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CONG TV CO PHAN DUONG BIEN HoA
Khu Cong nghi~p Bien Hoil I, Phuong An Binh, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh Dang Nai

BANG cAN DOl KE ToAN H<}PNHAT GlfrA NIEN DO
QUY II-NAM 2014

Tl}i ngay 30 thang 06 nAm 2014

Chi ti@u Mi'isA
Thuy@t

sA euAi ky sA dau nAmminh
TAl SAN 2.267.829.186.220 2.193.791.425.518

A. TAl SAN NGAN H~N
100 1.480.285.980.192 1.396.747.826.637(100=110+120+130+140+150)

I. Ti~n va cae khoan tU'O'OgdU'O'Dgti~n 110 V.Ol 71.162.997.242 238.292.387.393
1. Ti~n 111 71.162.997.242 108.292.387.393
2. Cac khoan tuong duong ti~n 112 - 130.000.000.000

II. Cae khoan dAu tlr tai ehinh ngin hl}n 120 V.02 31.052.571.428 44.240.000.000
1. DAutu ngi\n h~n 121 31.052.571.428 44.240.000.000
2. D\I' phOng giam gia dAutu ngi\n h~n (*) 129 - -

III. Cae khoan pMi thu 130 546.999.307.558 698.449.799.241
1. Phai thu cua khach hang 131 264.772.913.069 225.036.601.376
2. Tra truac cho nguai ban 132 V.04 290.472.644.789 442.822.048.442
3. Phai thu nQi bQ 133 - -
4. Phai thu theo tien dQke ho~ch hgp dOng xay

134 - -d\lUg
5. Cac khoan phai thu khac 135 V.05 1.609.480.289 37.156.074.859
6. D\I' phOng cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 V.06 (9.855.730.589) (6.564.925.436)

IV. Hang tAn kho 140 784.369.506.336 343.666.249.572
1. Hang tOn kho 141 V.07 784.369.506.336 343.666.249.572
2. D\I' phOng giam gia hang tOn kho (*) 149 - -

V. Tai san ngin hl}n khae 150 46.701.597.628 72.099.390.431
1. Chi phi tra truac ng~n h~n 151 11.992.966.401 7.851.100.547
2. Thue GTGT duQ'ckhdu trir 152 33.414.183.169 3.264.726.031
3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nuac 154 - -
4. Tai san ng~n h~n khac 158 1.294.448.058 60.983.563.853

B. TAl SAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260) 200 787.543.206.028 797.043.598.881

I. Cae khoan phai thu dai hl}n 210 40.793.438.961 77.928.943.311
1. Phai thu dai h~ cua khach hang 211 - -
2. V6n kinh doanh a don vj tf\l'c thuQc 212 - -
2. Phai thu nQi bQdai h~n 213 - -
3. Phai thu dai h~n khac 218 V.04 40.793.438.961 77.928.943.311
4. D\I' phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 219 - -

II. Tai san eAdjnh 220 V.08 660.425.673.752 634.684.814.197
1. Tai san c6 djnh hCi'uhlnh 221 V.08a 530.126.992.995 519.076.342.219

- Nguyen gia 222 953.810.252.321 922.446.273.254

- Gia trj hao mon luy ke (*) 223 (423.683.259.326) (403.369.931.035)

2. Tai san c6 djnh thue tai chinh 224 - -
- Nguyen gia 225 - -
- Gia trj hao mon luy ke (*) 226 - -



Chi titiu Mas6
Thuy@t

S6 eu6l ky S6 dAu nAmmlnh
3. Tiii san c5 djnh vo hlnh 227 V.08b 8.803.090.919 9.404.296.551

- Nguyen gia 228 20.483.171.543 20.483.171.543

- Gia trj hao man IOyke (*) 229 (11.680.080.624) (11.078.874.992)
4. Chi phi xay d\lIlg C<Jbim 230 V.08c 121.495.589.838 106.204.175.427

