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I. Đặc điểm hoạt động  của doanh nghiệp
1 Hình thức sở hữu vốn

2 Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất công nghiệp
3 Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất kính xây dựng và các sản phẩm gia công sau kính.

Địa chỉ: Phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Tel: 02223821369          Fax: 02223821507

4

5 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6 Cấu trúc doanh nghiệp

Doanh nghiệp có 1 công ty liên kết :
Tên công ty liên kết Nơi thành lập Tỉ lệ lợi ích(%) Tỉ lệ biểu quyết(%) Số tiền

Cty CP Vinafacade
671-Hoàng hoa 
Thám-Hà Nội 20,86 20,86                 909.380.000      

Doanh nghiệp có 1 công ty con :

Công ty TNHH MTV Lắp 
dựng kính Viglacera

Phường Vũ 
Ninh, TP Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc 100 100                    81.772.731.942 
7 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin

Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính của công ty là thông tin có thể so sánh được
II Kỳ kế toán  đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán áp dụng tại công ty
1 Kỳ kế toán

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

III Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
1 Chế độ kế toán áp dụng

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vốn điều lệ của Công ty là 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng chẵn) .

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường
Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12 hàng năm.

Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu được cổ phần hóa từ Công ty Kính Đáp cầu theo Quyết định số 942/QĐ-BXD ngày 
14/06/2004 của Bộ Xây dựng và hoạt động  theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 2103000093 
đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 02 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp. Công ty  thay đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh  lần thứ 11 ngày 19  tháng 07 năm 2021. 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND"), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các
quy định của Luật kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam số.



2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Hình thức kế toán áp dụng

IV Các chính sách kế toán áp dụng

1 Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ

Công ty lập báo cáo tài chính bằng VND

2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

3 Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế

4 Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

5 Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

Ghi nhận ban đầu
Tài sản tài chính

 Nợ phải trả  tài chính

Các giao dịch bằng ngoại tệ trong năm kế toán được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch. Tỷ 
giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính riêng được 
xác định theo nguyên tắc. Đối với tiền gửi ngoại tệ: áp dụng tỷ giá mua của chính Ngân hàng nơi công ty mở tài khoản 
ngoại tệ. Đối với khoản mục phân loại là nợ phải trả, áp dụng tỷ giá bán ngoại tệ của Ngân hàng thương mại nơi công ty 
thường xuyên có giao dịch

Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặt tại quỹ của
doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam (VND)

Các khoản đầu tư tại thời điểm báo cáo trình bày trên báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt
Nam hiện hành.

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung trên máy vi tính, sử dụng phần mềm kế toán Fast
Accounting. 

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

Lãi xuất thực tế được tính theo số dư nợ theo khế ước hoặc hợp đồng .Lãi xuất bằng dư nợ* lãi xuất*số ngày dư nợ/365 
ngày

Các khoản tương đương tiền là các khoản tiền gửi có kỳ hạn có thời hạn đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển
đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó
đến thời điểm lập Báo cáo tài chính, phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam  – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết được trình bày theo phương pháp giá gốc . Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi 
nhuận luỹ kế của các công ty liên kết từ sau ngày đầu tư được phân bổ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kì của công 
ty.

Tài sản tài chính của công ty bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng và phải thu 
khác, các khoản vay các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu tai sản tài chính được  xác định 
theo giá muacộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiép đến việc mua phát hành tài sản tài chính đó

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty là khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng dưới 1 năm hoặc 1 chu kỳ sản xuất
được ghi nhận theo giá gốc bắt đầu từ ngày gửi.
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty là khoản đầu tư có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc lớn hơn một chu
kì sản xuất

Dự phòng giảm  giá các khoản đầu tư đuợc lập vào thời điểm cuối năm tài chính là số chênh lệh giữa số liệu ghi sổ  lớn 
hơn giá trị khoản đầu tư theo giá thị truờng tại thời điểm lập dự phòng .



6 Các khoản phải thu

7 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc.

-
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên 
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

8 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Loại tài sản cố định

Nhà cửa vật kiến trúc (*) 50
Máy móc, thiết bị (*) 06-20
Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 06 - 10
Thiết bị, dụng cụ quản lý 9

9 Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11 Nguyê tắc kế toán chi phí trả trước

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được
hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 

Các khoản phải thu trình bày  trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng  và phải thu khác sau 
khi trừ đi các khoản lập dự phòng phải thu khó đòi. 

