
§¬n vÞ : C«ng ty Cæ phÇn hapaco H¶i ©u MÉu sè B/01-DN
§Þa chØ : 441A §¹i Lé T«n §øc Th¾ng H¶i Phßng Ban hμnh theo Q§sè15/2006/Q

Ngμy 20 th¸ng 03 n¨m 2006 c

M∙ TM

sè

A. Tµi s¶n ng¾n h¹n 100 37,493,489,992 35,878,843,302

I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn: 110 4,878,486,809 2,968,890,756

1. TiÒn 111 V,01 4,878,486,809 2,968,890,756

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

2. §Çu t− ng¾n h¹n 121

3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t− chøng kho¸n ng¾n h¹n (*)(2) 129

III. C¸c kho¶n ph¶i thu : 130 18,997,108,562 17,186,128,695

1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131 3,901,523,100 2,719,652,749

2. Tr¶ tr−íc cho ng−êi b¸n 132 1,464,417,214 887,103,510

5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 V,03 14,324,018,558 14,272,222,746

6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n  khã ®ßi(*) 139 -692,850,310 -692,850,310

III. Hµng tån kho: 140 11,172,506,216 10,576,462,628

1.Hµng tån kho 141 V.04 11,172,506,216 10,576,462,628

2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho(*) 149 0

V.Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 2,445,388,405 5,147,361,223

1. Chi phÝ tr¶ tr−íc ng¾n h¹n 151

2. ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ 152 915,539,811 1,544,877,708

3. C¸c kho¶n thuÕ ph¶i thu nhµ n−íc 154 V.05

5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 1,529,848,594 3,602,483,515

B. Tµi s¶n dµi h¹n (200=220+240+250+260) 200 4,469,537,193 4,799,557,188

  I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n 210

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

  II. Tµi s¶n cè ®Þnh 220 4,469,537,193 4,799,557,188

   1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 V.08 4,469,537,193 4,799,557,188

    - Nguyªn gi¸ 222 14,061,579,520 14,045,579,520

    - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) 223 -9,592,042,327 -9,246,022,332

b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n

(Quý I n¨m 2010)

T¹i ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010

Tμi s¶n sè cuèi quý sè ®Çu n¨m



   4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 V,11 0

tæng céng tμi s¶n 250 41,963,027,185 40,678,400,490

Nguån vèn sè cuèi quý sè ®Çu n¨m

A. Nî ph¶i tr¶ (300=310+320) 300 5,654,916,431 4,940,425,522

  I. Nî ng¾n h¹n 310 5,432,487,543 4,717,996,634

   2. Ph¶i tr¶ ng−êi b¸n 312 1,825,277,303 1,915,980,557

   3. Ng−êi mua tr¶ tiÒn tr−íc 313 542,387,112 75,893,033

   4. ThuÕ & c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc 314 V.16 2,380,908,093 2,003,158,844

   5. Ph¶i tr¶ ng−êi lao ®éng 315 293,204,000 308,722,000

   6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 V.17 283,337,736 355,207,815

   9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ & ph¶i nép kh¸c 319 V.18 107,373,299 59,034,385

10, Dù phßng ph¶I tr¶ ng¾n h¹n 320

 II. Nî dµi h¹n 330 222,428,888 222,428,888

   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 333 135,000,000 135,000,000

   4.  Vay vµ nî dµi h¹n 334 V.20

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

  6. Dù phßng trî cÊp  mÊt viÖc lµm 336 87,428,888 87,428,888

  7, Dù phßng ph¶I tr¶ dµi h¹n 337

B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 36,308,110,754 35,737,974,968

I. Vèn chñ së h÷u 410 V.22 36,838,822,838 35,583,687,052

1. Vèn ®Çu t− cña chñ së h÷u 411 12,894,800,000 12,894,800,000

2. ThÆng d− vèn cæ phÇn 412

3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u 413

4. Cæ phiÕu qòy (*) 414

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

6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 416 0 -121,888,034

7. Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 417 13,281,462,872 13,281,462,872

