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BÁNG CÂN DÓI KÉ TOÁN 
Tai ngày 31 tháng 12 nàm 2021 

MAU SO BOI 
Dan vi tính: 

CHI TIEU 

A - TÀI SÀN NGÁN HAN 
I. Tièn và các khoàn tuong duong tien 
1. Tièn 
2. Các khoàn tirang dirang tièn 
II . Các khoàn phài thu ngán han 
1. Phài thu ngân han cüa khách hàng 
2. Trà tnróc cho ngiròi bàn ngân han 
3. Phài thu ngán han khác 
4. Du phòng phài thu ngân han khó dòi 
III. Hàng ton kho . 
1. Hàng ton kho 
2. Dir phòng giàm già hàng ton kho 
IV. Tài san ngân han khác 
1. Chi phi trà truóc ngán han 
2. Thuê GTGT duge khâu trùr 
3. Thuê và các khoàn khác phài thu Nhà nuóc 
B - TÀI SÀN DÀI HAN 
I. Các khoàn phài thu dài han 
I . Phài thu dài han khác 
II . Tài san cô dinh 
1. Tài sàn cô dinh hùu hình 

- Nguyên già 
- Già tri hao mòn luy kê 

2. Tài sàn cô dinh vô hình 
- Nguyên già 
- Già tri hao mòn luy kê 

III . Tài san dò' dang dài han 
2. Chi phi xày dung co bàn dò dang 
IV. Dàu tu tài chinh dài han 
1. Dâu tu vào cône tv con 
2. Dâu tu góp vôn vào don vi khác 
3. Dir phòng dâu tu tài chinh dài han 
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31/12/2021 01/01/2021 

4.197.909.386.701 
422.859.315.564 

77.610.918.889 
345.248.396.675 

231.499.743.003 
53.987.961.160 
2.884.339.972 

175.326.718.321 
(699.276.450) 

3.537.756.673.814 
3.542.579.714.595 

(4.823.040.781) 
5.793.654.320 

5.255.077.338 
17.280.519 

521.296.463 

3.969.481.768.197 
252.720.911.404 

52.720.911.404 
200.000.000.000 

369.203.671.337 
169.640.005.190 

5.902.755.853 
194.360.186.744 

(699.276.450) 
3.343.227.143.624 

3.343.452.855.811 
(225.712.187) 

4.330.041.832 
3.036.165.671 

17.965.521 
1.275.910.640 

1.800.114.270.319 1.904.288.144.792 
245.880.121 

245.880.121 
1.301.106.479.934 

1.299.743.025.552 
2.019.809.827.924 
(720.066.802.372) 

1.363.454.382 
15.831.491.818 

(14.468.037.436) 
11.236.577.095 

11.236.577.095 
440.043.969.738 

416.537.331.476 
25.098.274.800 
(1.591.636.538) 

329.318.046 
329.318.046 

1.383.318.352.599 
1.381.544.399.853 

1.987.806.847.973 
(606.262.448.120) 

1.773.952.746 
15.831.491.818 

(14.057.539.072) 
14.706.279.309 

14.706.279.309 
438.374.252.295 

416.037.331.476 
25.098.274.800 
(2.761.353.981) 



BANG CÄN DÖI K E TOÄN (Tiep theo) 
Tai ngäy 31 thäng 12 näm 2021 

MAU SO B01 - DN 
Dom vf tinh: VND 

r n i TT IT I i Mä Thuyet 11 /I 1 / I AI 1 •3 1/1 Zli\3L 1 AI /AI /1A1 1 U 1/U 1 /ZUZ 1 
so minh 

v. Tiii c*in hon K- luir 
1 <11 S a l l U t l l H a l l I V l I t l v 

260 47 481 363 431 
T / » T O I n J U J i l J I 

C-l 99Q Q41 «41 
1. Ohi nhftrd tnrofc dai hau 

V ^ i l l 11 11 C l 11 U V V HC11 1 K M 1 
261 11 47 481 363 431 67 559 942 543 

TÖNG CQNG TÄI SAN 270 5.998.023.657.020 5.873.769.912.989 
V NO PH AI TRÄ j iy i 11/vi i ix/\ v VII T £Q£ 17̂  1911 (WCl T Iii Q7H fiXl OÖO 

J. 1 1 1 »O / U .UU /.707 I. Ng ngän han j tu i oc7 inA nnt ffOT 
3.852.390.901.582 

3.703.608.728.769 
1 Ptiai tra nfTUTvi han noän han 

I 1 kl 1 U L I ll̂ UUl U L I M I I U L U I 1 1 t_l 1 1 
31 1 
Uli 

I s 
1 

846 877 108 368 501 787 485 161 jy i. / O / . T O J . / v/ 
i hJtTirhfi mna tra tinn \rwctc nnan han 

ll^UUl lllUd 11 Cl L1C11 11 UUL 111 cl 11 llclll 
31? 34 4Sfi 37? QQ1 05 864 187 150 

/J . OUt. 1 O / . 1J7 3. Thue vä cäc khoän phäi nop Nhä nuäc 313 16 278.535.396.298 255.879.323.744 
4. Phäi trä ngirai lao dong 314 126.278.188.317 58.459.519.322 
5. Chi phi phäi trä ngän han 315 18 72.935.764.125 121.495.671.598 
6. Phäi trä ngän han khäc 319 1? 409.659.039.885 353.822.499.122 
1. Vay vä ng thue täi chinh ngän han 3zU 1 / 1 ATI ICC '01 Oll 

i.y/z./öo.jöi.sij 
1 1 cA n n nno c u Z. 134.Z/0.UU8.544 

8. Quy khen thuäng, phüc lgi 322 90.852.649.785 72.030.033.513 
II. Ngdäi han 330 43.732.880.438 68.261.309.220 
1. Vay vä ng thue täi chinh däi han 338 17 9.428.622.520 47.143.112.580 
2. Quy phät trien khoa hgc vä cöng nghe 343 34.304.257.918 21.118.196.640 
D - VON CHÜ SO HCTU 400 20 2.101.899.875.000 2.101.899.875.000 
I. Von chü so- hüu 410 2.101.899.875.000 2.101.899.875.000 
1. Von R Ö P cüa chü sä huu 411 2.101.899.875.000 2.101.899.875.000 

TÖNG C0NG NGUÖN VON 440 5.998.023.657.020 5.873.769.912.989 

BÄO CÄO K E T QUÄ HOAT DONG KINH DOANH 
Cho näm täi chinh ket thüc tai ngäy 31/12/2021 

MÄU SO B02 - DN 
Dom vf tinh: VND 

CHi TIEU Mä Thuyet Näm 2021 Näm 2020 
so minh 

1. Doanh thu bän häng vä cung cäp djch vu 01 22 6.103.571.118.241 5.576.835.157.615 
2. Cäc khoän giäm trir doanh thu 02 373.145.197 
3. Doanh thu thuän ve bän häng vä cung cäp djch vu 10 22 6.103.197.973.044 5.576.835.157.615 
4. Giä von häng bän 11 23 5.441.666.952.206 4.949.364.848.594 
5. Lgi nhuän gop ve bän häng vä cung cäp djch vu 20 661.531.020.838 627.470.309.021 

6. Doanh thu hoat döng täi chinh 21 24 51.923.181.388 32.576.638.138 
7. Chi phi täi chinh 22 25 62.517.419.871 106.036.309.488 

- 7>ong dö: Chi phi läi vay 23 53.301.405.348 89.829.796.472 
8. Chi phi bän häng 25 26 225.015.869.631 196.776.563.600 
9. Chi phi quän ly doanh nghiep 26 26 234.938.746.555 193.244.286.372 
10. Lgi nhuan thuän tu hoat dgn« kinh doanh 30 190.982.166.169 163.989.787.699 
11. Thu nhäp khäc 31 28 11.777.906.597 8.955.402.435 
12. Chi phi khäc 32 29 22.001.240.505 1.605.127.812 
13. Lgi nhuän khäc 40 (10.223.333.908) 7.350.274.623 
14. Tong lgi nhuän ke toän truöe thue 50 180.758.832.261 171.340.062.322 
15. Chi phi thuä TNDN hien hänh 51 30 35.477.360.415 32.748.517.143 
16. Chi phi thuä TNDN hoän lai 52 
17. Lgi nhuän sau thue thu nhäp doanh nghiep 60 145.281.471.846 138.591.545.179 
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BÁO CÁO LUtJ CHUYÉN TIÈN TÊ 
(Theo phuang pháp gián tiep) 

Cho näm tài chính kêt thúc tai ngày 31/12/2021 
MÄU SÓ B03 - DN 

Dan vi tính: VND 

CHÏ T1ÊU 
Mâ 

i 
so 

Näm2021 Näm 2020 

I. LUU CHUYÉN TIÈN TÙ' HOAT DONG KINH DOANH 
1. Loi nhuân triró'c thue 01 180.758.832.261 171.340.062.322 
2. Diêu chinh cho các khoän 

IZtián Vian T Ç m \ià R O Ç F I T 

- iviiau nao i oYti va DTJJTJ I 

CP 111.544.660.823 83.559.441.835 
- Các khoàn du nhòna 

s t i l Iv i IV- L I 1 1 v i L I L / l I v i i q 
03 3.427.611.151 2.761.353.981 

- Lai, lô chênh lêch ty già hôi doái do dánh già lai 04 2.408.689.145 (1.114.025.318) 
các khoàn mue tiên tè có gôc ngoai tè 
- Läi, lô tir hoat dông dâu tir 05 (20.914.255.757) (11.147.360.451) 
- Chi phi läi vay 06 53.301.405.348 89.829.796.472 

3. Loi nhuân tir hoat dông kinh doanh truóc thay dôi vôn 08 330.526.942.971 335.229.268.841 
luu dông 
- Täng, giàm các khoän phài thu f"W"t 133.617.268.455 80.442.922.109 
- Täng, giàm häng tön kho 10 

1 V 
(199.126.858.784) 338.568.337.328 

- Tänp piäm các khoän nhäi trà tKhôna kê läivav Dhäiträ 
1 CXI l - t i ICI i l l L t l L I V I 1 V Cl 1 1 L / l ÌLI 1 L I V I 1 i V l i y i l e v ILL I J U J L / l ILL 1 L I L L , 

i i 11 H t A i n f\A A ACC 
313.233.044.455 (262.260.121 ).815) 

tVuip thii nhân Hnonh nohion nlini nñni U I L Í L uní i i i i c t p uuuiiii ii^iiiçjj (tutii iiyjyjf 
- Tâno oía m ch\ nhí tra tviïctc 

1 tilla, t i I G . U l v i l i 19111 11 L i 1 1 L1V/N/ 

12 17.859.667.445 (20.573.80 1.399) 
- Tiên läi vay da tra 1 A (53.744.619.813) (90.591.25, 5.703) 
- Thue thu nhâp doanh nghiêp da nôp 1 Ñ (40.280.392.022) (26.766.96: L276) 
- Tiên thu khác tir hoat dông kinh doanh 16 29.500.000 

T 1 ' " 1 * 1 1 F 1 „ 1 A. jd 1 L .~ 1 " . 1 . A . 1 . 

- Tien ehi khac cho hoat dong kinh doanh 1 / (69.663.401.563) (74.619.25Í 1.091) 

Luu eh uve n tiên thuân tir hoat dông kinh doanh 20 432.451.151.144 279.429.12 2.994 

11 11. LUU CHUYÉN TIÈN TÙ HOAT DÔNG DÀU TU' 
i Tiên chi dê mua säm, xây dung TSCD và TSDH khác 21 (Cf. 9fS\ 1AZ QQ9\ (OO. JOU. j40. oy J ) (130.453.23. 5.045) 
2. Tiên thu tù thanh ly, nhugng bán TSCD và các TSDH khác 22 1 O / X /V/"X/"X i"X/"X/"X 

180.000.000 
3. Tiên thu läi cho vay, cô tue và lgi nhuân duge chia 27 24.836.320.061 14.350.195.850 

Luu chuyên tiên thuân tù hoat dông dâu tu- 30 /Al S A A A T Z T Ot A\ 

(41.544.026.834) (116.103.039 .195) 
111. LUÙ CHUYÈN TIÈN TÙ HOAT DÔNG TÀI CHÍNH 
1. Tiên thu tù di vay 33 4.130.402.888.696 4.513.190.433.465 
2. Tiên trà ng gôc vay 34 (4.351.147.039.981) (4.564.449.90 1.626) 

Luu chuyên tiên thuân tù hoat dông tài chinh 40 (220.744.151.285) (51.259.531 .161) 
Luu chuyên tiên thuân trong nam 50 170.162.973.025 112.066.55: 2.638 
Tiên và tuong dirong tiên dâu nam 60 252.720.911.404 140.658.49' 1.045 
Ành huông cùa thay dôi ty già hôi doái quy dôi 

61 (24.568.865) ngoai tê 61 (24.568.865) (4.135 i.279) 

Tiên và tuong duong tiên cuòi näm 70 422.859.315.564 252.720.91 1.404 
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THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH 

1. THONG TIN KHAI QUAT 

1.1. Hinh thirc so" hihi von 

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thudc la Thang Long dugc thanh lap theo QuySt djnh sd 318/2005/QD-
TTg ngay 06 thang 12 nam 2005 ciia Thii tudng Chinh phii vk viec chuydn Nha may Thudc la Thang 
Long - Doanh nghiep Nha nude, don vi thanh vien hach toan doc lap thuoc Tong Cong ty Thuoc la Viet 
Nam thanh Cong ty TNHH Mot thanh vien. Ten viet tat cua Cong ty la Vinataba Thang Long, ten giao 
dich quoc te la ThangLong Tobacco Company Ltd.,. Giay chung nhan Dang ky doanh nghiep thay doi 
lan 11 so 0100100054 do Sd Kd hoach va Dau tu thanh phd Ha Noi cap ngay 28/07/2020. 