III. Bat dQng san diu tll 240 - -
1. Nguyen gia 241 - -
2. Gia trj hao man IOyke (*) 242 - -

IV. Cae khoan dAu tll till ehinh di\l hfn 250 V.03 69.072.253.086 63.770.153.319
1. Ddu tu vao cong ty con 251 - -
2. DAutu vao cong ty lien ket, lien doanh 252 7.129.929.336 7.014.317.169
3. DAutu dai h~n kMc 258 72.055.143.384 61.020.063.384
4. D\l phOng giam gia dAutu dai h~ (*) 259 (10.112.819.634) (4.264.227.234)

V. Tal san di\l hfn khae 260 17.251.840.229 20.659.688.054
1. Chi phi tra tru6'c dai h~n 261 4.709.254.670 6.720.818.466
2. Tiii san thue thu nh~p hoan l~i 262 - 305.624.415
3. Tiii san dai h~n kMc 268 - -
4. Lgi the thU<Jngm~i 269 V.09 12.542.585.559 13.633.245.173

TONG CONG TAl SAN 270 2.267.829.186.220 2.193.791.425.518
(270 = 100 + 200)

NGUONVON 2.267.829.186.220 2.193.791.425.518
A. NQ PH AI TRA. (300 = 310 + 320 + 330) 300 1.384.815.087.604 1.348.932.997.207
I. NQ'nglin hfn 310 1.309.408.592.671 1.251.830.051.700

1. Yay va ng nglin h~n 311 V.I0a 1.178.722.775.603 942.986.651.315
2. Phai tra cho nguai ban 312 36.488.324.266 55.218.751.114
3. Nguai mua tra tien tru6'c 313 31.098.496.907 132.457.564.324
4. Thue va cac khoan phai nQp cho Nha nu6'c 314 V.11 6.835.987.061 6.259.841.175
5. Phai tra cong nhan vien 315 23.146.291.584 12.762.988.411
6. Chi phi phai tra 316 V.12 4.497.790.522 9.806.372.935
7. Phai tra cac d<Jnvj nQi bQ 317 - -
8. Phai tra theo tien dQke ho~ch hgp d6ng xay d\lIlg 318 - -
9. Cac khoan phai tra, phai nQp kMc 319 V.13 22.479.192.762 82.971.419.194

10. D\l phong phai tra ngAnh~n 320 - -
11. Quy khen thU6'ng va phuc 19i 323 V.14 6.139.733.966 9.366.463.232

II. NQ'di\i hfn 330 75.406.494.933 97.102.945.507
1. Phai tn,\dai h~n nguai ban 331 - -
2. Phai tni dai h~n nQibQ 332 - -
3. Ng dai h~n khac 333 1.555.540.000 2.307.850.000
4. Yay dai h~n 334 V.lOb 73.850.954.933 94.795.095.507
5. Thue thu nh~p holln l~i phai tra 335 - -
6. D\l phong trg cdp mdt vi~c lam 336 - -
7. D\l phong phai tra dai h~n 337 - -
8. Doanh thu chua th\lc hi~n 338 - -
9. Quy phat triBn khoa hQc cong ngh~ 339 - -
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BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ  
QUÝ II - NĂM 2014 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa cho kỳ kế toán từ ngày 01 

tháng 04 năm 2014 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty Cổ 

phần Đường Biên Hòa và Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Hải Vi tại ngày 30 tháng 06 

năm 2014. 

  

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần. 

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (“Công ty”) là Công ty 

Cổ phần được thành lập được thành lập theo: 

 Quyết định số 44/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 

2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh 

nghiệp Nhà Nước thành công ty cổ phần. 

 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600495818 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 

16 tháng 5 năm 2001, thay đổi lần thứ 12 ngày 16 tháng 

05 năm 2013. 

Công ty có cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao giao dịch chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 

79/UBCK-GPNY ngày 21 tháng 11 năm 2006 của Chủ tịch 

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.  

Trụ sở chính và các Chi nhánh của Công ty như sau:  

 Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An 

Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

 Nhà máy Đường Biên Hòa - Tây Ninh: thành lập theo 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 450300000501 

ngày 13 tháng 6 năm 2001. 

