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Cong ty C phn Thông Quãng Ninh 
Dja chi: PhuOiig Phisang Dong, thành ph6 UOng Bi, tinh Quáng Ninh 

BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC 

Ban T6ng Giám d6c Cong ty C phn Thông Quáng Ninh (sau dày gi tt là "Cong ty") trinh bay Báo cáo cOa mirth và 
Báo cáo tài chfnh cUa Cong ty cho näm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2021. 

CONG TY 

Cong ty C6 phn Thông Quãng Ninh là Cong ty C6 phAn dtrqc chuyn di tr Doanh nghip N1ià rnràc theo Quy& djnh s 
245/QD-UBND cOa Uy ban Nhân dan tinh Quang Ninh ngày 25 tháng 12 näm 2003. 

Cong ty hot dng theo GiAy chüng nhn dung k kinh doanh Cong ty C phn s 5700478344 do Sâ K hoach và Dâu tu 
tinh Quáng Ninh cAp lAn dAn nm 2004 và thay di IAn th(r 6 ngày 21 thang 06 näm 2021. 

Trii s chInh cOa COng ty ti phung Phirang DOng, thành ph6 Uông BI, tinh Quáng Ninh. 

HQI BONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM BOC VA BAN KIEM SOAT 

Các thành viOn cUa Hti dng Quan trj trong näm và ti ngày Ip báo cáo nay bao gm: 

Ong Dtrmig VAn Thom 

Ong Dtrcmg Trng HiAu 

Ong IrAn Vit Hông 

Ba Dang  Thu Hi.rcxng 

Ba Nguyen Thj Châm 

ChU tjch 

Thành viên 

Thành viên 

Thành vién 
Thành vién 

Các thành vién cOa Ban Tng Giám d6c dA diu hành Cong ty trong nam và tai ngày 1p báo cáo nay bao gm: 

Ong Dircng Trong Hiu Tng Giám d6c (B nhim ngày 07 thang 05 nm 2021) 

Ong Dumg VAn Thom Tong Giám dc (Min nhim ngày 07 tháng 05 nâxn 2021) 

Ong TrAn Vit Hông PhO Tng Giám dc 

Các thành viên Ban Kim soát bao gôm: 

Ong TrAn Van Son Tnrông ban 

Ong T Ngoc Viicing Thành vién 

Ong Nguyn M?nh  KhiOm Thành viên 

KIEM TOAN VIEN 

Chi nhánh Cong ty TNHH Hang Kim toán AASC tai  Quãng Ninh dA thc hin kim toán các Báo cáo tài chlnh cho Cong 
ty. 

CONG BO TRACH NHIM CUA BAN TONG GIAM BOC BOI Vfl BAO CÁO TAI CHINH 

Ban Tng Giám dc COng ty chju trách thim v vic Ip Báo cáo tài chinh phãn ánh trung thirc, hcp l' tInh hinh tài 
chmnh, kt qua hot dng kinh doanh và tlnh hlnh hru chuyn tin t cOa Cong ty trong nAm. Trong qua trinh 1p Báo cáo 
tài chInh, Ban Tang Giám dc Cong ty cam kt dA tuân thCi các yêu cAn sau: 

Xây dmg và duy tn kim soát ni bO ma Ban Tng Giám dc và Ban quán fr Cong ty xác djnh là cAn thi& d dam 
bão cho vic Ip và trInh bay Báo cáo tài chmnh khOng con sai sOt trong yu do gian l.n hoc do nhAm lAn; 
Lira ch9n các chinh sách k toán thIch hçp và áp ding các chinh sách nay mt cách nhAt quán; 

- Dua ra các dánh giá và dir doán hcrp I và than trong; 

Nu rO các chuAn mirc k toán dtrçic áp ding cO ducic tuân thU hay không, có nhUng áp diing sai Ich trçng yu dn 
mCrc cAn phãi cong b và giãi thIch trong Báo cáo tài chinh hay không; 
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Quáng Ninh, ngày 07 thang 03 nám 2022 

Tng Giám dc 
nGiám d6c 

Cong ty C phn Thông Quáng Ninh 
Dja chi: PhuOng Phirong Dông, thanh ph6 UOng BI, tinh Quáng Ninh 

- Lp và trinh bay các Báo cáo tài chinh trén co th tuân thU các Chu.n muc k toán, Ch d k toán doanh nghip Vit 
Nam và các quy djnh pháp 1' có lien quan dn vic 1p và trmnh bay báo cáo tài chinh; 

- Lp các Báo cáo tài chInh dra trén co sâ hoat dng kinh doanh lien t',xc, thr trithng hqp không th cho rang Cong ty s 
tip wc hoat dng kinh doanh. 

Ban T6ng Giám dc Cong ty dam bâo rang các s k toán ducic liru giCI d phán ânh tinh hinh tài chfnh cUa Cong ty, vài 
mic d trung thrc, hcip 1 ti bt ctr thii dim nào Va dam bão rang Báo cáo tài chInh tuân thU các quy djnh hin hành cUa 
Nhà nuàc. Dng thxi cO trách nhim trong vic báo dam an toàn tái san cUa Cong ty và thirc hin các bin pháp thIch hqp 
d ngán chn, phát hin các hành vi gian 1n và các vi phm khác. 

Ban Tng Giám dc Cong ty cam kt rang Báo cáo tãi chInh dà phãn ánh trung thrc và hqp 1 tinh hinh tài chmnh cUa Cong 
ty ti thôi dim ngay 31/12/2021, kt qua hot dng kinh doanli và tlnh hlnh hru chuyn tin t cho nm tài chmnh kt thUc 
cng ngãy, phñ hgp vài Chuk mrc k toan, Ch dO k toán doanh nghip Vit Nam và tuân thU các quy djnh pháp l' cO 
lien quan dn vic 1p và trinh bay báo cáo tài chinli. 

Cam k& khác 

Ban Thng Giám dc cam kt rang Cong ty tuãn thu Nghj djnh 155/2020fND-CP ngày 3 1/12/2020 v quy djnh chi tit thi 
hãnh mOt  s6 diu cCia lut chung khoán và Cong ty không vi pham nghTa v cong b6 thông tin theo quy djnh tai  Thông tu 
s 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cUa BO Tài chinh huàng dn Cong b thông tin tren Thj tru1ng chthig khoán. 
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SInCE 1991 

S: 070322.00 /BCTC.QN 

BAO CÁO luEM TOAN DOC LAP 

Kmnh gui: Qu C dOng, Hi dng Quán trj và Ban Tong Giám dc 
Cong ty C phn Thông Quãng Ninh 

Chüng tOi dà kim toán Báo cáo tài chInh kern theo cUa COng ty C phAri Thông Quàng Ninh duqc 1p ngày 07 thang 
03 näm 2022, tr trang 6 dn trang 34, bao gm: Bang can dM k toán t?i  ngày 31 tháng 12 näm 2021, Báo cáo kt 
qua hot dng kinh doanli, Báo cáo hru chuyn tin t cho näm tài chmnh kt thüc c1ng ngày và Bàn Thuyt minh Báo 
cáo tài chmnh. 

Trách nhim cüa Ban Tng Clam d& 

Ban Tng Giám dc Cong ty chju trách nhim v vic 1p và trinh bay trung thrc và hçp 1y Báo cáo tài chInh cüa 
Cong ty theo Chun mijc k toán, Ch d k toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp 1' có lien quan dn 
vic 1p vá trinh bay Báo cáo tài chinh và chju trách nhirn v kim soát ni b ma Ban Tang Giám dc xác djnh là 
cAn thit d darn bão cho vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh không cO sai sot trQng yu do gian 1n hoãc nhâm 1k 

Trách nhim cüa Kim toán viên 
Trách nhirn cCia chOng tOi là dtra ra 2 kin v Báo cáo tài chinh dira trén kAt qua cCia cuc kim toán. ChCing tOi d 
tin hành kim toán theo các ChuAn mirc kim toán Vit Nani. Các chuAn mrc nay yêu cAu chüng tOi tuân thu chuAn 
mic và các quy djnh v do dcrc nghA nghip, 1p kA hoch và thrc hin cuc kiAm toán dA d?t  duçcc sir darn bão hcp 
1 vA viec 1iu Báo cáo tài chmnh cUa Cong ty cO cOn sal sOt trong yAu hay không. 
Cong vic kim toán bao gm thtc hin các thU tiic nhAm thu thp các bAng chUng kim toán vA các s6 Iiu và thuy& 
minh trén Báo cáo tài chinh. Các thU tiic kiAm toán &rcc 1a ch9n dira trén xét doán cUa kiAm toán viên, bao gm 
dánh giá rUi ro có sai sot trQng yk trong Báo cáo tài chInh do gian 1n hoc nhAin IAn. Khi thirc hin dánh gia các rUi 
ro nay, kiAm toán viên dà xem xét kim soát ni bO cUa Cong ty lien quan dn vic 1p và trinh bay Báo cáo tài chInh 
trung thijc, hp 1' nhAm thiAt kA các thU tklc  kim toán phU hqp vài tinh hinh thirc th, tuy nhién không nhAm miic dich 
dua ra kiAn vA hiu qua cUa kirn soát nOi bO cUa Cong ty. Cong vic kim toán cUng bao gm dánh giá tInh thich 
hqp cUa các chInh sách kA toán duçrc áp dicing và tinh hçp l cUa các trOc tinh k toán cUa Ban T6ng Giám dc cUng 
nhtr dánh gia vic trinh bay t6ng thA Báo cáo tài chfnh. 

ChUng tôi tin tuâng rang các bAng chUng kim toán ma chiing tôi dà thu thp &rcrc là dAy dU và thich hcip lam co sei 

cho kiAn kiArn toán cUa chUng tôi. 

Y ki&i cüa kim toán viên 

Theo klAn cUa chUng tôi, Báo cáo tài chinh d phan ánh trung thrc và hçip l', trên các khIa cnh trQng yAu tlnh hinh 
tài chinh cUa Cong ty C phAn Thông Quang Ninh ti ngày 31 tháng 12 nàrn 2021, cling nhir kAt qua hot ding kinh 
doanh và tinh hinh luu chuyAn tiAn té cho näm tài chInh kAt thUc cOng ngày, phO hccp vth ChuAn mrc kA toán, ChA dO 
kA toán doanh nghip Vit Nam và các quy djnh pháp l cO lien quan dAn vic Ip và trinh bay báo cáo tài chInh. 

T: (84)4 3824 1990 I F: (84) 4 3825 3973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam 

AASC AUDITING FIRM 4 



Chi nh 

/ 

ông ty TNHH Hang Kim toán 
tai Quang Ninh 

I 
3 
* 

CHIHHANH m dOc 
•1. 

côN6rThH 
HANG KIEM O 

LI 

II' * 
AASCT 

k 

Kim toán viên 

Vin dt# n/san mznh 

Trong näm 2021, cn cU theo Nghj quyét Dai hOi dng c dông thtrOng niên näm 2021 s 0 1INQ-DHDCD ngày 

22/04/2021 và Nghj quyt So 1731ND-HDQT ngày 22/04/2021 cüa flOi  dOng quãn tij, COng ty d xCx 19 toàn b 12,9 

t9 VND giá frj tài san tOn thAt tir v',i cháy ngày 21/06/2018 khOng ducrc Cong ty Bão hiAm BSH bOi thtthng (Chi tiAt 

xem tai  ThuyAt minh sO 8). 
Vn d cn nhn math  nay không lam thay d6i 9 kiAn chAp nhn toàn phn cUa chüng tOi. 

