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B¸o c¸o tμi chÝnh 

( Ban hµnh theo Q§ 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006)

Quý 1 n¨m 2012



C«ng ty CP vicem bao b× Bót S¬n

Km 2 ®−êng V¨n Cao - TP Nam §Þnh

§VT : VN§

ChØ tiªu M· sè ThuyÕt minh Sè cuèi quý Sè ®Çu n¨m
A. Tµi s¶n ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150)   100     163.358.893.809 117.383.775.678

I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn                        110     3.964.308.938 5.089.205.044

   1. TiÒn                                                                           111     V.01      3.964.308.938 5.089.205.044

   2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn                                     112              
II. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh ng¾n h¹n                     120     V.02      0 0

   1. §Çu t− ng¾n h¹n                                                        121              

   2. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− ng¾n h¹n                         129              
III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n                                130     137.364.756.800 88.975.943.359

   1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng                                           131              137.355.666.800 88.866.258.383

   2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n                                            132              109.684.976

   3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n                                          133              

   4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng  134              

   5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c                                           135     V.03      9.090.000

   6. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi                        139              
IV. Hµng tån kho                                                           140     21.997.307.419 23.240.560.473

   1. Hµng tån kho                                                            141     V.04      21.997.307.419 23.240.560.473

   2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho                             149              
V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c                                             150     32.520.652 78.066.802

   1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n                                        151              22.520.652

   2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ                                       152              72.066.802

   3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n−íc             154     V.05      

   4. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c                                              158              10.000.000 6.000.000
B. Tµi s¶n dµi h¹n (200=210+220+240+250+260)       200     30.231.827.549 32.064.837.524

I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n                                      210     0 0

   1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng                              211              

   2. Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc                         212              

   3. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé                                             213     V.06      

   4. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c                                                218     V.07      

   5. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi                          219              
II. Tµi s¶n cè ®Þnh                                                          220     30.056.362.731 31.852.396.190

   1. TSC§ h÷u h×nh                                                         221     V.08      29.994.776.050 31.784.569.509

    - Nguyªn gi¸                                                                222              92.606.727.594 93.045.977.999

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ                                               223              -62.611.951.544 -61.261.408.490

   2. TSC§ thuª tµi chÝnh                                                 224     V.09      0

    - Nguyªn gi¸                                                                225              

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ                                               226              

   3. TSC§ v« h×nh                                                           227     V.10      61.586.681 67.826.681

    - Nguyªn gi¸                                                                228              147.300.000 147.300.000

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ                                               229              -85.713.319 -79.473.319

   4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang                             230     V.11      
III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t−                                                240     V.12      0 0

    - Nguyªn gi¸                                                                241              

    - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ                                               242              
IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n                      250     0 0

   1. §Çu t− vµo c«ng ty con                                             251              

   2. §Çu t− vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh                    252              

   3. §Çu t− dµi h¹n kh¸c                                                  258     V.13      

   4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tµi chÝnh dµi h¹n (*)       259              
V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c                                                260     175.464.818 212.441.334

   1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n                                           261     V.14      175.464.818 212.441.334

   2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i                                  262     V.21      

MÉu sè B 01 - DN

( Ban hμnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC

Quý 1 n¨m 2012

T¹i ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2012

Ngμy 20/3/2006 cña Bé tr−ëng bé tμi chÝnh )

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
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ChØ tiªu M· sè ThuyÕt minh Sè cuèi quý Sè ®Çu n¨m

   3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c                                                 268              
        Tæng céng tµi s¶n (270=100+200)                         270     193.590.721.358 149.448.613.202

A. Nî ph¶i tr¶ (300=310+330)                                      300     125.805.445.853 77.575.522.864

I. Nî ng¾n h¹n                                                                310     115.680.043.483 67.450.120.494

   1. Vay vµ nî ng¾n h¹n                                                  311     V.15      55.598.812.786 27.234.969.690

   2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n                                                     312              42.887.847.897 27.508.438.070

   3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc                                           313              28.155.000

   4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc                     314     V.16      4.211.912.947 1.872.494.435

   5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng                                             315              4.438.997.236 8.111.434.204

   6. Chi phÝ ph¶i tr¶                                                         316     V.17      550.817.230 693.609.303

   7. Ph¶i tr¶ néi bé                                                           317              

   8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng   318              

   9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c            319     V.18      5.808.009.118 867.588.526

   10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n                                    320              