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng

Nợ phải trả tài chính công ty bao gồm các khoản vay các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác, chi phí phải 
trả. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu các khoản nợ phải trả tai chính được ghi nhận theo giá phát hành cộng các chi phí trực 
tiếp liên quan đến việc phát hành nợ phải trả tài chính đó.

Công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào thời điểm cuối năm theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC
ngày 08/08/2019 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn
thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu
nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Việc ghi nhận Tài sản cố định hữu hình và Khấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 -
Tài sản cố định hữu hình, TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; ,Thông tư số 203/2009/QĐ
- BTC ngày 20/10/2009 sửa đổi theo TT số 45/2013/TT-BTC về việc Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu
hao tài sản cố định. 

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các
khoản thuế và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế bao gồm giá thành thực tế của tài sản cố định hữu hình tự xây
dựng hoặc tự chế và chi phí lắp đặt chạy thử.

Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc
chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai. Các chi phí phát sinh không thoả mãn được điều kiện trên được Công ty ghi
nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Kế toán TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty gồm: 

Thời gian khấu hao (năm)



12 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13

14 Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

15 Chi phí phải trả

16

17

18

19 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

20 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

-

-
-
-

Vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Chi phí phải trả của Công ty bao gồm: chi phí bán hàng phải trả cho hàng đã tiêu thụ và cước vận chuyển được ghi nhận
dựa trên Giấy đề nghị thanh toán tiền chiết khấu giảm giá và Hợp đồng kinh tế, Bảng kê vận chuyển kính; khoản trích
trước chi phí lãi vay đối với các hợp đồng vay quy định trả lãi vay sau. Giá trị ghi nhận được xác định dựa vào hợp đồng,
khế ước vay và thời gian vay thực tế. Chi phí khác liên quan đến doanh thu trong kì .

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

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưâ thực hiện

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

Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chinh
Các khoản vay ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận trên cơ sở các phiếu thu, chứng từ ngân hàng, các khế ước vay và các hợp
đồng vay. Các khoản vay có thời hạn từ 1 năm tài chính trở xuống được Công ty ghi nhận là vay ngắn hạn. Các khoản vay
có thời hạn trên 1 năm tài chính được Công ty ghi nhận là vay dài hạn. 

Chi phí trả trước liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh một năm tài chính hoặc một chu kì kinh doanh đựoc ghi nhận
là chi phí trả truớc ngắn hạn và được phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ . Chi phí trả trước liên quan đến
hơn một chu kì sản xuất được ghi nhận là chi phí trả trước dài hạn  

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí hoạt động tài chính. Riêng chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây
dựng cơ bản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó khi có đủ điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam
số 16 - Chi phí đi vay.

Các khoản phải  trả trình bày  trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải trả khách hàng  và phải trả khác . 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm
nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các
năm trước.

Doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu bán các sản phẩm từ sản xuất kính, doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán vật
tư, doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng, cho thuê mặt bằng, cho thuê xe, doanh thu lắp dựng kính và doanh thu
từ tiền lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, cổ tức lợi nhuận được chia.

Dự phòng phải trả của công ty là giá trị ước tính hợp lý về các khoản chi phí sẽ phải chi ,

Doanh thu chưa thực hiện của công ty được ghi nhận khi các khoản doanh thu nhận trước  phát sinh phản ánh cho cả kỳ kế 
toán nhưng đựơc  phân bổ vào từng kỳ theo nguyên tắc phù hợp .

Trái phiếu của công ty được ghi nhận theo phương pháp giá gốc khi phát sinh lãi được  ghi nhận vào doanh thu hoạt động 
tài chính, khi lỗ phán ánh vào chi phí tài chính,

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát
hành cổ phiếu hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty được ghi nhận theo hợp đồng, khế ước vay, phiếu thu, phiếu chi và chứng
từ ngân hàng. 

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả

Doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo
nguyên tắc dồn tích, ghi nhận khi chuyển giao hàng hoá cho khách hàng, phát hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận 
thanh toán, phù hợp với 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt nam số 14 - " Doanh thu và
thu nhập khác".

Doanh thu được xác định tương đối chắc  chắn.
Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.