QuângNinh, ngày 07 tháng 03 nâm 2022 

- I - A 

Nguyn Thj Hal Hwong 
GiAy ching nhn dang k9 hanh nghA kiOm toán sO: 

0367-2018-002-1 

Trn Thj Ha 
GiAy chthig nhin dng k9 hành ngh kiAm 

toán sO: 1643-2013-002-1 
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Cong ty Co phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chlnh 
Dja chi: Phixmg Phuong Dông, thánh phó Uong Bi, tinh Quáng Ninh Näm tài chInh k& thüc ngày 3 1/12/2021 

BANG CAN DO! icE TOAN 
Tgi ngày 31 1/sang 12 pzdm 2021 

MAs6 TAI SAN Thuyt 31/12/2021 01/01/2021 
minh VND YND 

100 A. TA! SAN NCAN HN 438.944.490.707 335.913.376.954 

110 I. Tin và các khoãn tirong duong tin 3 3.177.751.439 19.991.707.601 

111 1.Tin 3.177.751.439 19.991.707.601 

130 III. Các khoãn phãi thu ngn hn 225.014.947.238 195.698.936.192 

131 1. Phãithung.nhancüakháchhàng 5 141.896.580.585 122.203.737.838 

132 2. Tràtruàc cho ngLrii bàn ngân hn 6 54.921.956.586 28.481.213.044 

136 3. Phãi thu ngán hn khác 7 28.196.410.067 32.025.347.538 

139 4. Tài san thiu chi x& 1' 8 12.988.637.772 

140 IV. Hang tn kho 9 195.133.178.726 109.148.986.834 

141 1. Hang thn kho 195.133.178.726 109.148.986.834 

150 V. Tài san ngn hOn  khác 15.618.613.304 11.073.746.327 

151 1. Chi phi trá tri.ràc ngn han 13 4.676.648.055 3.743.241.520 

152 2. Thus GTGT thrcic khâu trr 10.634.980.878 7.309.365.694 

153 3.ThuvàcáckhoãnkhácphâithuNhãnuàc 17 306.984.371 21.139.113 

200 B. TA! SAN DA! HN 107.205.239.496 121.790.472.361 

220 II. Tài san c djnh 75.436.827.212 87.445.237.639 

221 1. Tài san c6 djnh hUu hinh 11 57.550.609.262 69.16 1.548.179 

222 - Nguyen giá 121.334.031.312 126.105.295.009 

223 - Giá trj hao mon liiy  ké' (63.783.422.050) (56.943.746.830) 

227 2. Tài san c6 dinh vô hlnh 12 17.886.217.950 18.283.689.460 

228 -Nguyêngiá 31.427.212.474 31.42 7.212.474 

229 - Giá tr/ hao mOn lily ké' (13.540.994.524) (13.143.523.014) 

240 IV. Tài san d& dang dài hn 11.125.809.547 13.248.933.353 
242 1. Chi phi xây drng cci ban do dang 10 11.125.809.547 13.248.933.353 

250 V. Du tw tài chinh dài han 4 20.400.000.000 20.400.000.000 
252 1. Du tx vào COng ty lien doanh, lien kt 5.400.000.000 5.400.000.000 
255 2. Du tu nm giU dn ngày dáo han 15.000.000.000 15.000.000.000 

260 VI. Tài san dài hn khác 242.602.737 696.301.369 
261 1. Chi phi trá tnrOc dài hn 13 242.602.737 696.301.369 

270 TONG CQNG TAI SAN 546.149.730.203 457.703.849.315 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
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Hiu 

440 TONG CONG  NGUON VON 546.149.730.203 457.703.849.315 

Nguyn Thj Châm Phm Thj Hông Dung 

NguOi Ip biu K toán truOng 
Quáng Ninh, ngày 07 tháng 03 nám 2022 

Giám d6c 

./. \ 
•0 

Cong ty C$ phn Thông QuAng Ninh Báo cáo tAl chlnh 
DIa chi: Phtthng Phuong Dông, thành phó UOng Bi, tinh Quàng Ninh NAm tài chlnh kt thñc ngay 31/12/2021 

BANG CAN DOI KE TOAN 
Tgi ngày 31 tháng 12 nörn 2021 

(114v theo) 

MA s6 NGUON VON Thuyet 31/12/2021 01/01/2021 
minh VND VND 

300 C. N PHAI TRA 336.765.251.291 308.089.150.496 

310 I. Nq ngiln hOn 297.485.244.318 266.547.328.915 
311 1. Phãi trá ngu&i ban ngn han 15 10.839.272.719 8.412.725.667 
312 2. Ngui mua trã tin tnràc ngân han 16 980.096.797 1.284.302.347 
313 3. Thu và các khoAn phãi np Nhà rnràc 17 4.098.293.473 2.789.166.952 
314 4. Phái trá ngtri lao dng 8.243.310.929 
319 5. Phái trã ngân han  khác 18 7.222.448.332 2.610.325.153 
320 6. VayvAnqthuêtai chinhngânhn 14 266.011.603.783 251.450.808.796 
322 7. Qu5' khen thuOng phüc lçii 90.218.285 

330 II. Nqdài han 39.280.006.973 41.541.821.581 
338 1. VayvànqthuêtAi chinh dAi han 14 39.280.006.973 41.541.821.581 

400 D. VON CHU SO HCJU 209.384.478.912 149.614.698.819 

410 I. V6ncIsrhOu 19 209.384.478.912 149.614.698.819 
411 l.VngOpcuachUsrhthi 36.000.000.000 36.000.000.000 

411a - Ca phk!'u ph thông có quyn bku quyAt 36.000.000.000 36.000.000.000 
415 2.Cphiuqu (200.000) (200.000) 
418 3. Qu5 du tLr phát triên 83.188.524.608 75.988.524.608 
421 4. Lçri nhun sau thug chua phân ph6i 90.196.154.304 37.626.374.211 

42 Ia - LNST chwa phdn phói Iüy ka dIn culi nám trwàc - 16.211.991.998 
42 lb - LNST chira phán phli nám nay 90.196.154.304 21.414.382.213 
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K toán tnr&ng 
QuOnØ1inhigay 07 tháng 03 nãm 2022 

'Giám d6c 

Nguyn Thi ChOm 

Cong ty Co phn Thông Quang Ninh Báo cáo tãi chInh 
Dja chi: Phizmg Phi.rcmg Dông, thanh ph6 Uong Bi, tlnh Quáng Ninh Näm tài chinh kt th(ic ngày 31/12/2021 

BAO CÁO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH 
Nan: 2021 

Ma s CHI TIEU Thuyet 
minh 

Näm 2021 Näm 2020 
VND VND 

01 1. Doanh thu ban hang và cung cp djch vi 21 1.560.370.312.072 967.425.631.293 

02 2. Các khoãn giãm tr doanh thu 22 2.318.966.637 

10 3. Doanh thu thun v ban hang và cung 
cp dlch  viii 

1.558.051.345.435 967.425.631.293 

11 4. Giávnhàngbán 23 1.338.772.452.193 890.021.268.577 

20 5. Lçn nhun gp v ban hang và cung cp 
djch vu 

219.278.893.242 77.404.362.716 

21 6. Doanh thu hoat dng tài chInh 24 11.837.984.732 5.368.990.215 
22 7. Chi phi tài chfnh 25 14.223.976.769 17.078.681.038 
23 Trong do: Chi phi 1ai vay 11.83 7.984. 732 16.016.193.886 
25 8. Chiphibánhàng 26 72.493.357.388 28.754.409.706 
26 9. Chi phi quân 1' doanh nghip 27 22.201.691.913 13.175.470.914 

30 10. Lçri nhun thun tir hot dng kinh doanh 122.197.851.904 23.764.791.273 

31 11.Thunhpkhác 28 5.049.520.066 9.611.027.861 
32 12.ChiphIkhác 29 12.139.218.602 6.259.983.479 

40 13.Lçinhuânkhác (7.089.698.536) 3.351.044.382 

50 14. T6ng IQi nhun k toán trirôc thus 115.108.153.368 27.115.835.655 

51 15. Chi phi thud thu nhp doanh nghip hin hành 30 24.911.999.064 5.701.453.442 

60 16. Lçri nhun sau thus thu nhp doanh nghip 90.196.154.304 21.414.382.213 

70 17. Lãi co ban trên c phiu 31 25.055 5.948 

Ngu*i 1p biu 

Phm Thj Hong Dung 
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Näm tái chInh kEt thOc ngày 3 1/12/2021 DIa chi: Phu&ng Phucing Dông, thành ph6 UOng BI, tinh Quáng Ninh 

I VND 

Thuyt 
minh 

Nám 2020 
VND 

Nám 2021 Ma s CIII TIEU 

Ngu*i Lp biu Ke toán trirO'ng 

Cong ty C phn Thông Quang Ninh Báo cáo tài chlnh 

BAO CÁO LUAU CHUYEN TIEN TE 
Nám 2021 

(Theo phumgphdp gidn tU5p) 

I. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT BQNG KINH DOANH 
01 1. Ln nhu9n irwóc thue 

2. Diêu clzinh ciw cdc klsoãn 
02 - Khu hao tài san c djnh và bt dng san du tu 
04 - Lài, 1 chênh Ich t giá h6i doái do dánh giá 1i 

cáo khoán mic tin t có gc ngoi t 
05 - Lai/1 t hot dng du tu 
06 - Chi phi lãi vay 
07 - Các khoàn diu chinh khác 

08 3. LØ nhzqin tà hort d3ng kinh doanh tnthc 

1/toy dôi von Iwu a'ng 
09 - Tang, giàm cáo khoán phái thu 
10 - Tang, giám hang tn kho 

- Tang, giám các khoán phãi trã (khong k lâi vay 
phái trá, thud thu nhp doanh nghip phãi np) 

12 - Tang, giám chi phi trá truàc 
14 Tinlaivaydatrà 
15 Thué thu nhp doanh nghip d np 
17 Tin chi khác cho hot dng kinh doanh 
20 Lwu chuyhi tiln thuân /tt hoçit d3ng kinh doanh 

II. LUU CHUYEN TIEN TU HOAT BONG BAU TU 
21 1. Tin chi d mua sam, xây dirng tài san c djnh và 

các tài san dài han khác 
23 2. Tin chi cho vay, mua các cong ci nçi cOa dcm v 

khác 
27 3. Tin thu lai cho vay, c tlrc và lcii nhun duqc chia 
30 Lwu chuyñn tin thuOn itt hoit (43ng (IOu lit 

ilL LUU CHUYEN TIEN TIJ HOAT BONG TAI CH!NH 
33 1.Tinthut&divay 
34 2. Tin trá nq g6c vay 
36 3. C tüc, Içii nhun dá trã cho chO sà hUu 
40 Lieu chuyãn tin thuân tfr hogt d(3ng àî clilnh 

50 Luu chuyên tin thun trong nám 

60 Tin và tuong dirong tin du näm 
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Cong ty C? phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chinh 
Dja chi: Phtximg Phuclng DOng, thành ph6 Uông Bi, tinh Quang Ninh NAm tài chInh ktthOc ngay 3 1/12/2021 

THUYET MINH BAO CÁO TA! CHIN!! 
Näm 2021 

. DA DIEM bAT DQNG CUA DOANH NGHI1P 

Hmnh thOc s& hfl'u vn 

Cong ty C6 phAn Thông Quãng Ninh là Cong ty C ph.n dtwc chuyn dM tr Doanh nghip Nhà rnrrc theo Quyt 
dlnh s 245/QD-UBND cOa Uy ban Nhân dan tinh Quãng Ninh ngày 25 tháng 12 nàm 2003. 

COng ty hot dng theo Giy chCmg nl4n dang k kinh doanh Cong ty C phAn s6 5700478344 do S Ké hoch 
và DAu tir tinh Quãng Ninh cp ln dâu nAm 2004 và thay dti Ian thir 6 ngay 21 tháng 06 nàm 2021. 

Tri so chinh cOa Cong ty ti phtrng Phtwng DOng, thanh ph6 Uông BI, tinh Quáng Ninh. 

V6n diu l cOa Cong ty là 36.000.000.000 VND (Bang chU: Ba mllcii sãu t dng chin), tircmg dmrng 3.600.000 
c6 phiu, mnh giá 10.000 VND/c phiu. 

Tng s nhân viên cOa Cong ty ti ngày 31 tháng 12 näm 2021 là: 312 ngui (t?i ngày 31 tháng 12 näm 2020 là: 
310 nguOi). 

LTnh vtrc  kinh doanh 
San xuat và kinh doanh nhra thông. 

Ngành ngh kinh doanh 

Hot dng chInh cOa Cong ty là: 

- San xut kinh doanh lam, nông kt hqp khai thác và ch bin nha thông; 
- Kinh doanh bat dng san, quyan sO ding dAt thuc chO sO hihi sO dung hoc di thuê; 

- San xuAt san pham khác bang kim loai chiia dtrqc phân vào dâu; 

- Trng rOng và chàm sOc rOng. 

