
ChØ tiªu M· sè

ThuyÕt

minh Sè cuèi kú Sè ®Çu n¨m

A.Tμi s¶n  ng¾n h¹n 

(100=110+120+130+140+150) 100 91,970,577,304                89,070,562,564                

I. TiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn                          110               10,519,186,675                16,095,036,370                

   1. TiÒn                                                                        111     3 10,519,186,675                16,095,036,370                

   2. C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn                                  112     

II. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh ng¾n h¹n                  120     4

   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               49,531,965,746                37,460,009,390                

   1. Ph¶i thu cña kh¸ch hμng                                        131               48,816,927,222                35,670,055,036                

   2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n                                         132               558,647,024                     1,714,099,000                  

   3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n                                        133               

   4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång XD         134               

   5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c                                        135     156,391,500                     75,855,354                       

   6. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi                     139               

IV. Hμng tån kho                                                         140               28,913,059,873                32,039,697,945                

   1. Hμng tån kho                                                          141     5 28,913,059,873                32,039,697,945                

   2. Dù phßng gi¶m gi¸ hμng tån kho                           149               

V. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c                                           150               3,006,365,010                  3,475,818,859                  

   1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n                                      151               199,299,395                     

   2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ                                     152               -                                    

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

   4. Tμi s¶n ng¾n h¹n kh¸c                                            158               3,006,365,010                  3,276,519,464                  

B. Tμi s¶n dμi h¹n 

(200=210+220+240+250+260) 200 102,537,534,259            108,884,711,001             

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

   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     

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

   5. Dù phßng ph¶i thu dμi h¹n khã ®ßi                        219               

II. Tμi s¶n cè ®Þnh                                                       220     6 71,890,892,034                77,647,246,130                

   1. TSC§ h÷u h×nh                                                       221     70,202,492,034                75,958,846,130                

    - Nguyªn gi¸                                                              222               147,863,793,677              146,850,893,677              

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ                                            223               -77,661,301,643 -70,892,047,547

Mẫu số B01-DN

(ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

T¹i ngμy 31 th¸ng 03 n¨m 2012

C«ng ty CP bao b× vμ In n«ng nghiÖp

72 Tr−êng Chinh - QuËn §èng §a - Hμ Néi

§¬n vÞ tÝnh: VND



ChØ tiªu M· sè

ThuyÕt

minh Sè cuèi kú Sè ®Çu n¨m

   2. TSC§ thuª tμi chÝnh                                               224     

    - Nguyªn gi¸                                                              225               

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ                                            226               

   3. TSC§ v« h×nh                                                         227     

    - Nguyªn gi¸                                                              228               

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ                                            229               

   4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang                           230     7 1,688,400,000                  1,688,400,000                  

III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t−                                              240     

    - Nguyªn gi¸                                                              241               

    - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ                                            242               

IV. C¸c kho¶n ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n                    250     28,910,000,000                28,910,000,000                

   1. §Çu t− vμo c«ng ty con                                          251     8 27,000,000,000                27,000,000,000                

   2. §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh                  252     9 1,900,000,000                  1,900,000,000                  

   3. §Çu t− dμi h¹n kh¸c                                               258     10,000,000                       10,000,000                       

   4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− tμi chÝnh dμi h¹n (*)     259               

V. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c                                              260               1,736,642,225                  2,327,464,871                  

   1. Chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n                                         261     10 1,736,642,225                  2,327,464,871                  

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

   3. Tμi s¶n dμi h¹n kh¸c                                               268               

        Tæng céng tμi s¶n (270=100+200)          270               194,508,111,563              197,955,273,565              

A. Nî ph¶i tr¶ (300=310+330)                                    300               96,718,065,466                93,684,584,374                

I. Nî ng¾n h¹n                                                             310     83,377,133,386                73,732,951,294                

   1. Vay vμ nî ng¾n h¹n                                                311     11 21,952,992,720                28,548,182,483                

   2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n                                                  312     20,318,684,113                20,844,689,802                

   3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc                                        313     5,621,844,629                  4,978,238,260                  

   4. ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhμ n−íc                  314     12 9,290,166,420                  6,261,674,184                  

   5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng                                          315     9,759,337,211                  6,880,309,471                  

   6. Chi phÝ ph¶i tr¶                                                       316     13 255,789,000                     660,812,400                     

   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     14 12,821,318,629                3,052,505,640                  

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

   11. Quü khen th−ëng,phóc lîi 323 3,357,000,664                  2,506,539,054                  

II. Nî dμi h¹n                                                               330               13,340,932,080                19,951,633,080                

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

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

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

   4. Vay vμ nî dμi h¹n                                                  334     15 13,340,932,080                19,951,633,080                

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

   6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lμm                              336               -                                    

