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Chi tiêu

Thuyt
Ma so minh

A . iAi SAN NGAN H.N
1. Tin và các khoãn tuong dirong tin
1. Tin
2.Cáckhoàntixcrngducingtin

100
110
111
112

II. Du tirtãichInh ngn hn
1. Du tu n&m gi€ dn ngày dáo han
IJI. Các khoãn phãi thu ngn han
1. Phái thu ngn han cüa khách hang
2.Tratnrôcchongi±ibánng&nhan
3. Phâi thu ngn hn khác
4. Drphôngphãithu ngn han khódôi

120
123
130
131
132
136
137

IV. Hang tn kho
1. Hàngt6nkho
2. Di.r phông giãm giá hang tn kho

V.1

1.149.172.029.710
15.270.351.515
15.270.351.515
-

01/01/2022
1.167.500.485.460
35.022.656.039
35.022.656.039
-

V.3a
V.4

389.320.000.000
3 89.320.000.000
369.806.524.931
338.179.903.395
3.018.975.141
35.740.061.948
(7.132.415.553)

381.400.000.000
381.400.000.000
369.914.132.370
337.183.461.136
1.683.616.149
38.179.470.638
(7.132.415.553)

140
141
149

V.5
V.5

355.733.891.739
359.789.281,352
(4.055.389.613)

363.586.161.076
367.641.550.689
(4.055.389.613)

V. Tài san ng5n han khác
1. Chi phi tràtrithc ngtn han
2. Thud GTGT&rqckhutrtr
3. Thud vâ các khoán khác phài thu Nhà nuâc

150
151
152
153

V.6a
V.1 Ic
V.1 lb

19.041.261.525
2.232.843.164
11.418.058.717
5.390.359.644

17.577.535.975
903.351.805
9.940.942.497
6.733.241.673

B. TA! SAN DAI H,N
I. Các khoãn phãi thu dài han
1. Phãi thu dài han khác

200
210
216

V.3b

329.262.164.852
10.000.000
10.000.000

341.795.923.791
10.000.000
10.000.000

II. Tãi san c djnh
1. Tài san c djnh hthi hinh
-Nguyêngiá
- Giá tn hao mon lu5 k
2. Tài san c djnh vô hInh
- Nguyen giá
- Giá tn hao mOn 1u kê

220
221
222
223
227
228
229

220.984.737.078
199.924.530.693
986.901.818.017
(786.977.287.324)
21.060.206.385
37.650.967.412
(16.590.761.027)

234.357.739.152
2 13.000.814.129
985.143.814.817
(772.143.000.688)
21.356.925.023
37.650.967.412
(16.294.042.389)

III. Tai san do dang dài han
1, Chi phi xây drng cabãn dâdang

240
242

95.867.616.168
95.867.616.168

95.867.616.168
95.867.616.168

IV. Các khoãn du tu tãi chInh dài han
1. Du ttr nm gi dn ngây dáo han

250
255

V.1

V. Tài san dài han khác
1. Chiphitrãtnràcdài han
2. Tài san thu thu nhp hoàn lai

260
261
262

V.6b
VI. 13

TONG CONG TA! SAN

270

V.1

31/03/2022

V.2

V.7

V.8

-

-

12.399.811.606
3.520.226.279
8.879.585.327

11.560.568.471
2.958.559.615
8.602.008.856

1.478.434.194.562

1.509.296.409.251
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Ma Thuyt
so
minh

ChI tiêu
C. N

300

PHAI TRA

I. Nç'ngn hn
1. Phái trã ngi.thi ban ngán hn
2. Ngtr&i mua trátin truàc ngn hn
3.ThuvàcáckhoãnphãinpNhànu&c
4. Phâi tránguäi lao dng
5. Chi phi phii trâ ngân han
6. Phãi trà ngAn hn khác
7. Vay và nç thuë tài chinh ngn hn
8. Qu9 khen thudrng, phitc lqi

310
311
312
313
314
315
319
320
322

II. N' dài han
I. Dr phóng phãi trà dài han

330
342

D. VON CHU SO HU'U

400

V.9
V.11a
V.12
V.10

V.13

410
411
411a
- Cd phieuphd thông có quyn bieu quydt
411b
-Cdphièutruddi
412
2. Thng di.r vn c phn
415
3. C phiu qu
418
4. Qu'dutuphattrin
421
5. Lui nhun sau thu chua phân ph6i
- LNST chwa p/iOn phdi 111y id dIn cudi k3' trtthc 421a
421 b
- LNST chzta phán phIl k) nay
1. Vein chü s& hüu
I. V6n gop cüa chU s hthi

Ngu'ôi 1p biu

A.

Tran Th MQng Thu

K toán trirO'ng

A

.

Tran Tb! Thuy Tien

Thânh ph6 H Chi Minh, ngày 15 tháng 04 nãm 2022

2

01/01/2022

497.817.024.612

531.817.683.099

491.017.480.112
209.914.807.062
321.839.273
422.191.471
18.105.273.530
4.529.741.487
225.120.620.034
32.603.007.255

525.018.138.599
268.649.343.823
258.734.819
1.061.770.338
26,258,767.226
1.665.127.904
227.124.394.489
-

6,799,544.500
6.799.544.500

6.799.544.500
6.799.544.500

980.6 17.169.950

977.478.726.152

980.617.169.950
149.999.980.000
149.999.980.000

977.478.726.152
149.999.980.000
149.999.980.000

154.777.960.000
(45.918.033.800)
177.152.251.138
544.605.012.6 12
541.466.568.814
3.138.443. 798

154.777.960.000
(45.918.033.800)
177.152.251.138
541.466.568.8 14
552.648.663.683
(11.182.094.869)

1.478.434.194.562

440

TONG CQNG NGUON VON

V.14

3 1/03/2022

1.509.296.409.251
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Qu' I näm 2022
Chi lieu

Ma Thuyt
s
minh

VI.!
VI.2
VI.3
VI.4

439.389.280.362

466.092.924.652

439.389.280.362

1.155.497.317

1.335.613.382

1.155.497.317

1.335.613.382

464.937.427.335
442.886.785.702

438.053.666.980
394.610.347.338

464.937.427.335
442.886.785.702

438.053.666.980
394.610.347.338

2. Cáckhoángiamtr&doanhthu

02

3. Doanh thu thun ban hang và cung cp d!ch vu
4. Giá vn hang bàn

10
11

5. Loi nhuân gp v bàn hang và cung cp djch vu
6. Doanh thu hot dôngtãi chinh
7. Chi phi tài chInh
Trong do: Chi phi Mi vay
8. Chi phi ban hang
9. Chi phi quân ! doanh nghip

20
2!
22
23
24
25

10. Loi nhuãn thun tir hoat dông kinh doanh

30

11.Thunhpkhác
12. Chi phi khãc

31
32

13.Loinhuânkhác

40

14. Ting kyi nhun k toán trtróc thu

50

4.195.338.219

51
52

1.334.470.892
(277.576.471)

A

Tran Th! Mong Thu

Tr01/01/21dn
31/03/2 1

466.092.924.652

01

Ngtrôi Ip biu

Tr01/01/22dn
3 1/03/22

Quy 1/2021

1. Doanh thu bàn hang và cung cp dlch vu

15. Chi phi thus thu nhp doanh nghip hin hành
16. Chi phi thug thu nhp doanh nghip hoan !ai
17. Loi nhuân sau thu thu nhâp doanh nghip

.