Dc diem hot dng cüa Cong ty trong näm tài chlnh cO ãnh hirOng dn Báo cáo tài chlnh 

Trong nàm 2021, do gia bàn các san phAm tOng hucmg, dan thông tang mnh khin cho tang doanh thu bàn hang 
và cung cAp dch vi ccia Cong ty dt 1.560,3 t dng, tAng 61% so vOi nAm 2020 tuang Crng 593 t' ding (Näm 
2020 dt 967 t' dng). Mt khác dAu nAm 2021 Cong ty dir tnt &rçlc luçmg nguyen 1iu iOn vdi giá thu mua thAp, 
do vy khin Icri nhun gp vA bàn hang và cung cAp djch vi,i tang 183% so vOi nAin truOc. 

2 . CHE DQ vA CHiNH SACH KE lOAN Ap DUNG  TI CONG TY 

2.1 . Ky k toán, don vj tin t s0 ding trong k toán 

K' kA toán näm cOa Cong ty theo nAm dtrirng ljch bat dAu tO ngày 01/0 1 và kt thOc vào ngày 3 1/12 hang nain. 

Dcin vi tin t sO diing trong ghi chp k toán là Dng Vit Nam (VND). 

2.2 . ChuAn muc  và Ch d k toán áp dyng 

Che'dçi ktoán áp dyng 

Cong ty ap thing Ch dO kA toãn doanh nghip ban hành theo Thông hr s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 
cUa BO Tài chmnh và Thông hr s 53/2016/TT-BTC ngày 2 1/03/2016 cOa BO Tài chInh v vic sCra d6i, b sung 
mOt s diëu cCia Thông hr so 200/2014/TT-BTC. 
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Cong ty C6 phn Thông Quãng Nnh Báo cáo tãi chinh 
Dja chi: Phuing Phircng Dong, thành ph Uông Bi, tinh Quãng Ninh Mm tài chinh kt thcic ngay 31/12/2021 

Tuyên U vl vic tuán thá Chuán mckI toán va CIII dç5 kl toán 

COng ty dã áp diing các ChuAn mrc k toán Vit Nam và các van bàn huang dn Chu.n mvc  do Nhà nuàc dà ban 
hàrth. Các Báo cáo tài chmnh dLrçlc 1p và trinh bay theo dung mi quy dlnh  cUa ffrng chun mi,rc, thông tii huàng 
dn thrc hin Chun mirc và Ch d k toán doanh nghip hin hành dang áp dung. 

2.3 . Cong ci tãi chInh 

Ghi nhán ban ddu 
îàî san tài chInh 

Tài san tài chinli cUa Cong ty bao g6m tièn và các khoãn tircYng dwmg tin, các khoãn phái thu khách hang và 
phãi thu khác, du tir trái phiu. Ti thOi dim ghi nhn ban Mu, tài san tài chinh thc xác dinh theo giá mua/chi 
phi phát hành cong các chi phi phát sinh khác lien quan trrc tip Mn vic mua, phát hành tài san tài chinh do. 

Nq phài trã tài chfnh 

Nq phãi trã tài chinh cUa Cong ty bao gm các khoãn vay, các khoàn phãi trá ngtr?Ii ban và phài trà khác, chi phi 
phãi trá. T?i  thôi dim ghi nhn ln Mu, các khoán nçi phai trã tài chinh dtrçc xác djnh theo giá phát hành cong 
các chi phi phát sinh lien quan tnrc tip Mn vic phát hành nq phái trã tài chinh do. 

Giá trj sau ghi nh2n ban ddu 
Hin tai  chra cO các quy djnh cii th v dánh gia 1a  cong cii tài chinh sau ghi nhn ban Mu. 

2.4 . Các nghip vi bang ngoi t 

Các giao djch bang ngoi t trong nam tài chinh dixcic quy dôi ra dng Vit Nam theo t giá thrc M ti ngay giao 
djch. T' giá giao djch thrc t nay dirc xác djnh theo nguyen tc sau: 
- Khi mua ban ngoi t: là t giá dic quy djnh trong hp dng mua, bàn ngoi t gina Cong ty và ngan hang 

thLrong mi; 
- Khi ghi nhn n phài thu: là t' giá mua cüa ngân hang thirang mai  ni Cong ty chi djnh khách hang thanh toán 

ti thôi dim giao djch phát sinh; 
- Khi ghi nhn nq phâi trã: là t giá ban cUa ngãn hang thircYng mi nai Cong ty dir kin giao djch ti th&i dim 

giao djch phát sinh; 

- Khi mua sm tài san hoac thanh toán ngay bang ngoi t: là t giá mua cUa ngân hang thirong mi noi Cong ty 
thirc hiên thanh toán. 

T' gia giao djch thirc t khi dánh giá li các khoân mvc  tin t cO gc ngoi t ti thi dim 1p Báo cáo tài chfnh 
dtrçc xác djnh theo nguyen tac: 
- D6i vài tin gii ngoi t: áp dung t) giá mua cOa chlnh ngân hang noi COng ty mô tài khoãn ngoi t; 

- D6i vol khoàn mic phân lo?i là nçv phái trá: áp ding t)' giá ban ngoi t cOa ngân hang thiicrng mai  no Cong ty 
thu0ng xuyên cO giao djch. 

Tat cá các khoân chénh loch t' gia thrc tE phát sinh trong näm và chênh lch do dánh giá li s dir các khoãn mic 
tin t cO gc ngoi t ti thai dim 1p  Báo cáo tái chinh dirçic hch toán vào kt qua hot dng kinh doanh cüa 
nam tài chinh. Trong dO lâi chênh 1ch t giá do dánh giá li s dir cui näm cCa các khoán mi,ic tin t cO gc 
ngoi t khong dirçrc sir dirng M phân phi lcii nhun hoäc chia c tirc. 

2.5 . Tien 

Tin bao gm tin mt ti qu5?, tin gui ngân hang không k' hn. 
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Cong ty Co phân Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chInh 
Dja chi: Phtrmg Phirong Dong, thành ph Uong BI, tlnh Quáng Ninh Näm tài chinh kt thüc ngày 31/12/2021 

2.6 . Các khoän du tu tài chlnh 

Các khoán a'du tit nm giü dAn ngày dáo han là trái phiu diiçxc nm gill dn ngày dáo hn vci mic di ch thu Iài 
hang kS'. 

Các khoãn ddu lit vào cong ty lien kAt ducic ghi nhn ban du trn s6 k toán theo gia gc. Sau ghi nhn ban du, 
giá trj cOa cac khoàn du tti nay duçic xác djnh theo giá gc trir di di1r phông giãm giá khoán dAu tir. 

Dr phong giám giá các khoãn du tir ducic 1p vào thai dim cui näm ciii th nhir sau: 
D& vâi các khoàn Mu ttr vào cong ty lien kt: Du phOng giàm giá Mu Ui dircic 1p khi don vj nhn Mu tir phát 
sinh I, can cr vào Báo cáo tài chInh cOa cOng ty lien kt ti thai dim trIch 1p dr phOng. 

D6i vol các khoãn Mu ttr nm gill Mn ngày dáo hn: can cCr khà näng thu hi M 1p dir phOng phãi thu khO dOi 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2.7 Các khoán nq phãi thu 

Các khoán phãi thu ducc theo dOi chi tit theo k' hn phãi thu, d6i ttrçlng phãi thu, loi nguyen t phài thu, và các 
yk t6 khác theo thu cAu quán 1 cia COng ty. Các khoán phái thu di.ric phan loai là ngân han và dài h?n  tren báo 
cáo tài chinh can cO k' hn cOn li cOa các khoãn phái thu ti ngày báo cáo. 

Dx phong no phãi thu khO dOi dirçic trich 1p cho các khoán: ncr phái thu qua h?n  thanh toán ghi trong hcrp dng 
kinh t, các kh uOc vay ncr, cam kt hqp dng hoc cam kt nq và nq phãi thu chua Mn hn thanh toán nlumg 
khO cO khã nang thu hi. Trong do, vic trIch 1p  dr phong nq phãi thu qua hn thanh toán dtrcrc can cr vào th&i 
gian trá n9 g6c theo hcrp Mng mua ban ban Mu, khOng tinh Mn vic gia hn ncr gitla can ben và ncr phái thu chira 
Mn hn thanh toán nhung khách nq dà lam vào tlnh trng phá san hoäc dang lam thU tiic giái th, mt tich, bO trn. 

2.8 . Hang tn kho 

Hang tn kho duvc ghi nhn ban Mu theo giá g6c bao g6m: chi phi mua, chi phi ch bin và các chi phi lien quan 
trirc tip khác phát sinh M cO ducrc hang tn kho 0 dja dim và trng thai tai  thri dim ghi than  ban Mu. Sau ghi 
nhân ban Mu, ti th&i dim 1p Báo cáo tài chinh nu giá trj thun cO th thrc hin duçrc cUa hang tn kho thp 
hon giá gc thi hang tn kho duçrc ghi nhn theo giá trj thun cO th thrc hin dixçrc. 

Giá tn hang tn kho dirqc xác djnh theo phuong pháp binh quân gia quyn. 

Hang t6n kho ducrc hch toán theo phucrng pháp k khai thtiOng xuyên. 

Phircmg pháp xác djnh giá trj san phm dO dang cu61 näm: Chi phi san xut kinh doath dO dang ducrc tp hcrp theo 
chi phi phát sinh thrc t cho tOng giai doin san xut trong dày chuyn. 

Du phOng giãm giá hang tn kho &rcrc 1p vào th01 dim cui nám can cCr theo s chênh 1ch gitla giá gc cOn 
hang tn kho IOn hon giá trj thu.n cO th thrc hin duçic. 

2.9 . Tài san cô djnh 

Tài san cO djnh hUn hmnh, tài san có dinh vô hmnh dirçrc ghi nhn ban Mu theo giá gc. Trong qua trInh sO ding, tài 
san c6 dnh hUu hinh, tài san c djnh vô hinh duçrc ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn Iu k và giá trj cOn 10i. 

Khu hao tài san c djnh dtrcrc trIch theo phuong pháp thrOng thâng vOi thOi gian khu hao dircrc trOc tinh thu sau: 

NhàcOa,vtkintrUc 10-50 nam 
May mOe, thit bj 05 - 25 näm 
Phucrng tin van tái, truyn Mn 07 - 10 näm 
Cay lâu nàm 20 nam 
Chi phi giãi phOng mt bang theo quy dlnh  cUa Nhà nirOc 50 näm 
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Cong ty C phAn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chlnh 
DIa chi: Phumg Phicing Dong, thãnh pM Uong Bi, tinh Quáng Ninh Nm tài chmnh kt thüc ngày 3 1/12/2021 

2.10 . Chi phi xãy dyng co bàn d& dang 

Chi phi xãy dyng c bàn dâ dang bao gm tài san c djnh dang mua sm và xây dyng ma chira hoàn thành tai 
ngày kt thàc k' k toán nãm và duqc ghi nhân theo giá gc. Chi phi nay bao gm các chi phi v xây drng, lap 
dt may móc thit bj và các chi phi trirc tip khác. 

2.11 . Thuê hoat dung 

Thuê hoot dung là loi hlnh thuê tài san c djnh ma phan km rüi ro và 1çi Ich gân 1in voi quyan sc hthi tái san 
thuc v ben cho thué. Khoán thanh toán dtrài hinh thrc thuê hoat dng ducic hach  toán vào báo cáo kt qua hoat 
dng kinh doanh theo phumig pháp dir&ng thang chra trên thri han thuê hoat dng. 

2.12 . Chi phi trã tru*c 

Các chi phi dà phát sinh lien quan dn kt qua hoat dng san xuAt kinh doanh cüa nhiu nni tái chinh dwc hach 
toan vao chi phi trà tnrâc d phân M dan vào kat qua hot dng kinh doanh trong các näm tài chInh sau. 

