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Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Bibica

Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt - F.08 - Q. Tân Bình - TP.HCM

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 - Hình thức sở hữu: Công ty cổ phần

 - Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp

2. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

 - Niên độ kế toán 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)

Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Hình thức sổ kế toán áp dụng: Hình thức sổ kế toán áp dụng của Công ty là hình thức Nhật ký chung

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 do Ngân hàng ngoại

thương Việt Nam – Chi nhánh TP HCM công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Giá trị hàng hóa tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp thực tế đích danh. Giá trị nhiên vật liệu tồn

kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Tài sản cố định hữu hình, vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu

hình, vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại

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

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.

Mẫu số B 09a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Quý IV năm 2010

 - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh các sản phẩm: đường, bánh, kẹo, nha, rượu (thức uống có 

cồn); bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát

Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-

BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán

Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và

trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế

toán hiện hành đang áp dụng.

Trang 1/7



Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng

Ghi nhận chi phí trả trước

Ghi nhận chi phí phải trả, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Vốn cổ phần) được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu (bằng số cổ

phần đã phát hành nhân với mệnh giá)

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.

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 tóan là một khỏan ghi giảm vốm chủ sở hữu.

 - Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn

 - Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: các khoản đầu tư khác tại thời điểm báo cáo,

nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương

đương tiền"

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu

tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng. Đối với các

lọai chứng khóan đầu tư dài hạn không có giao dịch trên thị trường thì căn cứ vào số lỗ lũy kế trên Báo cáo

tài chính của công ty phát hành các chứng khóan này tại thời điểm kết thúc năm tài chính cùng kỳ.

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. Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh

từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức

phân bổ hợp lý. 

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.

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo tỷ lệ 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã

hội và được hạch toán vào chi phí  quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn- Có

thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn

Phương pháp lập dự phòng giảm giá  đầu tư ngắn hạn, dài hạn: 

Kế toán các khoản đầu tư tài chính:

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: các khoản đầu tư chứng khoán tại thời

điểm báo cáo,  nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương

đương tiền"
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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 cung cấp dịch vụ

 - 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;

Doanh thu hoạt động tài chính

 - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

 - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

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 cho vay hoặc đi vay vốn;

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 cho vay hoặc đi vay vốn;

 - Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

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

chính.

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

chính.

 - 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 được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.

Trường hợp việc cung cấp dịch 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 thoả mãn các điều kiện sau: 

 - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

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:

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.

 - Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ.

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 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.

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá đã được chuyển giao cho

người mua;

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát

hàng hoá;
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Nguyên tắc ghi nhận Thuế thu nhập doanh nghiệp

V. Những thông tin bổ sung

01- Tiền Quý này Đầu năm 

 - Tiền mặt 194,240,041 134,257,656

 - Tiền gửi ngân hàng 13,887,197,462 12,621,962,889

 - Các khoản tương đương tiền 75,000,000,000 192,000,000,000 

89,081,437,503 204,756,220,545 

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Quý này Đầu năm 

- Đầu tư ngắn hạn khác   45,000,000,000 5,000,000,000

45,000,000,000 5,000,000,000 

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác Quý này Đầu năm 

   - Phải thu khác 6,721,276,604 5,316,011,913

6,721,276,604 5,316,011,913 

04- Hàng tồn kho Quý này Đầu năm 

 - Hàng mua đang đi đường 2,942,087,881 776,954,410 

 - Nguyên liệu, vật liệu 76,492,026,871 49,506,606,221

 - Công cụ, dụng cụ 1,335,075,385 1,398,595,826

 - Chi phí SX, KD dở dang -20,206,590 2,160,384,735

 - Thành phẩm 23,139,815,311 9,258,312,545

 - Hàng hóa 6,539,887,994 3,999,196,430

 - Hàng gửi đi bán 8,988,454,851 5,117,686,331

119,417,141,703 72,217,736,499 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2,223,378,907) (1,382,470,683)

Giá trị thuần của hàng tồn kho 117,193,762,796 70,835,265,816 

05- Tài sản cố định Quý này Đầu năm 

 - Tài sản cố định hữu hình

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên Bảng cân đối kế toán, dựa

trên các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo

cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích thuế. Giá trị của thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được ghi

nhận trên cách thức thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả được dự

kiến sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương

lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm trong

phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ thực hiện được.