Quy 1/2022

22.050.641.633

43.443.319.642

22.050.641.633

43.443.319.642

VI.5
V1.6

5.758.290.867
1.664.673.686

VI.7
Vl.8

/35.352.524
12.241.131.980
9.707.788.615

7.346.816.387
1.119.299.256
27.608.268
12.454.973.152
10.749.929.743

5.758.290.867
1 .664.673.686
135.352.524
12.241.131.980
9.707.788.615

7.346.816.387
1.119.299.256
27.608.268
12.454.973.152
10.749.929.743

4.195.338.219

26.465.933.878

4.195.338.219

26.465.933.878

VI.9
V!.10

VI. 12
VI. 13

-

3.138.443.798

60

K bàn trtröng

A

Tran Thi Thuy Tien

Thành ph H Chi Minh, ngày 15 tháng 04 näm 2022

3

26.465.933.878

5.757.822.676
(328.584.138)

4.195.338.219

1.334.470.892
(277.576.471)

21.036.695.340...... .... , 3.138.443.798

26.465.933.878

5.757.822.676
(328.584.138)
21.036.695.340

BAO CÁO TAI CHiNH
Qu I näm 2022

CONG TY CO PHAN BAO Bi NHVA TAN TIEN
Lô II, Du&ng 13, KCN Tan BInh, Q. Tan Phá, TP.HCM
BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN T
TIr 01/01/22 dn 3 1/03/22
Maso

CHITIEU

0cm vi tInh: VND
Tr01/01/21dn
31/03/21

Tir01/0I/22dn
31/03/22

I. LUU CHUYEN TIEN THUAN Ti'! HOAT DQNG KINH DOANH

1. Tin thu ban hang, cung cp djch vi và doanh thu khác
2. Tin chi trã cho ngui cung cp dlch vu và hang hóa
3. Tin chi trã cho ngumi lao c1ng
4. Ti&n chi trã lãi vay
5. Tin chi np thu thu nhp doanh nghiép
6. Tin thu khác t1r h9at dng kinh doanh
7. Tin chi khác cho h9at dng kinh doanh
Lwu chuyen lien thuan 1w hoçzt d9ng san xual kznh doanh

01
02
03
04
05
06
07
20

499.890.245.087
(470.154.301.120)
(46.295.569.865)
(120.639.974)
3.0 14.064.264
(36.890.553.444)
(50.556.755.052)

502.379.485.665
(441.886.123.169)
(45.419.099.442)
(29.403.40 1)
(9.765.025.144)
2.65 1.836.796
(37.059.144.4 14)
(29.127.473.109)

21

(1.853.656.448)

(15.714.574.138)

II LU1J CHUYEN TIEN THUAN Ti'! HOAT DQNG DAU TI!

1.Tin chi d mua sm , xây dmg TSCD và các TSDH khác
2. Tin thu t& thanh 1' , nhi.rçmg ban TSCD và các tài san dài
han khác
3.Tin gCri ngân hang có kS' hn
4. Thu tin gri ngân hang
5. Tin chi dAu tu vn vào don vj khác
6. Tin thu hi vn dAu tu v6n vào don vj khác
7. Tin thu lAi tin gCri , c tirc 1çi nhun duçc chia
Luu chuye2n 1in thu tin 1w hoit d3ng thu 1w

-

-

22
23
24
25
26
27
30

(169.320.000.000)
161.400.000.000
7.963.475.45 1
(1.810.180.997)

(161.400.000.000)
170.000.000.000
11.920.056.572
4.805.482.434

31
32
33
34
35
36
40
50
60
61
70

73.270.968.370
(40.667.961.115)
32.603.007.255
(19.763.928.794)
35.022.656.039
11.624.270
15.270.351.515

20.827.554.889
(10.490.949.489)
10.336.605.400
(13.985.385.275)
36.150.448.855
4.3 57.930
22.169.421.510

III. LU1J CHU YEN TIEN THUAN Ti'! HOAT DQNG TAI CHiNH

1. Tin thu tr phát hành c phiu , nhãn v6n gop cüa chU sâ
hcu
2. Tin chi trã vn gop cho chü si h€tu , mua li c phiu
3. Tin vay ngn han , dài han nhân di.rçc
4 . Tin chi trã nç g6c vay
5 . Tin chi trã nci g& thuê tài chInh
6. C tirc, Içvi nhuân dA trâ cho chü s& hthi
Lwu chuyèn tin thutn tw hoqt dç3ng tài chin/i
LUU CHUYEN TIEN THUAN TRONG KY (20+30+40)
lIEN VA TUONG DUONG TIEN TON DAU KY

Anh huàng cUa thay dM t giá hi doái qui di ngoai t
TIEN VA TU€ING DUONG TIEN TON cuOi KY (50+60+61)

Ngirôi Ip biu

K toán trirông

ui.
//c,
ti

A

Tran Th Mçng Thu

A

Tran Th1 Thuy Tien

A

Thanh pho Ho Chi Minh, ngay 15 thang 04 näm 2022
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CONG TY CO PHAN BAO B! NHçA TAN TIEN
Lô II, Dir&ng so 13, KCN Tan BInh, Qun Tan Phü, TP.HCM

BAO CÁO TAI CHINH
Qu' InAm 2022

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHNH
Qu I nàm 2022
I.

DAC DIEM HOAT DQNG CUA DOANH NGHIP
HInh thrc s& hOu vn
Cong ty C 6 phAn Bao Bi Nhira Tan Tin duc chuyên tfr doanh nghip nba nuâc thành Cong ty c
phân theo Quyêt djnh sO 90/2004/QD-BCN ngày 13 tháng 09 näm 2004 cUa B Tnrâng B Cong
Nghip.
Giy ching nhn dang k kinh doanh s6 4103002999 do Sâ Ké hoch và DAu ti.r Thành ph H ChI
Minh cp ngày 28 tháng 12 närn 2004. Dang k9 thay dôi lan 09 vói ma so doanh nghip
0300391040 do Sà K hoch và Dâu ti! Thãnh phô Ho ChI Minh cap ngày 11 tháng 01 näm 2016.
Trii sà chInh cüa Cong ty tai Lô II, Cm 4, Du&ng s6 13 Khu Cong Nghip Tan BInh, Phring Tây
Th?.nh, QuOn Tan Phü, Thành phô Ho ChI Minh.

2.

Linh vyc kinh doanh
LTnh vi,rc kinh doanh cüa Cong ty là san xuât, thi.rang mi.