8. Quü dù phßng tµi chÝnh 418 1,220,183,456 1,220,183,456

9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 419

7. L¬Þ nhËn ch−a ph©n phèi 420 9,442,376,510 8,309,128,758

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

II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c: 430 -530,712,084 154,287,916



1. Quü khen th−ëng, phóc lîi 431 -530,712,084 154,287,916

tæng céng nguån vèn 430 41,963,027,185 40,678,400,490

0 0

chØ tiªu sè cuèi quý sè ®Çu n¨m

1.  Tµi s¶n thuª ngoµi

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

3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi

4. Nî khã ®ßi ®· sö lý

5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i

6. H¹n møc kinh phÝ cßn l¹i

7. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n

KÕ to¸n tr−ëng.             

Vò ThÞ HiÕn

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

LËp ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2010

gi¸m ®èc c«ng ty



§¬n vÞ : C«ng ty Cæ phÇn hapaco H¶i ©u MÉu sè B/01-DN
§Þa chØ: 441A §¹i lé T«n §øc Th¾ng H¶i Phßng Ban hμnh theo Q§sè15/2006/Q§

Ngμy 20 th¸ng 03 n¨m 2006 cña

M· thuyÕt n¨m nay n¨m tr−íc
chØ tiªu sè minh

A B C 1 2

1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 VI.25 16,833,534,316 23,487,378,311

2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 66,761,992 180,086,512

3. Doanh thu ThuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 10 16,766,772,324 23,307,291,799

4. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 VI.27 15,530,697,516 21,447,468,684

5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 20 1,236,074,808 1,859,823,115

6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 VI.26 629,612,121 194,362,688

7. Chi phÝ tµi chÝnh 22 VI.28 53,976,702 0

       -  trong ®ã : Chi phÝ l·i vay 23 0

8. Chi phÝ b¸n hµng 24 54,236,911 69,971,865

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 358,484,369 297,768,784

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 1,398,988,947 1,686,445,154

11. Thu nhËp kh¸c 31 112,008,054 169,307,461

12. Chi phÝ kh¸c 32 0

13. Lîi nhuËn kh¸c 40 112,008,054 169,307,461

14.Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr−íc thuÕ 50 1,510,997,001 1,855,752,615

15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh 51 VI.30 377,749,250 324,756,708

16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i 52 VI.30 0

17. Lîi nhuËn sau thuÕ 60 1,133,247,751 1,530,995,907

18. L·I c¬ b¶n trªn cæ phiÕu 70 879 1,187
  

KÕ to¸n tr−ëng. 

phÇn 1 -l∙i, lç
§¬n vÞ tÝnh : §ång

gi¸m ®èc c«ng ty

Quý 1 n¨m 2010

Ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2010

kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt  kinh doanh
(Quý I n¨m 2010)



c«ng ty cæ phÇn hapaco h¶I ©u (Ban hµnh theo Q§ sè15/2006Q§-BTC 

§¹i chØ: 441A §¹i lé T«n §øc Th¾ng H¶I phßng ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 cña BTC)
T¹i  ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2010

M· 
sè  ChØ tiªu 

 n¨m 2010  n¨m 2009 
I./ L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh

01 1. TiÒn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c 16,175,567,706 23,618,022,447
02 2. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô (12,319,065,774)     (14,991,790,337)     
03 3. TiÒn chi tr¶ cho ng−êi lao ®éng (1,751,571,000)       (833,893,500)          
04 4. TiÒn chi tr¶ l·i vay -                              -                              
05 5. TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 0 0
06 6. TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh 3,029,679,781 1,953,963,671
07 7. TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh (3,225,014,660)       (5,058,997,263)       
20   L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng SX kinh doanh 1,909,596,053       4,687,305,018        

II./ L−u chuyÓn tiÒn tõ hoat ®éng ®Çu t−
21   1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c -                              -                              