 Nhà máy Đường Biên Hòa - Trị An: thành lập theo Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4713000435 ngày 07 

tháng 12 năm 2007. 

 Chi nhánh Nông Trường Biên Hòa – Thành Long: thành 

lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

3600495818-011 ngày 26 tháng 04 năm 2014. Nghị 

quyết số 093/2014/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 

2014 của Hội đồng Quản Trị. 
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 Chi nhánh Đà Nẵng: thành lập theo Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh số 3213000033 ngày 11 tháng 6 năm 

2001. 

Công ty có đầu tư vào 2 công ty con như được trình bày dưới đây (cùng với Công ty dưới đây 

gọi chung là Tập đoàn). 

 Công ty TNHH MTV Biên Hoà - Thành Long: thành lập 

theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

3900854955 ngày 08 tháng 12 năm 2009 (chưa phát sinh 

hoạt động). 

 Công ty TNHH MTV Hải Vi: thành lập theo Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh số 3900244283-1 đăng ký 

ngày 29 tháng 07 năm 2010. 

2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất - chế biến 

3. Ngành nghề kinh doanh : Các ngành nghề kinh doanh như sau: 

 Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mía đường, các 

sản phẩm sản xuất có sử dụng đường và sản phẩm sản 

xuất từ phụ phẩm, phế phẩm của ngành mía đường. 

 Trồng cây mía 

 Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường. 

 Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt các thiết bị ngành mía 

đường. 

 Cho thuê kho bãi, kinh doanh bất động sản 

 Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. 

 Mua bán, đại lý, ký gửi hàng nông sản, thực phẩm công 

nghệ, nguyên liệu, vật tư ngành mía đường. 

 Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 

 Dịch vụ ăn uống. 

 Sản xuất, mua bán sản phẩm rượu các loại. 

 Kinh doanh bất động sản. 

 Sản xuất, mua bán cồn. 

 Bán buôn cồn, bán buôn nguyên liệu ngành mía đường, 

bán buôn phân bón. 
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 Dịch vụ canh tác cơ giới nông nghiệp. 

 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 

 Dịch vụ: Nông nghiệp (phân bón, máy móc nông 

nghiệp). 

 Trồng trọt: Cây công, nông nghiệp (mía, mì, bắp). 

4. Tổng số các Công ty Con : 02 

5. Công ty Con đƣợc hợp nhất : Công ty TNHH MTV Hải Vi, ấp Thành Tân, xã Thành 

Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tỷ lệ lợi ích 

100% và quyền biểu quyết 100% tại ngày 31 tháng 03 năm 

2010. 

     Công ty TNHH MTV Biên Hoà - Thành Long: chưa phát 

sinh hoạt động.  

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1. Năm tài chính  

Năm tài chính của các Công ty trong Tập đoàn bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc 

vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.  

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). 

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng 

Tập đoàn áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và 

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính hợp 

nhất.  

3. Hình thức kế toán áp dụng 

Tập đoàn sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung. 

 

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhất 
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Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. 

2. Nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính 

Các công ty con là đơn vị chịu sự kiểm soát của công ty mẹ. Sự kiểm soát tồn tại khi 

công ty mẹ có khả năng trực tiếp hay gián tiếp chi phối các chính sách tài chính và hoạt 

động của công ty con để thu được các lợi ích kinh tế từ các hoạt động này. Khi đánh giá 

quyền kiểm soát có tính đến quyền biểu quyết tiềm năng hiện đang có hiệu lực hay sẽ 

được chuyển đổi.  

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con sẽ được đưa vào báo cáo tài chính hợp 

nhất kể từ ngày mua, là ngày công ty mẹ thực sự nắm quyền kiểm soát công ty con. Kết 

quả hoạt động kinh doanh của công ty con bị thanh lý được đưa vào Báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh hợp nhất cho tới ngày thanh lý. 