   11. Quü Khen th−ëng, phóc lîi                                    323 2.155.491.269 1.161.586.266
II. Nî dµi h¹n                                                                 330    10.125.402.370 10.125.402.370

   1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng−êi b¸n                                        331              

   2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé                                              332     V.19      

   3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c                                                333              

   4. Vay vµ nî dµi h¹n                                                     334     V.20      9.865.875.000 9.865.875.000

   5. ThuÕ  thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶                               335     V.21      

   6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm                                 336              259.527.370 259.527.370

   7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n                                        337              

   8. Doanh thu ch−a thùc hiÖn ®−îc                                338     

   9. Quü ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ                     339     
B. Vèn chñ së h÷u (400=410+430)                               400    67.785.275.505 71.873.090.338

I. Vèn chñ së h÷u                                                           410     V.22      67.785.275.505 71.873.090.338

   1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u                                       411              40.000.000.000 40.000.000.000

   2. ThÆng d− vèn cæ phÇn                                              412              3.889.809.091 3.889.809.091

   3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u                                          413              12.070.249.838 11.970.249.838

   4. Cæ phiÕu quü                                                             414              

   5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n                                 415              

   6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i                                        416              -2.610.619

   7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn                                                417              8.018.436.630 6.518.436.630

   8. Quü dù phßng tµi chÝnh                                            418              1.901.000.000 1.601.000.000

   9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u                               419              0

  10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi                         420              1.908.390.565 7.893.594.779

  11. Nguån vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n                         421              

  12. Quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp                            422     
II. Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c                                   430    0 0

   1. Nguån kinh phÝ                                                         432     V.23      

   2. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh tsc®                           433              
          Tæng céng nguån vèn (440=300+400)                440    193.590.721.358 149.448.613.202

C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n   

   1. Tµi s¶n thuª ngoµi                                                            V.24      

   2. VËt t−, hµng ho¸ gi÷ hé, nhËn gia c«ng                                    

   3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn  ký göi, ký c−îc                         

   4. Nî khã ®ßi ®· xö lý                                                                  

   5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i                                                                       

6. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n                                                                  

   7. Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã                                        

Ng−êi lËp biÓu

NguyÔn ThÞ Thanh H»ng

Gi¸m ®ècKÕ to¸n tr−ëng

Bïi Huy Hång

Nam §Þnh, ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2012
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C«ng ty CP Vicem bao b× Bót S¬n

Km 2 ®−êng V¨n Cao - TP Nam §Þnh

ChØ tiªu M· ThuyÕt

sè minh N¨m 2012 N¨m 2011 N¨m 2012 N¨m 2011

 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô                                              01      VI.25     82.525.493.659 59.035.736.401 82.525.493.659 59.035.736.401

 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu                                                               02                

 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01- 02)           10                82.525.493.659 59.035.736.401 82.525.493.659 59.035.736.401

 4. Gi¸ vèn hµng b¸n                                                                            11      VI.27     73.699.236.668 52.493.954.287 73.699.236.668 52.493.954.287

 5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11)                20                8.826.256.991 6.541.782.114 8.826.256.991 6.541.782.114

 6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh                                                               21      VI.26     15.862.523 49.333.832 15.862.523 49.333.832

 7. Chi phÝ tµi chÝnh                                                                           22      VI.28     2.599.999.003 1.740.465.606 2.599.999.003 1.740.465.606

 - Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay                                                                    23                2.599.999.003 1.740.465.606 2.599.999.003 1.740.465.606

 8. Chi phÝ b¸n hµng                                                                            24                1.324.491.353 1.153.525.244 1.324.491.353 1.153.525.244

 9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp                                                                25                2.160.903.608 1.896.975.109 2.160.903.608 1.896.975.109

 10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD {30=20+(21-22)-(24+25)}            30                2.756.725.550 1.800.149.987 2.756.725.550 1.800.149.987

 11. Thu nhËp kh¸c                                                                              31                67.988.589 27.715.201 67.988.589 27.715.201

 12. Chi phÝ kh¸c                                                                               32                535.667.179 53.406.021 535.667.179 53.406.021

 13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32)                                                                 40                -467.678.590 -25.690.820 -467.678.590 -25.690.820

 14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ (50=30+40)                                   50                2.289.046.960 1.774.459.167 2.289.046.960 1.774.459.167

 15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh                                                             51      VI.30     572.261.740 443.614.792 572.261.740 443.614.792