3.

Ngành ngh kinh doanh
Hoat dng chInh cUa Cong ty là: San xut và mua ban san phm bao bI; Mua bàn 4t tu, nguyen lieu,
thiêt bj phu tUng, khuon in ông dông phc vi san xuât, kinh doanh bat dng san.

4.

Chu k' san xut, kinh doanh thông thu*ng
Chu kS' san xut, kinh doanh thông thurng cUa Cong ty di.rçcc thirc hin trong th&i gian khOng qua
12 tháng.

5.

Dc dim hot dng cüa doanh nghip
Trong näm, COng ty khOng có thay dôi bat th.r&ng gi ye dc diem hot dng kinh doanh.

6.

Cu trüc doanh nghip
Danh sách cac dccn vj trrc thuc không Co ftc each pháp nhân htch toán phii thuc:
Ten
Dia chi
1. Chi nhánh Bc Ninh

7.

Dtr&ng TS5, KCN Tiên San, phi.r&ng Dng Nguyen, thj xä Tir
San, tinh Bäc Ninh.

Tuyên b v khã nãng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chInh
K tr ngày 01/01/2015, Cong ty ap ding Thông ftc so 200/2014/T1'-BTC do B Tài chInh ban hành
ngày 22 thánh 12 näm 2014 ("Thông ftc 200") huàng dan Chê d kê toán doanh nghip thay the
Quyt djnh s 1 5/2006/QD-BTC ngày 20/03/2006 và có hiu lirc cho näm tài chInh bat dâu tr hoc
sau ngày 01/01/2015.
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CONG TY cO PHAN BAO Bi NHVA TAN TIEN
Lô II, Dir&ng so 13, KCN Tan BInh, Qun Tan Phui, TP.HCM
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo)
H.

KY ICE TOAN, D(YN V! TIEN T SU DVNG TRONG KE TOAN

1.

Kyketoán

BAO CÁO TAI CHINH
Qu I näm 2022

K' k toán näm cüa Cong ty bat du tr ngày 01/01 và k& thüc vào ngày 3 1/12 hang näm.
2.

Don vj tin t sw dung trong k toán
Dan vi tin t sCr diing trong ghi chép k toán là dng Vit Nam (VND)

III. CHUAN MC VA CHE DO KE TOAN ÁP DUNG
1.

Ch d k toán áp diing
Cong ty áp di,ing Ch d K toán doanh nghip ban hành theo Thông tix s6 200/2014/TT/BTC ngày
22/12/20 14 cUa B Tài chInh.

2.

Tuyên b6 v vic tuân thu Chuan mirc ké toán va Ch d k toán
Cong ty d áp ding các Chu.n mirc k toán Vit Nam và các van bàn hi.ràng dn Chu.n mirc do Nhà
nisâc dà ban hành. Các báo cáo tãi chInh drçic 1p Va trInh bay theo dUng mi quy djnh cUa trng
chuân mirc, thông tr hixâng dn thrc hin chuân mvc và Chê d kê toán hin hành dang áp dung.

IV. CAC CHINH SÁCH KE TOAN ÁP DUNG
Các loi ty giá h61 doái áp dyng trong k toán
T giá giao djch thrc th di vâi các giao djch bang ngoi t phãt sinh trong kS':
T' giá giao djch thirc t khi mua ban ngoi t là t)' giá di.rçic quy djnh trong hqp dng mua, bàn
ngoi t giOa Cong ty và ngân hang thuang mi;
T' giá khi gop vn hoc nhân gop von là t' giá rnua ngoi t cUa ngân hang nai Cong ty ma tài
khoàn dê nhn vOn cUa nhà dâu fl.r ti ngày gop von;
T giá khi ghi nhân nçi phài thu là t giá mua cUa ngân hang thuang mi nai Cong ty chi djnh
khách hang thanh toán tai thii diem giao djch phát sinh;
T giá khi ghi nhn nq phài trà là t' giá bàn cCia ngân hang thuang mai nai Cong ty d kin giao
dch ti thai diem giao djch phát sinh;
T' giá khi mua s.m tài San hoc thanh toán ngay bang ngoi t là t' giá mua cUa ngân hang
thiscing mi nai Cong ty thrc hin thanh toán
T giá giao djch thrc t khi dánh giá lai các khoãn mvc tiên t CO gc ngoi t ti th?yi dim 1p Báo
cáo tài chInh riêng:
D6i vài khoãn miic phân loi là tài san áp ding t giá mua ngoi t;
Di vài tin gCri ngoi t áp ding t giá mua cCia chInh ngân hang nai Cong ty ma tài khoàn ngoi
t;
D6i vâi khoàn mic phân loi là nci phài trà áp dung t giá bàn ngoi t cUa ngân hang thrang mi
nai Cong ty thirang xuyên có giao djch.
Tt Ca các khoàn chênh 1ch t giá thic t phát sinh trong kS' va chênh loch do dánh giá lai s6 dx các
khoàn mvc tiên t có gôc ngoi t cuôi k' duc hch toán vào ket qua hoat dng kinh doanh cUa kS'
kê toán.
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CONG TY CO PHAN BAO BI NHV'A TAN TIEN
Lô II, Dir&ng s6 13, KCN Tan BInh, Qun Tan Phñ, TP.HCM
BÀN THUYET MINH BAO CÁO TAt CHiNH (tip theo)
2.

BAO CÁO TAI CHNH
Qu? Inäm 2022

Nguyen tc ghi nhn các khoãn tin và các khoãn tirong throng tin
Tin va cac khoàn tiwng &rcmg tin là cãc khoàn du tix ngân han không qua 3 tháng có khà näng
chuyên dôi d dàng thãnh tien và không có nhiêu rüi ro trong chuyên dôi thành tién kê tr ngày mua
khoàn dâu t.r do tai thai diem báo cáo.

3.

Nguyen tc ghi nhn các khoãn phãi thu thLrong mi và phãi thu khác
Các khoãn phãi thu khách hang, khoãn trã truâc cho ngu&i ban, và các khoàn phài thu khác tai
thyi diem báo cáo, nêu:
- Co thii han thu hi hoc thanh toán di.râi 1 näm (hoc trong mt chu k5' san xut kinh doanh) dirge
phân l°ai là Tài san ngän han.
- Co thyi han thu hi hoäc thanh toán trên I näm (hoäc trên môt chu k' san xu.t kinh doanh) di.rqc
phân loai là Tài san dài han.

4.

Nguyen tc ghi nhn hang ton kho
Hang tn kho dirçic tInh theo giá g6c. Trt.r&ig hçip giá trj thu.n có th thirc hin dirge thp hem giá
gc thi phãi tinh theo giá trj thun cO the thirc hin dirge. Giá gôc hang ton kho bao gôm chi phi
mua, chi phi ch biên và các chi phi lien quan tr1rc tiêp khác phát sinh dê CO dirge hang ton kho a
dja diem và trng thai hin tai.
Giá trj hang tn kho dirçrc xác djnh theo phtrcrng pháp bInh quân gia quyn.
Hang tn kho duc hch toán theo phi.remg pháp kê khai thir&ng xuyên.
Dir phông giàm giá hang tn kho dirge 1p vào thri dim cuM kS' là s chênh 1ch giiia giá g6c cUa
hang ton kho Ian hem giá trj thuân cO the thçrc hin dirge cUa chüng.