Vic tinh Va phân M chi phi trã trurc dài han  vào chi phi san xuat kinh doanh trng nàm tài chinh ducic can ccr vào 
tInh chat, mirc do trng Ioai chi phi d 1ya ch9n phiing pháp và tiêu thc phân M hçp Is'. 

Các loai chi phi trà trtràc cUa Cong ty bao gim: 

- Chi phi trà triidc là cong cy, ding ci và 4t t%.r bao g6m các tài san ma Cong ty n&m giU d scr dyng trong qua 
trInh hoat dung kinh doanh binh thixing. Giá trj cong cy, ding cii và vt tu giá tn lon duc phân b6 theo 
phtrcmg pháp dtring thang trong thôi gian tir 06 tháng dn 36 tháng. 

- Chi phi ránh cng thoát nuc thai ra song duçrc ghi nhn theo giá trj thyc t phát sinh và dtrçrc phân M theo 
phtrong pháp &rrng thâng trong th&i gian 60 tháng. 

2.13 . Các khoän nQ phäi trã 

Các khoãn nq phai trà duçrc theo döi theo kS' han phai trã, d6i ting phài trá, loai nguyen t phài trã và các yu t 
khác theo nhu cAu quãn l' cCa COng ty. Các khoãn phai trà dixqc phàn '°ai  ng.n  han  và dài h trén báo cáo tãi 
chinh can cr theo kS' han cOn  lai  cüa các khoán phái trà tai  ngày báo cáo 

2.14 . Các khoän vay 

Các khoân vay diicyc theo döi theo tirng di tirng cho vay, ttrng kh tróc vay nçi và kS' hn phài trà cüa các khoàn 
vay. Trtthng hcrp vay, nçv bang ngoai t thi thyc hin theo dOi chi tit theo nguyen t. 

2.15 . Chi phi di vay 

Chi phi di vay dixçyc ghi nh.n vào chi phi san xuát, kinh doanh trong nAm khi phát sinh, ti-it chi phi di vay lien 
quan tnrc tip dn vic du tu xây di,rng hoac san xut tài san dO dang ducc tinh vào gia trj cOa tài san dO (ducrc 
v6n hoá) khi cO dO các diau kin quy dinh trong Chuan mrc k toán Vit Nam so 16 "Chi phi di vay" Ngoài ra, 
dOi vOi khoàn vay riOng phyc vy vic xây di.rng tài san cO djnh, bat dQng san dau ttr, lài vay dirçcc vOn hOa kO cà 
khi thOi gian xây dyng dirOi 12 thang. 
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Cong ty Co phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chInh 
Dja chi: Phniing Phixcing Dông, thành pM Uông Di, tinh Quang Ninh Näm tài chfnh kt thcic ngày 31/12/2021 

2.16. VOnchüs&hfl'u 

VOn du ti.r cüa chü sà hthi thrc ghi nhn theo sO vOn thirc gOp ccia chü sâ hUu. 

CO phiu qu9 là cO phiu do Cong ty phát hành và dLrc Cong ty mua Iai. CO phMu qu dtxc glii nhn theo giá ti- j 
thi,rc t mua 1a  và phài xcr l' ghi giãm vOn diu 1 trong th&i hn 10 ngày k tr ngày hoàn thành vic thanh toán 
mua lai CO phiu theo quy dlnh t?i Diu 134 cia Lut Doanh nghip sO 59/2020/QHI4 ngày 17/06/2020 và Diu 
36 cOa LuOt Ching khoán sO 54/2019/QHI4 ngày 06/12/2019, tiix các truOng hqp sau day: 
a) Cong ty phãi bàn ra ngay sau khi mua 1i dOi vài các CO phiu sau: 
- CO phiéu mua 1i d si~a lOi giao djch hoc mua 1i cO phiu 10 lé; 
- CO phiu lé mua 1i theo phuung an phát hành cO phMu d trâ cO tCrc, phifong an phát hành cO phiu tü nguOn 
vOnchUshthi; 
- CO phiu 10 lé mua 1i theo yêu cAu cüa cO dOng. 
b) Cong ty khOng thrqc mua Iai cO phiu qu cüa chinh mInh cho dn khi hoàn thành vic xt I cO phiu qu dâ 
mua t'r tniàc th&i dim Lut ChOng khoán sO 54/2019/QH14 cO hiu lirc ngay 0 1/01/2021. CO phiu qu Cong ty 
d mua tnrOc day &rçlc bàn hoãc dung c0 phiu qu' lam c6 phiu thisông theo quy djnh ti Lut Chcrng khoán sO 
70/2006/QHI 1 dâ thrçic sCm dOl, bO sung mt sO diu theo Lut ChCmg khoán sO 62/2010/QH12 và các van bàn 
quy djnh chi tit thi hành các van bàn trén. 

L?i nhun sau thu chua phân phOi phan ánh kt qua kinli doanh (lai, 10) sau thu thu nhp doanh nghip và tlnh 
hinh phân chia Içi nhu.n hoc xc 1' 10 cüa Cong ty. Lqi nhun sau thu chua phân ph6i CO th di.rçc chia cho các 
nhà du ti.r dira trén t 1 gop vOn sau khi &r?c Di hOi  dOng cO dông phé duyt và sau khi da trich 1p các qu 
theo Diu l Cong ty và các quy djnh cia pháp lut Vit Nam. 

COng ty trich 1p các qu' sau tr lçi nhuân thuAn sau thu thu nhp doanh nghip cUa Cong ty theo d ngh cUa Hôi 
dOng quãn trj và ducic các CO dOng phé duy tai  Dai hOi  dOng cO dOng thng niên: 
- Qu du nr phat trin: QuS'  nay dizçc trich 1p nh.m phic viii vic ma rOng hot dng hoäc du tix chiu sâu cUa 

Cong ty. 

- Qu khen thtrOng, phUc lqi và Qu khen thtrong Ban diu hành: Qu9 nay thrqc trIch 1p d khen thixung, 
khuyn khIch vt chat, dem 1i Içi ich chung và nang cao phOc lqi cho cong nhân viên và di.rqc trInh bay nhir 
mt khoàn phãi trã trén Bang can d6i k toán. 

CO tic phãi trà cho các cO dOng dxqc ghi nhn là khoãn phãi trá trong Bang can dOi k toán cüa COng ty sau khi 
cO thông báo chia cO trc cüa Hi dOng Quãn trj COng ty và thông báo ngày chOt quyn nhn cO tCrc cOa Trung tam 
Lru k chCmg khoán Vit Nam. 

2.17 Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu bàn hang thrcyc ghi nhn khi dOng th&i thOa man các dik kin sau: 
- PhAn lan rUi ro và lçci Ich gân lin vâi quyn so hUu san phm hoc hang hOa d &rçic chuyn giao cho ngtr&i 

mua; 
- Cong ty không cOn nâm gii quyn quàn 1' hang hOa nhti ngri sO hun hang hOa hoc quyn kim soát hang 

hOa; 
- Doanh thu &rqc xàc djnh ttwng d6i chc chn; 
- Cong ty dà thu duc hoac sé thu thrc li ich kinli t tO giao djch bàn hang; 
- Xác djnh dtrqc chi phi lien quan dn giao djch bàn hang. 

Doanh thu ban Mt d5ng san 

Doanh thu bàn bt dOng  san dtrçc ghi nhn khi dOng thOi thOa man các diu kin sau: 
- Bt dng san dã hoàn thành toàn b và bàn giao cho ngtrOi mua, Cong ty dA chuyn giao rOi ro và 1i ich gn 

lin vOl quyn sO hUu bat dOng san cho ngixOi mua; 

COng ty không cOn nm gi quyn quãn l' bt dng san nhtr nguOi sO hun bAt ding san hoc quyn kim soát 
bAt dng san; 
Doanh thu thrçic xàc djnh tiiong d6i chAc chân; 

COng ty dA thu duçc hoc sé thu ducc lçii ich kinh tA tO giao djch bàn bAt dOng  san; 
- Xác djnh dtrcjc chi phi lien quan dn giao djch bàn bAt dng san. 
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Cong ty C phãn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chfnh 
Dja chi: Phtring Phucing Dong, thành phó UOng Bf, tinh Quáng Ninh Nàm tài chInh k& thüc ngay 3 1/12/2021 

Doanh thu hoqt d3ng tat chInh 

Doanh thu phat sinh tir tin 1i, c tCrc, kri nhun duçrc chia và các khoãn doanh thu hot dng tài chinh khác diiqc 
ghi nhn khi thôa mAn dng thri hai (2) diu kin sau: 
- Co khâ nAng thu &rqc icri ich kinh t tir giao dich dO; 
- Doanh thu dLrçlc xác djnh tuong d6i chc chAn. 

C tic, lçii nhuãn duqc chia thxçrc ghi nhn khi Cong ty duçrc quyn nhn c tirc hoc dtrçrc quyn nhn lçri nhun 
tir vic gOp vOn. 

2.18 . Giá von hang bàn 

Giá vn hang bàn trong nAm d&rcrc ghi nhn phü hcrp v&i doanh thu phát sinh trong nAm và dam bàn tuán thu 
nguyen tAc thn tr9ng. Các trithng hqp hao hig 4t tu hang hOa vuqt djnh mtrc, chi phi vuçrt dlnh  mCrc binh 
thurng, hang tn kho bj mt mat sau khi dA trCr di phn trách nhim cOa tp th& cá nhãn cO han quan,... duqc ghi 
nhán dy dü, kjp th&i vào giá v6n hang bàn trong nAm. 

2.19 Chi phi tài chinh 

Các klioán chi phi duçrc ghi nhân vào chi phi tài chfnti gm: Chi phi di vay vn và l t gia hi doái. 
Các khoàn trén di.rçic ghi nl4n  theo tng s6 phát sinh trong nAm, không bü tr& vài doanh thu hoat dng tài chinh. 

2.20 . Thud thu nhp doanh nghip 

a) Chi phi thud TNDN hin hành 

Chi phi thu TNDN hin hãnh duçvc xác djnh ti-On co sr thu nhp chju thud trong nAm và thus sut thu TNDN 
trong nAm tài chinh hin hành. 

b) Thu suit thu TNDN nAm hin hành 
Cong ty duqc áp dting muc thué suit thus TNDN là 20% di vâi các hot dOng  san xuAt kinh doanh chinh và hot 
dng kinh doanh bat dng san cO thu nhp chju thud TNDN cho nAm tài chInh k& thOc ngày 31/12/2021. 

2.21 . LAi co bàn trén c phiu 

LAi co bàn trên c phiu duqc tinh bang cách chia lcci thun hoc 1 sau thu phân b6 cho C6 dông s huu c6 
phiu ph6 thông cOa Cong ty (sau khi dA diu chinh cho vic trich Ip  Qu' khen thuâng, phüc lcri và Qu khen 
thtrâng Ban diu hành) cho s6 hrcmg bhih quân gia quyn cüa s6 c6 phiu ph6 thông dang lint hành trong nAm. 

2.22 . Các bOn lien quan 

Các bOn thrçrc coi là liOn quan nu bOn dO cO khà nAng kim soát hoac cO h hixOng dáng k d6i vài bOn Ida trong 
vic ra quy6t dnh v các chfnh sách tài chirih và hot dng. Các bOn liOn quan cUa COng ty bao g6m: 

- Các doanh nghip tri,rc tip hay gian tip qua mt hoc nhiu trung gian, cO quyn ki6m soát Cong ty hoc chju 
sij kim soát cOa Cong ty, hoc cüng chung si,r kim soát vOi Cong ty, bao g6m cà cong ty mc, cOng ty con và 
cong ty liOn kt; 

- Các Ca nhân trrc tip hoc gián tip nm quyn biu quyt cUa Cong ty ma cO ãnh htrOng dáng k d61 vài Cong 
ty, nhng nhAn sir quàn ly" chO ch6t cUa Cong ty, nhQng thành viOn mt thi6t trong gia dlnh cOa các cá nhân nay; 

- Các doanh nghip do các cá nhân nOu trOn nm tnjc tip hoc gián tip phân quan trQng quyn biu quyt hoc 
cO anh huâng dãng k tUi các doanli nghip nay. 