 16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i                                                                52      VI.30     

 17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp(60=50-51-52)                  60                1.716.785.220 1.330.844.375 1.716.785.220 1.330.844.375

 18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu                                                                   70      % 4,3 3,3 4,3 3,3

         Ng−êi lËp biÓu

NguyÔn ThÞ Thanh H»ng

MÉu sè B 02 - DN

( Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC

 Ngµy 20/3/2006 cña Bé tr−ëng bé tµi chÝnh )

B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh

Bïi Huy Hång  

Nam §Þnh, ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2012

Gi¸m ®èc

Quý 1 n¨m 2012

T¹i ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2012

Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi quý nµyQuý 1

KÕ to¸n tr−ëng
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C«ng ty CP vicem bao b× Bót S¬n

Km 2 ®−êng V¨n Cao - TP Nam §Þnh

(Theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp )

T¹i ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2012

ChØ tiªu M· ThuyÕt

sè minh N¨m 2012 N¨m 2011

1 2 3 6 7

I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh                                        

  1. TiÒn thu b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c      01                39.902.479.772       51.370.422.217       

  2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hµng hãa vµ dÞch vô        02                (56.148.066.979)      (46.000.166.987)      

  3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng                            03                (9.897.351.362)        (6.021.654.760)        

  4. TiÒn chi tr¶ l·i vay                                       04                (2.375.762.476)        (1.593.564.646)        

  5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp                    05                (250.000.000)           (200.000.000)           

  6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh                      06                46.956.326              40.804.726              

  7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh            07                (611.671.916)           (2.325.836.196)        

 L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh                  20                (29.333.416.635)      (4.729.995.646)        

II. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−                                           

  1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c TS dµi h¹n kh¸c  21                (205.457.818)           

  2. TiÒn thu tõ t/lý, nh−îng b¸n TSC§ vµ c¸c TS dµi h¹n kh¸c   22                34.272.728              

  3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c       23                

  4.TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 24                

  5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c                    25                

  6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c                26                

  7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®−îc chia        27                15.862.523              49.333.832              

 L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t−                      30                (155.322.567)           49.333.832              

III. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh                                       

  1. TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña chñ së h÷u 31                

  2. TiÒn chi tr¶ v/gãp cho c¸c CSH, mua l¹i CP cña DN ®· p/hµnh 32                

  3.  TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®−îc                      33                50.182.181.486       21.947.660.610       

  4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay                                    34                (21.818.338.390)      (13.250.938.880)      

  5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh                             35                

  6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u                    36                

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh                    40                28.363.843.096       8.696.721.730         

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (50=20+30+40)                    50                (1.124.896.106)        4.016.059.916         

TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú                                 60                5.089.205.044         6.569.365.651         

  ¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ       61                1.631.822                

TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (70 = 50+60+61)                70                3.964.308.938         10.587.057.389       

Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi quý nµy

 Ngμy 20/3/2006 cña Bé tr−ëng bé tμi chÝnh )

MÉu sè B 03 - DN             

( Ban hμnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC

     B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ gi÷a niªn ®é                           

    NguyÔn ThÞ Thanh H»ng                               Bïi Huy Hång

    Ng−êi lËp biÓu                                    KÕ to¸n tr−ëng

Nam §Þnh, ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2012

Gi¸m ®èc
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C«ng ty cæ phÇn vicem bao b× bót s¬n MÉu B09 - DN                        

Km2 - §−êng V¨n Cao - Thµnh phè Nam §Þnh ( Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ - BTC  

 Ngµy 20/3/2006 cña Bé tr−ëng bé tµi chÝnh )

B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh chän läc

Quý 1 n¨m 2012

I §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp

1 H×nh thøc së h÷u vèn :

C«ng ty cæ phÇn Vicem bao b× Bót S¬n ®−îc thµnh lËp theo Q§ sè 431/Q§- BXD , ngµy 14/ 4/ 2003 cña Bé

tr−ëng Bé x©y dùng vÒ viÖc: " ChuyÓn XÝ nghiÖp bao b× xi m¨ng Nam §Þnh thuéc C«ng ty xi m¨ng Bót S¬n -

Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam, thµnh C«ng ty cæ phÇn".

Cæ ®«ng chÝnh cña C«ng ty lµ Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam, n¾m gi÷ 55,6% cæ phÇn.