5.

Nguyen tc ghi nhn và khãu hao tài san C6 djnh
Tài san c6 djnh h&u hInh, tài san c6 dnh vO hinh dirge ghi nhn theo giá g6c. Trong qua trInh sCr
diing, tài san cô djnh hu hInh, tâi san cô djnh vO hInh di.rçrc ghi nh.n theo nguyen giá, hao mon lu
kê và giá trj cOn lai.
Khu hao dirgc trich theo phircrng pháp dtr?ng thâng. Thai gian khu hao dirgc i.róc tinh nhir sau:
-Nhàc&a,vtkintrüc
05-25 näm
- May moe, thiêt bj
05 näm
- Phirang tin 4n tãi, truyên dan
06 - 07 nãm
- Thiêt bj, diing c11 quàn l
03 - 05 näm
- Các tài san khác
04 näm
- Phân mêm may tinh
03 näm
- Giá trj quyên s& dicing dat dtrgc khâu hao theo th&i gian thuê den tháng 06/2049
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CONG TY cO PHAN BAO Bi NHVA TAN TIEN
Lô II, Dixing so 13, KCN Tan BInh, Qun Tan PhCi, TP.HCM
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo)
6.

BAO CÁO TA! CHINH
Qu' I näm 2022

Nguyen tc ghi nhn các khoãn du tir tài chInh
Các khoán du ti.r chi'rng khoán tai th?.ii dim báo cáo, nu:
- CO th&i han thu hi hoc dáo han không qua 3 tháng kê tt ngày mua khoân dâu tix do &rc coi là
"tixang dirang tin";
- Co th&i han thu hi von dsâi I näm hoc trong 1 chu kS' kinh doanh &rçic phân loai là tài san ngän
han;
- Co th&i han thu hi v6n trên 1 näm hoc han I thu k' kinh doanh disçic phân loai là tài san dài han;
Dir phông giãm giá dâu tir dirqc 1p vào th?ii diem cuôi k' là so chênh lch giCta giá gôc cUa các
khoán dâu Ut duçic hach toán trên so kê toán IOn han giá trj thj tnr&ng cUa chüng tai th?ii diem 1p
dir phông.

7.

K toán hqp ding hçp tác kinh doanh
Hcp dng hçip tác kinh doanh (BCC) là thOa thu.n b&ng hcip dng cüa hai hoc nhiu ben d cüng
thirc hin hoat dng kinh tê nhixng không hinh thành pháp nhân dc lip. Khi nhn tiên, tài San cUa
các các ben khác dóng gop cho hoat dng BCC ben nhn phãi kê toán là nçi phãi trã, ben thra tài san
di gOp von ghi nhn phãi thu.

8.

Nguyen tc ghi nhn và phân bô chi phi trã tru'Oc
Các chi phi trã truOc chi lien quan dn chi phi san xut kinh doanh närn tài chInh hin tai &rçic ghi
nhn là chi phi trã tnrOc ngan han và duçic tinh vào chi phi san xuât kinh doanh trong näm tài chinh.
Vic tInh và phân b chi phi trã tnrOc dài han vào chi phi san xut kinh doanh trng k' hach toán
thrçic can ccr vào tinh chat, mtrc d tirng loai chi phi dê chçn phirang pháp và tiêu thüc phân b hgp
l. Chi phi trà truOc duçrc phân bô dan vào chi phi san xuât kinh doanh theo phuang pháp du&ng
thang.

9.

Nguyen tc ghi nhn các khoãn trã thtrong mi
Các khoàn phãi trã ngithi ban tai thai dim báo cáo, nu:
- Co th&i han thanh toán dual I näm hoc trong mt chu kS' san xuât kinh doanh &rqc phân loai là
nq ngän han.
- CO th&i han thanh toán trên 1 näm hoc trên mt chu k' san xuât kinh doanh dirc phân loai là n
dài han.

10. Nguyen tc ghi nhn chi phi phãi trã
Các khoãn chi phi thirc t chura phát sinh nhung duçic trIch truOc vào chi phi san xut, kinh , doanh
trong k' dê dam bão khi chi phi phát sinh thurc tê không gay dt biên cho chi phi san xuât kinh
doanh trên cci sO dam bão nguyen täc phü hçp giva doanh thu và chi phi. Khi các chi phi do phát
sinh, nêu cO chênh lch vOi so dà trIch, kê toán tien hành ghi bô sung hoc ghi giàm chi phi tuang
1rng vOi phân chênh lch.
ii. Nguyen tc ghi nhn vn chü sO h&u
Vn du tu cUa chü sO hitu durqc ghi nhn theo s v6n thrc gOp cüa chü sO httu.
Th.ng dir v6n c phAn duac ghi nhn theo s chenh lch IOn han giiia giá thurc t phát hành và
mnh giá cô phiu khi phát hành cô phiêu lan dau, phát hành bô sung hoac tái phát hành c phiu
qu5.
Lai nhuan sau thue chua phan phoi Ia so lai nhuan Ut cac hoat dong cua doanh nghiep sau khi tnt (-)
các khoãn dieu chinh do áp duing hôi to thay dôi chinh sách ke toán và diêu chinh hôi ti sai sOt trong
yeu cüa các näm truOc.
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CONG TV cO PHAN BAO B! NH1YA TAN TIEN
Lô II, Dir&ng s 13, KCN Tan BInh, Qun Tan Phñ, TP.HCM
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CH!NH (tip theo)

