,341,633,834

7 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 (107,440,011,847) (56,834,123,819)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

20   (109,450,823,207)  (101,617,578,055)

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 (5,044,485,000) (2,354,956,974)

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

22  523,000,000

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, đầu 
tư chứng khoán

25 (16,402,540,000) (27,429,660,000)

6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 112,963,917,798  

7 Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia 27 105,497,008,276 117,105,352,560

8 Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư

9 Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư 28

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30      197,013,901,074        87,843,735,586 

III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 

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   

Quý IV Năm 2022

 Mẫu số B03-CTQ 
 (Ban hành theo TT số 125/2011/TT-BTC 

  ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính) 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đơn vị tính:VNĐ
















































