-

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

Doanh thu hoạt động tài chính

-
-
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22 Nguyên tắc ghi nhận giá vốn hàng bán

23 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

-
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25
Thuế  thu nhập hiện hành

Doanh thu từ việc thu cổ tức được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng cổ
đông phù hợp với 2 điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia quy
định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – " Doanh thu và thu nhập khác".

Doanh thu từ tiền lãi tiền gửi, lãi cho vay, được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ, phù hợp với 2 điều
kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại Chuẩn mực kế
toán Việt Nam số 14 - " Doanh thu và thu nhập khác".

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xácđịnh theo phương pháp đánh giá theo công việc đã hoàn thành

Doanh thu được xác định tương đối chắc  chắn.
Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch  đó

Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngay lập bảng cân đối kế toán.
Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu được xác định tương đối chắc  chắn.

Doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng được xác định khi dịch vụ hoàn thành, đã có nghiệm thu, thanh lý, đã phát
hành hoá đơn và được khách hàng chấp nhận thanh toán, phù hợp với 4 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn
mực kế toán Việt Nam số 14 - " Doanh thu và thu nhập khác". 

Các khoản lỗ do thay đổi tỉ giá hối đoái của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ giao dịch trong kỳ.

Giá vốn dịch vụ được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh để hoàn thành dịch vụ, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong
kỳ.

Chi phí tài chính bao gồm chi phí lãi vay được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài
chính phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính; chi phí đánh giá lại chênh lệch tỉ giá cuối kỳ
được bù trừ với lãi  hoạt động tài chính. chi phí tài chính bao gồm:

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận  thuế 

Các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm truớc được xác định bằng số tiền phải nộp từ cơ quan thuế, dựa
trên mức thuế xuất và các luật thuế  có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Chi phí bán hàng  và chi phí quản lý đựoc ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí phát sinh 
trong kỳ .

Nguyên tắc  kế toán bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Do các hợp đồng lắp dựng kính của Công ty quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng nên doanh thu lắp
dựng kính được xác định theo giá trị khối lượng thực hiện, được khách hàng xác nhận bằng nghiệm thu, quyết toán, đã
phát hành hoá đơn GTGT, phù hợp với quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 – " Hợp đồng xây dựng".  

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.

Giá vốn hoạt động lắp dựng kính được ghi nhận theo chi phí thực tế đã tập hợp để hoàn thành công trình, phù hợp với
doanh thu ghi nhận trong kỳ.

Các khoản nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ.
Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản giảm trừ doanh thu chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán hàng bán trả lại được xác định theo hợp đồng 
hoặc chính sách bán hàng theo thời điểm và thời kỳ .Được ghi nhận trên sổ kế toán khi có chứng từ gốc hợp lệ.

Chi phí đi vay và cho vay vốn.

Giá vốn hàng bán được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm, hàng hoá, vật tư xuất bán cho khách hàng,
phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.



Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Thuế khác

26 Nguyên tắc và phương pháp  kế toán khác
VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1 Tiền và các khoản tương đưong tiền 30/06/2022 01/01/2022
VND VND

Tiền mặt 157.478.729         16.035.182          

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 7.244.262.050     18.008.257          
Tiền gửi VND 7.232.898.195      6.703.013            
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Ninh 1.019.445             1.019.445            

33.052                  33.018                 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bắc Ninh 7.230.245.693     3.919.245            
 Ngân hàng TMCP Kỹ th  ươngViệt Nam - CN Bắc Ninh -                            -                           
Ngân hàng TMCP sài gòn Việt Nam -                            -                           
Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thăng Long -                            -                           
Chi nhánh Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt tại Hà Nội -                            -                           
Ngân hàng Liên Việt -                            -                           
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT TP.Hà Nội 1.338.024             1.469.324            
Ngân hàng TMCP Hàng hải 261.981                261.981               

Tiền gửi ngoại tệ (USD) 11.363.855           -                             11.305.244          
6.333.423             6.359.926            

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Ninh 5.030.432             4.945.318            
Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Bắc Ninh -                            -                           

Các khoản tương đương tiền -                           -                           
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT TP.Hà Nội -                            -                           
Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- CN Bắc Ninh -                            -                           
Tổng 7.401.740.779 34.043.439

2 Các khoản đầu tư tài chính

a Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30/06/2022 01/01/2022
VND VND

Đầu tư ngắn hạn
Tiền gửi có kỳ hạn 0 0
Cộng 0 0

b Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30/06/2022

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bắc Ninh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bắc Ninh

Các loại thuế, phí khác doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành
của Nhà nước.