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



ChØ tiªu M· sè

ThuyÕt

minh Sè cuèi kú Sè ®Çu n¨m

B. Vèn chñ së h÷u (400=410+430)                             400               97,790,046,097                104,270,689,191              

I. Vèn chñ së h÷u                                                        410     16 97,790,046,097                104,270,689,191              

   1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u                                     411               54,000,000,000                54,000,000,000                

   2. ThÆng d− vèn cæ phÇn                                            412               15,141,431,638                15,141,431,638                

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

   4. Cæ phiÕu quü                                                          414               

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

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

   7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn                                             417               20,040,401,393                13,329,912,015                

   8. Quü dù phßng tμi chÝnh                                          418               3,298,999,550                  2,309,142,940                  

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

  10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi                       420               5,309,213,516                  19,490,202,598                

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

II. Nguån kinh phÝ vμ quü kh¸c                                 430               -                                    

   1. Quü khen th−ëng, phóc lîi                                     431               

   2. Nguån kinh phÝ                                                      432     

   3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thμnh tsc®                        433               

  Tæng céng nguån vèn (440=300+400)        440               194,508,111,563              197,955,273,565              

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

   1. Tμi s¶n thuª ngoμi                                                          

   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                                                    

lËp biÓu

§μo ThÞ Thu Hoμi NguyÔn Thμnh NamT¹ ThÞ TuyÕt Nga

LËp, ngμy 18 th¸ng 04  n¨m 2012

tæng Gi¸m ®ècKÕ to¸n tr−ëng



C«ng ty CP bao b× vμ in N«ng nghiÖp

ChØ tiªu M· sè
ThuyÕt 

minh
Quý 1-2012 Quý 1-2011 C¶ n¨m 2011

1. Doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô 01 17 99,139,831,381 66,715,713,123 329,210,929,787

2. C¸c kho¶n gi¶m trõ 02 18 10,717,862 50,323,200 523,641,699

+ Hμng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 10,717,862 50,323,200 523,641,699

3. Doanh thu thuÇn vÒ BH vμ c/c DV 

(10=01- 02) 10 19 99,129,113,519 66,665,389,923 328,687,288,088

4. Gi¸ vèn hμng b¸n 11 20 82,959,270,563 56,951,455,381 280,925,058,721

5. Lîi nhuËn gép vÒ BH vμ c/c DV (20=10-11) 20 16,169,842,956 9,713,934,542 47,762,229,367

6. Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 21 21 213,590,590 753,517,802 2,753,030,890

7. Chi phÝ tμi chÝnh 22 22 1,750,846,001 1,879,946,142 9,508,734,324

- Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay 23 1,750,846,001 1,803,796,072 9,243,576,324

8. Chi phÝ b¸n hμng 24 494,926,454 363,001,355 1,820,089,031

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 7,055,222,739 3,136,059,726 15,373,402,570

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§ kinh doanh:

 {30=20+(21-22)-(24+25)} 30 7,082,438,352 5,088,445,121 23,813,034,332

11. Thu nhËp kh¸c 31 390,000,000 126,180,000 201,838,500

12. Chi phÝ kh¸c 32 366,666,666

13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) 40 23,333,334 126,180,000 201,838,500

14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ 

 (50=30+40) 50 7,105,771,686 5,214,625,121 24,014,872,832

15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hμnh 51 23 1,776,442,922 1,303,656,280 4,217,740,633

16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52

17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp DN

(60=50-51-52) 60 5,329,328,764 3,910,968,841 19,797,132,199

18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (®ång) 70 986.9 724.3 3,666.1

LËp biÓu

§μo ThÞ Thu Hoμi T¹ ThÞ TuyÕt Nga

  KÕ to¸n tr−ëng

B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 

Quý I n¨m 2012

Hμ néi ngμy 18 th¸ng 4 n¨m 2012

Tæng gi¸m ®èc

NguyÔn thμnh nam



C«ng ty CP bao b× vμ in N«ng nghiÖp

ChØ tiªu M· sè
ThuyÕt

 minh
Quý 1-2012 Quý 1-2011 C¶ n¨m 2011

I. L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng SX-KD

1. TiÒn thu b¸n hμng, cung cÊp dÞch vô 

vμ doanh thu kh¸c 01 95,634,435,780 72,408,745,696 352,621,534,186
2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp HH

 vμ dÞch vô 02 -59,787,754,643 -46,702,152,765 -228,000,168,306

3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng 03 -9,845,037,171 -9,158,617,860 -25,963,550,270

4. TiÒn chi tr¶ l·i 04 -1,736,843,953 -1,803,796,072 -9,000,771,012

5. TiÒn chi nép thuÕ TNDN 05 -2,896,161,584

6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 06 644,496,761 161,952,107 6,713,151,045

7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng SXKD 07 -16,918,731,048 -14,103,050,924 -58,675,709,054