Trong vic xem xét tirng m6i quan h can các ben liOn quan d phic vi,! cho vic Ip và trinh bay Báo cáo tài 
chinh, Cong ty chO ' tài bàn chat cUa m6i quan h hon là hinh thtc pháp l can các quan h do. 

-00; 
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Cong ty C phn Thông Quang Ninh Báo cáo tài chmnh 
Dja chi: Phumg Phircing Dông, thành ph Uông Di, tinh Quàng Ninh N.m tài chlnh kt thüc ngày 3 1/12/2021 

2.23 . Thông tin b phn 

Hoat dng kinh doanh cña Cong ty chü yu là san xuát, kinh doanh nhra thông t?i  khu vrc Min Bc — Vit Nam 
nén Cong ty không Ip Báo cáo b phn theo linh vi,rc kinh doanh và khu vrc dja l'. 

3 . TIEN VA CAC KHOAN TUO'NG DU'UNG TIEN 

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

Tin mt 565.606.724 7,110,893.132 
Tin gCri ngân hang không k' han 2.6 12. 144.715 12.880.814.469 

3.177.751.439 19.991.707.601 

4 . CAC KHOAN DAU TII TAI CHINH 

a) Du tu nm gifr dn ngày dáo han 
31/12/2021 01/01/2021 

Giá g,c Dir phông Giá g6c Dtj phông 
\TND VND VND VND 

Dãu tu dài han 
- Tráiphi u (*) 

15.000.000.000 
15.000.000.000 

   

15.000.000.000 
15.000.000.000 

  

        

        

15.000.000.000 15.000.000.000 

  

       

(*) Khoán Mu tir trái phiu cUa Ngán hang Thirong mi C phAn Du tir vA Phát trin Vit Nam vài s hrcing 15 
trái phiu, mnh giá 1.000.000.000 VND/trái phiu, ngày dáo han  26/06/2027 và lãi sut bang trung binh cong lâi 
suit tin gCri tit kim cá nhân bang Dng Vit Nam, trá sau áp thing cho k' hn 12 tháng Cong bó t0i thông tin 
din tCr chinh thCic cOng  biên do 0,7%/nAm. 

IH \ 
b) Du tu vào cong ty lien kt AN 

31/12/2021 01/01/2021  
Giá g6c Dir phông Giá gc Dr phOng  

VND VND VND VND 

- Cong ty C phan Thông 5.400.000.000 5.400.000.000 
Quang PhCi 

5.400.000.000 5.400.000.000 

Các giao djch trQng yu gi0a Cong ty và Cong ty lien doanh, lien kt trong närn: Xem Thuyt minh 36. 

Cong ty chira xác djnh giá ti'j hcip 1 cOa khoàn Mu tir tài chinh nay do Chuán mi,rc k toán Vit Nam, Ch dO k 
toan doanh nghip Vit Nam chira cO huâng Mn cci th v vic xác dh giá trj hçrp 1. 

Cong ty lien kt cCia Cong ty là COng ty Ci phn Thông Quang PhU, dja chi tai  thành ph6 DOng Ha, tinh Quãng 
Trj vài hoat dng chinh là khai thác và ch bin nhi,ra thong. Ti ngày 3 1/12/2021, t) l quyn biu quy& và t1 l 
lqi ich ma COng ty dang nm git tai  Cong ty nay Mu là 36%. 
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Cong ty C phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chlnh 
Dja chi: Phirmg Phtrong Dông, thành ph Uong BI, tinh QuàngNliih Näm tài chInh kt thüc ngáy 3 1/12/2021 

5 . PHAI THU NGAN HiN CUA KIIACH HANG 
31/12/2021 01/01/2021 

Giá trj Dir phOng Giá frj Dir phOng 
VND VND VND VND 

a) Phãi thu cüa khách hang cM tit theo khách hang có s du Jó'n 

- Cong ty TNHFI 4.079.275.200 13.573.327.680 
SUDARSHAN 
CHEMPRO PVT 

- COng ty TNHI-I 20.350.212.750 5.899.873.928 
GUANGXI JINXIU 
SONGYUAN 
FOREST 
Cong ty TNHH 25.136.739.200 43.842.976.200 
SAPTAGIR 
CAMPHOR 
PRIVATE 

- COng ty PRIVI 11.252.080.000 3.132.760.000 
ORGANICS INDIA 

- Các khoán phái thu 8 1.078.273.435 55.754.800.030 
khách hang khác 

141.896.580.585 122.203.737.838 

b) Trong dO: Phãi thu 277.619.925 557.225.280 
cOa khách hang ià các 
ben lien quan 
(Xem thông tin clii liEt rgi Thuyt minh 36) 

6 . TRA TRUOC CHO NGUOI BAN NGAN HN 
31/12/2021 01/01/2021 

Giá trj Dtr phOng Giá tn Dir phOng 
VND VND VND VND 

COng ty Cenxl 32.597.866.276 24.546.883.561 
GUIHAL 
FORESTRY 

- Cong ty C6 phn Du 
ftr Xây lap Cong 
nghip và Thiwng 
mi TrirOng Phát 

13.686.000.000 

- Trã triiOc cho ngi±i 
ban khác 

8.638.090.3 10 3.934.329.483 

54.921.956.586 28.481.213.044 

17 



Cong ty C phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chInh 
Dja chi: Phumg Phwmg DOng, thành ph Uông BI, tinh Quàng Ninh Nam tài chfnh kt thüc ngay 3 1/12/2021 

7 PHAI THU NGAN HN KHAC 
31/12/2021 01/01/2021 

Giá trj Dir phOng Giá trj Dr phông 
VND VND VND VND 

Phài thu cá nhân tin 166.270.090 421.522.656 
bi thithng hao hit 
nhIathong(*) 

- Tamng 25.473.686.213 - 27.069.607.859 
- Tm Ung bi thtrông 3.900.000.000 

dt khai hoang cho 
gia dInh Ong Nguyn 
Dmnh Chin 

H trçY giãi phOng mt 1.722.540.000 
bang dj an m& rng 
nhà may tüng hi.rcing 
ti Phirang Bong 

Phãi thu khác 833.913.764 634.2 17.023 

28.196.410.067 32.025.347.538 

(*) Day là khoãn phãi thu các cá nhân trong Cong ty do d thiu ht kho nha thông bâi II và kho thành ph.m. 

8 . TAI SAN THIEU CH xU LY 
31/12/2021 01/01/2021 

S hicmg Giá tn S hrçng Giá trj 

 

VND VND 

- Tài san ch xi:r 1 do 
v cháy ngày 
21/06/20 18 (*) 

  

12.988.637.772 

    

   

12.988.637.772 

    

(*) Day là giâ frj tài san bj t6n tht do vi cháy ngày 21/06/2018. Ci th: 

- Tng giá trj tài san t6n tht: 23.565.990.773 VND. 

- Tng s tin Cong ty Báo him BSH chap nh.n bi thirng: 10.448.153.001 VND (theo thông báo ngay 
26/06/2020 cña Cong ty Bão him BSH Quãng Ninh) 

- Giá tn tn that không di.rçc Cong ty Báo him BSH bM thi.rông 12.988.637.772 VND d di.rçic cOng ty xCr 1' 
theo Ngh quyt Di hi d6ng ct dông thtrmg niên s6 01/NQ-DFIDCD và Nghj quyt cüa HOi  ding Quãn frj 
s 173/NQ-HDQT-TQN ngày 22/04/202 1, cii th nhu sau: 

+ TrIch ttr Lcyi nhuin sau thu n.m 2020: 1.426.307.400 VND. 

+ Hach toán vào chi phi khác näm 2021: 11.562.330.372 YND (Chi tit xem ti Thuyt minh s 29) 
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Cong ty C phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chlnh 
DIa chi: Phtrmg Phucmg Dông, thành phó Uong Bi, tinh Quáng Ninh Näm tài chfnh kt thUc ngay 31/12/2021 

9 . HANG TON lu-b 
31/12/2021 0 1/0 1/202 1 

Giágc Drphông Giagôc DrphOng 

Nguyen 1iu, 4t 1iu 
Cong cu, di,mg c 

Chi phi san xut kinh 
doanh dâ dang 
Thành phm 

VND 

101.848.388.97 1 

1.300.649.536 
3.422.845.678 

88.561.294.541 

VND VND 

20.266.624.454 

2.656.626.684 
2.559.653.9 1 1 

83.666.081.785 

VND 

00 

'Ct 

G1  

195.133.178.726 109.148.986.834 

10 . CHI PH! XAY DVNG  Cø BAN DO DANG 

31/12/2021 0 1/01/2021 
VND VND 

- Dr an khu dan Cu, djch vi thixng mi (*) 11.057.536.820 10.982.809.547 
- Cong trInh xây dirng, chäm sOc tu b6 rrng thông non và mt bang - 783.377.800 
- Cong trnh xây dirng ma rng nhà may san xut ch bin nhira 

thông ti Phwmg Dông 
68.272.727 1.482.746.006 

11.125.809.547 13.248.933.353 

(*) Du an thirc hin theo quyt dnh s6 1343/QD - UBND ngày 06/6/20 12 cüa Uy ban nhân dan Thành ph6 Uong 
BI v vic phê duyt quy hoch chi tit t' 1 xây dirng 1/500 khu dan cu, djch vi thucmg mi phung Yen Thanh, 
thãnh ph Uông BI cüa Cong ty C phn Thông Quãng Ninh và Quyt djnh s 567/QD - TQN ngày 11/10/2018 
cüa T6ng Giám d6c Cong ty C phân Thông Quang Ninh, vài ni ding cii th nhi.r sau: 
- Ten dir an: Dir an khu dan cu, djch vii thuong mi. 
- DIa dim xây dimg: Phtthng Yen Thanh, thành ph UOng Bi, tinh Quâng Ninh. 
- ChO du tu: Cong ty C phn Thông Quàng Ninh. 
- Ngun vn du tu: Vay thucing mai  và các nguôn vn hçip phap cüa Cong ty. 
- Quy mô: Xây drng mài c so ha thng kS'  thut dng b gm các nhOm nhà 0 và các cong trInh cong cong, djch 

vi thuo-ng mi, cay xanh, giao thông nOi bO. 
- Thii gian thirc hin: Näm 2016 dn näm 2018. 
- Tang m&c du tu: 40.220.973.000 VND. 
- Tng chi phi xây drng dir an lüy k dn 31 /12/2021: 53.020.425.604 VND. 
- Tng doanh thu lily k den 3 1/12/2021: 52.540.005.321 dng/giá v6n lily k là 42.505.401.3 12 VND. 
- Tinh trng cOa dir an ti ngày 3 1/12/2021: Dij an cq bàn dã hoàn thành. Din tIch dà bàn giao cho khách hang 

8.830,5 m2/tng din tIch xây d%rng 11.236,1 m2, trong dO n.m 2019 bàn giao 8.203,8 m2, nm 2020 bàn giao 
372 m2 và näm 2021 bàn giao 254,7 m2 và ghi nhn doanli thu ban bt dng san vOi din tich d bàn giao (giá 
trl doanh thu, giá vn bàn bt dOng  san xem ti thuyt minh s 21 và 23). 