Chênh lệch giữa chi phí đầu tư và phần sở hữu của Tập đoàn trong giá trị hợp lý của tài 

sản thuần có thể xác định được của công ty con tại ngày mua được ghi nhận là lợi thế 

thương mại.  

Số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán giữa các đơn vị trong cùng Tập đoàn, các 

giao dịch nội bộ, các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này 

được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh 

từ các giao dịch nội bộ cũng được loại bỏ trừ khi chí phí tạo nên khoản lỗ đó không thể 

thu hồi được.  

 

Hợp nhất kinh doanh  

Các giao dịch hợp nhất kinh doanh được hạch toán kế toán theo phương pháp mua. Giá 

phí hợp nhất kinh doanh bao gồm giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản 

đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đã phát sinh hoặc đã thừa nhận và các công cụ vốn 

do bên mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua, cộng các chi phí liên 

quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh. Các tài sản, nợ phải trả có thể xác định 

được và nợ tiềm tàng đã thừa nhận trong giao dịch hợp nhất kinh doanh sẽ được ghi 

nhận ban đầu theo giá trị hợp lý tại ngày mua, không tính đến lợi ích của cổ đông thiểu 

số. 

Lợi thế thương mại được xác định ban đầu theo giá gốc, là phần chênh lệch của giá phí 

hợp nhất so với phần sở hữu của Tập đoàn trong giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ phải 

trả có thể xác định được và các khoản nợ tiềm tàng. Nếu giá phí hợp nhất thấp hơn giá 

trị hợp lý thuần của tài sản của công ty con được hợp nhất, phần chênh lệch được ghi 

nhận trực tiếp vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

Sau ghi nhận ban đầu, lợi thế thương mại được xác định bằng nguyên giá trừ giá trị 

phân bổ. Việc phân bổ lợi thế thương mại được thực hiện theo phương pháp đường 

thẳng trong 10 năm là thời gian thu hồi lợi ích kinh tế có thể mang lại cho Công ty. 

3. Tiền và tƣơng đƣơng tiền 

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang 

chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng 

kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có 

nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi. 
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4. Hàng tồn kho 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. 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.  

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch 

toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể 

thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho 

trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ 

chúng.  

5. Các khoản phải thu thƣơng mại và phải thu khác 

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, 

chứng từ. 

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi 

nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau: 

 Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán: 

- 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn dưới 1 năm. 

- 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm. 

- 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. 

- 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn trên 3 năm. 

 Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ 

vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng. 

6. Tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố 

định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính 

đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau 

ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc 

chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không 

thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.  

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và 

bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí 

trong kỳ.  

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu 

dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau: 
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Loại tài sản cố định Số năm 

Nhà cửa, vật kiến trúc  06 – 25 

Máy móc và thiết bị  07 – 15 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 06 – 10 

Thiết bị, dụng cụ quản lý  03 – 10 

Riêng đối với tài sản cố định là máy móc thiết bị tại hai nhà máy, thời gian trích khấu 

hao tối đa là 20 năm 

7. Tài sản cố định vô hình 

Quyền sử dụng đất 

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp 

tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải 

phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được khấu hao 

trong khoản thời gian từ 5 đến 20 năm. 

8. Chi phí đi vay 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan 

trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ 

dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi 

phí đi vay này được vốn hóa.  

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng 

hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa 

đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản 

hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền 

của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục 

đích hình thành một tài sản cụ thể.  

9. Đầu tƣ tài chính 

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con được ghi nhận theo giá gốc.  

Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên 

thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách.  

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi 

sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ. 

10. Chi phí trả trƣớc  

Tiền thuê đất trả trước 

Tiền thuê đất trả trước thể hiện khoản tiền thuê đất đã trả cho phần đất Công ty đang sử 

dụng. Tiền thuê đất được phân bổ theo thời hạn thuê qui định trên hợp đồng thuê đất. 
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11. Chi phí phải trả, trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn 

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các 

hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.  