22   2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 0 0
23   3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 0 0
24   4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c 0 0
25   5. TiÒn chi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 0 0
26   6. TiÒn thu håi ®Çu t− gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c 0 0
27   7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®−îc chia 0 0
30   L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t− -                             -                             

III./ L−u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh
31   1. TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña chñ së h÷u 0 0
32    2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu  0 0
33   3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®−îc 0 0
34   4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay -                              -                              
35   5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh 0 0
36   6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u 0 0
40   L−u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh -                              -                              
50   L−u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (20 + 30 + 40) 1,909,596,053        4,687,305,018        
60   TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®Çu kú 2,968,890,756 6,558,550,940
61   Anh h−ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ 0 28,949,692
70   TiÒn vµ t−¬ng ®−¬ng tiÒn cuèi kú (50+ 60 + 61) 4,878,486,809 11,274,805,650

H¶I phßng, ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2010
             KÕ to¸n tr−ëng                                  Gi¸m ®èc c«ng ty

®Õn cuèi quý nµy

B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ
(Theo ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp)

Quý  1 - N¨m 2010

Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 



Công ty Cổ phần hapaco Hải Âu 
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2010 

(Các ghi chú này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng Báo cáo Tài chính) 
 

(Các ghi chú này là một bộ phận hợp thành và cần phải được đọc cùng Báo cáo Tài chín 
1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 
 
C«ng ty Cổ phần Hapaco Hải Âu là doanh nghiÖp Cổ phần được thành lập t¹i ViÖt Nam theo 
QuyÕt ®Þnh sè 57 Q§/H§QT ngµy 02/03/2002 cña C«ng ty Cæ phÇn GiÊy H¶i Phßng. C«ng ty ®· 
®−îc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− Thµnh phè H¶i Phßng cÊp  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
c«ng ty cæ phÇn số 0203000213  ngày 07 th¸ng 05 năm 2002 . Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng , c¸c 
thay ®æi vÒ tªn C«ng ty, vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®· lÇn l−ît ®−îc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− Thµnh 
phè H¶i Phßng chøng nhËn t¹i c¸c GiÊy chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh ®iÒu chØnh nh− sau: 

- Lần thứ nhÊt : sè 0203000213 ngày 03 th¸ng 02 năm 2005,  

- LÇn thõ hai: sè 0203000213  ngµy 07 th¸ng 8 n¨m 2007. 

 
 Ho¹t ®éng cña C«ng ty theo giÊy phÐp kinh doanh bao gåm: 

 
- Sản xuất, kinh doanh và gia công các sản phẩm giấy, sản phẩm chế biến từ lâm sản, sản 

phẩm bao bì, gỗ, vải giả da, hòm hộp, khung cửa nhôm kính, kính trắng, kính mầu; 
- Kinh doanh thiết bị vật tư, máy móc, nguyên liệu, hoá chất thông thường. 
Trong n¨m tµi chÝnh 2008, kh«ng cã ho¹t ®éng nµo ¶nh h−ëng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt 
qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 

Trụ sở chính của Công ty : số 441A, đường Tôn Đức Thắng, An Dương, Thành phố Hải 
Phòng. 

§Õn 31/03/2010 , tæng sè c¸n bé nh©n viªn c«ng ty lµ 196 ng−êi, trong ®ã sè C¸n bé , nh©n 
viªn qu¶n lý lµ 12 ng−êi. 

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

 
Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.  
 
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND). 
 
III. ChuÈn mùc vμ chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông 

 
C«ng ty ¸p dụng Chế độ Kế to¸n doanh nghiệp ViÖt nam ban hành theo Quyết định số 
15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chÝnh.  