Von dieu le theo Giay chung nhan dang ky doanh nghiep mdi nhat cua Cong ty la 2.101.899.875.000 
dong (dugc dieu chinh theo Quyet djnh so 519/QD-TLVN ngay 28/12/2018 cua Hoi ddng thanh vien 
Tong Cong ty Thuoc la Viet Nam ve viec phe duyet tang von dieu le cua Cong ty TNHH MTV Thuoc 
la Thang Long giai doan 2017 - 2020). Von dieu le cua Cong ty da dugc Tong cong ty Thu6c la Viet 
Nam gop du. 

Chu sd huu (Cong ty me) ciia Cong ty la Tong Cong ty Thuoc la Viet Nam. 

1.2. Nganh nghe kinh doanh va hoat dong chinh 

Nganh nghe kinh doanh cua Cong ty la san xuat va kinh doanh thuoc la dieu, che tao gia cong, sua chua 
thiet bj chuyen nganh thuoc la. 

Hoat dong chinh ciia Cong ty la san xuat va kinh doanh thuoc la dieu. 

1.3. Chu ky san xuat, kinh doanh thong thircrng 

Chu ky san xuat, kinh doanh thong thudng ciia Cong ty dugc thuc hien trong thai gian khong qua 12 
thang. 

1.4. Cau true ciia Cong ty 

Try sd chinh cua Cong ty cd dja chi tai 235 Nguyen Trai, phudng Thugng Dinh, Quan Thanh Xuan, Ha 
Noi. Nha may va Van phong dat tai Khu Cong nghiep Thach That, thj tran Quoc Oai, huyen Quoc Oai, 
Ha Noi. 

Chi nhanh Thanh phd H6 Chi Minh ciia Cong ty (hach toan phu thuoc) cd dia chi tai so 10 Dong Ho, 
phudng 8, quan Tan Binh, thanh pho Ho Chi Minh. 

Cac cong ty con do Cong ty sd huu 100% von dieu le bao gom: 

Ten Dja chi Nganh nghe kinh doanh 

Cong ty TNHH Mot thanh 
vien Thuoc la Bac Son 

Phudng Dap Cau, thanh pho 
Bac Ninh 

San xuat kinh doanh thuoc la dieu, 
thuoc la soi cac loai 

Cong ty TNHH Mot thanh 
vien Thuoc la Thanh Hda 

Tieu khu 3, thj tran Ha Trung, 
Thanh Hda 

San xuat kinh doanh thuoc la dieu, 
san xuat phu lieu thuoc la, san xuat 
kinh doanh thii cong go my nghe 

Cong ty TNHH Thudc la Da 
Nang 

S6 01 D6 Thuc Tjnh, Phudng 
Khue Trung, Q. Cam Le, TP 
Da Nang 

San xuat san pham thuoc la, ban 
buon san pham thuoc la, thuoc lao, 
thu mua che bien nguyen lieu thudc 
la, ban nguyen lieu thuoc la cho cac 
nha may khac trong nude va xuat 
khau 



2. NIÉN DÓ KÉ TOAN, DON VI TIÉN TÉ SÓ DUNG TRONG KÉ TOAN 

Nién 66 ké toán cüa Cóng ty bát dau tír ngáy 01 tháng 01 va két thúc váo ngáy 31 tháng 12 nám dirong 
ljch. 

Dan vi tién té sút dung trong ké toán: Dóng Viét Nam (VND). 

3. CHUÁN MlTC VA CHÉ DO KÉ TOÁN ÁP DUNG 

Báo cáo tai chinh dtrgc trinh báy báng Dóng Viét Nam (VND), dugc lap dua tren các nguyén tác ké toán 
phü hgp vói quy dinh cüa Ché dó ké toán doanh nghiép ban hánh tai Thóng tu so 200/2014/TT-BTC ngáy 
22/12/2014, Thóng tu sé 53/2016/TT-BTC ngáy 21/03/2016 cüa Bó Tai chính, các chuán muc ké toán 
Viét Nam va các quy dinh pháp ly có lién quan dén viéc lap vá trinh báy báo cáo tai chính. 

4. TÓM TÁT CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN CHÜ YÉU 

Sau dáy la các chính sách ké toán chü yéu dugc Cóng ty áp dung trong viéc láp báo cáo tai chính: 

4.1. Co' sir láp báo cáo tai chính 

Báo cáo tái chính dugc láp trén ca só ké toán dón tích (trü mót só thóng tin lién quan dén luu chuyén tién 
té), theo nguyén tác giá góc, dua trén giá thiét doanh nghiép hoat dóng lién tuc. 

Báo cáo tái chính náy lá báo cáo tái chính riéng cüa Cóng ty me - Cóng ty TNHH Mót thánh vién Thuóc 
lá Tháng Long cho nám tái chính két thúc tai ngáy 31/12/2021. 

4.2. \S&c tính ké toán 

Viéc láp báo cáo tái chính tuán thü Chuán muc ké toán Viét Nam, Ché dó ké toán doanh nghiép vá các 
quy dinh pháp ly có lién quan dén viéc láp vá trinh báy báo cáo tái chính yéu cáu Ban Giám dóc phái có 
nhü'ng uóc tính vá giá dinh ánh huóng dén só liéu báo cáo vé cóng ng, tái sán vá viéc trinh báy các khoán 
cóng ng vá tái sán tiém táng tai ngáy láp báo cáo tái chính cüng nhu các só liéu báo cáo vé doanh thu vá 
chi phí trong suót nám tái chính. Két quá hoat dóng kinh doanh thuc té có thé khác vói các uóc tính, giá 
dinh dat ra. 

4.3. Tien vá các khoán tirong dirong tien 

Tién phán ánh toán bó só tién hién có cüa Cóng ty tai ngáy két thúc nién dó ké toán, bao góm tién mát, 
tién güi ngán háng khóng ky han vá tién dang chuyén. 

Các khoán tuang duang tién phán ánh các khoán dáu tu ngán han có thai han thu hói khóng quá 03 tháng 
ké tú ngáy dáu tu, có khá náng chuyén dói dé dáng thánh mót lugng tién xác d¡nh vá khóng có rüi ro trong 
viéc chuyén dói thánh tién tai thai diém báo cáo, dugc ghi nhán phü hgp vói quy djnh cüa chuán muc ké 
toán Viét Nam só 24 - Báo cáo Luu chuyén tién té. 

4.4. Chuyén dói ngoai té 

Nguyén tac chuyén dói ngoai té dugc thuc hién theo quy djnh cüa chuán muc ké toán Viét Nam (VAS) 
só 10 - Anh huóng cüa viéc thay dói ty giá hói doái vá Ché dó ké toán doanh nghiép hién hánh. 

Trong ky, các nghiép vu kinh té phát sinh báng ngoai té dugc chuyén dói sang VND theo ty giá giao djch 
thuc té tai ngáy phát sinh hoác ty giá ghi só ké toán. Chénh léch ty giá phát sinh dugc phán ánh váo doanh 
thu hoat dóng tái chính (néu lai) vá chi phí tái chính (néu ló). Các khoán muc tién có góc ngoai tg dugc 
dánh giá lai theo ty giá giao djch thuc té tai ngáy két thúc nién dó ké toán. Chénh léch ty giá do dánh giá 
lai dugc phán ánh váo chénh léch ty giá hói doái vá só du dugc két chuyén sang doanh thu hoat dóng tái 
chính (néu lai) hoác chi phí tái chính (néu ló) tai ngáy két thúc nién dó ké toán. 



4.5. Cäc khoän dàu tu tài chinh dài han 

Dâu tu vào công ty con 

Phàn ânh câc khoàn dâu tu mà Công ty nàm giù trên 50% quyèn biéu quyét và cô quyèn kiêm soât, chi 
phôi câc chinh sâch tài chinh và hoat dông cùa bên nhân dàu tu (công ty con) nhäm thu dugc lgi ich kinh 
tê tù câc hoat dông cùa doanh nghiêp dô. 

Dâu tugôp vôn vào dan vi khâc 

Là câc khoàn dâu tu vào công eu vôn nhung Công ty không cô quyên kiém soât, dông kiêm soât hoâc cô 
ành huông dâng kê dôi vôi bên nhân dâu tu. 

Câc khoàn dâu tu vôn vào don vj khâc dugc ghi nhân ban dâu theo giâ gôc, bao gôm giâ mua hoâc khoàn 
vôn gôp công câc chi phi liên quan truc tiêp dên viêc dâu tu (nêu cô) nhu chi phi môi giôi, giao djeh, tu 
vân, kiêm toân, le phi, thuê và phi ngân hang... Truöng hgp dâu tu bang tài sân phi tiên tê, giâ phi khoàn 
dâu tu dugc ghi nhân theo giâ tri hgp ly cùa tài sân phi tiên tê tai thài diêm pliât sinh. 

Cô tire và lgi nhuân cùa câc ky truàc khi khoân dâu tu dugc mua dugc hach toân giâm giâ tri cùa chinh 
khoàn dâu tu dô. Cô tire và lgi nhuân cùa câc ky sau khi khoàn dâu tu dugc mua dugc ghi nhân doanh thu 
hoat dông tài chinh theo giâ trj hgp ly tai ngày dugc quyên nhân, riêng dôi vài cô tue nhân dugc bang cô 
phiêu, Công ty chi theo dôi sô lugng cô phiêu täng thêm trên thuyêt minh bâo câo tài chinh, không ghi 
nhân täng giâ tri khoàn dâu tu và doanh thu hoat dông tài chinh. 

Duphdng ton thât cho câc khoân dâu tu 

Du phông ton thât cho câc khoân dâu tu vào công ty con và câc khoàn dâu tu gôp vôn khâc là sô chênh 
lêch lern han giùa giâ gôc và giâ thj truàng cùa khoân dâu tu hoâc phân sà htru cùa Công ty tinh theo sô 
kê toân cùa bên nhân dâu tu dugc trich lâp phù hgp vôi Chê dô kê toân doanh nghiêp hiên hành. Cân cù 
xâc djnh phân sà hùu cùa Công ty là bâo câo tài chinh cùa bên nhân dâu tu. 

4.6. Câc khoân phâi thu và dir phông no pliai thu khô dôi 

Câc khoân phâi thu dugc theo dôi chi tiêt theo ky han gôc, ky han côn lai tai thài diêm bâo câo, dôi tuong 
phâi thu, loai nguyên tê phâi thu và câc yêu tô khâc theo nhu câu quàn ly cùa Công ty. Viêc phân loai câc 
khoân phâi thu là phâi thu khâch hàng, phâi thu khâc dugc thuc hiên theo nguyên tâc: 

Phâi thu cùa khâch hàng gôm câc khoàn phâi thu mang tinh thuong mai phât sinh tù giao dich cô tinh 
chat mua - bân, bao gôm câ câc khoàn phâi thu vê tiên bân hàng xuât khâu ùy thâc cho dan vj khâc; 

Phâi thu khâc gom câc khoân phâi thu không cô tinh thuong mai, không liên quan dên giao dich mua-
bân, bao gôm: Phâi thu vê läi cho vay, lài tiên gùi; cô tùc và lgi nhuân dugc chia; câc khoàn dâ chi hô; 
câc khoàn bên nhân ùy thâc xuât khâu phâi thu hô cho bên giao ùy thâc; phâi thu vê tiên phat, bôi 
thuong; câc khoàn tam ùng; câm cô, ky euge, ky quy, cho mugn tài sân... 

Công ty cân cù ky han côn lai tai thài diêm bâo câo cùa câc khoàn phâi thu dê phân loai là phâi thu dài 
han hoâc ngân han và dânh giâ lai câc khoàn phâi thu cô gôc ngoai tê theo nguyên tac trinh bày tai thuyêt 
minh sô 4.4 - Chuyên dôi ngoai tê. 