Việc trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định được căn cứ vào kế hoạch chi phí sửa 

chữa tài sản cố định. Nếu chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thực tế cao hơn số đã trích 

thì phần chênh lệch được hạch toán toàn bộ vào chi phí. Nếu chi phí sửa chữa lớn thực tế 

nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí trong kỳ. 

12. Các khoản dự phòng phải trả 

Một khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên 

đới do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra và có khả năng làm giảm sút lợi ích kinh tế do 

việc thanh toán khoản nợ đó đồng thời nghĩa vụ nợ phải trả được ước tính một cách đáng 

tin cậy. Nếu ảnh hưởng của thời gian là trọng yếu, dự phòng sẽ được xác định bằng cách 

chiết khấu số tiền phải bỏ ra trong tương lai để thanh toán nghĩa vụ nợ. Tỷ lệ chiết khấu 

được sử dụng là tỷ lệ chiết khấu trước thuế và phản ánh rõ những ước tính trên thị trường 

hiện tại về giá trị thời gian của tiền và những rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. 

Các khoản dự phòng phải trả được xem xét và điều chỉnh lại tại ngày kết thúc kỳ kế toán. 

13. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ 

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm: 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông. 

 Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá. 

 Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản 

được tặng, biếu, tài trợ và đánh giá lại tài sản. 

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty. 

14. Cổ tức 

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố. 

15. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Tập đoàn có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập 

chịu thuế.  

15.1 Công ty mẹ: Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 22% 

trên thu nhập chịu thuế.  

15.2 Công ty con: (Công ty TNHH MTV Hải Vi): Đối với hoạt động trồng trọt, dịch vụ 

nông nghiệp và dịch vụ vận tải của Công ty TNHH Hải Vi: Năm 2013 được ưu đãi với 

thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. 
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Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế 

thu nhập hoãn lại. 

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với 

thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế 

toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều 

chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ. 

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được 

hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích 

Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử 

dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. 

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày 

kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận 

tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được 

sử dụng. 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế 

suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa 

trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại 

được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các 

khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ 

được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. 

16. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh 

nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá 

tại ngày cuối kỳ.  

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ và 

chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được ghi 

nhận theo hướng dẫn tại Thông tư 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ 

Tài chính. 

Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày: Tại ngày  Tại ngày 

 30/06/2014 31/12/2013 

1 USD 21.080 VNĐ/USD 21.053 VNĐ/USD 

1 EUR 28.782 VNĐ/EUR 28.803 VNĐ/EUR 

1 AUD 19.257 VNĐ/AUD 18.585 VNĐ/AUD 

17. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái 

Nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái được xem là một hình thức bảo hiểm rủi ro hối đoái 

nhằm mục đích bảo vệ những nghiệp vụ khác. Lãi, lỗ phát sinh từ nghiệp vụ dự phòng rủi 
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ro hối đoái được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí vào cùng thời điểm khi thực hiện 

nghiệp vụ được bảo hiểm rủi ro hối đoái. 

 

18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn 

liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại 

yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc 

khả năng hàng bán bị trả lại. 

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc 

chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch 

vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được 

thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.  

Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được 

lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi 

được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợi nhuận được chia 

được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được 

quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn. 

Lãi đầu tư trồng mía là khoản lãi phải thu từ khoản ứng vốn cho nông dân trồng mía được 

ghi nhận trên cơ sở thực thu. 

19. Báo cáo theo bộ phận 

Bộ phận kinh doanh là bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh. 

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một bộ phận có thể phân biệt được của Công ty tham 

gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ, một nhóm các sản 

phẩm hoặc các dịch vụ có liên quan mà bộ phận này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với 

các bộ phận kinh doanh khác. 

20. Bên liên quan 

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng 

đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.  

Giao dịch với các bên có liên quan trong kỳ được trình bày ở thuyết minh số VIII.1, 

VIII.2. 