11 . TA! SAN CO D!NH  HUU H!NH 

(Xem chi uit tai Phu lc 01) 

12 . TA! SAN cO D!NH  VO H!NH 

Tài san c ctjnh vO hlnh là chi phi giãi phOng mt bang cO nguyen gia 3 1.427.212.474 VND, khu hao trong näm 
2021 s6 tin là 397.471.510 VND, giá tr cOn Iai ti 31/12/2021 s tin là 17.886.217.950 VND. 
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Cong ty Co phãn Thông Quãng Ninh 
Dja chi: PhLthng Phucrng Dông, thành ph UOng BI, tinh Quáng Ninh 

Báo cáo tài chlnh 
NAm tài chInh k& thtic ngay 3 1/12/2021 

13 . CHI PHI TRA TRUOC 

a) Ngn hn 

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

- COng ci diing ci,i chi phân b 4.676.648.055 3.743.241.520 

b) Dài hn 

4.676.648.055 3.743.241.520 

- Chi phi rnh cing thoát ntràc thai ra song 242.602.737 696.301.369 

242.602.737 696.301.369 

14 .CACKHOANVAY 

(Xe,n chi tiEt tai Phu lyc 02) 

15 . PHAI TRA NGUfl BAN NGAN HIN 

31/12/2021 01/01/2021 

C 

Giátrj S6cókhanang 
trã nçi  

Giá trj So cO khã näng 
trá nçi 

VND VND VND VND 

a) Phãi trä ngirOi ban chi tit 
theo nba cung cp cé s dir I&n 

COng ty C phn Thông 4.672.474.062 4.672.474.062 874.368.090 874.368.090 
Quang PhO 

Cong ty TNHH Bao bi - 1.067.950.000 1.067.950.000 
Thành Dat 

Cong ty TNHH giao nhn 
vn tài Ha Thành 

217.792.185 217.792.185 1.732.398.250 1.732.398.250 

Cong ty TNI-IH Vn tài bin 414.377.920 4 14.377.920 1.753.362.652 1.753.362.652 
Lien Hqp 

Cong ty TNHH Giao nhn 1.978.578.000 1.978.578.000 
Van tãi Redtainer 

- Phài trà cac dM tiicmg khác 3.556.050.552 3.556.050.552 2.984.646.675 2.984.646.675 

10.839.272.719 10.839.272.719 8.412.725.667 8.412.725.667 

b) Trong dO: Phãi trã 
ngu'Oi ban là các ben lien 
quan 

4.672.474.062 4.672.474.062 874.368.090 874.368.090 

(Xem thông tin clii ti& tçzi ThuyEt minh 36) 
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Cong ty C phfln Thông Quãng Ninh 
Dja chi: PhLthng Phuang Dong, thanh phó UOng Bi, tinh Quang Ninh 

Báo cáo tài chlnh 
Nm tài chInh kt thUc ngay 31/12/2021 

16 . NGUTII MUA TRA TIEN TRUóC NGAN HAN 

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

- COng ty ALWAHADAT EST 229.000.000 
- COng ty MAHACHEMICAL - MALAYSIA 630.297.600 
- Các di tircmg khác 120.799. 197 1.284.302.347 

980.096.797 1.284.302.347 

17 . THUE vA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NIXOC 

(Xem chi 1iCt tçiiphu lyc 03) 

18 . PHAI TRA NGAN HAN KHAC 

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

- Các khoán chi phi chua thanh toán 634.604.276 546.9 12.226 
- Phâi trá cho di và ban quãn 1 1.663.290.800 
- Kinh phi cong doàn 42.902.434 85.377.552 
- Cong ty C phân Thông Quãng PhO üng tri.ràc tin c tirc 5.400.000.000 
- Các khoan phãi trá, phài nôp khãc 1.144.941.622 314.744.575 

7.222.448.332 2.610.325.153 

Trong dO: Phãi trã khác là các ben lien quan 5.400.000.000 
(Xem thông tin clii tiét tgi Thuyët minh 36) 

19 .VONCHUSHUU 

a) Bang di chiu bin dng cüa V6n chü s& hU'u 

(Xe,n clii tiit tçii Phy lyc 04) 

b) Chi tit vn du tu cüa chü sr huii 

Cui nm T' 1 Du näm T lé 
VND % VND % 

Ong Dtwng Van Thcm 7.913.300.000 21,98 7.913.300.000 21,98 
Ba Lé Thj Van 2.739.920.000 7,61 2.739.920.000 7,61 
Ong Ngo Xuân TnrOng 3.415.430.000 9,49 3.415.430.000 9,49 
Ba Phan Thj Thành 5.883.940.000 16,34 5,883,940.000 16,34 
OngTrn VitHing 5.122.110.000 14,23 5.122.110.000 14,23 
Các c6 dong khác 10.925.300.000 30,35 10.925.300.000 30,35 

36.000.000.000 100,00 36.000.000.000 - 100,00 
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Cong ty CO phn Thông Quang Ninh Báo cáo tãi chinh 
Da chi: Phulxng Phtrcing Dông, thành ph Uông Bi, tinh QuangNinb Näm tài chmnh kt thüc ngày 3 1/12/2021 

c) Các giao djch v vn vOi các chü s& hüu và phân phi ci trc, 

Vn dAu tu cOa chü sàhftu 
- Vdn gop ddu näm 
- Vdn gOp cudi nàm 
c6 tüc, Icyi nhun 

chia Içri nhun 
Nm 2021 NAm 2020 

VND 

36.000.000.000 
36.000.000.000 

\ND 

36.000.000.000 
36.000.000.000 

- Cd ti-c, iqi nhuanphái trá trong nãm 24.233.479.518 3.310.399.126 
+ C tUc, liyi nhuOn chia trén lçii nhun näm tnràc 24.233.479.5 18 3.3 10.399.126 
Cd t&c, lçíî nhun d clii trá bang tin 24.233.479.518 3.310.399.126 
+ C tOc, 1çi nhuân chia trOn Iqi nhun näm tnróc 24.233.479.5 18 3.3 10.399.126 

- Cd tzc, loi nhuç$n cOn phái trá cudi nãm - - 

Z d) Co phieu 

31/12/2021 01/01/2021 

S krcing c phiu däng k phát hành 3.600.000 3.600.000 
s6 hxcrng c phiu d phát hành và gop vn dÀy dO 3.600.000 3.600.000 
- Cd phi e'u phd thông 3.600.000 3.600.000 
s6 ltrqng c phiu dtrçxc mua 1i 20 20 
- CdphiduphdthOng 20 20 
s6 Itrcrng c6 phiÀu dang 1uu hành 3.599.980 3.599.980 
- Cdphidu phd thông 3.599.980 3.599.980 
Mnh giá ci phiÀu dang luu hành: 10.000 VND/ct phiÀu 

e) Các qu cOa Cong ty 

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

- Qu dÀu tir phát trin 83.188.524.608 75.988.524.608 

83.188.524.608 75.988.524.608 

20 . CAC KHOAN MIJC NGOAI BANG CAN DO! KE TOAN VA CAM KET THUE HOIST BONG 

a) Cam kt thuO hot dng 

Cong ty k các Hcip dng thua dAt vâi Uy ban nhân dan tinh Quãng Ninh tai  thành ph UOng Bi, thj xa Quàng 
YOn và huyn Hoành B dA phic v  san xuAt kinh doanh và phic vi,i trng cay, thng din tich các khu dAt là 
22.460.941,5 m2. Theo các Hp dng nay, Cong ty phái trã tiÀn thuê dAt hang nm cho dAn ngày dáo han  hp 
dng theo quy djnh hin hành cUa Nhà rn.râc. 

b) Ngoi t các loai 

31/12/2021 01/01/2021 

- USD 85.627,71 530.291,52 
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Cong ty C phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chlnh 
Dja chi: Phiiông Phwing Dông, thành ph Uông Bi, tlnh Quãng Ninh Näm tâi chInh k& thic ngày 31/12/2021 

21 . TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DjCH VJ 

NAm 2021 Nárn 2020 
VND VND 

Doanh thu ban hang hOa vá thành phm 1.559.178.958.640 965.200.275.795 
Doanh thu ban bat dng san 1. 191.353 .432 2.225.355.498 

1.560.370.312.072 967.425.631.293 

Trong dO: Doanh thu dói vOi các ben lien quan 21.191.023.964 2.535.375.297 
(Xem thông tin clii tilt tçii Thuylt minh 36) 

22 . CAC Iu-ioAN GIAM TR1'J DOANH THU 

Nm 2021 Näm 2020 
VND VND 

- Giámgiáhangbán 2.318.966.637 

2.318.966.637 

23 . GIA VON HANG BAN 

NAm 2021 Näm 2020 
VND VND 

Giá vn cCia hang hOa và thành pham dà ban 1.337.377.233.130 887.983.492.797 
Chi phi kinh doanh Bat dng san dau tu 1.395.219.063 2.037.775.780 

1.338.772.452.193 890.021.268.577 

Trong dO: Mua nguyen vt lieu tr các ben lien quan 17.003.663.820 5.375.693.796 
(Xem thông tin chi tilt tqi thuylt minh 36) 

24 . DOANH THU HOAT BQNG TA! CHfNH 

Näm 2021 Näm 2020 
VND VND 

Läi tin gin, tin cho vay 4.270.161 3.879.616 
C ttc, lçxi nhun thrcnc chia 2.430.000.000 
Lâi chênh lch t' gia phát sinh trong näm 9.403.714.571 4.357.438.382 
Lâi chênh loch t' giá do dánh giá li s6 du cuM näm 1.007.672.217 

11.837.984.732 5.368.990.215 

Trong dO: C tüc, 191 nhun du'çc chia tir các ben lien quan 2.430.000.000 
(Xem thông tin chi tilt tqi thuylt ininh 36,) 
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Cong ty C6 phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chlnh 
Dja chi: Phtr&ng Phixting Dông, thành ph6 Uông Bi, tinh Quang Ninh Nni tài chinh k& thUc ngày 31/12/2021 

25 

26 

. CHI PHI TA! CHINH 

Li tin vay 
L chênh Iêch gia phát sinh trong näm 
L chênh Ich t) giá do dánh gia 'a s dLr cui näm 

.CHIPHIBANHANG 

Näm 2021 NAm 2020 
VND 

11.837.984.732 
1.937.284.686 

448.707.351 

VND 

16.0 16.193.886 

1.062.487. 152 

14.223.976.769 17.078.681.038 

Näm 2021 NAm 2020 
VND VND 

Chi phi nguyen liu, vt 1iu 1.965.245.856 4.899.051.709 
Chi phi djch vi,i mua ngoài 52.932.600.154 15.895.780.235 
Chi phi khãc bang tin 17.595.511.378 7.959.577.762 

72.493.357.388 28.754.409.706 

27 . CHI PHI QUAN L'' DOANH NGHIEP 

Näm 2021 Näm 2020 
VND VND 

Chi phi nguyen 1iu, vt Iiu 189.749. 139 122.938.325 
Chi phi nhân cong 15.076.469.066 9,299,425.023 
Chi phi khau hao tài san c djnh 722.844.250 722.844.250 
Thu, phi và I phi 249.059.040 363.431.285 
Chi phi djch vii mua ngoài 1.599.189.405 1.842.281.000 
Chi phi khác bang tin 4.364.381.0 13 824.551.031 

22.201.691.913 13.175.470.914 

28 . THU NHAP KHAC 

Nàm 2021 Nm 2020 
VND VND 

Thu hi ph 1iu 1.38 1.388.180 1.966.616.362 
Bão hiOm bM thi±ng 13.095.450 5.892.250.026 
Bi thixemg giãi phOng mt bang theo Quyt djnh s 472 1/QD- 1.668.447.000 
UBND ngày 10/12/2021 cüa Uy ban nhân dan thj xà Quang Yen 

Bè,i thix&ng tài san trOn dat là rrng thông 999.925.000 
Thu nhap khác 986.664.436 1.752. 16 1.473 

5.049.520.066 9.611.027.861 
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Cong ty C1 phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chinh 
Dja chi: Phtring PhLrong Dông, thành ph6 Uông BI, tinh Quãng Ninh Näm tài chinh k& thOc ngay 31/12/2021 

29 . CIII PHI KHAC 

Chi phi thn tht do bào him bi thi.ring 
Chi phi t6n tht do không duccc Ca quan bão him bi thithng 
Chi phi khác 

30 . CIII PHI THUE THU NHP DOANH NGHIP HIN HANH 

N.m 2021 Näm 2020 
VND 

11.562.330.372 

576.888.230 

VND 

5.877.353.00 1 

382.630.478 

12.139.218.602 6.259.983.479 

N.m 2021 Nm 2020 
VND VND 

Thul TNDN lfr hog! dçng kinh doanh chink 
Tng Igi nhun k toán trtrâc thu TNDN 115.312.018.999 26.943.322.737 05 
Các khoàn diu chinh tAng 
- Chi phi kháu hao xc trén 1,6 tj 

11.881.841.950 
258.240.000 

1.391.431.553 
277.740.000 

ii Nil 
GTY 

- Các khoán gidm tr1khác 11.623.601.950 1.113.691.553 KIEI 
CAc lthoàn diu chinh giàm (2.430.000.000) ASC 
- Cd tzc, Iqi nhuan  dwctc chia (2.430.000.000) ANG 