Cộng

Cộng

Cộng

Cộng giá gốc hàng tồn kho

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ cuả kỳ bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

hành và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trên Báo cáo kết

quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục

được ghi nhận thẳng vào Vốn chủ sở hữu, thì khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp này được ghi nhận thẳng

vào Vốn chủ hữu

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong

năm, sử dụng mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các

khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến các niên độ kế toán trước và sau.
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    a) Nguyên giá 548,573,965,150 269,806,513,479 

 + Nhà cửa, vật kiến trúc 75,988,181,121 75,713,918,476

 + Máy móc thiết bị 450,929,634,506 219,398,749,811

 + Phương tiện vận tải truyền dẫn 14,160,855,078 12,724,531,826

 + Thiết bị dụng cụ quản lý 7,307,168,377 7,253,944,079

 + Tài sản khác 188,126,068 113,326,068

Cộng 548,573,965,150 315,204,470,260 

    b) Hao mòn lũy kế 184,229,080,544 (149,191,040,818)

 - Tài sản cố định vô hình

    a) Nguyên giá 3,663,579,152 3,042,539,152

    b) Hao mòn lũy kế 1,721,667,029 (1,098,334,133)

06- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: Quý này Đầu năm 

    - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 35,120,524,827 198,633,180,652 

Trong đó:

 + Dự án NM Bibica Hưng Yên 28,141,858,760 26,371,768,976

 + Dự án NM Bibica Bình Dương giai đoạn 2 0 172,200,817,124

+ Bông lan bơ nho tại Nhà máy Hà Nội 0

+ Dự án dây chuyền kẹo Extruder 6,978,666,067

+ Tài sản khác 60,594,552

07- Đầu tư dài hạn khác: Quý này Đầu năm 

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết  - 2,774,805,000 

 - Đầu tư cổ phiếu 26,017,353,763 25,990,583,763

 - Đầu tư dài hạn khác

26,017,353,763 28,765,388,763 

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (15,225,344,463) (14,603,433,600)

Giá trị thuần của các khoản đầu tư dài hạn 10,792,009,300 14,161,955,163

08- Vay và nợ ngắn hạn Quý này Đầu năm 

 - Vay ngắn hạn 5,730,561,961 17,658,720,078

 - Nợ dài hạn đến hạn trả 30,000,000,000 26,000,000,000 

35,730,561,961 43,658,720,078 

09- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Quý này Đầu năm 

 - Thuế giá trị gia tăng 3,228,193,777 2,878,861,479

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,258,875,069 1,690,934,531

4,487,068,846 4,569,796,010 

10 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Quý này Đầu năm 

 - Kinh phí công đoàn 333,858,079 284,359,895

 - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN -748,253 648,686,923

 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 705,946,596 4,866,021,258

1,039,056,422 5,799,068,076 

11- Vay và nợ dài hạn Quý này Đầu năm 

   a - Vay dài hạn 23,999,998,016 53,999,998,016 

 - Vay ngân hàng 23,999,998,016 53,999,998,016

23,999,998,016 53,999,998,016 

Cộng giá gốc các khoản đầu tư dài hạn

Cộng

Cộng

Cộng

Cộng
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   c- Các khoản nợ thuê tài chính  -  - 

12 - Vốn chủ sở hữu Kỳ này Kỳ trước 

a- Biến động của vốn chủ sở hữu

 - Lãi trong kỳ 26,618,441,987 10,614,918,351

Số dư cuối kỳ 498,097,413,288 514,728,043,498 

b-  Các quỹ của doanh nghiệp: Quý này Đầu năm 

 - Quỹ đầu tư phát triển 39,909,445,831 14,018,170,003

 - Quỹ dự phòng tài chính 7,155,431,382 4,291,431,382

47,064,877,213 18,309,601,385 

Quý này Quý trước 

13- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 304,477,366,412 218,347,056,145 

    Trong đó:

 - Doanh thu bán hàng 304,477,366,412 218,347,056,145

14- Các khoản giảm trừ doanh thu 531,960,150 975,404,927 

   Trong đó:

 - Hàng bán bị trả lại 531,960,150 975,404,927

15- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 303,945,406,262 217,371,651,218 

   Trong đó:   

 - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa 303,945,406,262 217,371,651,218

16- Giá vốn hàng bán Quý này Quý trước 

- Giá vốn của thành phẩm đã bán 214,554,370,875 153,474,201,421

214,554,370,875 153,474,201,421 

17- Doanh thu hoạt động tài chính Quý này Quý trước 

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay 3,204,992,689 2,334,079,000

- Cổ tức, lợi nhuận được chia 56,755,200                  

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 133,873,050 49,121,858

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 

 - Doanh thu hoạt động tài chính khác

3,338,865,739 2,439,956,058

18- Chi phí tài chính Quý này Quý trước 

 - Lãi tiền vay 1,775,094,654 1,853,453,867

 - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 1,515,555,285 3,993,772

 - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

 - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn 1,055,571,700

4,346,221,639 1,857,447,639 

19- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Quý này Quý trước 

2,652,602,881 396,325,215 

2,652,602,881 396,325,215 

20- Khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán trong quý IV/2010

 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu 

thuế kỳ hiện hành

Cộng

Cộng

Cộng

Cộng

 Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 
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- Trong qúy 4 năm 2010 phát sinh khoản trích lập bổ sung dự phòng cho các khoản đầu tư dài hạn

là 1,055,651,700 đồng

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Võ Thành Cay Trương Phú Chiến

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2011

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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