Câc khoàn phâi thu dugc ghi nhân không vugt quâ giâ tri cô thê thu hôi. Du phông phâi thu khô dôi dugc 
trich lâp cho nhùng khoàn phâi thu dâ quâ han thanh toân tù trên sâu thâng, hoâc câc khoàn phâi thu mà 
nguài ng khô cô khâ nàng thanh toân do bi giâi thê, phâ sân hay câc khô khân tuong tu phù hgp vôi quy 
djnh cùa Chê dô kê toân doanh nghiêp hiên hành. 

4.7. Hàng ton kho 

Hàng tôn kho dugc xâc djnh theo giâ goc, truàng hgp giâ gôc làn han giâ trj thuân cô thê thuc hiên dugc 
thi hàng ton kho dugc xâc djnh theo giâ trj thuân cô thê thuc hiên dugc. Giâ gôc hàng tôn kho bao gôm: 
chi phi mua, chi phi chê biên và câc chi phi liên quan truc tiêp khâc phât sinh dê cô dugc hàng tôn kho ô 
dja diém và trang thâi hiên tai. Giâ trj thuân cô thê thuc hiên dugc xâc djnh bang giâ bân uàc tinh trù câc 



chi phi uóc tinh dé hoàn thành và chi phi iróc tinh cân thiêt cho viêc tiêu thu chûng. Hàng tôn kho dugc 
xâc djnh theo phuong phâp bình quân già quyên thâng. 

Hàng tôn kho dugc hach toân theo phuong phâp kê khai thuong xuyên. 

Du phông giâm giâ hàng tôn kho là sô chênh lêch giîra giâ gôc cùa hàng ton kho lóri hon giâ trj thuân cô 
thé thuc hiên dugc cûa chûng dugc trich lâp phù hgp vói quy djnh cûa chê dô kê toân doanh nghiêp hiên 
hành. 

Chi phi sân xuât kinh doanh dà dang 

Chi phi sân xuât kinh doanh dò dang cûa Công ty bao gôm giâ trj sgi dâ chê biên và chi phi cho sân xuât 
thuoc lâ diéu nhung chua hoàn thành tai thài diém két thûc niên dô ké toân. Chi phi sân xuât kinh doanh 
dà dang dugc xâc djnh theo giâ tri cûa sân phâm dà dang tai phân xuông quy dôi theo giâ trj nguyên lieu 
sgi và tinh theo phuong phâp bình quân gia quyên. 

4.8. Tài sàn cô djnh hûu hình và khâu hao 

Tài sân co djnh hùu hình dugc trinh bày theo nguyên giâ trù giâ trj hao mon lûy kê. Nguyên giâ tài sàn 
cô djnh hùu hình dugc xâc djnh theo giâ gôc. 

Nguyên giâ tài sân co djnh hùu hình hình thành tù mua sàm và xây dung chuyên giao bao gôm giâ mua 
và toân bô câc chi phi khâc liên quan truc tiêp dên viêc dua tài sân vào trang thâi sân sàng sù dung. 

Nguyên giâ tài sân cô djnh hùu hình do tu làm, tu xây dung bao gôm chi phi xây dung, chi phi sàn xuât 
thirc tê phât sinh công chi phi lâp dât và chay thù. 

Câc chi phi phât sinh sau ghi nhân ban dâu dugc ghi tâng nguyên giâ cùa tài sân nêu chûng thuc su cài 
thiên trang thâi hiên tai so vói trang thâi tiêu chuân ban dâu cûa tài sân dô, nhu: 

Thay dôi bô phân cùa tài sàn cô djnh hùu hình làm tâng thài gian sù dung hùu ich, hoâc làm tâng công 
suât sù dung cùa chùng; hoâc 

Cài tiên bô phân cùa tài sân cô djnh hùu hình làm tâng dâng kê chât luong sân phâm sân xuât ra; hoâc 

Ap dung quy trinh công nghê sân xuât moi làm giâm chi phi hoat dông cùa tài sân so vói truóc. 

Câc chi phi phât sinh dê sùa chùa, bâo duông nhâm mue dich khôi phuc hoâc duy tri khâ nâng dem lai 
loi ich kinh tê cùa tài sàn theo trang thâi hoat dông tiêu chuân ban dâu, không thôa mân mot trong câc 
diêu kiên trên, dugc ghi nhân vào chi phi sàn xuât, kinh doanh trong ky. 

Khâu hao tài sàn cô djnh dugc tinh theo phuong phâp duông thâng dua trên thòi gian sù dung uóc tinh 
cùa tài sân phù hgp vói khung khâu hao quy djnh tai Thông tu so 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 cûa 
Bô Tài chinh; riêng mot sô tài sân cô djnh thuôc nhôm mây móc, thiét bj và nhôm phuong tiên vân tài và 
dung eu quân ly dugc tinh khâu hao nhanh gâp 2 lân so vói thòi gian trong khung khâu hao quy djnh. 
Thài gian khâu hao eu thê cùa câc loai tài sân cô djnh nhu sau: 

Nam 

Nhà cùa vât kiên trùc 06 - 25 
Mây móc thiêt bj 02-15 
Phuong tiên vân tâi, truyên dân 03-14 
Thiêt bj quân ly 1,5-06 

4.9. Tài sân cô djnh vô hình và khâu hao 

Tài sàn cô djnh yô hình dugc trinh bày theo nguyên giâ trù giâ trj hao mon luy kê, thé hiên giâ trj câc 
chuomg trinh phân mèm vè quân ly và ké toân. Câc chuong trinh phàn mèm dugc tinh khâu hao theo 
phuong phâp duông thâng trong thòi gian 03 nâm. 

4.10. Chi phi dâu tir xây dung co bân do dang 



Chi phi xây dung ca bân dô dang dugc ghi nhân theo giâ gôc, phàn ânh câc chi phi liên quan truc tiép 
(bao gôm câ chi phi lâi vay cô liên quan phù hgp vói chinh sâch kê toân cûa Công ty) dên câc tài sân dang 
trong quâ trinh xây dung, mây móc thiêt bj dang lâp dât dê phuc vu cho mue dich sân xuât, cho thuê và 
quân ly cûng nhu chi phi liên quan dên viêc sua chtta tài sân cô djnh dang thuc hiên. Viêc khâu hao câc 
tài sân này dugc âp dung giông nhu dôi vói câc tài sân khâc, bât dàu tù khi tài sàn ô vào trang thâi sân 
sàng sù dung. 

4.11. Câc khoân no phâi trâ 

Câc khoân ng phâi trâ dugc theo dôi chi tiêt theo ky han gôc, ky han con lai tai thòi diêm bâo câo, dôi 
tuong phâi trâ, loai nguyên tê phâi trâ và câc yêu tô khâc theo nhu câu quân ly cûa Công ty. Viêc phân 
loai câc khoàn phâi trâ là phâi trâ nguôi bân, phâi trâ khâc dugc thuc hiên theo nguyên tâc: 

Phâi trâ nguôi bân gôm câc khoân phâi trâ mang tinh thuong mai phât sinh tù giao djeh cô tinh chât 
mua - bân, bao gôm câ câc khoân phâi trâ khi nhâp khâu thông qua nguôi nhân ùy thâc; 

Phâi trâ khâc gôm câc khoàn phâi trâ không cô tinh thuong mai, không liên quan dên giao djeh mua, 
bân, cung câp hàng hôa djeh vu, bao gôm: Phâi trâ vê lâi vay; cô tùc và lgi nhuân phâi trâ; chi phi hoat 
dông dâu tu tài chinh phâi trâ; câc khoân phâi trâ do bên tluï ba chi hô; câc khoân tiên bên nhân ûy thâc 
nhân cûa câc bên liên quan dê thanh toân theo chi djnh trong giao djeh ûy thâc xuât nhâp khâu; muon 
tài sân; phâi trâ vê tiên phat, bôi thuong; tài sân phât hiên thùa chua rô nguyên nhân; phâi trâ vê câc 
khoân bâo hiêm xâ hôi, bâo hiêm y tê, bâo hiêm thât nghiêp, kinh phi công doàn; câc khoàn nhân ky 
euge, ky quy... 

Công ty cân cù ky han con lai tai thài diêm bâo câo cûa câc khoân ng phâi trâ dê phân loai là phâi trâ dài 
han hoâc ngân han và dânh giâ lai câc khoân mue tiên tê cô gôc ngoai tê theo nguyên tâc trinh bày tai 
thuyêt minh sô 4.4 - Chuyên dôi ngoai tê. 

Câc khoân ng phâi trâ dugc ghi nhân không thâp han nghïa vu phâi thanh toân. Khi cô câc bâng chûng 
cho thây mot khoân tôn thât cô khâ nâng xây ra, Công ty ghi nhân ngay mot khoàn phâi trâ theo nguyên 
tâc thân trong. 

4.12. Vay và ng thuê tài chinh 

Vay và ng thuê tài chinh cûa Công ty bao gôm câc khoân di vay cùa câc ngân hàng thuong mai và câc 
doanh nghiêp khâc. 

Câc khoân di vay dugc theo dôi chi tiét theo tùng dôi tuong cho vay, cho ng, tùng khê uóc vay ng; theo 
ky han phâi trâ cûa câc khoân vay và theo nguyên tê. Câc khoàn vay có thài gian trâ ng con lai trên 12 
thâng kê tù thài diêm bâo câo dugc trinh bày là vay và ng thuê tài chinh dài han. Câc khoàn vay dên han 
tra trong vông 12 thâng tiêp theo kê tù thài diém bâo câo dugc trinh bày là vay và ng thuê tài chinh ngân 
han. Câc khoàn vay bâng ngoai tê dugc dânh giâ lai theo nguyên tâc trinh bày tai thuyêt minh sô 4.4 -
Chuyên dôi ngoai tê. 

4.13. Chi phi di vay 

Chi phi di vay bao gôm lâi tiên vay và câc chi phi khâc phât sinh liên quan truc tiêp dên câc khoân vay. 

Chi phi di vay dugc ghi nhân vào chi phi sàn xuât, kinh doanh trong ky khi phât sinh, ngoai trù chi phi di 
vay liên quan truc tiêp dên viêc dâu tu, xây dung hoâc sàn xuât tài sân dà dang cân cô mot thài gian dû 
dài (trên 12 thâng), dê cô thé dua vào sù dung theo mue dich djnh truóc hoâc bân, dugc tinh vào giâ trj 
cùa tài sân dô (dugc vôn hôa) khi cô dû câc diêu kiên quy djnh cùa chuân mue kê toân Viêt Nam sô 16 -
Chi phi di vay. Doi vói khoàn vay riêng phuc vu viêc xây dung tài sân cô djnh, lâi vay dugc vôn hôa kê 
câ khi thài gian xây dung tù 12 thâng trô xuông. 

Dôi vói câc khoàn vôn vay chung, trong dô cô sù dung cho mue dich dâu tu xây dung hoâc sàn xuât tài 
sân dà dang thi sô chi phi di vay dugc vôn hôa dugc xâc djnh theo ty lê vôn hôa dôi vói chi phi lûy kê 
bình quân gia quyèn phât sinh cho viêc dâu tu xây dung hoâc sân xuât tài sàn dô. 

Ty lê vôn hôa dugc tinh theo ty lê lâi suât bình quân gia quyèn cùa câc khoân vay chua trâ trong ky, ngoai 
trù câc khoân vay riêng biêt phuc vu cho mue dich hình thành mot tài sân eu thê. 

4.14. Ghi nhân doanh thu 



Doaith tint bân hàng du ffc ghi nhân khi dông thài thôa mân câc diêu kiçn sau: 

Công ty dâ chuyén giao phàn làn rùi ro và loi ich gàn lièn vôi quyên sa hùu sân phâm, hàng hôa cho 
nguài mua; 
Công ty không côn nâm giù quyèn quàn ly hàng hôa nhu nguài sà hùu hoâc quyên kiém soât hàng 
hôa; 

Doanh thu duoc xâc dinh tuong dôi châc chân. Khi hop dông quy djnh nguài mua dugc quyèn trà lai 
sân phâm, hàng hôa dâ mua theo nhùng dièu kiên eu thê, Công ty chi dugc ghi nhân doanh thu khi 
nhùng dièu kiên eu thê dô không côn tôn tai và nguài mua không dugc quyên trà lai sân phâm, hàng 
hôa (trù truàng hgp khâch hàng cô quyèn trà lai hàng hôa duôi hinh thùc dôi lai dê lây hàng hôa, dich 
vu khâc); 

Công ty dâ hoâc se thu dugc lgi ich kinh tê tù giao djeh bân hàng; 

Xâc dinh dugc câc chi phi liên quan dên giao dich bân hàng. 