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn

 tõ ho¹t ®éng SX-KD 20 7,990,565,726 803,080,182 34,798,325,005

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

1. TiÒn chi mua s¾m, x©y dùng TSC§ 

vμ c¸c tμi s¶n dμi h¹n kh¸c 21 -526,690,000 -6,598,884,300 -45,151,344,730
2. TiÒn thu thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ 

vμ c¸c TS dμi h¹n kh¸c 22
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 CC 24

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

6. TiÒn thu håi §T gãp vèn vμo ®¬n vÞ kh¸c 26

7. Thu l·i CLTgi¸, cæ tøc vμ LN ®−îc chia 27 186,280,590 753,517,802 2,699,547,929

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ H§ ®Çu t− 30 -340,409,410 -5,845,366,498 -42,451,796,801

III. L−u chuyÓn tiÒn tõ H§ tμi chÝnh

1. TiÒn thu tõ ph¸t hμnh cæ phiÕu,

 nhËn vèn gãp cña chñ së h÷u 31
2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c CSH, 

mua l¹i c/phiÕu ®· p/hμnh 32

3.  TiÒn vay ng¾n h¹n, dμi h¹n nhËn ®−îc 33 32,861,611,781 31,210,458,453 134,681,904,597

4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay 34 -46,067,502,544 -27,280,389,061 -131,754,102,234

5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tμi chÝnh 35

6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 36 -20,115,248 -32,285,000 -9,069,547,950

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ H§TC 40 -13,226,006,011 3,897,784,392 -6,141,745,587

L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú 50 -5,575,849,695 -1,144,501,924 -13,795,217,383

TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 60 16,095,036,370 29,890,253,753 29,890,253,753

¶nh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ quy ®æi 61 0

TiÒn vμ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú 

(70 = 50+60+61) 70 VII.34 10,519,186,675 28,745,751,829 16,095,036,370

              LËp biÓu

       §μo ThÞ Thu Hoμi

B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ quý i n¨m 2012

   KÕ to¸n tr−ëng

T¹ ThÞ TuyÕt Nga NguyÔn thμnh nam

Hμ néi ngμy 18 th¸ng 4 n¨m 2012

Tæng gi¸m ®èc
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ThuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh  

Quý I n¨m 2012 
 

1- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
 
   1.1.Kh¸i qu¸t: 

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp là Công ty cổ phần được thành 
lập tại Việt Nam theo Quyết định số 686/QĐ/BNN - TCCB ngày 22/03/2004 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Công ty hoạt động theo Giấy 
chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0103004779 ngày 02/07/2004 söa ®æi lÇn 2 

ngμy 29/5/2008 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. 
  Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp có trụ sở chÝnh tại số 72 Đường 
Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Toμn bé phÇn s¶n xuÊt vμ phÇn 

lín khèi v¨n phßng ho¹t ®éng t¹i  L« 3, CN3, Côm C«ng nghiÖp Ngäc håi, Thanh 

tr×, Hμ néi.  
 
   1.2.Hình thức sở hữu vốn 

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp là Công ty cổ phần do các cổ 
đông góp vốn và hoạt động theo Luật doanh nghiệp Việt Nam. 
 Vốn điều lệ cña C«ng ty lμ: 54.000.000.000®ång. 

 
    1.3.Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính  

- In bản đồ, sách báo, văn hoá phẩm, tem nhãn bao bì và các tài liệu phục 
vụ cho sự phát triển cña c¸c ngμnh kinh tÕ. 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành in.,... 
- Kinh doanh bÊt ®éng s¶n vμ v¨n phßng cho thuª. 

 
2- ChÕ ®é vμ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ¸p dông t¹i C«ng ty VÀ 

KỲ KẾ TOÁN 
    2.1.Cơ sở lập Báo cáo tài chính  

C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hμnh  theo QuyÕt ®Þnh 

sè 15/2006/Q§-BTC ngμy 20/3/2006 vÒ viÖc “Ban hμnh chÕ ®é kÕ to¸n doanh 

nghiÖp” vμ Th«ng t− sè 244/2009/TT-BTC ngμy 31/12/2009 vÒ viÖc “H−íng 

dÉn söa ®æi, bæ sung ChÕ ®é kÕ to¸n Doanh NghiÖp”.  
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2.2.Kú b¸o c¸o: 

Kú b¸o c¸o nμy của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 n¨m 2012 ®Õn  
ngày 31 tháng 03 n¨m 2012.  
 
2.3.Áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam. 

Trong năm  b¸o c¸o , Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt 
Nam (“VAS”) vμ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn ChuÈn mùc do Nhμ n−íc ban hμnh. B¸o 

c¸o tμi chÝnh ®−îc lËp vμ tr×nh bμy theo ®óng mäi quy ®Þnh cña tõng chuÈn mùc, 

th«ng t− h−íng dÉn thùc hiÖn chuÈn mùc vμ ChÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hμnh ®ang ¸p 

dông. . 
H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: KÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh theo h×nh thøc chøng 

tõ ghi sæ. 