Nguyªn t¾c lËp B¸o c¸o tµi chÝnh: Nguyªn t¾c gi¸ gèc 

H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chøng tõ 

Cho ®Õn ngµy lËp B¸o c¸o tµi chÝnh nµy, Ban Gi¸m ®èc c«ng ty ®· ®−îc biÕt vÒ hai m−¬i s¸u (26) 
chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ®· ®−îc Bé  Tµi ChÝnh ban hµnh nh− sau: 

- QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC ngµy 31/12/20014 ban hµnh vµ c«ng bè bèn (4) chuÈn 
mùc kÕ to¸n ViÖt Nam( ®ît 1). H−íng dÉn chi tiÕt thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy còng ®· ®−îc 
Bé Tµi ChÝnh ban hµnh th«ng t− sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/10/2002. 



Công ty Cổ phần hapaco Hải Âu 
Địa chỉ: Số 441A - Tôn Đức Thắng - TP.Hải Phòng 
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- QuyÕt ®Þnh sè 165/2002/Q§-BTC ngµy 31/12/2002 ban hµnh vµ c«ng bè s¸u(6) chuÈn 
mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (®ît 2). H−íng dÉn chi tiÕt thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy còng ®· ®−îc 
Bé Tµi ChÝnh ban hµnh th«ng t− sè 105/2003/TT-BTC ngµy 14/11/2003. 

- QuyÕt ®Þnh sè 234/2003/Q§-BTC ngµy 30/12/2003 ban hµnh vµ c«ng bè s¸u(6) chuÈn 
mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (®ît 3). H−íng dÉn chi tiÕt thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy còng ®· ®−îc 
Bé Tµi ChÝnh ban hµnh th«ng t− sè 23/2005/TT-BTC ngµy 30/03/2005. 

- QuyÕt ®Þnh sè 12/2005/Q§-BTC ngµy 15/02/2005 ban hµnh vµ c«ng bè s¸u(6) chuÈn 
mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (®ît 4). H−íng dÉn chi tiÕt thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy còng ®· ®−îc 
Bé Tµi ChÝnh ban hµnh th«ng t− sè 20/2006/TT-BTC ngµy 20/03/2006. 

- QuyÕt ®Þnh sè 100/2005/Q§-BTC ngµy 28/12/2005 ban hµnh vµ c«ng bè s¸u(4) chuÈn 
mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (®ît 5). H−íng dÉn chi tiÕt thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy còng ®· ®−îc 
Bé Tµi ChÝnh ban hµnh th«ng t− sè 21/2006/TT-BTC ngµy 20/03/2006. 

 
Tu©n thñ c¸c quyÕt ®Þnh vµ th«ng t− h−íng dÉn c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam nãi trªn, 
Ban Gi¸m ®èc c«ng ty ®· lùa chän c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖ Nam cã thÓ ¸p dông ®−îc ®èi 
víi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®Ó lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. 

 
IV. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n quan träng 
 
1.Tiền và các khoản tương đương tiền: 

TiÒn vµ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn bao gåm tiÒn mÆt, c¸c kho¶n tiÒn göi ng©n hµng ( kh«ng kú 
h¹n) 

 
C¸c nghiệp vụ kinh tế ph¸t sinh bằng tiÒn kh¸c ngoµi  đồng Việt Nam (VND) ®−îc chuyÓn ®æi 
thµnh ®ång ViÖt Nam theo tỷ gi¸ thực tế  tại thời điểm ph¸t sinh nghiệp vụ.  

Sè d− c¸c tµi s¶n b»ng tiÒn, t−¬ng ®−¬ng tiÒn vµ c«ng nî cã gèc lµ ngo¹i tÖ t¹i ngµy kÕt thóc n¨m 
tµi chÝnh ®−îc quy ®æi theo tỷ gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hàng do Ng©n hàng Nhà nước Việt Nam 
c«ng bố vào ngày kết thóc n¨m tµi chÝnh. 

 
C¸c kho¶n Chªnh lệch tỷ gi¸  ph¸t sinh ®−îc ghi nhËn vµo chi phÝ hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi 
chÝnh trong n¨m tµi chÝnh. 