Doanh thu cung cap dich vu duac ghi nhân khi dong thài thôa mân câc diêu kiên sau: 

Doanh thu dugc xâc dinh tuong doi châc chân. Khi hgp dông quy djnh nguài mua dugc quyên trà lai 
djeh vu dâ mua theo nhùng diêu kiên eu thê, Công ty chî dugc ghi nhân doanh thu khi nhùng diêu kiên 
eu thê dô không côn tôn tai và nguài mua không dugc quyên trâ lai dich vu dâ cung câp; 

Công ty dâ hoâc se thu dugc lgi ich kinh tê tù giao djeh cung câp dich vu dô; 

Xâc djnh duoc phân công viêc dâ hoàn thành vào thài diêm bâo câo; 

Xâc djnh dugc chi phi phât sinh cho giao dich và chi phi dê hoàn thành giao dich cung câp djeh vu dô. 

Truàng hgp djeh vu dugc thuc hiên bâng nhiêu hoat dông khâc nhau mà không tâch biêt dugc và dugc 
thuc hiên trong nhiêu ky kê toân nhât djnh thi doanh thu tùng ky dugc ghi nhân theo phuong phâp binh 
quân. Khi cô mot hoat dông co bân so vài câc hoat dông khâc thi viêc ghi nhân doanh thu dugc thuc hiên 
theo hoat dông co bân dô. 

Doanh thu hoat dông tài chinh bao gôm: lâi tiên gùi, tiên vay; chiêt khâu thanh toân; cô tùc, lgi nhuân 
dugc chia; lâi chênh lêch ty giâ... Cu thê nhu sau: 

Tiên lâi duoc xâc dinh tuong dôi châc chân trên co sô sô du tiên gùi, cho vay và lâi suât thuc té tùng 
ky. 

Cô tùc, loi nhuân dugc chia dugc ghi nhân theo thông bâo cùa bên chia co tùc, lgi nhuân. 

Chênh lêch ty giâ phàn ânh câc khoân lâi chênh lêch ty giâ hôi doâi thuc tê phât sinh trong ky cùa câc 
nghiêp vu phât sinh cô gôc ngoai tê và lâi chênh lêch ty giâ hôi doâi do dânh giâ lai câc khoân mue tièn 
tê cô gôc ngoai tê tai thài diêm bâo câo. 

Thu nhâp khâc phân ânh câc khoân thu nhâp phât sinh tù câc su kiên hay câc nghiêp vu riêng biêt vài 
hoat dông kinh doanh thông thuàng cùa Công ty, ngoài câc khoân doanh thu nêu trên. 

4.15. Thué 

Thuê thu nhâp doanh nghiêp bao gôm thuê thu nhâp hiên hành và thué thu nhâp hoân lai. 

Chi phi thuê thu nhâp hiên hành phàn ânh sô thuê thu nhâp doanh nghiêp phâi nôp phât sinh trong nâm 
và sô thuê thu nhâp doanh nghiêp phâi nôp bo sung do phât hiên sai sot không trong yéu cùa câc nâm 
tarée. Thu nhâp thuê thu nhâp hiên hành phàn ânh sô thué thu nhâp doanh nghiêp phâi nôp dugc ghi giâm 
do phât hiên sai sot không trong yêu cûa câc nâm truàc. 

Chi phi thuê thu nhâp hoân lai phàn ânh sô chênh lêch giùa tài sân thué thu nhâp hoân lai dugc hoàn nhâp 
trong nâm lôn lion tài sân thuê thu nhâp hoân lai phât sinh trong nâm hoâc thuê thu nhâp hoân lai phâi trâ 
phât sinh trong nâm làn hom thué thu nhâp hoân lai phâi trà dugc hoàn nhâp trong nâm. Thu nhâp thué 
thu nhâp hoân lai phân ânh sô chênh lêch giùa tài sân thué thu nhâp hoân lai phât sinh trong nâm làn han 



tài sàn thuê thu nhâp hoân lai dugc hoàn nhâp trong nâm hoâc thuê thu nhâp hoân lai phâi trà dugc hoàn 
nhâp trong nâm làn hon thuê thu nhâp hoân lai phâi trâ phât sinh trong nâm. 

Thuê thu nhâp hoân lai dugc tinh trên câc khoân chênh lêch giùa giâ trj ghi sô và co sô tinh thuê cûa câc 
khoân mue tài sàn hoâc công ng trên bâo câo tài chinh, khoân lô tinh thué và uu dâi thué chua sù dung. 
Thuê thu nhâp hoân lai phâi trâ phâi dugc ghi nhân cho tât cà câc khoân chênh lêch tam thài, dôi vài tài 
sân thuê thu nhâp hoân lai chi dugc ghi nhân khi châc chân cô dû lgi nhuân tinh thuê trong tuong lai dê 
khâu trù câc khoân chênh lêch tam thài. 

Thuê thu nhâp hoân lai dugc xâc djnh theo thuê suât du tinh së âp dung cho nâm mà tài sàn dugc thu hôi 
hay ng phâi trâ dugc thanh toân. Thuê thu nhâp hoân lai dugc ghi nhân vào bâo câo kêt quà hoat dông 
kinh doanh trù truàng hgp khoân thuê dô cô liên quan dên câc khoân mue dugc ghi thâng vào vôn chû sà 
hùu, trong truàng hgp này, thuê thu nhâp hoân lai cung dugc ghi thâng vào vôn chû sà hùu. 

Tài sàn thuê thu nhâp hoân lai và thuê thu nhâp hoân lai phâi trâ dupe bù trù khi Công ty cô quyên hgp 
phâp dê bù trù giùa tài sân thuê thu nhâp hiên hành vài thuê thu nhâp hiên hành phâi nôp và khi câc tài 
sàn thuê thu nhâp hoân lai và thuê thu nhâp hoân lai phâi trâ liên quan tài thuê thu nhâp doanh nghiêp 
dugc quàn ly bài cùng mot ca quan thuê và Công ty cô du dinh thanh toân thuê thu nhâp hiên hành trên 
co sà thuân. 

Thu nhâp tinh thuê cô thê khâc vài tông lgi nhuân kê toân truàc thuê dugc trinh bày trên bâo câo kêt quâ 
hoat dông kinh doanh vi thu nhâp tinh thuê không bao gôm câc khoân thu nhâp chiu thuê hay chi phi dugc 
khâu trù trong câc nâm khâc (bao gôm cà lô mang sang, nêu cô) và ngoài ra không bao gôm câc thu nhâp 
không chiu thuê hoâc chi phi không dugc khâu trù. 

Viêc xâc dinh thué thu nhâp cûa Công ty cân cù vào câc quy djnh hiên hành vê thuê. Tuy nhiên, nhùng 
quy djnh này thay dôi theo tùng thài ky và viêc xâc djnh nghïa vu vê thuê thu nhâp doanh nghiêp tùy 
thuôc vào kêt quâ kiém tra cùa co quan thuê cô thâm quyên. 

Câc loai thuê khâc dugc âp dung theo câc luât thuê hiên hành tai Viêt Nam. 

4.16. Nguôn vôn, quy 

Nguôn vôn dàu tu cûa chû sà hùu dugc hinh thành tù nguôn do Nhà nuée câp thông qua Tông công ty 
Thuoe lâ Viêt Nam. Câc quy dugc trich lâp theo câc quy djnh hiên hành dôi vài công ty TNHH Mot thành 
viên do Nhà nuàc làm chû sô hùu. 

4.17. Bên liên quan 

Câc bên dugc coi là bên liên quan vài Công ty néu cô khà nâng kiêm soât hoâc cô ânh htrông dâng kê dôi 
vài Công ty trong viêc ra quyét dinh câc chinh sâch tài chinh và hoat dông hoâc cô chung câc thành viên 
quàn ly chû chôt hoâc cùng chju su chi phôi cùa mot công ty khâc (cùng thuôc Tông công ty). 

Câc câ nhân cô quyèn truc tiêp hoâc giân tiêp biêu quyêt dân dên cô ânh huàng dâng kê tài Công ty, kê 
cà câc thành viên mât thiêt trong gia dinh cùa câc câ nhân này (bô, me, va, chông, con, anh, chi, em ruôt). 

Câc nhân viên quàn ly chù chôt cô quyên và trâch nhiêm vê viêc lâp kê hoach, quàn ly và kiêm soât câc 
hoat dông cùa Công ty: nhùng nguài lânh dao, câc nhân viên quàn ly cùa Công ty và câc thành viên mât 
thiêt trong gia dinh cùa câc câ nhân này. 

Câc doanh nghiêp do câc câ nhân dugc nêu à trên nâm truc tiêp hoâc giân tiêp phân quan trong quyên 
biêu quyêt hoâc thông qua viêc này nguài dô cô thê cô ânh huàng dâng kê tài Công ty, bao gôm nhùng 
doanh nghiêp duoc sà hùu bài nhùng nguài lânh dao hoâc chù sà hùu cùa Công ty và nhùng doanh nghiêp 
cô chung mot thành viên quàn ly chù chôt vài Công ty. 



5. TIÈN VÀ CÂC KHOÀN Tl/ONG DlTONG TIÈN 

3 1 / 1 2 / 2 0 2 1 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 

Tiên mât 
Tièn gûï ngân hàng 
Câc khoàn tuang duang tiên 

Công 

PHÀI THU KHÂCH HÀNG NGÂN HAN 

Phâi thu cûa khâch hàng ngân han 

Phài thu khâch hàng là bên liên quan 
Công ty Xuât nhâp khâu Thuôc la (Ùy thâc xuât khâu) 
Công ty Thtrang Mai Thuôc Là - Chi nhânh T C T 
Thuôc Là Viêt Nam 

Phâi thu khâch hàng khâc 
Oriental General Trading INC (Xuât khâu trtrc tiêp) 
Ttech group International Limited 
Câc khâch hàng khâc 

Công 

VND 
1.882.899.143 

75.728.019.746 
345.248.396.675 

VND 
781.362.787 

51.939.548.617 
200.000.000.000 

4 2 2 . 8 5 9 . 3 1 5 . 5 6 4 2 5 2 . 7 2 0 . 9 1 1 . 4 0 4 

3 1 / 1 2 / 2 0 2 1 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 

VND 

2 0 . 6 0 9 . 4 0 6 . 4 4 5 

20.609.406.445 

3 3 . 3 7 8 . 5 5 4 . 7 1 5 

22.322.636.555 
9.331.824.310 
1.724.093.850 

VND 

5 7 . 5 2 6 . 8 4 1 . 2 0 7 

56.971.780.107 
555.061.100 

1 1 2 . 1 1 3 . 1 6 3 . 9 8 3 

91.549.026.479 
14.651.679.310 
5.912.458.194 

5 3 . 9 8 7 . 9 6 1 . 1 6 0 1 6 9 . 6 4 0 . 0 0 5 . 1 9 0 

NOXAU 

Công ty trich lâp du phông phài thu khô dôi 100% dôi vôi khoân phài thu khâch hàng cûa Công ty TNHH 
Thiên Ngân Phât vôi sô du 699.276.450 dông dâ quâ han thanh toân trên 3 nâm. 

8. PHAI THU KHAC NGÀN, DAI HAN 

31/12/2021 01/01/2021 
Giâ tri Dir phong Giâ tri D I T phông 

VND VND VND VND 
Ngân han 175.326.718.321 194.360.186.744 
BHXH. BHYT, BHTN 3.652.142.528 
Tarn ûng 1.133.684.009 634.597.149 
Ky cuçc, ky quy 6.100.000 5.715.452.240 
Lâi tiên gûi du thu 593.581.767 601.961.644 
Thuê Nhâp khâu tarn nôp cûa nguyên vât 157.196.190.197 165.176.136.372 
lieu sân xuât thuôc iâ xuât khâu (*) 
Phài thu vê thuê tiêu thu dâc biêt thuôc 8.494.864.199 7.027.808.358 
lâ bao gia công 
Thu loi nhuân và chênh lêch giûa vôn 4.093.684.427 
chû sô h&u vôi vôn diêu lê tai công ty 
con 
Câc khoàn phâi thu khâc 7.902.298.149 7.458.404.026 
Dài han 245.880.121 329.318.046 
Ky cugc, ky quy 245.880.121 329.318.046 
Công 175.572.598.442 194.689.504.790 



(*) Thuê nhâp khâu cûa nguyên liêu, vât liêu nhâp khâu dùng dé sân xuât thuôc là diêu xuât khâu Công 
ty dâ tam nôp tai khâu nhâp khâu theo quy djnh phât sinh tù nâm 2009 dén nàm 2016. Sau khi hoàn thành 
xuât khâu câc lô hàng dugc sân xuât tir nguyên liêu nhâp khâu, Công ty së thuc hiên câc thû tue dé nghj 
hoàn thuê nhâp khâu nêu trên. Thài dièm hoàn thué và sô tièn thué dugc hoàn phu thuôc vào quyét djnh 
cûa ca quan hâi quan. 