 
2.4 .Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn:   

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được quy đổi sang đồng 
Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày phát sinh nghiệp vụ.  

T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m, c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ®−îc quy 

®æi theo tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hμng do Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt nam c«ng 

bè vμo ngμy kÕt thóc niªn dé kÕ to¸n. 

Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào chi 

phÝ  tμi chÝnh hoÆc doanh thu tμi chÝnh vμ ®−îc kÕt chuyÓn vμo  Báo cáo Kết quả 
hoạt động kinh doanh trong kú. 

 
2.5 .Nguyªn t¾c ghi nhËn hàng tồn kho 

Nguyên vật liệu, hμng ho¸ tån kho được xác định trên cơ sở giá gốc, 
tr−êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc thÊp h¬n gi¸ gècth× ph¶i tÝnh 

theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc. Gi¸ gèc hμng tån kho bao gåm chi 

phÝ mua, chi phÝ chÕ biÕn vμ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó 

cã ®−îc hμng tån kho ë ®Þa ®iÓm vμ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i.  

Hμng tån kho ®−îc hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 
Giá trÞ nguyên vật liệu xuất kho được xác định theo phương pháp bình quân 
gia quyền th¸ng. 

Thμnh  phẩm tồn kho ngμy 31/03/2012 được xác định bằng 70% giá 
bán thực tế của các sản phẩm tương ứng (t−¬ng ®−¬ng gi¸ thμnh c«ng x−ëng). 

Sản phẩm dở dang tại ngày 31/03/2012 được  kiÓm kª thùc tÕ t¹i tõng 

bé phËn vμ xác định gi¸ trÞ bằng gi¸ trÞ thực tế của các sản phẩm hoàn thành 
tương ứng. 

 
2.6 .Nguyªn t¾c ghi nhËn và khấu hao Tài sản cố định :  

Tài sản cố định hữu hình, v« h×nh ®−îc ghi nhËn theo gi¸ gèc. Trong qu¸ 

tr×nh sö dông, tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc ghi nhËn theo nguyªn gi¸, hao mßn luü kÕ vμ 
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gi¸ trÞ cßn l¹i.  

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên 
quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử 
dụng.   

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên 
thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao −íc tÝnh như sau: 

   Loại tài sản  Thời gian khấu hao
 Năm

Nhà xưởng, vật kiến trúc 3-16
Máy móc, thiết bị 5-10
Phương tiện vận tải 6-10
Thiết bị, dụng cụ quản lý 3-4

 
2.7 .Nguyªn t¾c ghi nhËn vμ ph©n bæ chi phÝ tr¶ tr−íc: 

C¸c chi phÝ tr¶ tr−íc chØ liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m tμi 

chÝnh hiÖn t¹i ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n vμ ®−îc tÝnh vμo chi phÝ 

s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m tμi chÝnh. 

C¸c chi phÝ ®· ph¸t sinh trong n¨m tμi chÝnh nh−ng ®−îc h¹ch to¸n vμo chi 

phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n ®Ó phan bæ dÇn vμo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 

trong nhiÒu n¨m gåm cã: 

- C«ng cô dông cô xuÊt dïng cã gi¸ trÞ lín vμ cã thÓ sö dông trong 

nhiÒu kú kÕ to¸n;  

- C¸c chi phÝ tr¶ tr−íc dμi h¹n kh¸c. 

 Chi phÝ tr¶ tr−íc ®−îc ph©n bæ dÇn vμo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo 

ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng.    

 

2.8 .Nguyªn t¾c ghi nhËn vμ vèn ho¸ c¸c kho¶n chi phí đi vay 

Chi phÝ ®i vay từ các khoản vay ng¾n h¹n vμ trung h¹n được hạch toán vào 
chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú khi phát sinh. Trõ chi phÝ ®i vay liªn quan 

trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t− x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tμi s¶n dë dang ®−îc tÝnh vμo gi¸ 

trÞ cña tμi s¶n ®ã (®−îc vèn ho¸) khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong ChuÈn 

mùc KÕ to¸n ViÖt Nam sè 16 “Chi phÝ ®i vay” 

Chi phÝ ®i vay ®−îc tÝnh vμo gi¸ trÞ cña tμi s¶n (®−îc vèn ho¸) bao gåm c¸c 

kho¶n l·i tiÒn vay; ph©n bæ c¸c kho¶n chiÕt khÊu hoÆc phô tréi khi ph¸t hμnh tr¸i 

phiÕu, c¸c kho¶n chi phÝ phô ph¸t sinh liªn quan tíi qu¸ tr×nh lμm thñ tôc vay.  