Thu nhp chju thu TNDN 124.763.860.949 28.334.754.290 - I 

ThuE TNDN 1w hog! dng kink doanh bat dng san 
Tng lqi nhun k toAn tr hot dng kinh doanh bat dng san (203.865.631) 172.512.918 

Thu nhap chiu thud TNDN (203.865.631) 172.512.918 

Tng thu nhp chu thus TNDN 124.559.995.318 28.507.267.208 

Chi phi thud TNDN hin hAnh (Thud suat 20%) 24.911.999.064 5.701.453.442 

Thu TNDN phái np dau nAm 2.633 .43 1. 103 (3.068.022.339) 
Thu TNDN da np trong nAm (23.447.136.694) 

Tng thuê TNDN phãi np cui nAm 

31 . LÀ! C€ BÀN TREN CO PHIEU 

Vic tinh toán 1Ai ca bàn trén c phiu CO th phân phi cho cAc c 
&rc thtrc hiên dra trOn cAc s lieu sau: 

4.098.293.473 2.633.431.103 

dông sâ hflu c phan ph6 thông cUa Cong ty 

NAm 2021 NAm 2020 
VND VND 

Lqi nhun thuan sau thu 90.196.154.304 21.414.382.213 
Lçii nhun phân b cho c phiu ph thông 90.196.154.304 21.4 14.3 82.2 13 
C phiu ph thông dang li.ru hành binh quân trong nAm 3.599.980 3.599.980 

Läi co bàn trên cô phiu 25.055 5.948 

Cong ty chixa cO dr tinh trich Qu khen thurng, phüc lçii và QuS' khen 
thu ti thai diam lap Báo cáo tài chInh. 

thtrâng Ban diu hành trén Lçii nhun sau 

Tai ngày 31 thang 12 näm 2021, Cong ty không cO cAc c phiu cO tim nAng suy giam lài trOn c phiu. 
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Cong ty C phAn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chlnh 
Dja chi: PhLr1ng Phixcmg Bong, thành ph Uong Bi, tinh Quang Ninh Näm tãi chlnh kt thUc ngay 3 1/12/2021 

32 . CHI PH! SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO 
Näm 2021 Näm 2020 

VND VND 

Chi phi nguyen Iiu, 4t 1iu 1.320.399.006.874 717.035.707.660 
Chi phi nhân cong 67.152.627.257 41.601.583.770 
Chi phi khu hao tâi san c6 djnh 14.398.616.901 10.896.322.790 
Chi phi djch vi mua ngoài 86.337.624.512 34.615.868.447 
Chi phi khác bang tin 4.227.756.960 2.005.096.920 

1.492.515.632.504 806.154.579.587 

33 . CONG C1J TAI CHiNH 

Các 1oi cong ci tài chInh cOa Cong ty bao gm: 

3 1/12/202 1 
Giá frj s k toán 

0 1/0 1/202 1 

Tài san tài chInh 
Tién và các khoán ttrcing 
dung tin 
Phái thu khách hang, 
phãi thu khác 
DAu ti.r trái phiu  

GiágOc 

3.177.751.439 

170.092.990.652 

15.000.000.000  

Dir phong  Giágc DirphOng 
VND VND 

19.991.707.601 

154.229.085.376 

15.000.000.000 

VND 

 

VND 

188.270.742.091 189.220.792.977 

Giá ti-i so k toán 
31/12/2021 01/01/2021 

VND VND 
Nçphãitratàichinh 
Vay và ncr 

Phái ti-a ngtr&i ban, phái trá khác 
305.291.610.756 

18.061.721.051 
292.992.630.377 

11.023.050.820 

323.353.331.807 304.015.681.197 

Tài san tài chinh và nq phãi ti-a tai chinh chi.ra &rcrc dánh giá 'aj theo giá fri  hçrp I' ti ngay két thüc näm tài chinh 
do Thông tu s6 210/2009/TT-BTC và cac quy djnh hin hành yêu cu trInh bay Báo cáo tài chinh và thuy& minh 
thông tin di vri Cong c tài chinh nhi.rng không thra ra các htràng dn t11ong dinmg cho vic dánh giá và ghi nhn 
gia trj hçrp 1 cUa các tài san tái chinh và ncr  phái trã tài chInh. 

Quãn I rüi ro tài chinh 
ROi ro tài chinh cOa Cong ty bao g6m i-ui ro thj trirYng, riXi ro tin ding và riM ro thanh khoán. Cong ty da xây drng 
he th6ng kim soát nh&m dam báo sr can bng ô mirc hçrp 1 giUa chi phi riM ro phát sinh và chi phi quán 1 riM ro. 
Ban Tng Giám dc Cong ty cO trách thim theo döi quy trinh quán 1 riM ro d dam bão sir can bang hçrp I gicta 
riM ro và kim soát riM ro. 
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Cong ty C phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chInh 
Dja chi: Phumg Phuang Dông, thành ph6 Uông BI, tinh Quàng Ninh Näm tài chinh k& thüc ngày 3 1/12/2021 

Rüi TO tlzj trwàig 
Hoat dQng kinh doanh cOa Cong ty s chti yu chju rOi ro khi cO sv thay dM v t giá Mi doái và 1i suk 

RUi ro v t9 giá Mi doái: 
COng ty chju rUi ro v t' giá do giá trj hqp l2 cOa các lung tin trong tuong lai cUa mt cOng cii tài chfnh s bin 
dng theo nhung thay d6i cOa t giá ngoi t khi các khoàn vay, doanh thu và chi phi cOa Cong ty duc thrc hin 
bang don v tin t khác vâi dng Vit Nam. 

ROi ro v 1i suát: 
Cong ty chju rOi ro v 1i suát do gia trj hqp 1y can các lu6ng tin trong tuong lai cOa mt cOng ci tài chInh s 
bin dng theo nhOng thay d6i cOa lài suit thj trithng khi COng ty có phát sinh cac khoán tin g&i cO hoc khOng 
cO k' han, các khoâx vay và n chju lAl suit tha Mi. Cong ty quãn 1 rUi ro lài suat bang cách phân tich tlnh hinh 
cnh tranh trén thj tnthng d cO thrçc các lãi suat cO lçi cho mvc  dich cOa Cong ty. 

RÜI ro tin dyng 
ROi ro tin ding là rCii ro ma mt ben tham gia trong mt cOng ci tài chinh hoc hqp dng khOng có khã nang thrc 
hin dizçic nghia vi cOa mlnh dn dn tn that va tài chInh cho Cong ty. COng ty cô các rOi ro tin di,mg tir hoat 
dng san xuat kinh doanh (chO yu di vOl các khoãn phái thu khách hang) và hoat dng tài chInh (bao gm tin 
gcri ngân hang, cho vay và các cOng ci,i tài chInh khác) 

Ti ngày 3 1/12/2021 

Tir 1 näm 
trô xu6ng 

Trén I näm Trên 5 näm 
dan 5 näm 

Cong 
H 

VND VND VND VND IN 

Tièn và các khoãn turing di.rong 
tin 

3.177.751.439 - 3.177.751.439 

Phái thu khách hang, phài thu 
khác 

170.092.990.652 170.092.990.652 

Du tii trái phiu 15.000.000.000 15.000.000.000 

173.270.742.091 15.000.000.000 188.270.742.091 

Ti ngày 01/01/2021 
Tin và các khoàn tircmg thrcmg 
tin 

19.991.707.601 19.991.707.60 1 

Phái thu khách hang, phái thu 
khác 

154.229.085.376 154.229.085.376 

Dututrái phiu 15.000.000.000 15.000.000.000 

174.220.792.977 15.000.000.000 189.220.792.977 

Rüi ro than/i k/:odn 
ROi ro thanh khoàn là rOi ro Cong ty gp khO khän khi thirc hin các nghTa vi tài chinh do thiu v6n. ROi ro thanh 
khoán cUa Cong ty chU yu phát sinh tr vic các tài san tài chlnh và nçi phái trà tài chinh cO các th&i dim dáo hn 
khác nhau. 
Thxi hn thanh toán cOa cac khoàn nç phãi trá tài chInh dra trén các khoàn thanh toán dr kin theo hçip dng 
(trén c sâ dông tin cUa các khoan g6c) nhr sau: 

Tr 1 näm Trén I näm TrOn 5 näm Cing 
trâ xuông den 5 nàm 

VND VND VND VND 
Ti ngày 31/12/2021 
Vay và ng 266.011.603.783 39.280.006.973 - 305.291.610.756 
Phãitránguiban, phàitràkhác 18.061.721.051 - 18.061.721.051 

284.073.324.834 39.280.006.973 323.353.331.807 
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Cong ty Co phn Thông Quáng Ninh Báo cáo tài chfnh 
Dja chi: Phthng Phtrcing DOng, thành phó Uông Di, tinh Quáng Ninh Nàm tài chInh kt thUc ngày 3 1/12/2021 

Tir 1 näm Trên I näm Trên 5 näm Ctng 
tr xuông dn 5 näm 

VND VND VND VND 
Ti ngày 01/01/2021 
Vay và nçi 251.450.808.796 
Phãi trá ngi.thi bàn, phài tra khác 11.023.050.820 

 

41.541.821.581 

   

292.992.630.377 
11.023.050.820 

        

262.473.859.616  41.541.821.581 - 304.015.681.197 

Cong ty cho rang mic d tp trung rUi ro d6i vài vic trá n là thp cO th kim soát thc. Cong ty có khã näng 
thanh toán các khoán nç dn h?n  tfr dOng tin tr hot dng kinh doanh và tin thu tii các tài san tài chinh dáo han. 

34 . THÔNG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MVC  TRINH BAY TRONG BAO CÁO LIYU CHUYEN 
TIENT 

a) S tin di vay thrc thu trong näm 

NAm 2021 Näm 2020 
VND VND 

Tin thu t& di vay theo kh uâc thông thizäng; 

b) S6 tin d thtrc trä g6c vay trong näm 

577.450.052.331 679.969.622.850 

Nm 2021 Nam 2020 

Tin tra nq g6c vay theo kh uàc thông thLrOiig; 

VND VND 

565.616.128.992 713.671.473.260 

35 . NHNG Sl! KIN PHAT SINH SAU NGAY KET TH(JC NAM TAI CHINH 

Không cO sir kin tr9ng yu nào xáy ra sau ngày kt thOc näm tài chinh dôi hOi phài di.rçic diu ch'mh hay cong b6 
trén Báo cáo tái chinh nay. 

36 . NGHIP vv vA sO rns vOl CAC BEN LIEN QUAN 

Cong ty có các giao dch phát sinh trong 
sau: 
Giao djch phát sinh trong nm: 

Doanh thu cung cp hang hóa 

nám và s dLr tai ngày kt thOc nàm tài chinh vài các ben lien quan nhix 

Mi quan h Nàm 2021 Nm 2020 
VND 

21.191.023.964 
VND 

2.535.375.297 
- Cong ty C phn Thông Quàng Cong ty lien k& 21.191.023.964 2.535.375.297 

Phü 

1'vlua nguyen vt Iiu 17.003.663.820 5.375.693.796 
- Cong ty C phn Thông Quang COng ty lien kt 17.003.663.820 5.375.693.796 

PhU 

C6 tüc, 191 nhun duct chia 2.430.000.000 
- Cong ty C phAn Thông Quáng COng ty lien kt 2.430.000.000 

PhO 
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Cong ty C phn Thông Quãng Ninh 
Dja chi: Phiimg Phiiang Dông, thanh ph6 Uông BI, tinh Quãng Ninli 

Báo cáo tài chinh 
Näm tài chfnh kt thUc ngày 3 1/12/2021 

S dr ti ngày két thüc näm tài chinh: 
M6i quan h 31/12/2021 01/01/2021 

VND VND 

Phãi thu khách hang 277.619.925 557.225.280 

- Cong ty C phn Thông Quáng Cong ty lien k& 277.619.925 557.225.280 

Phii 

Phãi trã cho ngu*i ban 4.672.474.062 874.368.090 

- Cong ty C6 phn Thông Quang Cong ty lien kt 4.672.474.062 874.368.090 

PhO 

Du tix vão COng ty lien k& 5.400.000.000 5.400.000.000 

- COng ty C phn Thông Quàng Cong ty liOn kEt 5.400.000.000 5.400.000.000 

Phi 

Phãi trá khác 5.400.000.000 

- Cong ty C phn Thông Quang Cong ty liOn kt 5.400.000.000 

Phü 

Giao djch vài các ben liOn quan khác nhtr sau: 
Näm 2021 Nm 2020 

VND VND 

Thu nhp cüa Hi &Ing quãn và Ban Tang Giám d6c 

Ong Dng Van Thom ChU tjch HDQT 773.330.232 6 10.875.346 

Ong Throng TrQng Hiu Thànli viOn 1.468.244.784 829.783.708 

HDQT/Tông Giám d6c 

Ong Trn Vit Hang Thành viOn HDQT/PhO 580.453.488 420.439.107 
Tang Giám dc 

Ba Dang Thu Hwmg Thành viên HDQT 62.236.107 

Ba Nguyn Thj Châm Thành viOn HDQT/K 
toán trtrOng 

477.411.983 282.625.861 

37 . SO LIU SO SANH 

S Iiu so sánh là s6 lieu trOn Báo cáo tài chinli cho nAm tài chfnh kt thOc ngày 31 tháng 12 näm 2020 dà dixçic 
Chi nhánh COng ty TNHH Hang Kim toán AASC tai  Quãng Ninh kim toán. 