9. HÀNG TON KHO 

31/12/2021 01/01/2021 
Giâ gôc Dy phông Giâ gôc Dy phông 

VND VND VND VND 
Hàng dang di trên duàng 244.199.773.853 96.742.780.049 
Nguyên liêu, vât liêu 2.926.841.732.751 (4.249.226.107) 2.921.473.854.496 (112.269.970) 
Công eu, dung eu 2.290.752.316 (1.498.892) 2.164.257.548 (113.442.217) 
Chi phi SXKD dò dang 66.881.560.303 51.578.361.524 
Thành phâm 292.371.155.672 (572.315.782) 255.209.984.417 
Hàng hoâ 6.894.869.441 6.349.174.238 
Hàng gùi bân 3.099.870.259 9.934.443.539 
Công 3.542.579.714.595 (4.823.040.781) 3.343.452.855.811 (225.712.187) 

10. TÀI SÂN CÔ DINH VÔ HÌNH 
Phân mêm 

VND VND 
NGUYÊN GIÀ 
Tai ngày 01/01/2021 15.831.491.818 15.831.491.818 

Tai ngày 31/12/2021 15.831.491.818 15.831.491.818 

GIÂ T R I H A O M O N LÛY KÉ 
Tai ngày 01/01/2021 14.057.539.072 14.057.539.072 

Khâu hao trong nàm 410.498.364 410.498.364 
Tai ngày 31/12/2021 14.468.037.436 14.468.037.436 

GIÀ T R I C O N L A I 
Tai ngày 01/01/2021 1.773.952.746 1.773.952.746 
Tai ngày 31/12/2021 1.363.454.382 1.363.454.382 

Nguyên giâ TSCD hêt khâu hao côn sic dung 13.779.000.000 13.779.000.000 

11. CHI PHÎ TRÂ TRUÓC 

Chi phi trà triréc 
31/12/2021 01/01/2021 

VND VND 
Ngân han 5.255.077.338 3.036.165.671 
Công eu, dung eu xuât dùng 2.770.942.574 1.074.711.259 
Chi phi mua bào hiêm 2.484.134.764 1.961.454.412 

Dài han 47.481.363.431 67.559.942.543 
Công eu, dung eu xuât dùng 13.046.861.283 24.709.501.715 
Tiên thuê dât tai Quôc Oai 28.948.215.431 31.795.580.879 
Chi phi vân chuyên, thâo dâ, lâp dât thiêt bi 5.197.511.250 10.834.333.603 
Câc khoàn chi phi trâ trirôc khâc 288.775.467 220.526.346 
Công 52.736.440.769 70.596.108.214 



12. CHI PHÍ XÁY DlTNG CO BAN DÓ DANG 

3 1 / 1 2 / 2 0 2 1 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 
V N D V N D 

Sita chira tai sán có djnh 3.636.364 1.440.977.832 
Xáy dung co' ban do' dang 11.232.940.731 13.265.301.477 
- Du án di dai Cóng ty Thuóc lá Tháng Long (*) 3.828.045.411 3.890.007.028 
- Các du án khác 7.404.895.320 9.375.294.449 

Cong 1 1 . 2 3 6 . 5 7 7 . 0 9 5 1 4 . 7 0 6 . 2 7 9 . 3 0 9 

(*) Du an di doi Cong ty Thuoc la Thang Long bao gom mot so khoan chi phi de thtrc hien du an di doi 
Cong ty tii' 235 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi den Cum Cong nghiep thj tran Quoc Oai - Ha Noi. Du 
an duoc diu tu theo Quyet dinh so 64/QD-TLVN ngay 05 thang 02 nam 2008 va Quyet djnh s6 358/QD-
TLVN ngay 24 thang 11 nam 2010 ciia Hoi dong quan tri Tong con^ ty Thuoc la Viet Nam nham giai 
quyet 6 nhiem moi truong theo chu truang ciia Nha nuac va thanh pho Ha Noi. 

Nám 2020, Cóng ty da hoán thánh viéc di dai Nhá máy va Van phóng den dja diém mói tai Khu Cóng 
nghiep Thach That, thj trán Quóc Oai, huyen Quóc Oai, Ha Noi. Hien tai, Cóng ty dang thtrc hien kiém 
toan báo cáo quyét toán vón dau tu xáy dung ca bán hoán thánh dói vói các Dir án náy. Cóng ty se ghi 
nhán các khoán chi phí náy cho phii hgp khi có quyét toán du án vón dau tu xáy dung ca bán hoán thánh. 



13. TAI SAN CO DINH HUU HINH 

Nha xirong va 
vat k icn true 

May moc 
thiet bi 

Phurong tien 
van tai 

Thiet bj 
van nhonp Tdng 

VND VND VND VND VND 
NGUYEN GIA 
Tai ngay 01/01/2021 603.694.469.480 1.331.939.344.368 41.310.228.045 10.862.806.080 1.987.806.847.973 
\ L I I Q t|*/~\t1fT f l Q f Y l 

iviua uong nam 
A 191 961 A1A 
4.553.592.424 

i 111 o i l nnn 3.331.831.999 *7 Z " O C A'Y A / i n 

7.685.424.423 Dau tu xay dung ca ban hoan thanh 16 617 606 544 8 378 949 846 (163 388 1351 24 833 168 255 
Thanh ly nhuong ban (515.612.727) (515.612.727) 
Tai ngay 31/12/2021 620.312.076.024 1.344.671.886.638 43.963.059.182 10.862.806.080 2.019.809.827.924 

GIA T R I HAO MON L U Y K E 
Tai ngay 01/01/2021 51.648.824.636 521.036.700.274 24.407.038.365 9 169 884 845 606 262 448 120 

V v V f A U A « 7 ^ U » 1 — » f 

tCVian hfin tmno nam 
IUUU l l d U L l V J l l e l ucuii 

11 111 6QA 966 0 7 166 A66 Q O A 1 991 Q£A 1£A 5.551 .ot)4. /o4 £QA A 1 A £.96 1 1 / 1 n o c\CmCm c\nc\ 

Thanh ly nhuong ban 1515 612 7271 
( J U i V J 1 4 « / L / / 

(̂ \ S 61? T)T\ 
\ J 1 J . U I Z . , 1 zL 1 J 

Tai ngay 31/12/2021 73.971.519.202 608.797.197.264 27.443.290.402 9.854.795.504 720.066.802.372 

GIA T R I CON L A I 
Tai ngay 01/01/2021 552.045.644.844 810.902.644.094 16.903.189.680 1.692.921.235 1.381.544.399.853 
Tai ngay 31/12/2021 546.340.556.822 735.874.689.374 16.519.768.780 1.008.010.576 1.299.743.025.552 

Nguyen gia TSCD het khdu hao con sir 
dung 

27.744.100.778 300.599.256.251 17.949.320.859 7.556.342.443 353.849.020.331 

Tong nguyen gia cua tai san co dinh duoc dung de the chap, cam co cho cac khoan vay tai cac ngan hang thuong mai la 1.024 ty dong, gia tri con lai cua cac tai san 
nay tai ngay 31/12/2021 la 684,72 ty dong, cac hop dong the chap tai san cho cac khoan vay duoc trinh bay chi tiet tai Thuyet minh so 17. 

Cong ty da hoan thanh viec di doi Nha may va Van phong den dia diem moi tai Khu Cong nghiep Thach That, thj trim Qu6c Oai, huyen Qu6c Oai, Ha Noi vao nam 
2020. Theo do, Nguyen gia tai san co dinh la nha cua vat kien true, may moc thiet bi cua cac du an di doi va dau tu day chuyen moi dang phan anh tren Bang can 
doi ke toan tai ngay 31/12/2021 khoang 1.397 ty dong la gia tri tai san co dinh tarn tinh, nguyen gia chinh thuc se duoc xac djnh va dieu chinh (neu co) sau khi co 
quyet dinh phe duyet quyet toan cua co quan co tham quyen. 

file:///Liiq


14. DÀU T I / TÀI CHÍNH DÀI HAN 

31/12/2021 01/01/2021 

Dâu tir vào công ty con 
Công ty TNHH MTV Thuôc là Bàc Son 
Công ty TNHH MTV Thuóc là Thanh Hóa 
Công ty TNHH Thuôc là Dà Nàng 

Dâu tir vào don vj khác 
Công ty Cô phân Cát Loi 
Công ty Cô phân Hòa Viêt 
Công ty Cô phân Ngân Son 
Công ty Cô phân Dâu tu Kinh doanh Bât dông sàn Thàng Long 
Công 

Già gôc Du phòng Già gôc Dy phông 
VND 

416.537.331.476 
117.198.903.631 
134.671.427.845 
164.667.000.000 

25.098.274.800 
10.698.484.800 
3.290.400.000 
7.609.390.000 
3.500.000.000 

VND 

(1.591.636.538) 

(342.923.886) 
(166.207.200) 

(1.082.505.452) 

VND 
416.037.331.476 

117.198.903.631 
134.171.427.845 
164.667.000.000 

25.098.274.800 
10.698.484.800 
3.290.400.000 
7.609.390.000 
3.500.000.000 

VND 

(2.761.353.981) 

(2.261.854.000) 
(499.499.981) 

441.635.606.276 (1.591.636.538) 441.135.606.276 (2.761.353.981) 

Chi tiêt ty lê sir hüu và ty lê biêu quyêt cüa các khoän dâu tu góp vôn vào don vj khác tai ngày 31/12/2021 nhu sau: 

Sô luçrng cô phân 
nàm giù 

Công ty Cô phân Cát La i 
Công ty Cô phân Hòa Viêt 
Công ty Cô phân Ngân Son 
Công ty CP Dâu tu kinh doanh Bât dông sàn Thàng Long 

1.067.608 
359.459 
722.640 
350.000 

Tylê 
sir hûu 

% 
4,07% 
2,80% 
6,45% 
7,00% 

Tylê 
biêu quyêt 

% 
4,07% 
2,80% 
6,45% 
7,00% 

^ — ^ 



15. PHÀI TRÂ NGl/ÓI BÁN NGÂN HAN 

Phâi trâ n» ii o i bán là các bên liên quan 
Chi nhánh Tông công ty Thuôc Là Viêt Nam - Công ty Thuong mai 
Miên Nam 
Công ty TNHH MTV Thuôc là Thanh Hôa 
Công ty TNHH MTV Thuôc là Bâc Son 
Công ty TNHH MTV Thuôc là Long An 
Công ty TNHH Thuôc là Dà Nàng 
Công ty TNHH MTV Thuôc là Ben Tre 
Công ty TNHH MTV Viên Thuôc là 
Công ty Cô phân Cát Loi 
Công ty Cô phân Ngân Son 

Phâi trâ các nhà cung câp khác 
Công ty Cô phân Bao bi In Nông nghiêp 
Công ty TNHH Long Hà 
Công ty TNHH Công nghê thuc phâm Vàng Anh 
Tian He Tobacco int'l HK Company Limited 
Itc limited abd, iltd 
Hail & Cotton International 
Premium Tobacco International DMCC 
Newpack Corporation(S) PTE L T D 
Imex pan Pacific. Group - Inc 
Các nhà cung câp khác 
Công 

31/12/2021 01/01/2021 
„ . , . . So cô khâ nàng _,.. ._. So cô khà nàng 
Giatn , fe Giatn 6 

tra nff tra nu 
VND VND VND VND 

106.231.594.498 106.231.594.498 169.836.725.294 169.836.725.294 
164.004.854 164.004.854 

8.834.813.935 

3.519.053.395 

9.526.000 
49.501.028.725 
44.367.172.443 

740.645.513.870 
49.079.451.441 
95.985.870.480 
26.368.735.800 

105.740.466.528 
45.948.870.000 
48.370.175.472 
87.609.178.800 
34.349.333.040 

247.193.432.309 

8.834.813.935 

3.519.053.395 

9.526.000 
49.501.028.725 
44.367.172.443 

740.645.513.870 
49.079.451.441 
95.985.870.480 
26.368.735.800 

105.740.466.528 
45.948.870.000 
48.370.175.472 
87.609.178.800 
34.349.333.040 

247.193.432.309 

1.155.133.373 
11.247.950.767 

614.664.600 
1.292.133.018 

574.776.012 
237.182.000 

35.552.051.798 
118.998.828.872 

421.950.760.473 
28.604.970.752 
19.731.553.600 
30.681.870.395 
4.699.533.168 

16.801.382.664 
38.194.390.534 
22.570.997.444 

46.554.060.960 
214.112.000.956 

1.155.133.373 
11.247.950.767 

614.664.600 
1.292.133.018 

574.776.012 
237.182.000 

35.552.051.798 
118.998.828.872 

421.950.760.473 
28.604.970.752 
19.731.553.600 
30.681.870.395 
4.699.533.168 

16.801.382.664 
38.194.390.534 
22.570.997.444 

46.554.060.960 
214.112.000.956 

846.877.108.368 846.877.108.368 591.787.485.767 591.787.485.767 



16. THUÉ VÀ CÁC KHOÂN PHÂI N0P NHÀ NUÓC 

01/01/2021 
SA nliai non 

tron» nam 
Sô dâ non 
k~J\J V i l i l i e * 1 r 

trong nâm 
31/12/2021 

VND VND VND VND 
1 n i m m o t m m a t n n n n n o i n/~\n 

i nue gia iri già tang pndi nop 
?Q 0Q7 8 1 6 046 SIS 010 70S SOS SI6 891 100 498 