 
2.9 .Nguyªn t¾c ghi nhËn chi phÝ ph¶i tr¶: 

C¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n nh− tiÒn ®iÖn; tiÒn 

n−íc; tiÒn l·i vay cña hîp ®ång vay trung h¹n,� nh−ng ®−îc tr¶ sau kú kÕ to¸n 

®−îc ghi nhËn vμo chi phÝ ph¶i tr¶ ®Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c phï hîp gi÷a doanh thu 

vμ chi phÝ trong kú kÕ to¸n. 
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Khi c¸c chi phÝ ®ã ®−îc thanh to¸n, nÕu cã chªnh lÖch víi sè ®· trÝch, kÕ 

to¸n tiÕn hμnh ghi bæ sung hoÆc ghi gi¶m chi phÝ t−¬ng øng víi phÇn chªnh lÖch. 

    
2.10 Nguyªn t¾c ghi nhËn vèn chñ së h÷u:        

Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u ®−îc ghi nhËn theo sè vèn thùc gãp cña Chñ së 

h÷u. 

ThÆng d−  vèn cæ phÇn ®−îc ghi nhËn theo sè chªnh lÖch lín h¬n hoÆc nhá 

h¬n gi÷a gi¸ thùc tÕ ph¸t hμnh vμ mÖnh gi¸ cæ phiÕu khi ph¸t hμnh cæ phiÕu lÇn 

®Çu, ph¸t hμnh bæ sung hoÆc t¸i ph¸t hμnh cæ phiÕu quü. 

Vèn kh¸c cña chñ së h÷u ®−îc bæ sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 

doanh. 

Lîi nhuËn sau thuÕ ch−a ph©n phèi lμ sè lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt 

kinh doanh cña doanh nghiÖp sau khi trõ c¸c kho¶n ®iÒu chØnh do ¸p dông håi tè 

thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n vμ ®iÒu chØnh håi tè sai sãt träng yÕu cña c¸c n¨m 

tr−íc. Trong n¨m b¸o c¸o, C«ng ty ®· ph©n phèi lîi nhuËn theo NghÞ quyÕt ®¹i 

héi cæ ®«ng vμ §iÒu lÖ C«ng ty. 

 

2.11 Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhận doanh thu: 
Doanh thu b¸n hμng: 

           Doanh thu được ghi nhận khi ®ång thêi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn: hàng hoá 
đã được chuyển quyền sở hữu g¾n liÒn víi phÇn lín rñi ro vμ lîi Ých, khách hàng 
chấp nhận thanh toán và phát hành hoá đơn. 
 

Doanh thu cung cÊp dÞch vô: 
Doanh thu cung cÊp dÞch vô ®−îc ghi nhËn khi kÕt qu¶ cña giao dÞch ®ã ®· 

®−îc x¸c nhËn, kh¸ch hμng ®· chÊp nhËn viÕt ho¸ ®¬n vμ thanh to¸n. Tr−êng hîp 

viÖc cung cÊp dÞch vô liªn quan ®Õn nhiÒu kú th× doanh thu ®−îc ghi nhËn trong 

kú theo kÕt qu¶ phÇn c«ng viÖc ®· hoμn thμnh vμo ngμy lËp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 

cña kú ®ã.   

Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 

Doanh thu ph¸t sinh tõ tiÒn l·i, tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia 

vμ c¸c kho¶n doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh kh¸c ®−îc ghi nhËn khi tho¶ m·n 

®ång thêi 2 ®iÒu kiÖn sau: 

- Kh¶ n¨ng thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch ®ã; Doanh thu ®−îc x¸c 

®Þnh t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n. 

- Cæ tøc, lîi nhuËn ®−îc chia ®−îc ghi nhËn khi c«ng ty ®−îc quyÒn nhËn 

cæ tøc hoÆc ®−îc quyÒn nhËn lîi nhuËn tõ viÖc gãp vèn 

 
2.12 Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ tμi chÝnh: 

C¸c kho¶n chi phÝ ®−îc ghi nhËn vμo chi phÝ tμi chÝnh gåm: 

- Chi phÝ hoÆc c¸c kho¶n lç liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− tμi chÝnh 
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- Chi phÝ cho vay vμ ®i vay vèn 

- C¸c kho¶n lç do thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn 

quan ®Õn ngo¹i tÖ. 

C¸c kho¶n trªn ®−îc ghi nhËn theo tæng sè ph¸t sinh trong kú, kh«ng bï trõ  

víi doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh. 

 

 

2.13 Nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p ghi nhËn chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh 

nghiÖp 

Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thu 

nhËp chÞu thuÕ vμ thuÕ suÊt thuÕ TNDN trong n¨m hiÖn hμnh.  

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong n¨m tμi chÝnh là 25%.  
 