Doanh nghiệp áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất thuế
GTGT 10% đối với hoạt động bán hàng hoá, vật tư ngành kính, kinh doanh dịch vụ, 0% đối với các lô hàng xuất khẩu.

Công ty được miễm thuế 2 năm đầu tiên kể từ khi có lãi ,giảm 50% trong 3 năm tiếp theo theo qui định ưư đãi tại điều 36, 
NGhị định 187/2004/NĐ-CP của chính phủ ngày 16/11/2004 vè việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần. 
Năm 2007 là năm đầu tiên công ty hoạt động có lãi được hưởng ưu đãi thuế.Năm 2008 công ty hoạt động kinh doanh 
không có lãi và đăng ký chuyển lỗ từ năm 2009.

01/01/2022



Giá trị  gốc 
(VND)

Dự phòng Giá trị  gốc (VND) Dự phòng

Đầu tư vào Công ty liên kết 909.380.000 -96.029.228 909.380.000 -96.029.228
Đầu tư góp vốn bằng tài sản (*)
Công ty Cổ phần Vinafacade 909.380.000 -96.029.228 909.380.000 -96.029.228

Đầu tư vào Công ty con 81.772.731.942 -15.677.369.569 81.772.731.942 -12.973.568.260
Công ty TNHH MTV Lắp dựng 
kính Viglacera

81.772.731.942 -15.677.369.569 81.772.731.942 -12.973.568.260

Đầu tư dài hạn khác 1.500.000.000 (792.672.962)      1.500.000.000 (716.549.341)       
Công ty Cổ phần Thương mại
Viglacera

1.000.000.000 (792.672.962) 1.000.000.000 (716.549.341)

Công ty Cổ phần Viglacera Delta 500.000.000 500.000.000

Cuối năm 84.182.111.942 -16.566.071.759 84.182.111.942 -13.786.146.829

3 Phải thu khách hàng
Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

1.965.805.871 -1.965.805.871 1.965.805.871 -1.965.805.871
1.906.898.389 -1.906.898.389 1.906.898.389 -1.906.898.389
1.754.289.128 -1.754.289.128 1.754.289.128 -1.754.289.128
8.641.017.282 -7.243.473.536 8.496.529.074 -7.243.473.536

14.268.010.670 -12.870.466.924 14.123.522.462 -12.870.466.924

4 Trả trước cho người bán

Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng
150.000.000 150.000.000 0

48.000.000 48.000.000

212.190.750 -55.000.000 212.190.750 -55.000.000

410.190.750 -55.000.000 410.190.750 -55.000.000

4 Các khoản phải thu  khác

a Các khoản phải thu ngắn hạn khác
Giá trị Dự phòng Giá trị Dự phòng

Phải thu người lao động 0 0 -                            0
Phải thu khác 2.087.188.166 -565.400.112 2.087.188.166 -565.400.112
 Hiệp hội kính 37.048.000         0 37.048.000           0
Ngô Thế Quỳnh 278.051.415       -278.051.415 278.051.415         -278.051.415

Nguyễn Đức Cường 239.347.397       -239.347.397 239.347.397         -239.347.397

Công ty CP TM Viglacera

Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera1.389.592.974 1.389.592.974
Các đối tượng khác 143.148.380 -48.001.300 143.148.380 -48.001.300

Tạm ứng 99.978.344 0 179.770.389 0
Tổng cộng 2.187.166.510 -565.400.112 2.266.958.555 -565.400.112

b Các khoản phải thu dài hạn khác

5 Tài sản thiếu chờ sử lý

Công ty TNHH Nhật Trang
Công ty TNHH Viglacera Glasskote

Công ty Cổ phần Vinafacade

Công ty Cổ phần CFTD sáng tạo

Công ty CP định giá và DV Tài chính Việt Nam

Các khoản phải thu khách hàng khác

Căn cứ đánh giá lại các khoản nợ phải thu khách hàng dựa vào tuổi nợ và khả năng thu hồi các khoản nợ để trích lập dự phòng,

Các đối tượng  khác

01/01/2022

30/06/2022 01/01/2022

30/06/2022

30/06/2022 01/01/2022



Tổng cộng
6 Nợ xấu

Tổng giá trị phải thu  cho vay quá hạn khó có khả năng thu hồi

Đối tượng Giá gốc
Giá trị có thể thu 
hồi Giá gốc

Giá trị có thể thu 
hồi

VND VND VND VND

C«ng ty CP  Vinafacade 1.965.805.871 1.965.805.871

Công ty TNHH Nhật Trang 1.906.898.389 0 1.906.898.389 0

Thân Hoàng Hải 988.838.287 0 988.838.287 0
Công ty TNHH Viglacera 
Glasskote 1.754.289.128 0 1.754.289.128 0

Các đối tượng khác 6.875.035.361 0 6.875.035.361 0

13.490.867.036 0 13.490.867.036 0
.