J 1 U . O J 1 . 1 V / . 9 J O 
40 ?97 S03 103 

1 n i m m a t r i m a t a n a n a n a n n a n I r h u i 1 1 1 U C R i a I I I R i a l a l l R I l d l l R I l l l d p K l l d U 98 S91 890 061 
J O . J ¿ l . 0 4 U . W U 1 

90 049 116 S24 (521 296 4631 
I a l i a f i a l i t n i i a a t n i â t 

i nue neu uiu ugi uiei 
910 9-S1 07? SI 1 
Z 1 U . Z J J . 7 / / . J 1 1 

% AAA 90S 917 094 
J . T T ' T . Ä / O . J J / . 7 Z . 9 

9 418 778 921 620 
J . r t l O . / r O. J 2 . 1 • UZ.U 

235 771 988 815 
Thuê nhâp khâu 313.889.828.818 313.889.828.818 
Thuê chông bán phá già _ 659.176.323 659.176.323 
Thuê thu nhâp doanh nghiêp 6.529.534.287 35.477.360.415 40.280.392.022 1.726.502.680 
Thuê thu nhâp câ nhân (1.247.230.647) 9.699.220.201 7.712.587.854 739.401.700 
Tiên thuê dât, thuê nhà dât (28.679.993) 13.279.220.903 13.250.540.910 
Thuê và câc khoân phâi nôp khâc 37.875.555 37.875.555 

Công 254.603.413.104 4.373.893.635.795 4.350.482.949.064 278.014.099.835 

Trong dó: 
Thuê và các khoân phâi nôp nhà nuác 255.879.323.744 278.535.396.298 
Thuê và các khoàn phâi thu nhà nuàc 1.275.910.640 521.296.463 

IIP. ! £ . T „ - du l > f t 



17. VAY VÀ NÇf THUÊ TÀI CHÎNH 

01/01/2021 Trong nàm 31/12/2021 

I . Vay ngân han 
Ngân hàng TMCP Công thucmg 
Viêt Nam - CN Thanh Xuân (i) 
Ngân hàng TMCP Công thucmg 
Viêt Nam - CN Hoàng Mai 
Ngân hàng TMCP Dâu tu và phât 
triên Viêt Nam - CN Ba Binh (ii) 
Ngân hàng TMCP Ngoai thucmg 
Viêt Nam - CN Thanh Xuân (iii) 
Ngân hàng TNHH MTV HSBC -
CN Hà Nôi (iv) 
Ngân hàng TMCP Quân Bôi - CN 
Bien Biên Phù (v) 
Công ty Cô phân Dâu tu Kinh 
doanh Bât dông sàn Thâng Long 
(vi) 
Ngân hàng TMCP Hàng hài Viêt 
Nam - CN Sà Giao djch 
Vay dài han ctên han trâ 
Ngân hàng TMCP Ngoai thucmg 
Viêt Nam - CN Thanh Xuân (vii) 
II . Vay dài han 
Ngân hàng TMCP Ngoai thucmg 
Viêt Nam - CN Thanh Xuân (vii) 
Công 

Giâ tri Sô cô khâ nâng 
trâ ny 

Tâng Giâm Giâ tri Sô cô khâ nâng 
trâ no 

VND VND VND VND VND VND 
2.154.270.008.544 2.154.270.008.544 4.160.214.790.735 4.341.718.417.466 1.972.766.381.813 1.972.766.381.813 

648.992.102.393 

101.872.920.250 

53.491.351.942 

80.000.000.000 

96.039.276.275 

28.285.867.545 

47.143.112.580 
47.143.112.580 

648.992.102.393 

101.872.920.250 

676.366.584.006 

80.000.000.000 

682.344.060.475 

53.491.351.942 

555.668.406.399 555.668.406.399 

683.422.090.783 

330.768.545.437 

80.000.000.000 

96.039.276.275 

28.285.867.545 

47.143.112.580 
47.143.112.580 

277.116.613.144 

28.285.867.545 

870.623.637.582 

80.000.000.000 

403.772.920.250 

589.920.083.740 589.920.083.740 1.401.911.029.345 1.405.495.554.791 

287.589.296.752 

883.366.628.612 

373.155.889.419 

37.714.490.060 

37.714.490.060 
37.714.490.060 

454.735.048.817 

3.070.323.224 

80.000.000.000 

18.857.245.030 

9.428.622.520 
9.428.622.520 

454.735.048.817 

380.444.060.475 380.444.060.475 

586.335.558.294 586.335.558.294 

449.324.145.973 449.324.145.973 

3.070.323.224 

80.000.000.000 

18.857.245.030 

9.428.622.520 
9.428.622.520 

2.201.413.121.124 2.201.413.121.124 4.160.214.790.735 4.379.432.907.526 1.982.195.004.333 1.982.195.004.333 



Ngän häng Hop döng Han mire (VND) Then han và muc dich vay Tài sän dam bäo 

(i) Ngän häng 
TMCP Cöng 
thuong Viet Nam 
- CN Thanh 
Xuän 

Hyp döng cho vay han 
mire sé 01/2021-
H B C VHM/NHCT127-
T L T L ngày 17/12/2021 

700.000.000.000 Thòi gian duy tri han mire dén hét 
döng ngày 17/12/2022. 

Muc dich vay: Bò sung vón luu dòng 
phuc vu hoat dong san xuàt kinh 
doanh. 

Day chuyèn may móc thièt bi dà hèt khàu 
hao vói tòng nguyèn già là 228 ty dòng và 
già trj häng tön kho luàn chuyén trong qua 
trình san xuàt kinh doanh vói già trj tòi 
thiéulà 1.000 ty dòng. 

(ii) Ngän hàng 
TMCP Dàu tu và 
Phàt trièn Vièt 
Nam - CN Ba 
Dình 

Hop dòng han mire tin 
dung so 
01.2021.9631443/HDT 
D ngày 19/7/2021 

500.000.000.000 Thòi gian duy tri han mire dèn hèt 
dòng ngày 15/7/2022. 

Muc dich vay: Bò sung von luu döng, 
bäo lành, mò' L C . 

Häng tön kho vói già trj 500 ty döng. 

(iii) Ngän häng Hop döng cho vay theo 
TMCP Ngoai han muc so 
thuong Vièt Nam 01/2021/HBCV/VCBT 
- CN Thanh X - T L T L ngày 
Xuän 18/06/2021 

.000.000.000.000 Thòi han duy tri han mure là 12 thàng Day chuyèn che bién sai 6 tàn/già và hè 
dòng kè tir ngày ky hyp dòng. thòng xù ly mùi phàn xuòng vói nguyèn già 

Muc dich: Tài try cäc nhu càu tin dung 796 ty dòng và già trj con lai là 684,7 ty 
ngän han phuc vu hoat döng sän xuàt dòng và già trj hàng tön kho có già trj tòi 
kinh doanh nhung khöng bao gòm nhu thièu là 500 ty dòng. 
càu ngän han phuc vu cho cäc hoat 
dòng dàu tu tài sän có djnh. 

(iv) Ngän hàng 
TNHH MTV 
HSBC (VN) -
CN Hà Nói 

Thòa thuàn chung vè 
tièn ich bàn sua dòi làn 
thir04ngày 14/7/2021 

450.000.000.000 Thòi han duy tri han mure là 12 thàng. 
dòng Cäc tièn ich bao gòm tài try nhàp 

khàu/mua trong nuóc, tài try thanh 
toän cäc khoàn phi tièn ich và djch vu. 

Cäc khoàn phài thu sé VHN 110630/MR 
vói già trj 165 ty dòng và hàng tòn kho vói 
già trj tòi thièu là 285 ty dòng. 

(v) Ngän hàng Hyp dòng tin dung sö Han mire 1 là 325 ty Thòi gian duy tri han mire dèn ngày Khoàn vay khöng có tài sàn dàm bào. 
TMCP Quàn Dòi 51903.21.051.1464110. dòng và han mire 2 15/8/2022. 
- CN Dièn Bièn T D ngày 28/9/2021 là 650 ty dòng Muc dich: bo sung vón luu dòng phuc 
Phù vu sàn xuàt kinh doanh. 



vi. Khoän vay von ngän han Cöng ty Co phän Bau tu kinh doanh Bat döng sän Thäng Long theo cäc hop 
döng: 

- Hop döng vay so 01/12/HBV/TLC-Vinataba Thäng Long ngäy 05/10/2012 vä cäc phu luc hop dong 
vöi so tien la 50 ty döng. 

- Hop döng vay so 02/12/HBV/TLC-Vinataba Thäng Long ngäy 05/10/2012 vä cäc phu luc hop döng 
vöi so tien lä 30 ty döng. 

vii. Khoän vay Ngän häng TMCP Ngoai thuong Viet Nam - Chi nhänh Thanh Xuän theo hop dong cho 
vay trung däi han so 01/2017/TH/VCBTX-TLTL ky ngäy 25/12/2017 co han muc cho vay töi da lä 
630.079.330.000 döng, trong dö khoän cäp tin dung duoc sir dung chi tiet nhu sau: töi da 
608.087.450.000 döng vöi Du an "Bäu tu däy chuyön chö bien soi 6 tän/giö" vä töi da 21.991.880.000 
döng döi vöi Du an "Bäu tu he thöng xü ly müi phän xuöng soi". Thöi han cho vay lä 60 thäng ke tu 
ngäy tiep theo cüa ngäy giäi ngän von vay. Muc dich sir dung von vay de thuc hien däu tu täi sän cö 
djnh cüa Du an "Däu tu däy chuyen ehe bien soi 6 tän/giö" vä "Bäu tu he thöng xü ly müi phän xuöng 
soi". Hop döng vay duoc däm bäo häng toän bö täi sän hinh thänh tir von vay thuöc Du an "Bäu tu 
däy chuyen ehe bien soi 6 tän/giö" vä Du an "Däu tu he thöng xü ly müi phän xuöng soi". 

Chi tiet ljch trä no" cüa cäc khoän vay nhu sau: 

31/12/2021 01/01/2021 
VND VND 

Trong vöng 1 näm 18.857.245.030 28.285.867.545 
Tir 2 - 5 näm 9.428.622.520 47.143.112.580 
Cong 28.285.867.550 75.428.980.125 

18. CHI PHi PHÄI TRÄ NGÄN HAN 

Chi phi phäi trä ngän han 
31/12/2021 01/01/2021 

VND VND 

Läi vay 36.765.718.226 37.208.932.691 
Chi phi nhän vien bän häng tai dia phuong 720.000.000 705.000.000 
Chi phi hö tro Quy phöng chöng buön lau thuöc lä 3.561.063.331 
Trich truöc du an di döi 18.632.813.824 31.363.928.438 
Trich truöc du an däy chuyen soi 6 tan 2.130.454.821 19.540.649.299 
Trich truöc dir an xir ly müi phän xuöng soi 159.090.907 7.181.767.018 
Trich truöc cäc göi thäu du an khäc 3.069.526.624 6.893.675.723 
Chi phi thue lao dong ngoäi 8.278.646.808 3.200.375.271 
Chi phi hoi nghi khäch häng 5.267.235.200 
Chi phi phäi trä khäc 3.179.512.915 6.573.044.627 

Cong 72.935.764.125 121.495.671.598 



19. PHÁI TRÁ NGÁN HAN KHÁC 

Phái trá khác ngán han 
"i t It t A ^ t 

31/12/2U21 
01/01/2021 

VNU \ j \ n 
1» u 

Kinh phícóng doán 3.539.829.543 i c c i A c i 
2.663.452 

.021 
Tóng Cóng ty Thuéc lá Viet Nam (1) 237.088.459.141 17Q 497 90S 1 %ñ 
Cóng ty Có phán Dáu tu Phát trien Hop Phú (2) s~ s~f\f\ f\f\f\ A A A 

6.600.000.000 6.600.000 .000 
Tién ho tro Du án di ddi nhá máy (3) 150.000.000.000 150.000.000 .000 
Phái trá vé thué tiéu thu dác biét háng gia cóng 3.474.663.093 6.352.651 .218 
Quy phóng chóng tác hai thuóc lá 7.538.376.197 7.174.873 .566 
Nhán ky quy ky cugc ngán han 257.600.000 175.600 .000 
Các khoán phái trá, phái nóp khác 1.160.111.911 1.428.017 .187 

Cong 409.659.039.885 353.822.499 122 

(1) Khoán phái trá chénh léch vón chü só hüu va vén diéu lé, lgi nhuan phái nóp vé Tóng Cóng ty 
Thuóc lá Viét Nam trong dó chénh léch vón chü só hüu va vón diéu le va lgi nhuán con lai cüa nám 
2021 lán lugt lá 43.584.441.554 dóng va 14.076.112.457 dóng. 