BAO CÁO TA! CH!NH
Qu)2 I nãni 2022

12. Nguyen tc và phu'ong pháp ghi nhn doanh thu
Doanh thu ban hang
Doanh thu ban hang dixçic ghi nhn khi dng thii thôa man các diu kin sau:
- Phn Ian rUi ro và Içii ich gn 1in vài quyn sâ hC1u san phâm hoc hang hóa dã &rcic chuyên giao
cho ngtx?ii mua;
- Cong ty không con näm giU quyên quán 1 hang hóa nhix ngithi sâ h0u hang hóa hoc quyên kiêm
soát hang hóa;
- Doanh thu dixçic xác djnh tirng dôi chäc chän;
- Cong ty dä thu duc hoc sê thu drçic Içii ich kinh tê ttr giao djch ban hang;
- Xác djnh thrcic chi phi lien quan dn giao djch ban hang
Doanh thu cung cd'p cl/c/i vi
Doanh thu cung cp djch vv duc ghi nhn khi kt qua cüa giao djch dO duqc xác djnh mt cách
dáng tin cay. Tnr&ng hqp vic cung cap djch vi lien quan den nhiêu k' thI doanh thu &rçlc ghi nhn
trong kS' theo kêt qua phân cong vic dà hoàn thành vào ngày Ip Bang Can dôi kê toán cüa kS' do.
Kt qua cüa giao djch cung cp djch viii dixcic xác djnh khi thôa man các diu kin sau:
- Doanh thu &rçlc xác djnh t11ng di chic chin;
- Co khà nãng thu dirçic Içii ich kinh tê t1r giao djch cung cap djch v1t do;
- Xác djnh diiqc phn cong vic dã hoàn thành vâo ngày 1p Bang can d6i k toán;
- Xác djnh dixcic chi phi phát sinh cho giao djch và chi phi de hoàn thânh giao djch cung cAp djch vii
dO
Phn cOng vic cung cAp djch vv dã hoàn thành thrçic xác djnh theo phiicing pháp dánh giá cong vic
hoàn thành.
Doanh thu hoat d5ng tài chInh
Doanh thu phát sinh tr tin lãi, tin ban quyn, cô tt'rc, lçii nhun thrccc chia và các khoãn doanh thu
hoat dng tài chinh khác dixçic ghi nhn khi thôa man dông thai hai (2) dieu kin sau:
- CO kha näng thu dirc li ich kinh th tir giao djch dO;
- Doanh thu dirqc xác djnh tixng dôi chäc chän.
c6 tirc, lçii nhu.n dixçic chia di.rcic ghi nhn khi Cong ty duvc quyn nhn c6 tCrc hoc thrçic quyn
nhn Içii nhun t& vic gop von.
13. Nguyen tc vã phuong pháp ghi nhn chi phi tài chinh
Cãc khoãn chi phi dirçc ghi nhn vao chi phi tài chInh g6rn:
- Chi phi hoc các khoán 16 lien quan den các hoat dng dâu Ur tài chInh;
-Chiphichovayvadivay vOn;
- Các khoãn 16 do thay doi t' giá hôi doai cUa cac nghip vii phát sinh lien quan den ngoi t;
- Dir phOng giãm giá dâu tir cht'mg khoán.
Cac khoan trên duçic ghi nhn theo tong so phát sinh trong k5', khong bü tnr vâi doanh thu hot
dng tai chinh.

9

BAO CÁO TAI CHINH
CONG TY CO PHAN BAO Bi NHVA TAN TIEN
Qu I näm 2022
Lô II, Di.rng so 13, KCN Tan BInh, Qun Tan Phii, TP.HCM
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHiNH (tip theo)
.
. .
14. Nguyen tac va phtrong phap ghi nhn chi phi thue thu nhp doanh nghiep hiçn hanh, chi phi
thud thu nhp doanh nghip hoãn Ii
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hin hành thrcic xác djnh trên Cu sâ thu nhp chju thu va thus
suât thuê TNDN trong näm hin hãnh.
Chi phi thu thu nhp doanh nghip hoân lai chrqc xác djnh trên cu sâ s6 chênh 1ch tam thii &rçic
khâu trt'r, so chênh 1ch tam th&i chju thuê và thuê suât thuê TNDN.
15.

Báo cáo b phn
Báo cáo theo b ph.n bao gm b phn theo lTnh virc kinh doanh hoc mt b phn theo khu virc
dja1.
B phn theo linh virc kinh doanh: Là mt b phn có th phân bit dtxçic cüa mt doanh nghip
tham gia vào qua trInh san xuât hoc cung cap san phâm, djch vv riêng lé, mt nhóm các san phâm
hoc các djch vii có lien quan ma bO phn nay chju rüi ro và lçii ich kinh tê khác vâi các b phn
kinh doanh khác.
B phn theo khu virc dja l: Là mt b phn có the phân bit disgc cüa mt doanh nghip tham gia
vào qua trInh san xuât hoc cung cap san phâm, djch viii trong phm vi mt môi truYng kinh tê ci1
the ma b ph.n nay cO chju rüi ro và lçii ich kinh tê khác vâi các b phn kinh doanh trong các môi
tru&ng kinh té khác.

16. Cong cii tài chInh
Ghi nhn ban du
Tài san tài chInh

Tai ngày ghi nhn ban du, tài san tài chinh dirçic ghi nhn theo giá g& cong các chi phi giao djch
có lien quan trirc tiêp den vic mua sam tài san tài chinh do.
Tài san tài chinh ccia COng ty bao gm tin met, tiên gcri ngn han, các khoãn phài thu ngn han, cac
khoàn phài thu khác và các khoàn dâu tu.
Nctphái trá tài chInh
Tai ngày ghi nhn ban du, cong nçi tài chinh di.rçic ghi nhn theo giá gc trr di các chi phi giao djch
CO lien quan trirc tip den vic phát hành cong ng tài chInh do.
Nc phãi trã tài chinh cUa Cong ty bao gm các khoãn phài trã ngix&i ban, phãi trã khác và các khoàn
vay.
Bü trir các cong c1i tài chInh
Các tài san tài chinh và nçi phãi trã tài chInh chi &rçlc bU tr& vâi nhau và trInh bay giá trj thun trên
Bang can dôi kê toán khi và chi khi Cong ty:
- CO quyn hçip pháp d bü tr giá trj dä dtrcic ghi nhn; và
- Co dr djnh thanh toán trên cu sà thuAn hoc ghi nhn tài san và thanh toán nq phãi trã cüng mt
thai diem
17. Bênliênquan
Các ben dirge coi là lien quan nu mt ben có khâ nang kim soát hoc cO ánh htràng dáng k dM
vâi ben kia trong vic ra quyêt djnh các chInh sách tài chInh và hoat dng.
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CONG TY CO PHAN BAO Bi NH1J

BAO CÁO TM CHINH

TAN TIEN

Qu I nãm 2022

LO II, Duäng 13, KCN Tan BInh, Q. Tan PhO, TP.HCM
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHNH (tip theo)

V. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN M1JC TRiNH BAY TRONG BANG CAN 001
KE lOAN

Dcin v tinh: VND
31/03/2022

01/01/2022

Tin mat
Tin gri ngân hang không k' han
Các khoãn tl.rcmg &rcmg tin

36.027.048
15.234.324.467

146.968.246
34.875.687.793

CçIng

15.270.351.515

35.022.656.039

289.320.000.000

281.400.000.000

Tin và các khoan thong throng tin

Du trnäm gifrdn ngày dáo hn_ngn
han
Du tir nàm gifr dn ngày dáo hn_dài
han
Trái phiu — Ngn han
Cong

100.000.000.000

100.000.000.000

389.320.000.000

381.400.000.000

Du tu nm git dn ngày dáo hn ngn hn có k' han dn 12 thang tai các ngân hang thuGng mai
và huâng 1i sut dao dng tü 4,9%/näm dn 5,2%/näm.
Trái phiu cO k' hn 12 tháng t?i COng ty CF chüng khoán KIS Vit Nam CO Iâi sut 6,3%/näm.
2.