Nguôi 1p  biOu 

Phm Th Hng Dung 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cong ty Co phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tat chInh 
Dja chi: Phumg Phtrcmg Dông, thành ph Uông Bi, tinh Quang Ninh Näm tài chInh kt thüc ngày 31/12/2021 

PHV LIJC 01: TAI SAN CO D!NH HUU H1NH 

Nguyen giá 
S du dAu nàm 
- Mua trong näm 
- Thanh 1', nhircing ban 
S du cui nám 

- Gia tn hao mon Iuy ke 
s6 dir Mu näm 
- Khu hao trong näm 
- Thanh I, nhucrng ban 
s6 dir cui nàm 

Giá trj con Ii 
T0i ngày Mu nAm 

Ti ngày cui näm 

Nhà cüa, 
vat kMn trtc 

May mOc, thit bj Phiicmg tin 4n tãi, 
truyn Mn 

Cay Iâu näm Cong 

VND VND VND VND VND 

56.950.738.599 42.812.364.422 24.811.865.718 1.530.326.270 126.105.295.009 
2.390.206.474 - 2.390.206.474 

(6.299.771.280) (861.698.891) (7.161.470.171) 
59.340.945.073 36.512.593.142 23.950.166.827 1.530.326.270 121.334.031.312 

22.522.836.783 17.381.939. 184 15.795.037.057 1.243.933.806 5 6.943 .746.83 0 
6.438.559.070 5.343.788.487 2.105.593.254 113.204.580 14.001.145.391 

(6.299.771.280) (861.698.891) (7.161.470.171) 
28.961.395.853 16.425.956.391 17.038.931.420 1.357.138.386 63.783.422.050 

34.427.901.816 25.430.425.238 9.016.828.661 286.392.464 69.161.548.179 
30.379.549.220 20.086.636.751 6.911.235.407 173.187.884 57.550.609.262 

- Nguyen giá TSCD cu61 näm dä khu hao ht nhtrng vn cOn sir dung: 12.794.162.492 VND. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cong ty C phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chinh 
Dja chi: Phii&ng PhtIGng Dông, thành ph UOng BI, tinh Quãng Ninh Näm tài chfnh kt thüc ngày 31/12/2021 

PHIJ L1JC 02: CAC KHOAN VAY 

a) Vay ngãn han 

01/01/2021 Trong nam 31/12/2021 
Giá tn So Co khá nàng trá 

nç 
Tang Giám Giá trj S cO khà nang trã 

nçv 
VND VND VND VND VND VND 

Ngãn hang ThLrong mi C 
phn Ngoi thircing Vit 

181.742.637.877 181.742.637.877 441.464.097.690 449.403.656.795 173.803.078.772 173.803.078.772 

Nam - Chi nhánh Quang 
NinhW 

Ngân hang ThLwng mai C 
phn Du tu và Phat triM 

35.959.569.206 35.959.569.206 120.035.422.961 96.141.437.329 59.853.554.838 59.853.554.838 

Vit Nam - Chi nhánh lay 

Nam Quâng Ninh (2) 

Vay d6i nrcmg khác (3) 
33.748.601.713 33.748.601.713 13.877.956,552 15.271.588.092 32.354.970.173 32.354.970.173 

b)Vaydàihn 

251.450.808.796 251.450.808.796 575.377.477.203 560.816.682.216 266.011.603.783 266.011.603.783 

Vay di tiigng khác (4) 
41.541.821.581 41.541.821.581 2.537.632.168 4.799.446.776 39.280.006.973 39.280.006.973 

41.541.821.581 41.541.821.581 2.537.632.168 4.799.446.776 39.280.006.973 39.280.006.973 

Khoán dn hn trã san 12 
tháng 

41.541.821.581 41.541.821.581 39.280.006.973 39.280.006.973 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cong ty Co phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chtnh 
Dja chi: Phing Phwmg Dông, thành ph Uông Bi, tinh Quàng Ninh Näm tài chinh k& thOc ngày 3 1/12/2021 

Thông tin chi tit lien quan .1n các khoãn vay ngn han: 

1. Ngân hang Thirong mai  Co phn Ngoi thtro'ng Vit Nam - Chi Nhánh Quãng Ninh 
Hcp ding tin dung s 01/2021/HM/NTQN-THONGQN ngay 24/12/2021 vài Ngân hang Thi.rcmg mai C ph.n Ngoi thucmg Vit Nain - Chi nhánh Quâng Ninh có các diu 
khoãn chi tit nhtr sau: 
- Thôi han  vay: Ti da không qua 12 thang; 
- Lài suit cho vay thà ni; 
- Mic dich vay: Phic vii san xut kinh doanh; 
- Han mcxc cho vay 8.900.000 USD ti.rcrng dtwng 210 t) VND; 
- Phucyng thCrc dam bão khoán vay: Darn b bang tài san thuc sà httu hçip pháp cOa COng ty; 
- S dir no gc vay tai  th&i dim 31/12/2021 Ia: 7.583.031,36 USD (ttwng dirong 173.803.078.772 YND). 

2. Ngán hang Thirong mai  Co phn Dãu tir và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Tây Nam Quãng Ninh 
Hç &ng tin dung s6 01/2021/120183621HDTD ngày 28/06/202 1 vài Ngãn hang Thtrang mai  C phn DAu tix và Phát triEn Vit Nam - Chi nhánh Tây Nam Quáng Ninh cO 
các diu khoãn chi tit sau: 
- Thii han vay: 12 tháng k tfr ngày k' Hcip dng tin ching han  mirc dn ngày 28/06/2022. 
- LAi sut cho vay thã nOi; 
- Mic dich vay: B sung vn km dng, ma L/C; 
- Hn m&c cho vay: 60 t VND; 
- Phrang thOc darn bão khoán vay: Dam bào bang tài san thuc sâ hthi hcp pháp cOa Cong ty; 
- S du nç gc tai  thcri dim 31/12/2021 là 59.853.554.83 8 VND. 

3. Vay di tirqng khác 

Cong ty vay vn cOa Can b Cong nhân viên vài lâi suit thà ni theo 1i sut cUa ngân hang; Thai han  vay 12 tháng; Mic dich vay: B6 sung v6n hoat dng san xut kinh 
doanh. S6 dir no góc tai  th&i dim 31/12/2021 là 32.354.970.173 VND. 

Thông tin chi tit lien quan dn khoãn vay dài han: 

4. Vay di ttrng khác 

Cong ty vay v6n cOa Can bO cOng nhân viOn vOl lài sut tha nM theo lài suAt cOa ngân hang; Thai han vay 24 tháng; Miic dIch vay: B sung vn hoat dng san xut kinh 
doanh. s6 dir nçi g6c tai  th&i dim 31/12/2021 là 39.280.006.973 VND. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cong ty Co phn Thông Quãng Ninh Báo cáo tài chinh 
Dja chi: Phi.r&ng Phumg Dông, thành pM Uông Bi, tinh Quang Ninh NAm tái chinh kt thüc ngày 3 1/12/2021 

PH1J LVC 03: THUE vA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUOC 

S phái thu 
dâu näm 

So phãi np 
dAu näm 

S phãi np 
trong näm 

s6 da thffc np 
trong näm 

S phái thu 
cui nAm 

S6 phãi flOp 
cu6i nAm 

VND VND VND VND VND VND 

Thud gia trj gia tAng 15.827.828 11.498.054.085 11.579.218.744 96.992.487 
Thuxut,nhpkhu - 4.011.332 4.011.332 
Thu thu nhp doanh nghiép - 2.633.431.103 24.911.999.064 23.447.136.694 4.098.293.473 
Thud thu nhâp cA nliân 155.735.849 3.901.944.257 4.263.189.982 205.509.876 
Thud nhà dt vA tin thué dAt 5.311.285 675.620.859 670.780.250 470.676 
Các loai thuA lthác - 3.000.000 3.000.000 

21.139.113 2.789.166.952 40.990.618.265 39.967.337.002 306.984.371 4.098.293.473 

QuyAt toán thuA cüa Cong ty së chju sr kim tra cüa c quan thud. Do vic áp dung Iut và các qui djnh vA thud di vài nhiu 1oi giao djch khác nhau cO th duqc giài thich 
theo nhiu cách khác nhau, s6 thud &rcc trinh bay trén Báo cáo tài chinh cO thA bi thay d6i theo quyAt djnh cüa cci quan thuA. 
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- - - - - - - - - - - - - - 
Cong ty C phn Thông Quãng Ninh Báo co tài chinh 
Dia chi: Phirong Ph.wng Dông, thành ph6 Uong BI, tinh Quãng Ninh Nm tài chinh kt thñc ngay 31/12/2021 

PHV LUC  04: VON CHU sO HUU 

V6n du ti.r cUa CSH Co phiéu qu5 Qu du tti Lqi nhun Cong 
phát trik sau thud 

chua phân phói 

VND VND VND VND VND 

S6 dir du nAm trtrO'c 

Li trong näm trirôc 

Phân phi lqi nhun 

36.000.000.000 (200.000) 74.416.510.777 

1.572.013.83 1 

21.452.038.101 

21.4 14.3 82.213 
(5.240.046.103) 

131.868.348.878 

21.414.382.213 
(3.668.032.272) 

Si dir cui näm trirc 36.000.000.000 (200.000) 75.988.524.608 37.626.374.211 149.614.698.819 

s6 dir du nãm nay 
Li trong näm nay 
Phân phi Icn nhun 

36.000.000.000 (200.000) 75.988.524.608 

7.200.000.000 

37.626.374.211 

90.196.154.304 
(37.626.374.211) 

149.614.698.819 
90.196.154.304 

(30.426.374.211) 

S dir cu6i näm nay 36.000.000.000 (200.000) 83.188.524.608 90.196.154.304 209.384.478.912 

(*) Phixong an phân ph6i Iqi nhun nm 2020 cOa Cong ty di.rqc thông qua ti Nghj quyt Di hOi  dng c dOng 
22/04/2021 và thông báo dang k chi trã c6 tCfc näm 2018 ngày 22/02/2021, cu th nhu sau: 

thung niên näm 2021 S6 01/NQ-DHDCD ngày 

Phãn phi Içi nhun 

-TrIch qu9 dâutupháttrin 

- H trçl cho gia dlnh ông Nguyn Dinh Chin din tIch dt khai hoang 
- Bü dâp giá trj tãi san tn th& không dtrqc b him bi thimg lien quan dn V%1 cháy ngày 21/06/2018 
- Trich qu khen thining phüc Içii 
- Trá c tic näm 2020 
- Ira c thc näm 2018 

só tien 
37.626.374. 211 VND 

7.200.000 .000 VND 
3.900.000. 000 VND 

1.426.307. 400 VND 
866.587. 293 VND 

8.021.487. 520 VND 

16.211.991. 998 VND 
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