(2) So ti£n Cong ty C6 phan Bau tu phat triSn Hgp Phu tarn chuyen cho Cong ty TNHH MTV Thang 
Long trong khi cho thong nhat mot so noi dung giai quyet lien quan den Du an toa nha chung cu va 
djch vu thuong mai, s6 3 Nguyen Huy Tudng, Thanh Xuan, Ha Noi theo Hgp dong hgp tac kinh doanh 
s6 04/HBKD/HP-TL ngay 10/04/2008 va cac phu luc hgp d6ng s6 01/PLHB-HTKD ngay 18/11/2009, 
phu luc hgp dfing s6 02/PLHB-HTKD ngay 23/12/2010. 

(3) Theo Phu luc hop dóng só 02 ngáy 10/08/2015 cüa Hop dóng hop tác dáu tu ngáy 04/8/2008 giüa 
Tóng cóng ty Thuóc lá Viet Nam, Táp doán VinGroup, Cóng ty TNHH Thánh phó Mát Troi Moc, 
Cóng ty TNHH MTV Thuóc lá Tháng Long vé viéc hó trg di doi nhá máy Thuóc lá Tháng Long vói 
tóng kinh phí hó tro lá 300 ty dóng. Trong dó, Cóng ty dugc úng truóc 150 ty dóng kinh phí hó trg 
ngay sau khi ky Phu luc hgp dóng. Só tién 150 ty con lai sé dugc hó trg theo ló trinh: 100 ty dóng sau 
khi UBND Thánh phó Ha Nói ra quyét d¡nh cho phép chuyén muc dích sü dung dát va 50 ty dóng con 
lai duoc chuyén sau khi Cóng ty ban giao mát báng khu dát cho Táp doán VinGroup. 

20. VÓN CHÜ SÓ 111 U 

Báng doi chiéu bien dóng vón chü sü híru 

Vón góp cüa Quy dáu tir LNST chura 
chú só1 híru phát trien phán phoi 

VND VND VND 
Tai ngáy 01/01/2020 2.060.981.023.503 

Táng vón chü só'hüu 40.918.851.497 (40.918.851.497) 
Láitrongnám - - 138.591.545.179 
Tam phán phói lgi nhuán nam 2020 - 40.918.851.497 (138.591.545.179) 
Tai ngáy 01/01/2021 2.101.899.875.000 ~ T 

Láitrongnám - - 145.281.471.846 
Tam phán phói lgi nhuán nám 2021 - 43.584.441.554 (145.281.471.846) 
Nóp chénh léch giüa vón chü so - (43.584.441.554) 
hüu va vón diéu lé vé Cóng ty me 

Tai ngáy 31/12/2021 2.101.899.875.000 



Cóng ty tam phán phói lgi nhuán sau thué nám 2021 nhu sau: 

Trích quy khen thuóng, phúc lgi 
Trích quy thuóng nguái quán ly doanh nghiép, K S V 
Trích quy dáu tu phát trien 
Lgi nhuán con lai chuyén vé Cóng ty me 
C9"g 145.281.471.846 138.591.545.179 

Nam 2U21 Nam 2020 
VND VND 

86.919.569.400 72.134.657.400 
701.348.435 593.735.430 

43.584.441.554 40.918.851.497 
14.076.112.457 24.944.300.852 

CÁC KHOÁN MyC NGOÁI BÁNG CÁN DÓI KÉ TOÁN 

Ngoai te các loai 

Các khoán muc ngoai Báng Cán doi ké toán 
31/12/2021 01/01/2021 

- U S D 2.086.193,07 985.310,36 
- E U R 856,65 722,57 

Tai san dugc sir dung nhán ban giao tír khách háng 

Cóng ty da ky hgp dóng vái mot só khách háng nuóc ngoai vé viéc san xuát thuóc lá theo 
các nhán hiéu chi dinh. Hgp dóng quy dinh, khách háng nuóc ngoái có nghía vu cung cáp 
máy móc va thiét bi (cho mugn) cho Cóng ty sir dung dé sán xuát thuóc lá. 

Danh sách máy móc thiét bi da nhán tír các khách háng nuóc ngoái theo tírng hgp dóng 
mugn tai sán (tam nháp tái xuát) tai ngáy 31/12/2021 nhu sau: 

Máy móc, tái sán nhán giír hó Nám tam nháp K y hiéu 
Dáy chuyén cuón Mak8 só 4 1994 Mak8 -Mak3 
Dáy chuyén dóng bao H L P só 4 1994 HLP 
Dáy chuyén dóng bao YB42B 2005 YB42B 
Dáy chuyén dóng bao Slim 5 2010 CP20-3 
Dáy chuyén dóng bao Slim 6 2011 CP20 
Dáy chuyén cuón, dóng bao Nano 2013 YJ14-23 
Dáy chuyén cuón, dóng bao Nano 2013 YB43A 
Dáy chuyén cuón, dóng bao Nano 2010 Y J 14-23 
Dáy chuyén cuón, dóng bao Nano 2018 YB43A 
Dáy chuyén dóng bao Compact 7 2013 CP20-3 
Dáy chuyén cuón Slim só 6: 1.500 d/phút 2015 Y J 14-23 
Dáy chuyén cuón Slim só 7: 3.500 d/phút 2016 ZJ 114 
Dáy chuyén cuón diéu slim: 1.500 d/phút 2010 Y J 14-23 
Dáy chuyén cuón diéu: 2.000 d/phút 1995 Y J 14-23 
Dáy chuyén cuón diéu slim só 03: 1.100 d/phút 2018 Y J 14-23 
Dáy chuyén cuón diéu slim só 08: 1.100 d/phút 2018 Y J 14-23 
Dáy chuyén cuón diéu só 15: 6.500 d/phút 2005 ZJ15 
Dáy chuyén dóng bao Demi Nanoteck só 1 2010 YB43 
Dáy chuyén dóng bao slim 2 1992 AMF 
Dáy chuyén cuón diéu - ghép dáu loe Protos 90T 2020 Protos 90T 
Dáy chuyén dóng bao Focke 2020 Focke F5 
Máy dóng bao Niepmann só 4 1987 52-2880 
Máy dóng bóng kinh bao Niepmann só 4 1987 810 



Vát tir, háng hóa nhán giir hó Don v i 31/12/2021 01/01/2021 

Tút Win Slim 1000T 1,35 1,35 
Hop Aroma Slim 20 Cái 18,00 18,00 
Báng dinh xanh 70 M 7.412,00 7.412,00 
Glycol K g 3.494,58 2.456,30 
Glyxerin K g 2.008,23 2.918,15 
Dáu loe 96mm x7,15mm x3,5mm/12Y40000 1000c 1.501,00 -
NFBVN-HS-00001 
Dáu loe 96mm x7,15mm x3,15mm/8Y28000 1000c 1.491,50 -
NFBVN-HS-00002 
Giáy sáp J D B (53mm x 3000m x 33gsm V E - M 3.000,00 -
33TT09-110B) 
Giáy sáp GEN-TP-00099 ( 52mm x 2500m x M 266.314,69 -
200CU ) 
Giáy sáp J D B (52mm x 3000m x 36gsm V E - M 874.096,00 -
36TT09-110B) 
Giáy sáp JGI (52mm x33gsm x3000m) VE-33NP-I M 1.959.000,00 -
Keo hotmelt (advantra 9200) K g 328,10 37,00 
Keo hotmelt GEN -GL-00014 K g 120,00 -
Keo P V A NFB-GL-00002 K g 25,00 -
Keo I P A C O L L PWC3135 PB NFB-GL-0003 K g 25,00 -
Keo Hotmelt PHC-9200 K g 900,00 -
Nhán dinh GEN-FR-00022 1000T 12.036,64 26.365,28 
Nhán dinh tráng GEN-AL-00002 1000T 14.049,10 24.111,84 
(54mmx64mm/CID 76mm) 
Nhán dinh G E N - AL-00003 1000T 15.000,00 -
Yém tráng 98 x 800m x 225gsm VE-LG01 M 60.800,00 -
Giáy nhóm GEN -AF-00013 (233x1000m) M 1.452.970,00 381.337,64 
Giáy nhóm 24mm x 4000m x 25gsm N F B - A P - M 144.000,00 -
00001 
GiáyBK SHS-18 120mmx2600m M 6.549.347,00 10.142.617,15 
Huang S9-YS Overall Kg 1.689,55 2.739,07 
Huang lieu thuóc lá USA loa i CSB3 Overall K g 5,46 275,00 
Huang E l A Top flavor K g - 3.499,50 
Huong S9-Y Overall K g 5,64 -
Huong Menthol NFB-OT-00032 K g 20,00 -
Giáy B K SHO-25 358mmx2000m M 1.087.558,00 1.912.590,00 
Giáy noi 24,5mm x4500mx33gsm NFB-JB-00002 M 328.500,00 
Giáy sáp dang cuón 24,5mm x4500m x33gsm N F B - M 328.500,00 -
JB-00003 
Giáy sáp dang cuon 24,5mm x4500m x 33gsm M 166.500,00 -
NFB-JB-00004 
Giáy sáp dang cuon 24,5mm x 4500m x 33gsm M 166.500,00 
NFB-JB-00005 
Giáy sáp dang cuon 24,5mm xóOOOm x 28gsm NFB- M 132.000,00 
PW-00007 



22. DOANH THU BÄN HÄNG VÄ CUNG CAP DICH V y 

Doanh thu ban thuöc lä dieu 
- Xuätkhäu 
- Tieu thu trong nude 
Doanh thu ban sgi 
Doanh thu ban vat tu, häng höa 
Doanh thu gia cong 
Doanh thu khäc 

Cong 
Cäc khoän giäm trir doanh thu 
- Häng ban bi trä lai 
Doanh thu thuän 

Doanh thu vol cäc ben lien quan 

Cong ty Xuat nhap khau Thuoc la 
Cong ty Thuong mai Thuoc la 
Cong ty T N H H M T V Thuoc la Thanh Hoa 
Cong ty T N H H Thudc la Da NSng 
Cong ty T N H H M T V Thu6c la BSc Son 
Cong ty Co phan Ngan Son 
Cong ty Co phan Cat Lgi 
Cong ty T N H H M T V Thudc la Long An 

23. GIA VON HANG BAN 

Giä von thänh phäm da ban 
Giä von häng höa da bän 
Giä von khäc 
Trich lap du phöng giäm giä häng tön kho 
Cong 

24. DOANH THU HOAT DONG TÄI CHiNH 

Läi tien güi, tien cho vay 
Cö tue, lgi nhuan duge chia 
Läi thanh toän truöc han 
Läi chenh lech ty giä 
Thu chenh lech von tai cöng ty con 

Näm2021 Näm 2020 
VND VND 

5.891.527.239.630 5.394.436.593.210 
1.300.389.888.985 1.247.055.023.834 
4.591.137.350.645 4.147.381.569.376 

23.278.509.199 93.144.709.257 
37.124.363.149 I T 1 1 ^ T 1 1 f\"\ S~ 

37.ll3.7ll.936 
1 AI AVA O C O 691 A £ C A O f- H O AAZT 

46.508.699.026 9.156.047.311 5.631.444.186 

6.103.571.118.241 5.576.835.157.615 
373.145.197 

373.145.197 -
6.103.197.973.044 5.576.835.157.615 

Näm2021 Näm 2020 
VND VND 

S16 61Q 90S 044 656 6dd 6R6 %51 
12.828.718.966 21.966.635.083 
5.496.214.404 471.755.048 

220.627.375 
248.336.659 4.087.477.234 

10 808 1 5? 085 6 088 400 603 
539.486.383 

28.610.267 

Näm 2021 Näm 2020 
VND VND 

5.391.475.620.552 4.907.736.260.229 
37.231.727.547 37.096.977.424 

8.362.275.513 4.531.610.941 
4.597.328.594 

5 441 666 952 206 4 949 364 848 594 

Näm 2021 Näm 2020 
VND VND 

17.531.431.757 3.200.476.024 
3.202.824.000 5.781.901.879 
4.561.242.166 4.724.795.982 

26.127.683.465 16.704.481.705 
500.000.000 2.164.982.548 

32.576.638.138 

http://37.ll3.7ll.936


25. CHI PHi TÄI CHiNH 

Näm 2021 Näm 2020 
VND VND 

Chiphilaivay 53.301.405.348 89.829.796.472 
Hoän nhap/Trich lap du phöng giäm giä däu tu (1.169.717.443) 2.761.353.981 
L§ chenh lech ty giä 10.385.731.966 13.445.159.035 
Cong 62.517.419.871 106.036.309.488 

26. CHI PHi BÄN HÄNG VÄ CHI PHi QUÄN L Y DOANH NGHIEP 

Näm 2021 Näm 2020 
VND VND 

Cäc khoän chi phi bän häng 225.015.869.631 196.776.563.600 
Chi phi nhän vien 48.242.022.486 45.154.339.868 
Chiphivatlieu,baobi 1.399.375.138 2.355.008.638 
Chi phi cong cu,dungcu 392.085.725 1.596.611 
Chiphikhäuhaotä isäncödjnh 472.138.523 75.078.114 
Quy phöng chöng täc hai thuöc lä 91.842.661.856 82.974.753.846 
Phibänquyön Vinataba - 1.519.072.500 
Chi phi dich vu mua ngoäi 71.410.903.036 56.007.797.378 
Chi phi häng t i k k h ä c 11.256.682.867 8.688.916.645 