3.

Phãi thu ngn hn cüa khách hang

31/03/2022

01/01/2022

Cong ty TNHH Quc t Unilever Vit Nam
CONG TY TNHH THçJC PHAM PEPSICO VIETNAM
CN CONG TY CP TD TRUNG NGUYEN-NM CA 1
Các khoán phai thu khách hang khác

26,970,600.008
26.726.574.942
70.987.832.485
2 13.494.895.960

10.706.281.345
32.050.021.449
50.399.029.466
244.028.128.876

Cong

338.179.903.395

337.183.461.136

31/03/2022
35.740.061.948

01/01/2022
38.179.470.638

25.224.132.225
8.771.345.207
339.389.800
1.405.194.7 16

25.224.132.225
11.647.142.466
339.389.800
968.806.147

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

35.750.061.948

38.189.470.638

Phãi thu khác
a. Ngn hn

K' qu9 thirc hin dr an
Phãi thu Iâi tin gi:ri có k' hn
Dat cc thuê nhà
Phâi thu khác
b. Dài han

K' qu ti Cong ty Mai Linh (taxi)
Cong
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BAO CÁO TA! CHINH
Qu I nãm 2022

CONG TY CO PHAN BAO Bi NHU'A TAN TIEN
Lô II, Di.rng 13, KCN Tan BInh, Q. Tan Phi, TP.HCM
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHENH (tip theo)
4.

Dir phông phãi thu ngän han khó dôi
31/03/2022

01/01/2022

Cia g6c Giá tr
Cong ty TNHH Vt
Lieu Nhit Phat LOc
Cong ty TNHH C Vit
Hrng
Cong ty CP Ch Bin
Thirc Phm PhLrcmg
Nam

DP

Cia gc

Cia tr! 1p DP

449.993.640

(449.993,640)

449.993.640

(449.993.640)

546.885.913

(546.885.913)

546.885.913

(546.885.913)

459.097.130

(459.097.130)

459.097.130

(459.097.130)

CONG TY TNHH
MOT THANH VIEN
BAO B MINH VIET

5.876.426.235

(2.938.213.118)

5.876.426.235

(2.938.213.118)

Các khách hang khác

4.247.882.337

(2.738.225.752)

4.247.882.337

(2.738.225.752)

Cong

11.580.285.255 (7.132.415.553)
A

5. Hangtonkho
Hang mua di duing
Nguyen Iiu, vt lieu
Cong ci,i, di,ing cci
Chi phi san xut kinh
doanh dâ dang
Thành phAm
Hang hoá
Cong
6.

lap

3 1/03/2022
Giá g6c

Dir phOng

11.580.285.255 (7.132.415.553)
01/01/2022
Giá gc

35.308.638
2 19.601.579.2 15
9.250.000

38.595.566.649
186.090.619.366
35.539.535

37.481.626.464

46.934.445.905

102.661.517.035

(4.055.389.613)

95.985.379.234

Dir phOng

(4.055.389.613)

359.789.281.352 (4.055.389.613) 367.641.550.689 (4.055.389.613)

Chi phi trã trwóc

31/03/2022

a. Ngän hn
Chi phi bão him cháy n6 bt buc
PhI duy tu CSHT näm 2022
Khác
b. Dài hn
COng cv, dcing c, chi phi khác ch phãn b

2.232.843.164
502.854.019
631.990.800
1.097.998.345
3.520.226.279
3.520.226.279

Cong

5.753.069.443
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01/01/2022
903.351.805
754.28 1.005
149.070.800

2.958.559.615
2.958.559.615
3.861.911.420

BAO CÁO TAI CHINH
Qu I nâm 2022

CONG TV CO PHAN BAO B! NH1TA TAN lIEN
Lô II, Dir&ng 13, KCN Tan Bmnh, Q. Tan Ph6, TP.HCM
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CH!NH (tip theo)
7.

Tng, giäm tãi san c 1nh hüu hInh
Nhã ctra,
v1t kiLn true
Nguyen giá
S6 dir du k'
S tang trong k3'
- Mua sdm mãi
S giãm trong ky

May mOe,

Ehtrong tin
van tai

thiêt b

211.809.913.607

690.408.929.162

65.641.406.731
972.635.000
972.635.000

211.809.913.607

690.408.929.162

66.614.041.731

126.710.471.139
2.797.686.419
2.797.686.419

570.282.809.948
11.374.364.526
11.3 74.3 64.526

60.131.968.074
451.488.147
451.488.147

- KMu hao frong nám

129.508.157.558

581.657.174.474

85.099.442.468
82.301.756.049

120.126.119.214
108.751.754.688

985.143.814.817
1.897.974.200
1.897.974.200
139.971.000
139.971.000
986.901.818.017

2.471.553.250
171.293.581
171.293.581

60.583.456.221

12.546.198.277
179.424.963
179.424.963
139.971.000
139.9 71.000
12.585.652.240

2.642.846.831

772.143.000.688
14.974.257.636
14.974.257.636
139.971.000
139.971.000
786.977.287.324

5.509.438.657
6.030.585.510

1.196.103.945
1.094.678.982

1.069.709.845
1.745.755.464

213.000.814.129
199.924.530.693

- Thanh 1j5, nhirqng ban

- Nguyen giá TSCD cu6i näm dã khu hao h& nhimg vn cOn scr diing hiu hInh vO vô hinh):

13

Cong

3.541.263.095
847.339.200
847.339.200

S6 giãm trong kj
S6dircu6i k5'
Giá In cOn Ji
Tai ngOy du kv
Tai ngày cui k)'

cv quOn ly

TOt sOn co dnh
khOc

13.742.302.222
78.000.000
78.000.000
139.9 71.000
139.9 71.000
13.680.331.222

- Thanh 1j, nhwcxng ban
S ducu6i k'
Cia trj hao mon Iu5 k
So dir dau ky
S tang trong k'

Thiet bh dung

4.388.602.295

31/03/2022
559.559.328.635

0 1/01/2022
558.68 1.64&684

BAO CÁO TA! CHINH

CONG TY CO PHAN BAO Bi NHA TAN TIEN

Qu I näm 2022

Lô II, Dtxrng 13, KCN Tan BInh, Q. Tan Phii, TP.HCM
BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHfNH (tip theo)
8. Tang, giãm tãi san c6 djnh vô hInh
Quyn sir
dung dt
Nguyen giá
A
Sodirdau ky

A

A

Phan mem
may tInh

Cong

31.394.484.385

6.256.483.027

37.650.967.412

31,394,484.385

6.256.483.027

37.650.967.412

10.913.749.021

5.380.293.368

153.777.054

142.941.584

16.294.042.389
296.718.638

s6 dir cui k'

11.067.526.075

5.523.234.952

16.590.761.027

Cia trl con Ii
Tai ngày du k'
Tai ngây cui ky

20.480.735.364
20.326.958.310

876.189.659
733.248.075

21.356.925.023
21.060.206.385

So tang trong k'
So giãm trong k'
S6ducu6ik5'
S

-

Cia trl hao mon Iuy ke
(
A
Sodirdau ky

So tang trong k'
S giãm trong k'