Các loại thuế khác được áp dụng theo các Luật thuế hiện hành tại Việt Nam 

 
3- Tiền  

ChØ tiªu 31/03/2012 31/12/2011

 VND VND

TiÒn mÆt 181.595.041 102.690.424

TiÒn göi ng©n hμng 10.337.591.634 15.992345.946

Tæng 10.519.186.675 16.095.036.370

 
4- C¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn: 

ChØ tiªu 31/03/2012 31/12/2011

TiÒn göi kú h¹n 0 0

 
5- Hàng tồn kho  

ChØ tiªu 31/03/2012 31/12/2011

 VND VND
Nguyªn liÖu, vËt liÖu 21.546.991.416 19.018.980.706
C«ng cô, dông cô 749.833.474 1.106.373.330
Chi phÝ SXKD dë dang 885.014.767 3.811.412.670
Thμnh phÈm 1.075.052.801 1.708.523.710
Hμng ho¸ 4.656.167.415 6.394.407.529
Tæng 28.913.059.873 32.039.697.945
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6- Tài sản cố định hữu hình  

Néi dung 
Nhà cửa,  

vật kiến trúc 
 

Máy móc, 
 thiết bị 

 
Thiết bị  

văn phòng 
 

Phương tiện 
vận tải 

Tổng 

  VND   VND   VND   VND  VND 
NGUYÊN GIÁ        
Tại ng�y 31/12/2011 34 127 286 110  107 433 290 082  1 201 859 462  4 088 458 023 146 850 893 677 

T¨ng trong kú   1 587 900 000      
Gi¶m trong kú   575.000.000      
Tại ngày 31/03/2012 34 127 286 110  108.446.190.082  1 201 859 462  4 088 458 023 147 863 793 677 

 GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ      
Tại ngày 31/12/2011 8 614 932 230  59 573 301 565  724 706 208  1 770 774 211 70 683 714 214 
Trích khấu hao kú 908.493.332  5.814.963.681  84.705.415  169.425.001 6.977.587.429 

Tại ngày 31/03/2012 9 523 425 562  65 388 265 246  809 411 623  1 940 199 212 77 661 301 643 

         
 GIÁ TRỊ CÒN LẠI         

Tại ngày 31/12/2011 25 512 353 880  47 651 655 242  477 152 435  2 317 683 812 75 958 846 130 

         

Tại ngày 31/03/2012 24 603 860 548  43 057 924 895  392 447 839  2 148 258 811 70 202 492 034 

 
7- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 
 Quý 1 n¨m 2012, C«ng ty cã 1 kho¶n ®ang h¹ch to¸n vμo tμi kho¶n x©y 

dùng c¬ b¶n dë dang: 

- TiÒn tróng quyÒn sö dông ®Êt dÞch vô t¹i côm c«ng nghiÖp Ngäc Håi 

theo quyÕt ®Þnh sè 4110/Q§-STC ngμy 19/9/2009. Sè d− cña h¹ng môc ®Çu t− 

nμy ®Õn 31/12/2011 lμ 1.688.400.000®ång. Sè d− nμy ®−îc chuyÓn tiÕp ®Õn 

31/03/2012 

 

8- §Çu t−  vμo c«ng ty con 

C«ng ty TNHH Bao b× APP 
H−ng Yªn(së h÷u 100% 
vèn) 

31/03/2012

VND

31/12/2011

VND

27 000 000 000 27 000 000 000

 

 
9- §Çu t− vμo c«ng ty liªn kÕt 

C«ng ty cæ phÇn chèng gi¶ 
DAC 

30/09/2011

VND

31/12/2011

VND

1 900 000 000 1 900 000 000

 
10- Chi phí trả trước dài hạn  

ChØ tiªu 31/03/2012 

VND 

T¹i ngμy 31/12/2011 2.327.464.871 

T¨ng trong kú  

Ph©n bæ vμo chi phÝ trong kú 590.822.646 

T¹i ngμy 31/03/2012 1.736.642.225 

 
Chi phÝ tr¶  tr−íc dμi h¹n ph¸t sinh trong kú ®−îc ph©m bæ theo tiªu chÝ thêi 
gian lμ 24 th¸ng. Gi¸ trÞ ph©n bæ n¨m 2012 theo thêi gian sö dông thùc tÕ.  
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11- Các khoản vay và nợ ngắn hạn: 
ChØ tiªu 31/3/2012 31/12/2011  
  VND  VND  
Vay ngắn hạn 21.152.992.720 26.948.182.483 
Gèc vay dμi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 800.000.000 1.600.000.000 
 
Tổng  21.952.992.720

 
28.548.182.483 

 
12- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:  
 31/03/2012 31/12/2011 
 VND VND 
Thuế  