 



CONG TY CO PH AN DUONG BIEN HOA
Dja ehi: Khu eong nghi~p Bien Hoa 1, PhuOng An Binh, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh Dbng Nai
BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT GIUA NlEN DO
Tu ngay 01 thang 04 nam 2014 d€n ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuy@t minh Bao cao tili chinh hQ'PnhAt gifra nien dQ (ti€p theo)

V. THONG TIN B6 SUNG cAc KHoAN MVC TRINH BAy TREN BANG CAN D61 KE ToAN

1. Ti@nva cac khoan tllO'DgdllO'Dgti@n sa cuai ky sa diu nam

Ti~n m~t 548.602.089 402.397.486

Ti~n gui ngan hang 70.614.395.153 107.889.989.907

Cae khoan tuang duang ti~n 130.000.000.000

TAng cQng 71.162.997.242 238.292.387.393

2. Cac khoan diu tll tai chinh ngAn httn

DAutu ng~n hl;ln

D\l' phong giam gili dAu tu ng~n hl;ln

TAng cQng

sa cuai ky

31.052.571.428

3. Cac khoan diu tll tal chinh dai httn

DAutu vao eong ty lien k€t, lien doanh

C6 phi€u

D\l' phong giam gia dAutu dai hl;ln

TAng cQng

sa cuai ky

7.129.929.336 (a)

72.055.143.384 (b)

(10.112.819.634) (c)

69.072.253.086

7.014.317.169

61.020.063.384

(4.264.227.234)

63.770.153.319

(a) Ddu tuvao C6ng ty lien kit la C6ng ty C6 Phdn Nghien Cu-u Ung Dtmg Mia Duang Thanh Thanh C6ng.
C6ng ty C6 phdn Duang Bien Hoa dii gap v6n 24% v6n diJu I~ cua C6ng ty C6 Phdn Nghien Cu-u
Ung Dtmg Mia Duang Thanh Thanh C6ng

- Gia tri ddu tu theo s6 sach
- Dt:rphong 16 trong c6ng ty lien kit lily ki din QuY 2 nam 2014
- Gia tri ddu tu thudn t(li ngay 3010612014

7.200.000.000
(70.070.664)

7.129.929.336

(b) Ddu tu dai h(ln t(li cae dan vi sau:

Chi tiJt S6lut;rng Tjl? SD cuD; ky
750.000 5,00% 9.000.000.000

400.920 0,66% 4.792.591.350

4.046.196 10,37% 58.262.552.034

72.055.143.384

Cty CP giao djch hcmg h6a San Tin

Cty CP Duimg Ninh Hoa (Mii CK: NHS)
Cty CP Mia Duimg Nhi?t Di?n Gia Lai (Mii
CK: SEC)
TDng e{)ng

(d) Dt:r phong giam gia cd phfiu:
Chi tfit
Cty CP Mia Duimg Nhi?t Di?n Gia Lai (Mii
CK: SEC)
TDng e{)ng

S6lut;rng

4.046.196

S,{ ,{'k'
o euOl Y

(10.112.819.634)

(10.112.819.634)



CQNG TY CO PHAN DUONG BIEN HOA
Dia chi: Khu cong nghi~p Bien Roa 1, PhmJng An Blnh, Thanh ph6 Bien Roa, Tinh D6ng Naio

BAO cAo TAl CHINH H<}P NHAT GIUA NIEN DQ
Tir ngay 01 thang 04 nam 2014 d8n ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'p nhit giii'a nien dQ (ti8p theo)

4. Tra trllO'c cho ngllOi ban

Tni tnr6c cho nguai ban

Phai thu dai h~n khac
T~ •.ong cQng

SJ. J.. k'o CUOI Y
290.4 72.644. 789

40.793.438.961

331.266.083.750 (*)

442.822.048.442

77 .928.943.311

520.750.991.753

(*) Bao g6m khoan tra tnr6c cho nguai ban va khoan phai thu dai h~n Ill. khmin tni tnr6c cho nong
dan tr6ng mia, chi ti8t nhu sau:

Tni tnr6c ngAn h~n cho nong dan tr6ng mia

Tra tnr6c dai h~n cho nong dan tr6ng mia

5 Cac khoan phai thu khac

Phai thu khac

(*) Chi nit cae khoim phai thu khac:

Iiii ti€n girl liJt ki?m

Uii phili thu tit n6ng dan tr6ng mia

Phi thu hO(lch vy mua va phi w,in chuyJn phili
thu tit n6ng dan tr6ng mia

ThuJ TNCN tra hQ nhan vien

ThuJ nh(ip khdu t(lm npp

Cae khoan phai thu khac

TJngc{jng

SJ. J.. k'o CUOI Y
157.258.856.337

40.793.438.961

198.052.295.298

SJ. J.. k'o CUOI Y

1.609.480.289

S,c ,c. k'o CUOI y

1.120.877.769

1.609.480.289

6 Bi8n dQng d\l' phong phai thu kh6 doi trong ky nhu sau:
Giai dO\ln tir

01/0112014 d~n
30/06/2014
(6.564.925.436)
(3.531.537.138)

s6 dudAu ky

Tang d\l' phong trong kY
Sir d\lng d\l' phong trong ky
Roan nh~p
S6 du cu6i ky

240.731.985
(9.855.730.589)

sa dAu nam
170.177 .681.340

77 .928.943.311

248.106.624.651

797.980.851

12.862.384.111

358.730.467

12.748.9.98.324

2.544.094.048

37.156.074.859

Giai dO\ln tir
01/0112013 d~n

30/06/2013
(2.179.760.897)
(2.207.946.026)

129.033.892
(4.258.673.031 )



CONG TY CO PHAN DUONG BIEN HOA
Dja chi: KIm cong nghi~p Bien Hoa 1, Phuang An Binh, Thanh ph& Bien Hoa, Tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHiNH HQ'P NHAT GW A NIEN DQ
Tir ngay 01 thang 04 nam 2014 d8n ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuy~t minh Bao cao tM chinh hQ'Pnhit giii'a nien d9 (ti8p theo)

7. Hang tAn kho
S'< .<.kY S6 diu namo CUOI

Hang mua dang di tren dllemg 21.911.002.217

Nguyen v~t li~u 66.021.159.445 52.738.299.288

Cong C\l,d\lng C\l 14.281.501.555 20.379.311.879

San phdm dO'dang 54.251.258.151 129.779.722.577

Thanh phdm san xufrt 603.101.305.726 139.960.371.032

Hangh6a 24.803.279.242 808.544.796

qng gia gac hang tan kho 784.369.506.336 343.666.249.572

Gia trj thudn c6 th~ th\l'c hi~n dUV'c 784.369.506.336 343.666.249.572

8. Tai san c6 dinh
a. Tai san c6 dinh hiru hinh

Nhd cli'a v(it kiin
truc

Nguven giti
T\li ngay 0110112014

Muas~mm6i

Dau tll XDCB hoan thanh

Gilim khac (*)

Thanh Iy, nhllQ'llgban

T\'i ngay 30/06/2014

Kh~u hao lily kS
T\li ngay 01/0112014

Khdu hao trong n!\m

Thanh Iy, nhllQ'llgban

T\'i ngay 30/06/2014

Gia trj con laj

T\li ngay 0110112014

T\'i ngay 30/06/2014

Thilt bi. d{lng
C{l quem Iy

145.147.413.568 747.993.385.764 21.129.152.343 8.176.321.579 922.446.273.254

4.404.313.636 5.960.023.459 595.323.637 10.959.660.732

25.318.690.382 111.861.815.915 720.440.000 137.900.946.297

(4.309.116.363) (111.219.592.399) (115.528.708.762)

(28.468.000) (1.753.291.942) (186.159.258) (1.967.919.200)

166.128.519.587 751.286.630.974 26.903.016.544 9.492.085.216 953.810.252.321

81.313.546.761

2.935.772.245

(28.468.000)