7 Hàng tồn kho
Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng

Nguyên liệu, vật liệu 6.846.292.138 (4.709.113.921)   6.846.292.138 (4.709.113.921)    
Công cụ, dụng cụ 2.293.032.640 (1.970.822.522)   2.293.032.640 (1.970.822.522)    

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang3.181.585.311 -3.181.585.311 3.181.585.311 -3.181.585.311
Thành phẩm 23.190.351.686 -10.869.360.401 23.770.363.997 -11.160.683.088

Hàng hoá 0 -                          0 -                           
Hàng gửi đi bán 824.776.791 -240.330.695 824.776.791 -240.330.695
Cộng  tồn kho 36.336.038.566  (20.971.212.850) 36.916.050.877    (21.262.535.537)  

Cộng  hàng tồn kho 15.364.825.716

11 Vay và nợ thuê tài chính Tăng trong năm 
VND VND VND

a Vay  ngắn hạn Giá trị Số có khả năng 
trả nợ

Giá trị Số có khả năng 
trả nợ

Vay ngân hàng 2.331.924.446 2.331.924.446 2.331.924.446 2.331.924.446
Vay các đối tượng khác 94.510.369 94.510.369 95.619.283 95.619.283
Tổng cộng 2.426.434.815 2.426.434.815 2.427.543.729 2.427.543.729
 Chi tiết các khoản vay ngắn hạn 2.426.434.815   2.426.434.815 2.427.543.729      2.427.543.729     

Ngân hàng TMCP Công thương Vi 0 0 0 0
Vay ngân hàng đầu tư việt nam 0 0 0 0
Vay ngân hàng Sài gòn SHB 2.331.924.446 2.331.924.446 2.331.924.446 2.331.924.446
Các đối tượng khác (5) 94.510.369 94.510.369 1.108.914             95.619.283 95.619.283
Tổng cộng 2.426.434.815 2.426.434.815 2.427.543.729 2.427.543.729

b Vay dài hạn
Giá trị Số có khả năng 

trả nợ
Tăng trong kỳ Giá trị Số có khả năng 

trả nợ
Công ty CP ĐTPT KCN Yên mỹ-
Hưng yên 0 0 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000

0 0 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000

(1) Vay theo:

16 Phải trả người bán
a Phải trả người bán có số dư lớn

Giá trị 
Số khó khả năng 
trả nợ Giá trị 

Số khó khả năng 
trả nợ

30/06/2022

30/06/2022

01/01/2022

30/06/2022

01/01/2022

30/06/2022 01/01/2022

01/01/2022

30/06/2022 01/01/2022



Chi nh¸nh x¨ng dÇu B¾c Ninh 27.812.047.586 27.812.047.586 27.812.047.586 27.812.047.586

C«ng ty CP  Viglacerea V©n h¶i 1.905.678.922 1.905.678.922 1.905.678.922 1.905.678.922

C«ng ty CP ®Çu t vµ XNK Viglacera 12.396.161.141 12.396.161.141 12.134.102.642 12.134.102.642

Cộng 42.113.887.649 42.113.887.649 41.851.829.150 41.851.829.150

Đối tượng khác 9.276.398.609 9.276.398.609 9.207.075.823 9.207.075.823
Tổng cộng 51.390.286.258 51.390.286.258 51.058.904.973 51.058.904.973

b Các khoản phải trả người bán dài hạn
Đối tượng khác

c Số nợ quá hạn chưa thanh toán

12 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước -                       
Đơn vị tính: VND

Số phải nộp đầu 
năm 

Số phải nộp 
trong kỳ

Số đã nộp trong 
kỳ

Số phải thu cuối 
năm 

Số phải nộp cuối 
năm 

Thuế GTGT đầu ra 214.710.650       60.063.821         274.774.471        

Thuế xuất nhập khẩu -                          -                           

Thuế thu nhập doanh nghiệp -                          -                           

Thuế thu nhập cá nhân 552.320              -                          -                            552.320               