Trô së chÝnh cña c«ng ty : Km 2 ®−êng V¨n Cao - Thµnh phè Nam §Þnh - TØnh Nam §Þnh

2 LÜnh vùc kinh doanh :      S¶n xuÊt c«ng nghiÖp

3 Ngµnh nghÒ kinh doanh : S¶n xuÊt kinh doanh bao b× c¸c lo¹i vµ s¶n phÈm tõ nhùa, giÊy

II Kú kÕ to¸n, ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n 

1 Kú kÕ to¸n n¨m : b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 kÕt thóc vµo ngµy 31/12

2 §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n : VN§ 

III ChuÈn mùc vμ chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông

1 ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông :

C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006

cña Bé tr−ëng Bé tµi chÝnh ban hµnh vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ xung, h−íng dÉn thùc hiÖn kÌm theo.

2 Tuyªn bè vÒ viÖc tu©n thñ ChuÈn mùc kÕ to¸n vµ ChÕ ®é kÕ to¸n :

B¸o c¸o tµi chÝnh ®−îc lËp vµ tr×nh bÇy phï hîp víi chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam.

3 H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông : NhËt ký chung trªn m¸y tÝnh

IV c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông

1 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế
tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi
theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ
kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ
tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều
rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.
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2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì
phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế
biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện
tại.
Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn
kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định ị , ị ợ g ậ g g g q ụ g,
sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn
lại.
Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

 - Nhà cửa, vật kiến trúc           05 - 25  năm
 - Máy móc, thiết bị                  05 - 12  năm
 - Phương tiện vận tải               10 - 12  năm
 - Thiết bị văn phòng                05 - 10  năm
 - Phần mềm quản lý                   05  năm

Thời gian khấu hao áp dụng theo Thông tư  203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ tài chính.

4 Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí SX KD trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp
đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá)
khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 “Chi phí đi vay”.

5 Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước 

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là
chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để
phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh trong  nhiều năm:
 - Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;

 - Những khoản chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều niên độ kế toán.

6 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả 

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để
đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo
nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã
trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

7 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành
và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. 

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của các tài sản mà doanh nghiệp
được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các
tài sản được tặng, biếu này; và khoản bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh
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Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị
thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau
khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các
khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các
năm trước.

8 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
- Doanh thu được ghi nhận theo hoá đơn phát hành của bộ phận bán hàng;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin
cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết
quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung
cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn
thành.  
Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động
tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi
nhuận từ việc góp vốn.

9 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:
- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính; 
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài
chính.

10 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế
TNDN trong năm hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ,
số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. 
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V Th«ng tin bæ xung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bμy trong b¶ng C§KT

§VT : VN§

31/03/2012

1 TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn ( ®ång ) 3.964.308.938

TiÒn mÆt t¹i quü 97.314.594

TiÒn göi ng©n hµng 3.866.994.344

TiÒn ®ang chuyÓn

2 C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n kh¸c 19.090.000

Ph¶i thu vÒ cæ tøc vµ lîi nhuËn ®−îc chia

Ph¶i thu ng−êi lao ®éng

Ph¶i thu kh¸c 19.090.000

3 Hµng tån kho ( ®ång ) 21.997.307.419

Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 11.788.207.053

C«ng cô dông cô trong kho 31.577.777

Chi phÝ SXKD dë dang 

Thµnh phÈm tån kho 10.177.522.589

Hµng göi ®i b¸n 

4 Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n 175.464.818

Chi phÝ tr¶ tr−íc dµi h¹n CCDC 175.464.818

5 Vay vµ nî ng¾n h¹n 55.598.812.786

Vay ng¾n h¹n 52.517.887.786

Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 3.080.925.000

6 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n−íc 4.211.912.947

ThuÕ GTGT 1.476.737.874

ThuÕ TNDN 2.196.426.364

ThuÕ TN c¸ nh©n 538.148.709

C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 600.000

7 C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c : 5.808.009.118

Kinh phÝ c«ng ®oµn 892.428.977

BHXH, BHYT 11.125.597

Cæ tøc ph¶i tr¶

C¸c kho¶n ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c 4.904.454.544

8 Nguån vèn kinh doanh 55.960.058.929

Vèn ®iÒu lÖ 40.000.000.000

ThÆng d− vèn 3.889.809.091

Vèn kh¸c 12.070.249.838

9 Chi tiÕt vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u : 40.000.000.000

Vèn ®Çu t− cña nhµ n−íc 22.246.660.000

Vèn gãp cña c¸c cæ ®«ng 17.753.340.000
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10        T¨ng gi¶m tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh

Kho¶n môc Nhμ cöa M¸y mãc Ph−¬ng tiÖn vËn ThiÕt bÞ dông Tæng céng

vËt kiÕn tróc thiÕt bÞ t¶i, truyÒn dÉn cô qu¶n lý

Nguyªn gi¸      

Sè d− ®Çu quý                     11.347.043.404  75.765.820.329  5.581.249.073  351.865.193  93.045.977.999

 - Mua trong kú    205.457.818  205.457.818

 - §Çu t− XDCB h.thµnh  

 - T¨ng kh¸c  

 - ChuyÓn sang B§S ®.t−  

 - Thanh lý, nh−îng b¸n

 - Gi¶m kh¸c - 644.708.223 - 644.708.223

Sè d− cuèi quý           10.702.335.181  75.765.820.329  5.786.706.891  351.865.193  92.606.727.594

Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 

Sè d− ®Çu quý                     4.023.270.081  52.780.529.402  4.335.618.615  121.990.392  61.261.408.490

 - KhÊu hao trong kú  162.359.855  1.399.655.223  60.920.742  16.648.278  1.639.584.098

 - T¨ng kh¸c  

 - ChuyÓn sang B§S ®.t−

 - Thanh lý, nh−îng b¸n  

 - Gi¶m kh¸c  - 289.041.044 - 289.041.044

Sè d− cuèi quý                    3.896.588.892  54.180.184.625  4.396.539.357  138.638.670  62.611.951.544

Gi¸ trÞ cßn l¹i

 - T¹i ngµy ®Çu quý              7.323.773.323  22.985.290.927  1.245.630.458  229.874.801  31.784.569.509

 - T¹i ngµy cuèi quý             6.805.746.289  21.585.635.704  1.390.167.534  213.226.523  29.994.776.050

11        T¨ng gi¶m tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh

Kho¶n môc QuyÒn sö B¶n quyÒn PhÇn mÒm TSC§ v« Tæng céng

dông ®Êt b»ng ph¸t minh m¸y tÝnh h×nh kh¸c

Nguyªn gi¸     

Sè d− ®Çu quý                       116.500.000  30.800.000  147.300.000

 - Mua trong kú                      

 - T¹o ra tõ néi bé DN    

 - T¨ng do hîp nhÊt KD      

 - T¨ng kh¸c                            

 - Thanh lý, nh−îng b¸n          

 - Gi¶m kh¸c                            

Sè d− cuèi quý                      116.500.000  30.800.000  147.300.000

Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ           

Sè d− ®Çu quý                       54.833.335  24.639.984  79.473.319

 - KhÊu hao trong kú              4.700.001  1.539.999  6.240.000

 - T¨ng kh¸c                          

 - Thanh lý, nh−îng b¸n       

 - Gi¶m kh¸c                          

Sè d− cuèi quý                      59.533.336  26.179.983  85.713.319

Gi¸ trÞ cßn l¹i     

 - T¹i ngµy ®Çu quý                61.666.665  6.160.016  67.826.681

 - T¹i ngµy cuèi quý               56.966.664  4.620.017  61.586.681
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12        B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng cña vèn chñ së h÷u :

ChØ tiªu

Nguån vèn 

kinh doanh: 

Vèn gãp

Nguån vèn 

KD : ThÆng 

d− vèn cæ 

phÇn

Nguån vèn 

kinh doanh: 

Vèn kh¸c

Chªnh lÖch 

®¸nh gi¸ l¹i 

tμi s¶n

Chªnh 

lÖch tû gi¸

Quü  ®Çu t− 

ph¸t triÓn

Quü dù 

phßng tμi 

chÝnh

C¸c quü 

kh¸c thuéc 

vèn chñ së 

h÷u

Cæ 

phiÕu 

quü

Lîi nhuËn 

ch−a ph©n 

phèi

Quü khen 

th−ëng, 

phóc lîi

Nguån 

vèn 

®Çu t− 

XDCB

Tæng céng

Sè d− ®Çu n¨m 40.000.000.000 3.889.809.091 11.970.249.838 0 -2.610.619 6.518.436.630 1.601.000.000 0 0 7.898.605.345 0 71.875.490.285