31/03/2022
Stcokhanang
Giá trj
trã iiQ

9. Phãi Ira nguoi bàn

CONG TY TNHH SAKATA
INX VIT NAM
Cong ty CP TMDV Nhira Bao
BIKinDüc
Các khoán phài trã ngi.rOi
khãc

01/01/2022
So co kha nang
Cia fri
trã nQ

25.540.199.300

25.540.199.300

29.112.692.620

29.112.692.620

25.178.503.789

25.178.503.789

28.030.611.097

28.030.611.097

159.196.103.973

159.196.103.973

211.506.040.106

211.506.040.106

209.914.807.062

209.914.807.062

268.649.343.823

268.649.343.823

31/03/2022

01/01/2022

Kinh phi cong doàn
C tCrc phãi trã
Cty NNX dä trá Tan Tin
Cty NNX dà trã cho các nhà thu
Cty PhOc Khang dä
cho Tan Tin
Các khoân phãi trã, phai nOp khác

119.434.820
76.142.900
96.652.597.842
102.750.928.037
25.272.320.114
249.196.321

123.118.220
76.142.900
96.652.597.842
102.750.928.037
25.272.320.114
2.249.287.376

Cong

225.120.620.034

227.124.394.489

ban

Cong

10. Phãi trã ngn han khác

Ira
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BAO CÁO TAI CHiNH

CONG TY CO PHAN BAO 81 NHIJA TAN TIEN

Qu I näm 2022

Lô II, Diz&ng 13, KCN Tan BInh, Q. Tan Phü, TP.HCM
BAN THUVET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo)

11. Thu va các khoán phãi np, phãi thu nhà niróc
01/01/2022
a. Phäi np

Thu thu nhâp cá nhân
Thu nhà thAu nuàc ngoài
Thu mon bài

1.061.770.338

1.061.770.338

01/01/2022
b. Phãi thu

Thue xuat, nhp khau
Thu TNDN

C. Thud GTGT

Thu GTGT di.rçic khu trü
Thud cOn duyc khu trir

S phãi np trong

01/01/2022

1.718.062.734

1.679.536.584
34.526.150
4.000.000

2.319.115.451
34.526. 150
4.000.000

s6 phãi np trong

6.733.241.673
8.411.137
6.724.830.536

-

So da thirc 119p
trong k3'
2.357.641.601

1.081.394.909

1.081.394.909

21.764.676.716

422.191.471

422. 19 1.471

-

So da thrc nyp
trong k3'
2.407.454.664

1.072.983.772
1.334.470.892

S dã thi.rc np/
S phãi np/ dirçc dä khu trir trong
khu trir trong k)'

9,940,942.497

31/03/2022

20.287.560.496

9.940.942.497

31/03/2022
5.390.359.644

5.390.359.644

31/03/2022
11.418.058.717
11.418.058.717

12. Chi phi phãi trã ngãn han

31/03/2022

01/01/2022

Tin pht chm np thu
Chi phi kim toán 2022
Chi phi kim toán 2021
Khác

210.956.811
165.881.499

210.956.811

4. 152 .903. 177

394.860.800
1.059.310.293

Cong

4.529.741.487

1.665.127.904

13. Di, phOng phái trã diii han

Dir phOng phii tri diii hn th hién khoin trcY cp thôi vic phài tri cho nhân viên.
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BAO CÁO TAI CHiNH

CONG TV CO PHAN BAO HI NHV'A TAN TIEN

Qu I näm 2022

Lô II, Du&ng 13, KCN Tan BInh, Q. Tan Pht, TP.HCM

BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH (tip theo)
14. Vnchüsôhfru
a. Bang di chiu bin dng cüa v6n chü s& hüu
,

A

.,

Von dau tu cua Th3ng dir VOfl CoA
CSH
phn

C phiu qüy

Sdudunäm truóC
Lãi trong näm
Tang trong näm
Giãm trong näm
Phân phi iqi nhun näm 2020
- C t&c nám 2020

149.999.980.000 154.777.960.000

(45.918.033.800)

S dir Cui näm truóc

149.999.980.000 154.777.960.000

(45.918.033.800)

S dir du näm nay

149.999.980.000 154.777.960.000

(45.918.033.800)

Lãi trong kS'
Tang trong näm
Giám trong näm
Phân phi lqi nhun nãm 2021
- Ca 1ác nám 2021
S dir cui kS' nay

149.999.980.000 154.777.960.000

(45.918.033.800)

Tng Cong
Loi nhun sau
thug chira phân
phi
177.152.251.138 572.925.318.683 1.008.937.476.021
- (11.182.094.869)
(11.182.094.869)

Qu dIu tu phát
trin

- (20.276.655.000)
177.152.251.138 541.466.568.814

(20.276.655.000)
977.478.726.152

177.152.251.138 541.466.568.814
3.138.443.798

977.478.726.152

177.152.251.138 544.605.012.612

3.138.443.798

980.617.169.950

BAO CÁO TA! CHiNH
Qu I näm 2022

CONG TY CO PHAN BAO B1 NHA TAN TIEN
Lô II, Di.ràrng 13, KCN Tan Blnh, Q. Tan Phi, TP.HCM
BAN THUYET MINH BAO CÁO iAi CH!NH (tip theo)
3 1/03/2022

b. Chi tit v6n du tir cüa chü s& hfru
(Theo danh sãch ch6t ngãy 29/03/2022)

T 1
88,16%
11,84%

Dongwon Systems Corporation
V6n gOp cUa các di tirçmg khác

100%

VND
132.245.180.000
17.754.800.000
149.999.980.000

c. Các giao dch v v6n vOi các chü sö hfru và phân ph61 cô tfrc, chia 191 nhun
31/03/2022
V6n du tr cüa chü sâ h&u
149.999.980.000
- V6n gop dAu näm
- V6n gop tang trong näm
- Vn gop giãm trong näm
- V6n gop cuói nAm

149.999.980.000

01/01/2022
VND
132.245.180.000
17.754.800.000
149.999.980.000
01/01/2022
149.999.980.000

149.999.980.000
20.276.655.000

C t1rc, lqi nhun dA chia
x

d. Co phieu
S6 hxcing c phiu clang k phát hành
S krçmg c phiu dA ban ra cong ching
- Cd philu phd thong
S krcmg c6 phiu &rçlc mua 1i
- Cd philuphd thông
S6 h.rçing c6 phiu clang lixu hành
- Cd phiIuphd thông
- Mnh giá c phiu clang km hành: 10.000 dng
A.