         - Thuế giá trị gia tăng 2.769.627.963 1.319.346.237 

         +Thuế GTGT hàng nội địa 1.833.290.136 247.093.359 

         +Thuế GTGT hàng nhập khẩu 936.337.827 1.072.252.878 

  
        - Thuế xuất nhập khẩu 

513.421.402  
711.653.814 

         
        - Thuế thuª ®Êt 

12.933.500  
12.933.500 

      
         - ThuÕ TNCN 

 
 

         - ThuÕ TNDN 5.994.183.555 4.217.740.633 

Tổng  9.290.166.420 6.261.674.184 

 
13- Chi phÝ ph¶i tr¶: 

ChØ tiªu 31/03/2012

VND

31/12/2011

VND

L·i vay ph¶i tr¶ 110.000.000 510.000.000

Chi phÝ tiÒn ®iÖn T03/12 
ph¶i tr¶ trong th¸ng 04/2012

145.789.000 150.812.400

Céng 255.789.000 660.812.400

 

14- C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c: 

ChØ tiªu 31/03/2012

VND

31/12/2011

VND

Tμi s¶n thõa chê sö lý 

Kinh phÝ c«ng ®oμn 751.374.223 703.900.535

B¶o hiÓm y tÕ, BHXH,BHTN 20.378.603 43.672.491

C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 11.980.034.707 2.275.900.214

Ph¶i thu kh¸c (d− cã) 69.531.096 29.032.400

Céng 12.821.318.629 3.052.505.640

 

15- C¸c kho¶n vay dμi h¹n vμ nî dμi h¹n:  
 Vay dμi hạn thể hiện c¸c khoản vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Hμ néi, PGD  Ba Đình gåm: 
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- Theo H§ tÝn dông sè 15/2/2006/H§TD ngμy 15/2/2006, môc ®Ých: 

®Çu t− x©y dùng dù ¸n nhμ m¸y in cña C«ng ty t¹i KCN Ngäc håi, tæng sè tiÒn 

vay lμ: 16tû ®ång, sè d− ngμy 31/03/2012 lμ: 800.000.000®ång, ®· chuyÓn 

sang tμi kho¶n vay dμi h¹n ®Õn h¹n tr¶. 

- Theo Hîp ®ång tÝn dông trung h¹n sè 1503LAV200900132 ngμy 

20/5/2009, môc ®Ých: mua m¸y båi giÊy LAMINA Model 116FAS1600. Sè 

d− ngμy 31/03/2012 lμ: 625.357.280®ång  

- Theo Hîp ®ång tÝn dông trung h¹n sè 1503LAV200900262 ngμy 

15/10/2009, môc ®Ých: mua m¸y c¸n nhiÖt tù ®éng Model SFC-48HP; sè d− 

ngμy 31/03/2012 lμ: 329.281.800®ång. 

- Theo Hîp ®ång tÝn dông trung h¹n sè 1503LAV201000210 ngμy 

12/04/2010, môc ®Ých: mua m¸y in Flexo 4mμu hiÖu Mark andy; sè d− ngμy 

31/03/2012 lμ: 3 750 000 000®ång 

- Theo Hîp ®ång tÝn dông trung h¹n sè 1503LAV201100064 ngμy 

07/03/2011, môc ®Ých: mua m¸y bÕ ph¼ng tù ®éng hoμn toμn míi hiÖu 

MK1060MF vμ m¸y d¸n hép tù ®éng hiÖu TA1100-C3; sè d− ngμy 

31/03/2012 lμ: 1.636.293.000®ång  

- Theo Hîp ®ång tÝn dông trung h¹n sè 1503LAV201100233 ngμy 

15/04/2011, môc ®Ých: thanh to¸n tiÒn nhËn chuyÓn nh−îng tiÒn sö dông ®Êt 

vμ tμi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt,m¸y mãc thiÕt bÞ gi−a c«ng ty CP bao b× vμ in n«ng 

nghiÖp vμ CT TNHH An H−ng; sè d− ngμy 31/03/2012 lμ: 7 000 000 000 tû 

®ång. 

Tæng céng c¸c kho¶n vay trªn cã sè d− nh− sau: 

 

ChØ tiªu 

31/03/2012

VND

31/12/2011

VND

Vay trung h¹n ng©n hμng 14.140.932.080 19.951.633.080

 
16- Vốn chủ sở hữu  

a) Thay đổi trong vốn chủ sở hữu   

Néi dung Vèn gãp 
 

ThÆng d− 

vèn 

Quü ®Çu t− 

ph¸t triÓn 

Quü dù phßng 

tμi chÝnh 

Lîi nhuËn sau 

thuÕ ch−a ph©n 

phèi 

A 1 2 3 4 5 

Sè d− 31/12/2011 
 

54 000 000 000 
 

15 141 431 638 
 

13 329 912 015 
 

2 309 142 940 
 

19.490.202.598 

T¨ng trong kú  
 

6.710.489.378 989.856.610  

- Lîi nhuËn t¨ng 

trong kú 
 

 
  5.329.328.764 

- Chia cæ tøc trong 

kú 
 

 
   