Thuế tài nguyên 113.332.500       -                          113.332.500        
Thuế nhà đất, tiền thuê đất 1.186.671.331    195.127.497       1.381.798.828     
Các loại thuế khác 6.586.457.941    63.978.784         6.650.436.725     

Thuế và các khoản phải nộp 
Nhà nước

8.101.724.742 319.170.102 0 8.420.894.844

13 Chi phí phải trả 30/06/2022
VND VND

Chi phí chiết khấu phải trả cho hàng đã tiêu thụ, chi phí bán hàng 116.576.975 116.576.975
Chi phí khác 54.185.532           54.185.532          
Tổng cộng 170.762.507 170.762.507

14 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 30/06/2022 01/01/2022

a Ngắn hạn VND VND

Kinh phí công đoàn 41.070.248           36.658.328          
Bảo hiểm xã hội 18.383.000           116.398.096        
Bảo hiểm y tế 3.308.940             3.308.940            
Bảo hiểm thất nghiệp 735.320                735.320               
Phải trả về tạm ứng 8.177.557             6.388.866            
Các khoản phải trả phải nộp khác 9.612.431.866      -                             8.825.667.866     
Tổng cộng 9.684.106.931      8.989.157.416     
 Chi tiết Các khoản phải trả, phải nộp khác 9.612.431.866      8.825.667.866     
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh 2.277.379.228     2.351.772.107     
Tổng Công ty Viglacera -CTCP 1.198.802.778     1.198.802.778     
Công ty Kính nổi Viglacera -                            -                           

Công ty  CP Viglacera hạ long 3.004.169.000     3.004.169.000     
Các đối tượng khác 3.132.080.860     2.270.923.981     

b Phải trả dài hạn khác
Phải trả tổng công ty về cổ phần hoá

Cộng 0 0

15 Vốn chủ sở hữu

a Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

01/01/2022



Vốn góp của chủ 
sở hữu

Thặng dư vốn cổ 
phần

Lợi nhuận chưa 
phân phối

Cộng

VND VND

Số dư đầu năm trước 300.000.000.000 43.118.293.083    -260.824.030.097 82.294.262.986   

Tăng vốn trong năm trước -                           

Lỗ trong năm trước -34.593.270.827 (34.593.270.827)  

Chi phí phát hành tăng vốn -                           

Tăng khác -                           

Số dư cuối năm trước 300.000.000.000 43.118.293.083    (295.417.300.924) 47.700.992.159   

Số dư đầu năm nay 300.000.000.000 43.118.293.083 -295.417.300.924 47.700.992.159   

Lỗ trong kỳ này (7.788.541.698)     (7.788.541.698)    

Số dư cuối kỳ này 300.000.000.000 43.118.293.083    (303.205.842.622) 39.912.450.461   

b, Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu 30/06/2022 Tỷ lệ 01/01/2022 Tỷ lệ

VNĐ % VNĐ %

Tổng công ty Viglacera -CTCP 259.225.000.000 86,41                    259.225.000.000 86,41                    

Các cổ đông khác 40.775.000.000 13,59                    40.775.000.000 13,59                    

c, Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

30/06/2022 30/06/2021

VNĐ VNĐ

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000.000.000  300.000.000.000 

Vốn góp đầu năm 300.000.000.000  300.000.000.000 

Vốn góp cuối năm 300.000.000.000  300.000.000.000 

d, Cổ phiếu
30/06/2022 30/06/2021

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 30.000.000           30.000.000          

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 30.000.000           30.000.000          

- Cổ phiếu phổ thông 30.000.000           30.000.000          

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 30.000.000           30.000.000          

- Cổ phiếu phổ thông 30.000.000           30.000.000          

- Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

VIIThông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021

VND VND

Doanh thu bán các thành phẩm kính 609.082.623 1.058.193.091
Doanh thu cung cấp dịch vụ 331.146.344 124.190.595
Doanh thu bán vật tư, hàng hóa

Doanh thu lắp dựng 0
Tổng cộng 940.228.967 1.182.383.686

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021

VND VND



Chiết khấu thương mại của sản phẩm từ sản xuất kính -                            -                           
Chiết khấu thương mại hàng hóa -                           
Giảm giá hàng bán -                            -                           
Hàng bán bị trả lại