A

15. Cac khoan mic ngoal bang can doi ke toan

31/03/2022
15.000.000
14.999.998
14.999.998
1.482.228
1.482.228
13.5 17.770
13.517.770

01/01/2022
15.000.000
14.999.998
14.999.998
1.482.228
1.482.228
13.5 17.770
13.517.770

3 1/03/2022

01/01/2022

Ngoai t các Ioi
4.868,51

- USD
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48.395,06

CONG TY CO PHAN BAO B! NHVA TAN TIEN
Lô II, Duing 13, KCN Tan BInh, Q. Tan Phü, TP.HCM

BAO CÁO iAt CHINH
Qu I nim 2022

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHI NH (tip theo)
VI. THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC TR!NH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA
HOIST DQNG KINH DOANH
Don v tinh: VND
QI/2021
QI/2022
Doanh thu bin hing vi cung cp djch vu
Trong do:
Doanh thu ban hang hóa
Doanh thu ban thinh phm
Doanh thu khác
2.

3.

4.

5.

6.

Cic khoin gum trir doanh thu
Chit khu thuang mai
Gum giá hang bin
Hang ban bj tn 1i
Doanh thu thun v bin hang và cung cip djch vu
Doanh thu thuAn hang hóa
Doanh thu thun thành phm
Doanh thu thun cung cp dlch vi
Doanh thu khác

466.092.924.652

439.389.280.362

4.989.240.492
458.520.986.564
2.582.697.596

2.506.777.019
432.787.401.424
4.095.101.919

1.155.497.317
246.242.141

1.335.613.382
179.953.897

909.255.176

1.155.659.485

464.937.427.335
4.989.240.492
457.365.489.247

438.053.666.980
2.506.777.0 19
431.451.788.042

2.582.697.596

4.095.101.919

QI/2022

QI/2021

Gia von cua hang hoa da ban
Gii vn cCia thành phâm di bin

4.909.383.055
437.977.402.647

2.275.546.454
392.334.800.884

Cong

442.886.785.702

394.6 10.347.338

QI/2022

QI/2021

Lii tin gCri, tin cho vay
Lii chênh Ich t gii

5.087.678.192
670.612.675

6.783.643.754
563.172.633

Cong

5.758.290.867

7.346.816.387

QI/2022

QI/2021

Lii tin vay
Chi phi (mg trtmàc khoin phii thu
L6 chênh 1ch t gui
Khic

135.352.524
1.276.928.911
252.392.251

27.608.268
1.045.717.980
45.973.008

Cong

1.664.673.686

1.119.299.256

Giiv6nhangbin

Doanh thu hoat dng tii chInh

Chi phi tii chInh
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CONG TV CO PHAN BAO BI NHVA TAN TIEN
Lô II, Dt.r&ng 13, KCN Tan BInh, Q. Tan Phü, TP.HCM

BAO CÁO TAI CHINH
Qu' I näm 2022

BAN THUVET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo)
7.

QI/2022

QI/2021

3.943.724.686

4.507.427.596

Chi phi vt 1iu ban hang, ccdc

531.8 19.244

2 16.568.5 19

Chi phi khu hao

110.862.666

110.862.667

6.228.807.761

6.827.386.4 10

19 1.760.393

156.618.660

1.234.157.230

636.109.300

12.241.131.980

12.454.973.152

QI/2022

Q112021

6.631.565.379

7.265.561.161

Chi phi vat lieu quán 1, ccdc

133 .332. 125

165 .9 13 .483

Chi phi khau hao

53 5.733.168

742.967.565

1.567.233.039

1.680.318.056

839.924.904

895.169.478

9.707.788.615

10.749.929.743

Q112022

QI/2021

367.962.499.542

364.275.165.744

Chi phi nhân cong

49.853.902.489

49.060.736.437

Chi phi khu hao tãi san c djnh

15.270.976.274

14.562.971.779

Chi phi djch vu mua ngoài

23.033.187.28 1

26.661.252.333

2.233.443.431

1.442.040.233

458.354.009.017

456.002.166.526

Chi phi ban hang
Chi phi nhân viên

Chi phi dlch vu mua ngoài
Chi phi boa hong
Các khoán chi phi khác
Cng
8.

Chi phi quãn 1 doanh nghip
Chi phi nhãn viên

Chi phi djch vu mua ngoài
Các khoãn chi phi khãc
Total

9.

Chi phi san xut kinh doanh theo yu M
Chi phi nguyen 1iu, vt Iiu

Chi phi khãc bAng tiAn
Cong
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CONG TY CO PHAN BAO B! NH1JA TAN TIEN
Lô II, Dithng 13, KCN Tan BInh, Q. Tan PhO, TP.HCM

BAO CÁO TA! CHiNH
Qu' I näm 2022

BAN THUYET MINH BAO CÁO TA! CHINH (tip theo)
10. Chi phi thug thu nhâp doanh nghip hin hành
Thud thu nhp doanh nghip phãi np thrçic xác djnh vài thud sut là 20% trên thu nhâp chju thu.
Quy& toán thud cUa Cong ty s chju sir kim tra cOa Ca quan thu. Do vic áp ding luât và các qui dlnh v thu d6i vài
nhiu Ioai giao djch khác nhau CO the duqc giãi thIch theo nhiu cách khác nhau, s6 thud duc trinh bay trên Báo cáo tài
chInh cO th bj thay d6i theo quyt djnh cCia ccr quan thud.
Bang trOc tInh mrc thud thu nhp doanh nghip hin hành cQa doanh nghip disçic trinh bay dual dày:
QI/2022

QI/2021

4.195.338.219
2.477.016.240
2.477.016.240
93 7.882.349
1.065.133.891
24.000.000
450.000.000

26.465.933.878
2.323.179.498
2.323.179.498
1.192.920.678
656.258.820
24.000.000
450.000.000

6.672.354.459
20%
1.334.470.892

28.789.113.376
20%
5.757.822.676

1.334.470.892

5.757.822.676

QI/2022

QI/2021

Chi phi trã truâc, d phOng
Rebate

(187.576.470)
(90.000.000)

(238.584.138)
(90.000.000)

Cong

(277.576.471)

(328.584.138)

Tng lcii nhun k toán truàc thud
Các khoãn diu chinh tang, giàm lcii nhuãn k toán
- Các khoàn diu chinh tang
+ Chi phI phái trá
+ Chi phi khong hcrp l hcrp lé
+ Thu lao HDQTBKS
+ Rebate
- Các khoãn diu chinh giãm
Tng Içii nhun tInh thu
Thud suit thu TNDN
Chi phi thud TNDN tinh trén thu nhâp chju thus näm
Diu chinh chi phi thu thu nhp doanh nghip cüa các näm
truàc theo biên ban quyt toán thu
Thud thu nhp doanh nghip phãi np
11. Chi phi thu TNDN hoãn li

Tài san thu TNDN hoãn lai du k)'

8.602.008.856

Tài san thud TNDN hoãn li cu61 k5'
Ngirôi

A

lap

.

biu

Tran Th Mçng Thu

7.062.963.516
7.391.547.654

K Toán Truö'ng

A

Tran Thi Thuy Tien

Thành ph H Chi Minh, ngày 15 tháng 04 näm 2022
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