 
2. Hµng tồn kho vµ dù phßng hµng tån kho: 

 
Hàng tồn kho được ghi nhËn theo gi¸ gốc bao gåm gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n vµ c¸c chi phÝ liªn quan 
ph¸t sinh nh»m ®−a hµng tån kho vµo vÞ trÝ s½n sµng sö dông, hay dùa trªn −íc tÝnh cña c«ng ty. 

C«ng ty ¸p dông ph−¬ng ph¸p kª khai th−êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho víi gi¸ trÞ ®−îc 
x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn quý. 

Dự phßng hàng tồn kho được lập cho sè lç −íc tÝnh ph¸t sinh khi gi¸ gèc v−ît qu¸ gi¸ trÞ cã thÓ 
thùc hiÖn ®−îc cña hµng tån kho t¹i ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. C¸c kho¶n t¨ng gi¶m sè d− tµi 
kho¶n dù phßng nµy ®−îc tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong n¨m tµi chÝnh. 

 
3. Tài sản cố định vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: 
 
Tµi s¶n cè ®Þnh ®−îc ph¶n ¸nh theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ. 

Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) bao gåm gi¸ mua vµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn 
viÖc ®−a tài sản cố định  vµo ho¹t ®éng nh− dù kiÕn . C¸c chi phÝ mua s¾m, n©ng cÊp vµ ®æi míi 
TSC§ ®−îc vèn ho¸ , ghi t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh; c¸c chi phÝ b¶o tr×, söa ch÷a ®−îc tÝnh 
vµo kÕt qu¶ kinh doanh trong kú. Khi tài sản cố định ®−îc b¸n hay thanh lý, nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ 
hao mßn luü kÕ ®−îc xo¸ sæ vµ bÊt kú c¸c kho¶n lç nµo ph¸t sinh do thanh lý TSC§ ®Òu ®−îc 
h¹ch to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh. 

Tài sản cố định thuª tài chÝnh được ghi nhận nguyªn gi¸ theo gi¸ trị hợp lý hoặc gi¸ trị hiện tại 
của khoản thanh to¸n tiền thuª tối thiểu (kh«ng bao gồm thuế GTGT) và c¸c chi phÝ trực tiếp 
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ph¸t sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định 
thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại. 

 
Khấu hao TSC§ được tÝnh theo phương ph¸p đường thẳng, ¸p dông cho tÊt c¶c c¸c tµi s¶n theo 
tû lÖ ®−îc tÝnh to¸n ®Ó ph©n bæ nguyªn gi¸ trong suèt thêi gian −íc tÝnh sö dông vµ phô hîp víi 
quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ngµy12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban 
hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. 

Thời gian sö dông −íc tÝnh cña c¸c tµi s¶n cho môc ®Ých tÝnh to¸n nµy  như sau: 
 
 - Nhà cửa, vật kiến trúc    6 - 25 năm 
 - Máy móc, thiết bị      5 - 15  năm 
 - Phương tiện vận tải         06  năm 
 - Thiết bị văn phòng    03 - 05  năm 
 - Các tài sản khác    03 - 05  năm 
 

 
4. Chi phí phải trả: 

 
C¸c khoản chi phÝ ph¶i tr¶  bao gåm gi¸ trÞ c¸c kho¶n chi phÝ thực tế ®· ®−îc tÝnh vµo chi phÝ 
ho¹t ®éng kinh doanh trong kú nh−ng chưa ®−îc thùc chi t¹i thêi ®iÓm kÕt thóc kú b¸o c¸o tµi 
chÝnh.  

5. vốn chủ sở hữu: 
 

Vốn đầu tư ban ®Çu cña c«ng ty được ghi nhận theo gi¸ trÞ vốn gãp cña c¸c bªn tham gia gãp 
vèn khi thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn. Trong qua tr×nh ho¹t ®éng, vèn ®Çu t− cña c«ng ty ®−îc ghi 
nhËn t¨ng lªn theo gi¸ trÞ vèn gãp t¨ng lªn cña c¸c cæ ®«ng. 

Theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh thay ®æi lÇn thø 2 sè: 0203000213 ngµy 17 th¸ng 8 
n¨m 2007 vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ : 32.894.800.000 ®ång, t¨ng thªm 20.000.000.000 ®ång 
b»ng h×nh thøc ph¸t hµnh thªm cæ phÇn theo nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn n¨m 
2007. Tuy nhiªn  cho ®Õn ngµy kÕt thóc b¸o c¸o tµi chÝnh vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty vÉn lµ 
:12.894.800.000 ®ång. 

 
Lợi nhuận sau thuế thu nhËp doanh nghiÖp cã thÓ chia cho c¸c bªn gãp vèn sau khi ®−îc th«ng 
qua bëi NghÞ quyÕt cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Cæ tøc ®−îc chia tõ lîi nhuËn ch−a ph©n 
phèi dùa trªn tû lÖ gãp vèn cña tõng cæ ®«ng. 
 
6. Doanh thu 

 
Doanh thu xuÊt khÈu s¶n phÈm ®−îc ghi nhËn khi c«ng ty ®· hoµn tÊt thñ tôc xuÊt hµng cho c¸c 
®èi t¸c. ViÖc ghi nhËn doanh thu ®−îc c¨n cø vµo hå s¬ xuÊt khÈu c¸c l« hµng theo yªu cÇu cña 
kh¸ch hµng trªn c¬ së hîp ®ång ®· ®−îc ký kÕt. 

Doanh thu b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ néi ®Þa ®−îc ghi nhËn trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh 
doanh khi ®· giao hµng, ph¸t hµnh ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ ®−îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n, 
kh«ng phô thuéc ®· thu tiÒn hay ch−a. 

Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ c¸c kho¶n thu nhËp tõ l·itiÒn göi ng©n hµng, l·i chªnh lÖch tû 
gi¸ ( nÕu cã). 

 
7. Chi phÝ ho¹t ®éng tài chÝnh 

 
Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm: 
Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ; 

 
8. 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 thu nhËp doanh nghiÖp trong n¨m hiÖn hµnh. 
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9. Mét sè néi dung kh¸c cã liªn quan 
Kho¶n ph¶i thu: 

C¸c kho¶n ph¶i thu tr×nh bµy trong b¸o c¸o tµi chÝnh theo gi¸ trÞ ghi sæ ph¶i thu tõ kh¸ch hµng 
cña c«ng ty vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c céng víi dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi. 

Dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi thÓ hiÖn phÇn gi¸ trÞ dù kiÕn bÞ tæn thÊt do c¸c kho¶n ph¶i thu 
kh«ng ®−îc kh¸ch hµng thanh to¸n ph¸t sinh ®èi víi sè d− c¸c kho¶n ph¶i thu t¹i ngµy kÕt thóc 
n¨m tµi chÝnh. 

 
NghÜa vô thuÕ nh− sau: 

ThuÕ Gi¸ trtÞ gia t¨ng (GTGT) 

Hµng ho¸ vµ dÞch vô do c«ng ty s¶n xuÊt vµ cung cÊp chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo c¸c møc thuÕ 
sau: 

- S¶n phÈm giÊy do c«ng ty s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu chÞu møc thuÕ suÊt :  0% 

- C¸c s¶n phÈm tiªu dïng néi ®Þa chÞu møc thuÕ suÊt tõ 01/05/2009 gi¶m 50%= 5% 
 
C¸c lo¹i thuÕ kh¸c: Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ViÖt Nam 
C¸c kho¶n kh¸c biÖt vÒ thuÕ sau khi c¬ quan thuÕ kiÓm tra vµ kÕt luËn sÏ ®−îc c«ng ty ®iÒu chØnh 
sæ kÕ to¸n mét c¸ch t−ong øng. 
 




