


















CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
Địa chỉ: Lầu 12, T ̣a nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Ph ường Bến Th ành, Qu ận 1, Tp.HCM

Đơn v ị tính: VND

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lợi nhuận tr ước thuế
01 890,751,718 (1,442,511,367)

Điều chỉnh cho các khoản:

Khấu hao t ài sản cố định v à bất động sản đầu t ư
02 2,814,395 5,628,792

Các khoản dự ph ̣ng
03 139,499,369 -

Lăi, l ỗ ch ênh l ệch tỷ giá hối đoái ch ưa th ực hiện
04 471,358,087

Lăi, l ỗ từ hoạt động đầu t ư
05 (85,445,855) (10,742,380)

Chi phí lăi vay
06 - -

Các khoản điều chỉnh khác
07 - -

08 1,418,977,714 (1,447,624,955)
Tăng, gi ảm các khoản phải thu

09 22,309,481,466 113,145,335
Tăng, gi ảm h àng t ồn kho

10 - (40,511,921)

11 13,198,985,800 334,272,365
Tăng, gi ảm chi phí trả tr ước

12 (180,481,518)
Tăng, gi ảm chứng khoán kinh doanh

13 - -
Ti ền l ăi vay đă trả 14 - -
Thu ế thu nhập doanh nghiệp đ ă n ộp

15 - -
Ti ền thu  khác từ hoạt động kinh doanh

16 1,751,750,000
Ti ền chi khác cho hoạt động kinh doanh

17 - (1,606,129,424)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20 38,498,713,462 (2,646,848,600)
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

21 (15,261,000,000) -

22 - -
Ti ền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đ ơn vị khác

23 - (1,000,000,000)

24 3,000,000,000 15,000,000,000
Ti ền chi đầu t ư, góp v ốn v ào đơn v ị khác

25 (24,204,374,750)
Ti ền thu hồi đầu t ư, góp v ốn v ào đơn v ị khác

26

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính k ết thúc ng ày 30 tháng 06 năm 2019

CHỈ TIÊU Mă
số 30/06/2019 30/06/2018

Tăng, gi ảm các khoản phải trả (không kể l ăi vay ph ải trả,
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tr ước thay đổi vốn l ưu
động

Ti ền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ v à các TSDH khác

Ti ền thu từ thanh lý, nh ượng bán TSCĐ v à các TSDH

Ti ền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đ ơn vị khác
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