Cäc khoän chi phi quän ly doanh nghiep 234.938.746.555 193.244.286.372 
Chi phi nhän vien quän ly 93.316.836.332 83.611.337.737 
Chi phi nguyen lieu, vät lieu 1.368.027.451 1.290.538.998 
Chi phi dung cu, dö düng vän phöng 4.277.167.751 1.044.663.953 
Chi phi khau hao täi sän cö dinh 13.037.335.001 9.563.458.871 
Thuö, phi, le phi 18.272.248.295 17.218.796.833 
Quy phät trien khoa hoc cong nghe 17.500.000.000 
Chi phi djchvu mua ngoäi 41.552.795.866 40.130.579.687 
Chi phi häng ti6n khäc 45.614.335.859 40.384.910.293 
Cong 459.954.616.186 390.020.849.972 

27. CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO Y E U TO 

Näm 2021 Näm 2020 
VND VND 

Chi phi nguyen lieu, vat Heu 4.707.733.090.059 4.152.803.539.280 
Chi phi nhän cong 464.682.260.323 392.523.615.623 
Chiphikhäuhaotä isäncödjnh 111.274.920.735 83.459.680.245 
Chi phi djch vu mua ngoäi 405.343.161.179 292.787.578.831 
Chi phi khäc häng tiön 219.041.789.241 266.607.230.366 

Cong 5.908.075.221.537 5.188.181.644.345 



28. THU NHÂP KHÂC 

Nam 2021 Nam 2020 
v \ r n V N T I VfNU 

Thu tir thanh ly tài sàn cô djnh 180.000.000 
Thu tir bân phê lieu, vât tu thanh ly 10.502.000.480 7.555.923.823 
Djch vu àn uông 1.000.468.180 1.255.719.999 
Thu nhap khac 95.437.937 143.758.613 

Công 11.777.906.597 8.955.402.435 

CHI PHÎ KHÂC 

Nam 2021 Nam 2020 
Y Y M \ Y 1 1 

Chi phi khâu hao tài sàn cô djnh 269.740.088 99.761.590 
Thuê GTGT dâu vào không dugc trir khi tfrih 
thuê 

164.293.460 115.256.434 

Ùng hô Quy vâc-xin và quy phông phông 20.500.000.000 
Câc khoân khâc 1.067.206.957 1.390.109.788 

Công 22.001.240.505 1.605.127.812 

CHI PHÎ THUÉ THU NHÂP DOANH NGHIÊP HIËN HÀNH 

Nam 2021 Nam 2020 
VND VND 

Loi nhuân ké toân truôc thué 180.758.832.261 171.340.062.322 
Dieu chinh cho thu nhâp chiu thué (3.372.030.173) (7.597.476.607) 
7>MV Thu nhâp không chiu thuê (3.702.824.000) (7.946.884.427) 
- Cô tire âuoe nhân trong ky (3.202.824.000) /c 7o Ï et ni o7ni (5. fol.y01.o/9) 
- Thu chênh lêch giira vôn chù sâ hihi và (500.000.000) (2 164 982 848) 
vôn âiêu lê tai cône tv con 
Công: Câc khoân chi phi không âuçtc khâu 
trie 330.793.827 349.407.820 

Thu nhâp tinh thué 177.386.802.088 163.742.585.715 

Thuê suât 20% 20% 

Chi phi thué thu nhâp doanh nghiêp hiên 
hành 

35.477.360.415 32.748.517.143 



31. SO DlT VA GIAO DICH V 0 I CAC BEN LIEN QUAN 

Trong nam, Cong ty co giao djch vol cac ben lien quan sau: 

Ben lien quan Mdi quan he 

long cdng ty Thuoc la Viet Nam 
Cong ty Xuat nhap khau Thuoc la 
Cong ty Thuong mai thuoc la 
Trung tarn dao tao Vinataba 
Cong ty Thuong mai Mien Nam 
Cong ty T N H H MTV Thudc la BSc Son 
Cong ty T N H H MTV Thuoc la Thanh Hoa 
Cong ty T N H H Thuoc la Da NSng 
Cong ty T N H H MTV Thuoc la Sai Gon 
Cong ty T N H H MTV Thuoc la Bdn Tre 
Cong ty T N H H MTV Vien Thuoc la 
Cong ty Co phan Ngan Son 
Cong ty Co phan Hoa Viet 
Cong ty Co phan Cat La i 
Cong ty T N H H MTV Thudc la Long An 
Cong ty T N H H MTV Thudc la Cuu Long 

Cong ty me 
Dan vj hach toan phu thuoc Cong ty me 
Don vi hach toan phu thuoc Cong ty me 
Don vi hach toan phu thuoc Cong ty me 
Don vi hach toan phu thuoc Cong ty me 
Cong ty con 
Cong ty con 
Cong ty con 
Ciing Tong Cong ty 
Ciing Tong Cong ty 
Cung Tong Cong ty 
Cung Tong Cong ty 
Cung Tong Cong ty 
Ciing Tong Cong ty 
Cung Tong Cong ty 
Ciing Tong Cong ty 

Ngoai cac giao dich va so du vdi cac ben lien quan duoc trinh bay tai cac thuyet minh khac ciia Bao 
cao tai chinh nay, trong nam Cong ty co cac giao djch va so du khac vdi cac ben lien quan 
nhu sau: 

Giao djcli vol cac ben lien quan: 

Nam 2 0 2 1 Nam 2 0 2 0 
VND VND 

Mua hang hoa, djch vu 
Cong ty Co phan Cat Loi 436.032.835.297 390.218.849. 175 
Cong ty Co phan Ngan Son 204.468.950.905 409.449.475.1 190 
Cong ty Xuat nhap khau Thuoc la 8.771.864.635 20.086.582.1 )72 
Cong ty Co phan Hoa Viet 69.526.296.000 38.400.000.1 100 
Cong ty T N H H MTV Thudc la Thanh Hoa 25.237.135.536 20.441.665. 125 
Cong ty T N H H Thuoc la Da NSng 29.058.204.920 12.810.137.: 570 
Cong ty T N H H M T V Thuoc la B5c Son 64.744.955.692 47.007.185.( 371 
Cong ty T N H H MTV Thudc la Sai Gon 251.503.000 " 1.749.394.' 136 
- Phi lixang 1.519.072.500 
- Mua hang hoa dich vu 251.503.000 230.321.936 
Cong ty T N H H MTV Vien Thudc la 50.607.854.000 45.809.001.( )00 
Cong ty T N H H MTV Thudc la Ben Tre 829.125.000 6.046.398.( >47 
Cong ty T N H H MTV Thudc la Long An 206.044.000 3.385.3314 )00 
Cong ty TNHH MTV Thudc la Cuu Long 1.096.4404 )00 
Trung tarn dao tao Vinataba 127.945.450 206.018.1 78 
Chi nhanh T C T Thuoc L a Viet Nam - Cong ty Thuong 2.071.111.775 2.340.342.624 
mai Mien Nam 



Giao djch vôi câc bên liên quan (tiêp theo): 

Loi nhuân, Cô tire dirçrc chia 
Công ty Cô phân Cât Lai 
Công ty Cô phân Ngân San 
Công ty TNHH Thuoe lâ Dà Nàng 

Chiét khâu thanh toân dirge hirông 
Công ty Cô phân Cât Lai 
Công ty Cô phân Ngân San 
Công ty TNHH MTV Viên Thuôc lâ 

Bân thanh ly phê lieu 
Công ty Cô phân Ngân San 
Công ty TNHH MTV Thuôc lâ Sài Gôn 
Công ty TNHH MTV Thuôc lâ Thanh Hôa 
Công ty TNHH Thuoe lâ Dà Nàng 

Thu nhâp khâc 
Công ty TNHH MTV Thuôc lâ Thanh Hôa 
Công ty TNHH MTV Thuoe lâ Bàc Son 
Công ty TNHH Thuoe lâ Dà Nàng 

Thu chênh lêch giûa von chu sa hûu vôi von diêu 
Công ty TNHH MTV Thuoe lâ Thanh Hôa 
Công ty TNHH Thuôc lâ Dà Nàng 

Phân phoi loi nhuân vè Công ty me 
Chuyên chênh lêch giûa vôn chu s ô hûu và von 
dieu lê vê Công ty me 

Thu nhâp cûa H D T V và Ban Giâm dôc 

So du vôi câc bên liên quan: 

Phâi thu khâc 
Công ty Cô phân Cât Loi 

Phâi trâ khâc 
Tông Công ty Thuôc lâ Viêt Nam 
Công ty TNHH MTV Thuoe lâ Thanh Hôa 

Nam 2021 Nam 2020 
VND 

3.202.824.000 

4.561.242.166 

768.000.000 

83.766.000 
200.884.000 

255.629.977 
76.910.101 
49.800.128 

lê tai công ty con 
500.000.000 

14.076.112.457 
43.584.441.554 

6.235.196.100 

31/12/2021 
VND 

430.963.669 

237.088.459.141 
392.756.702 

VND 

3.202.824.000 
650.376.000 

1.928.701.879 

4.302.154.777 
80.141.274 

342.499.931 

2.575.000 
138.731.600 
103.510.000 

36.328.000 

2.164.982.548 

24.944.300.852 

6.281.650.600 

01/01/2021 
VND 

394.643.843 

179.427.905.130 
892.756.702 

32. CÂC Slf KIÊN PHÂT SINH SAU NGÀY KÉT THÛC K Y KÉ TOÂN 

Không cô su kiên bât thuông nào xày ra sau ngày kêt thûc niên dô kê toân làm ành huàng dên tinh 
hinh tài chinh và hoat dông cûa Công ty cân thiêt phâi diêu chînh hoâc trinh bày trên Bâo câo tài chinh 
cho nâm tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2021. 

33. SO L I E U SO SANH 

Sô liêu so sânh là so liêu trên Bâo câo tài chinh cho nâm tài chinh kêt thûc ngày 31/12/2020 dâ duge 
kiêm toân. 



Mót só chi tiéu tren báo cáo két quä kinh doanh dä dugc trinh báy lai phü hgp vói só liéu so sánh. Chi 
tiét nhu sau: 

Chi tiéu 

Báo cáo két quá kinh doanh 
Doanh thu tai chính 
Thu nháp khác 

34. Y KIÉN KIÉM TOAN 

Theo y kién cüa chúng tói, Báo cáo tai chính kém theo da phán ánh trung thuc va hgp ly, tren các khía 
canh trong yéu, tinh hinh tai chính cúa Cóng ty TNHH Mót thánh vién Thuóc lá Tháng Long tai ngáy 
31/12/2021 cüng nhu két quá hoat dóng kinh doanh va tinh hính liru chuyén tién té cho nám tai chính 
két thúc cüng ngáy, phü hgp vói các Chuán mire ké toán Viét Nam, Che dó ké toán doanh nghiép va 
các quy djnh pháp ly có lien quan tói viéc láp va trinh báy Báo cáo tai chính. 

Van dé can nhán manh 

Nhu da néu tai thuyét minh só 08 trong Bán thuyét minh Báo cáo tai chính: Tai ngáy 31/12/2021, só 
tién thué nháp kháu cüa nguyén liéu, vát liéu nháp kháu düng dé sán xuát thuóc lá diéu xuát kháu phát 
sinh tü nám 2009 dén nám 2016 da dugc Cóng ty tam nóp tai kháu nháp kháu theo quy djnh nhung 
chua dugc Co quan thué hoán lai khoáng 157,196 ty dóng. Sau khi hoán thánh xuát kháu các ló háng 
dugc sán xuát tü nguyén liéu nháp kháu, Cóng ty sé thuc hién các thü tuc dé nghj hoán thué nháp kháu 
néu trén. Thai diém hoán thué va só tién thué dugc hoán phu thuóc váo quyét djnh cüa co quan hái 
quan. Y kién kiém toán cüa chúng tói khóng bj ánh huórig bói ván dé néu trén. 

Mä 
so 

Nám 2 0 2 0 
Nám 2 0 2 0 

trinh báy lai 
Ánh hirómg 

VND Y NI) VND 

22 30.411.655.590 32.576.638.138 2.164.982.548 
31 11.120.384.983 8.955.402.435 (2.164.982.548) 

Noi nhán: 

- Bó Ké hoach vá Dáu tu; 
- TCT TLVN; 
- VP HDTV, BKSNB; 
- Liru: VT, TCKT, PC. 

r NGl/ÖI CÓNG BÓ THÓNG TIN 
GIÁM DÓC 

NGUYEN HÜU K I E N 