Tổng cộng 0 0

Doanh thu thuần 1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021
VND VND

Doanh thu bán các thành phẩm kính 609.082.623         1.058.193.091     
Doanh thu cung cấp dịch vụ 331.146.344         124.190.595        
Doanh thu bán vật tư, hàng hóa -                            -                           
Doanh thu lắp dựng kính -                            -                           
Tổng cộng 940.228.967 1.182.383.686

3 Giá vốn hàng bán 1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021
VND VND

Giá vốn thành phẩm kính 580.012.313         1.312.120.500     
Giá vốn cung cấp dịch vụ 103.467.105         37.329.611          
Giá vốn bán vật tư, hàng hóa
Giá vốn xây lắp -                           

Dự phòng hàng tồn kho (291.322.688)        15.438.872.569
Tổng cộng 392.156.730 16.788.322.680

4 Doanh thu hoạt động tài chính 1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021
VND VND

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 68.468 3.136.316            
Cổ tức, lợi nhuận được chia 0
Lãi  chênh lệch tỉ giá 50.243.980
Tổng cộng 68.468 53.380.296

5 Chi phí tài chính 1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021
VND VND

Chi phí lãi vay 181.802.826         172.235.361        
Lãi trả chậm tiền hàng
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái PS
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại số dư cuối kỳ 261.847.196         
Dự phòng đầu tư  tài chính 2.779.924.930      5.395.890.599
Tổng cộng 3.223.574.952 5.568.125.960

1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021

Lợi nhuận khác (3.654.720.468)     (3.794.350.730)    

6 Thu nhập khác 1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021

VND VND

Nhượng bán thanh lý tài sản cố định -                            -                           

Chi phí dự án 250T/ngày được miễn giảm

Miễn giảm tiền thuê đất 

Thu nhập khác -                            

Miễn giảm lãi, nợ -                           

Tổng cộng -                            -                           



7 Chi phí khác 1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021

VND VND

Các khoản bị phạt, bị bồi thường

Nhượng bán thanh lý tài sản cố định -                            -                           
Chi thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Trích thưởng tiết kiệm vật tư thu hồi -                            -                           
Chi phí  khấu hao TSCĐ dừng SX lò 120, 80 Tấn 3.558.234.384      3.685.434.468     
Tiền phạt chậm nộp bảo hiểm, thuế 79.978.717           58.916.262          

Chi phí khác 16.507.367           50.000.000          

Tổng cộng 3.654.720.468      3.794.350.730     

8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

a Chi phí bán hàng 1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021
VND VND

Chi phí nhân viên 195.895.896         202.692.498        
Chi phí vật liệu, bao bì 4.270.182             116.438.350        
Chi phí dụng cụ, đồ dùng -                            71.360.522          
Chi phí khấu hao TSCĐ 22.788.360           30.867.813          
Chi phí vận chuyển
Chi phí dịch vụ mua ngoài 13.688.807           13.555.158          
Chi phí bằng tiền khác 6.413.000             5.045.454            

Tổng cộng 243.056.245 439.959.795
b Chi phí quản lý doanh nghiệp 1/1-30/06/2022 1/1-30/06/2021

VND VND
Chi phí nhân viên quản lý 293.841.804         307.678.142        
Chi phí vật liệu quản lý 18.875.637           12.912.637          
Chi phí  đồ dùng văn phòng 4.380.000             -                           
Chi phí khấu hao TSCĐ 22.788.360           30.867.813          
Thuế, phí và lệ phí 140.589.247         136.589.250        
Chi phí hoàn nhập dự phòng -                           
Chi phí dịch vụ mua ngoài 34.684.855           27.591.413          
Chi phí bằng tiền khác 700.170.835         52.391.578          

Tổng cộng 1.215.330.738 568.030.833

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu
30/06/2022 30/06/2021

VND VND

Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (7.788.541.698)     (25.923.026.016)  
-                            -                           

+ Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông (7.788.541.698)     -                             (25.923.026.016)  

+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ 30.000.000           30.000.000          

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (260)                      (864)                     

11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
12 Công cụ tài chính

Công cụ tài chính
Các loại công cụ tài chính công ty
Tài sản tài chính

Giá trị  sổ kế toán
30/06/2022 01/01/2022

Giá gốc Dự phòng Giá gốc Dự phòng
Tiền và các khoản tương đương tiền7.401.740.779 34.043.439
Phải thu khách hàng phải thu khác 16.455.177.180 (13.435.867.036) 16.390.481.017 (13.435.867.036)  