-Gi¶m vèn trong 

kú 
 

 
  19.510.317.846 

Sè d− 31/03/2012 
 

54.000.000.000 
 

15.141.431.638 
 

20.404.401.393 
 

3.298.999.550 
5.309.213.516 

 



 

 
 

 

9

 

b)Chi tiÕt vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u   

 

Chi tiÕt 

 

Vốn đã góp 
31/03/2012  31/12/2011

VND % VND  %
Tæng C«ng ty ®Çu t− vμ kinh 
doanh vèn Nhμ n−íc  
 
Cæ ®«ng ®¨c biÖt (H§QT vμ 
BKS) 

 
 10 125 000 000 
 
  8.539.660.000 

 
 

 
18.75 

 
15.82

  
 10 125 000 000 
 
   8 539 660 000 

 
 

 
18.75 

 
15.82  

 
Cổ đông kh¸c 

 
35 335 340 000

 
65.43  

 
35 335 340 000 

  
65.43  

   

Tổng  54.000.000.000     100  54.000.000.000        100 

 
17 - Doanh thu  

 

ChØ tiªu Quý 1/2012  Quý 1/2011 

VND VND  

 

Céng 
 

        + Doanh thu bán thμnh phÈm 86.401.764.300 58.586.822.596 
        + Doanh thu b¸n hμng hãa, vt− 8.095.245.250 7.400.758.520 
        + Doanh thu cung cÊp dÞch vô 4.642.821.831 728.132.007 

 

18- C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu: 
 

ChØ tiªu Quý 1/2012  Quý 1/2011 

VND VND  
       - Các khoản giảm trừ 10.717.862 50.323.200 
          + Chiết khấu thương mại  
          + Giảm giá hang bán  
          + Hàng bán bị trả lại 10.717.862 50.323.200 

  

  19- Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vô 
 

ChØ tiªu Quý 1/2012  Quý 1/2011 

VND VND  
        + Doanh thu bán thμnh phÈm 86.391.046.438 58.536.499.396 
        + Doanh thu b¸n hμng hãa, vt− 8.095.245.250 7.400.758.520 
        + Doanh thu cung cÊp dÞch vô 4.642.821.831 728.132.007 

20- Gi¸ vèn hμng b¸n 
 

ChØ tiªu Quý 1/2012  Quý 1/2011 

VND VND  
82.959.270.563 56.951.455.381 
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21- Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh 
 

ChØ tiªu Quý 1/2012  Quý 1/2011 

VND VND  
Doanh thu hoạt động tài chính  213.590.590 753.517.802 

 
22- Chi phí hoạt động tài chính  

Quý 1/2012  Quý 1/2011 

 VND  VND  
Chi phí lãi vay 1.750.846.001 1.879.946.142 
Lỗ chênh lệch tỉ giá    

Tổng 1.750.846.001 1.879.946.142 

 
23- Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hμnh  

ChØ tiªu Quý 1/2012 Quý 1/2011 

 VND  VND 
Tæng thu nhËp chÞu thuÕ 7.105.771.686 5.214.625.121

ThuÕ ph¶i nép theo suÊt thuÕ TNDN 25% 1.776.442.922 1.303.656.280

ThuÕ ®−îc gi¶m 50% do chuyÓn sang cæ 
phÇn ho¸ 

  

ThuÕ ph¶i nép   

ThuÕ ®−îc −u ®·i gi¶m 30% theo 
TT03/2009/TT-BTC 

  

ThuÕ ph¶i nép 1.776.442.922 1.303.656.280

 
23- Nh÷ng th«ng tin kh¸c 

Th«ng tin vÒ c¸c bªn liªn quan: 

* C«ng ty TNHH Bao b× APP H−ng Yªn(c«ng ty con): 
- Gi¸ trÞ giao dÞch b¸n hμng ph¸t sinh trong quý I: 1.471.227.008®ång 
- Gi¸trÞ giao dÞch mua hμng ph¸t sinh trong quý I: 5.095.160.088®ång 
- Sè d− ph¶i tr¶ 31/3/2012: 1.833.338.826 ®ång 
- Sè d− ph¶i thu 31/3/2012: 950.585.650 ®ång 
* C«ng ty cæ phÇn c«ng nghÖ chèng gi¶ DAC(c«ng ty liªn kÕt) 
- Gi¸ trÞ giao dÞch b¸n hμng ph¸t sinh trong quý I: 171.718.800 ®ång 
- Sè d− ph¶i thu 31/3/2012: 137.775.000 ®ång 

     
LËp biÓu KÕ to¸n tr−ëng Tæng Gi¸m ®èc 

 
 
 
 
 
 
§μo ThÞ Thu Hoμi                   T¹ ThÞ TuyÕt Nga                        NguyÔn Thμnh Nam 
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