T¨ng vèn trong n¨m 100.000.000 100.000.000

L·i trong n¨m 5.458.659.299 5.458.659.299

T¨ng kh¸c 1.500.000.000 300.000.000 1.800.000.000

Gi¶m vèn trong n¨m 0

Lç trong n¨m 3.741.874.079 3.741.874.079

Gi¶m kh¸c 7.707.000.000 7.707.000.000

Sè d− cuèi n¨m 40.000.000.000 3.889.809.091 12.070.249.838 0 -2.610.619 8.018.436.630 1.901.000.000 0 0 1.908.390.565 0 67.785.275.505
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31/03/2012

13 Cæ phiÕu 4.000.000

Sè l−îng cæ phiÕu ®¨ng ký ph¸t hµnh 4.000.000

Sè l−îng cæ phiÕu ®ang l−u hµnh 4.000.000

     + Cæ phiÕu phæ th«ng 4.000.000

     + Cæ phiÕu −u ®·i 0

14 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 82.525.493.659

Doanh thu b¸n hµng 82.525.493.659

Doanh thu cung cÊp dÞch vô 0

15 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 15.862.523

L·i tiÒn göi 15.862.523

Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c

16 Chi phÝ tµi chÝnh 2.599.999.003

L·i tiÒn vay 2.599.999.003

Chi phÝ tµi chÝnh kh¸c

17 Gi¸ vèn hµng b¸n 73.699.236.668

Gi¸ vèn cña thµnh phÈm ®· cung cÊp 73.699.236.668

Gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· cung cÊp

18 Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 572.261.740

Chi phÝ thuÕ TNDN tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ n¨m hiÖn hµnh 572.261.740

§iÒu chØnh chi phÝ thuÕ TNDN cña c¸c n¨m tr−íc vµo chi phÝ 

thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh n¨m nay

19 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè 69.355.969.271

Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu 57.261.592.249

Chi phÝ nh©n c«ng 7.331.690.737

Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 1.645.824.098

Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 2.481.185.392

Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn     635.676.795

Ng−êi lËp biÓu

NguyÔn ThÞ Thanh H»ng

Gi¸m ®èc

Nam §Þnh, ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2012

KÕ to¸n tr−ëng

Bïi Huy Hång
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Tæng c«ng ty CN xi m¨ng ViÖt Nam

C«ng ty CP Vicem bao B×  Bót S¬n

Sè : 80/BBS-PTV.12 Nam §Þnh, ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2012

KÝnh göi :  - uû ban chøng kho¸n nhμ n−íc

 - Së giao dÞch chøng kho¸n Hμ Néi

1. Tªn c«ng ty: C«ng ty CP Vicem bao b× Bót S¬n

2. M· chøng kho¸n: BBS

3. §Þa chØ trô së chÝnh: Km 2 ®−êng V¨n Cao - Tp Nam §Þnh - TØnh Nam §Þnh

4. §iÖn tho¹i: 03503 860433 Fax: 03503 840395

5. Ng−êi thùc hiÖn c«ng bè th«ng tin: Bïi Huy Hång

6. Néi dung cña th«ng tin c«ng bè:        Gi¶i tr×nh lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng trªn 10%

7. §Þa chØ Website ®¨ng t¶i toµn bé b¸o c¸o tµi chÝnh : http://www.baobibutson.com.vn

C«ng ty cæ phÇn bao b× xi m¨ng Bót S¬n

N¬i göi :

 - Nh− kÝnh göi

 - L−u VT.

Céng hoμ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

    Néi dung gi¶i tr×nh: Lîi nhuËn sau thuÕ quý 1/2012 t¨ng nguyªn nh©n chÝnh lµ do s¶n 

l−îng tiªu thô t¨ng 17%, gi¸ b¸n còng t¨ng do ®ã doanh thu t¨ng 40%. V× vËy lµm cho 

lîi nhuËn sau thuÕ quý 1/2012 t¨ng 28% so víi cïng kú n¨m tr−íc.

    Chóng t«i xin cam kÕt c¸c th«ng tin c«ng bè trªn ®©y lµ ®óng sù thËt vµ hoµn toµn 

chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vÒ néi dung c«ng bè.


	Bia BC
	BCDKT Q1.12
	KQKD Q1.12
	LCTT Q1.12
	TM Q1.12 T5-7
	TM Q1.12 T8
	TM Q1.12 T9
	TM Q1.12.T10
	TMQ1.12.T11 
	Giai trinh