+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi 



Các khoản cho vay 0 0

Cộng 23.856.917.959 (13.435.867.036) 16.424.524.456 (13.435.867.036)  

Nợ phải trả tài chính
Giá trị  sổ kế toán
30/06/2022 01/01/2022

Vay và nợ 9.427.543.729      2.426.434.815     

Phải trả khách hàng phải trả khác 61.074.393.189    60.048.062.389   

Chi phí phải trả 170.762.507         170.762.507        

Cộng 70.672.699.425 62.645.259.711
Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán  
do thông tư 210/2009/TT-BTC và các qui định hiện hành yêu cầu trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh 

Quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro thị trường
Hoạt động kín doanh của công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi giá, tỷ giá hối đoái và lãi suất.
Rủi ro về giá

Rủi ro về tỷ giá hối đoái

Rủi ro về lãi suất

Rủi ro tín dụng

Giá trị  sổ kế toán
Từ 1 năm trở xuốngTừ 1 đến 5 năm TRên 5 Năm Cộng

VND VND VND VND
Tại ngày 30/06/2022
tiền 7.401.740.779 7.401.740.779     
Phải thu khách hàng phải thu khác 3.019.310.144 3.019.310.144     
Các khoản cho vay 0 -                           

-                           
Cộng 10.421.050.923 0 0 10.421.050.923
Tại ngày 01/01/2022
tiền 34.043.439 34.043.439          
Phải thu khách hàng phải thu khác 2.954.613.981 2.954.613.981     
Các khoản cho vay -                          -                           

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ 
của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho công ty.Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kính doanh (Chủ yếu các 
khoản phải thu khách hàng ) và hoạt động tài chính ( Bao gồm tiền gửi ngân hàng cho vay và các  công cụ tài chính khác)

 thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa các hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị hợp lý của 
các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính , ngoại trừ các khoản lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá khoản đầu 
tư chứng khoán đã được nêu chi tiết tại thuyết minh liên quan,

Rủi ro tài chính của công ty bao gồm rủi ro thị trường rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệ thống kiểm soát 
nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mứcđộ hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa 
rủi ro và kiểm soát rủi ro,

Công ty chịu sự rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo các 
thay đổi của lãi suất thị trường khi công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các khoản vay và chịu lãi suất 
thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích cạnh tranh để  có được lãi suất có lợi cho mục đích của công ty.

Công ty chịu sự rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh  từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn  do tính không chắc 
chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư . Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắmgiữ với  mục đích  chiến lược lâu dài ,Tại thời 
điểm kết thúc năm tài chính công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư này .

 Công ty chụi rủi ro về giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động  theo các thay 
đổi của tỉ giángoại tệ khi các khoản vay doanh thu và chi phí của công ty được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ khácvới đồng việt nam.



-                           
Cộng 2.988.657.420 0 0 2.988.657.420
Rủi ro thanh khoản

Giá trị  sổ kế toán
Từ 1 năm trở xuốngTừ 1 đến 5 năm TRên 5 Năm Cộng

VND VND VND VND
Tại ngày 30/06/2022
Vay và nợ 9.427.543.729    9.427.543.729     
Phải trả khách hàng phải trả khác 61.074.393.189  0 61.074.393.189   
Chi phí trả trước 170.762.507       170.762.507        

Cộng 70.672.699.425 0 0 70.672.699.425
Tại ngày 01/01/2022
Vay và nợ 2.426.434.815    2.426.434.815     
Phải trả khách hàng phải trả khác 60.048.062.389  0 60.048.062.389   
Chi phí trả trước 170.762.507       170.762.507        

Cộng 62.645.259.711 0 0 62.645.259.711

13 Báo cáo bộ phận

14 Thông tin so sánh

Người lập/ Phụ trách kế toán

    
                    

Sản phẩm chính của công ty chủ yếu là sản phẩm kính các loại và kinh doanh chủ yếu trong nội địa vì vậy công ty không trình bày 
báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý,

Là số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty Cổ phần Kính Đáp Cầu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty 
chủ yếu phát sinh từ việc tài sản tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau.

Tổng giám đốc

Bắc ninh , ngày  18  tháng  07 năm 2022

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chinh dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng (TRên  dòng tiền cơ sở 
các khoản gốc ) Như sau :
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