84.220.851.006

9.689.137.618 4.026.354.198 403.369.931.035

1.062.354.032 384.406.758 21.883.835.547

(186.159.258) (1.570.507.256)

10.565.332.392 4.410.760.956 423.683.259.326

11.440.014.725 4.149.967.381 519.076.342.219

16.337.684.152 5.081.324.260 530.126.992.995

308.340.892.458

17.501.302.512

(1.355.879.998)

324.486.314.972

63.833.866.806

81.907.668.581

439.652.493.306

426.800.316.002



CONG TY CO PHAN DUONG BIEN HOA
Dia chi: KhI,Jcong nghiep Bien Hoa 1, Phuang An Binh, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh DOng Nai
BAo cAo TAl CHiNH H<}P NHAT GI{J'A NIEN DO
Tir ngay 01 tMng 04 nlim 2014 d~n ngay 30 tMng 06 nlim 2014
Ban thuy@t minh Bao clio tai chfnh hQ'p nhAt git1'a nien dO (ti~p theo)

b. Tai san cO dinh va hlnh
Ban quyin

Quyin sir dyng dAt
Chi ph( din bu, san

T8ngcQng
Microsoft lip

Nguyen gia
T\li ngay 0110112014 1.012.441.931 14.759.072.958 4.711.656.654 20.483.171.543

Tang trong ky
Giam trong ky
T~i ngay 30/0612014 1.012.441.931 14.759.072.958 4.711.656.654 20.483.171.543

KhAu hao lfiy k~
T\li ngay 0110112014 247.821.484 6.770.764.543 4.060.288.965 11.078.874.992
Tang trong kY 98.268.568 383.220.367 119.716.697 601.205.632
Giam trong ky
T~i ngay 30/0612014 346.090.052 7.153.984.910 4.180.005.662 11.680.080.624

Gia tri con lai
T\li ngay 0110112014 764.620.447 7.988.308.415 651.367.689 9.404.296.551
T~i ngay 30/06/2014 666.351.879 7.605.088.048 531.650.992 8.803.090.919

c. Chi phi xay d"ng cO' ban dO' dang SO cuOi ky SO diu nilm

T6ng s6 chi phi XDCB do dang 121.495.589.838 106.204.175.427

Trong do, nhfi'ng dll an [ern: Sa cuai ky SadOunam

- DII an C'{ImCHCN Tay Song Vam Co 23.512.218.727 23.219.358.122
- Cae dll an t{li Cong ty 12.582.520.178 15.790.405.785
- Cae dll an t{li nha may Tay Ninh 29.202.419.486 11.287.638.127
- Cae dll an t{li nha may Tri An 15.580.147.284 16.224.396.838
- Cae dll an t{li Thanh Long 935.907.608
- DII an tr6ng va san xudt mEa du&ng

39.682.376.555 39.682.376.555tt;li VUO?1gqu6e Campuehia
C{Jng 121.495.589.838 106.204.175.427

9. LQ'i th@ thO'O'ng m\li

Tl;lingay 31 tMng 03 nlim 2010 Cong ty C6 phdn DuOng Bien Hoa mua Il;li 100% v6n cua Cong ty
TNHH MTV Hili Vi.

LQ'i th~ thucmg ml;li la kho{m chenh lech giQ'a gia tri ddu tu va gia tri hQ'P Iy cua tai san thudn c6 th~ xac

dinh duQ'c cua cong ty con tl;lingay mua. LQ'i th~ thucmg ml;li tl;lingay mua la 21.813.192.278VND va gia

tri IQ'ith~ thucmg ml;li nay sl! phan b6 theo duang thang trong thai gian 10 nlim.
Giai dO\ln tir Giai dO\ln tir

0110112014 d@n 0110112013 d@n
30/06/2014 30/06/2013

13.633.245.173 15.814.564.401s6 duddu ky
Phat sinh tling

Phan b6 vao chi phi
SO dO' cuOi ky

(1.090.659.614)
12.542.585.559

(1.090.659.614)
13.633.245.173



CONG TY CO PHAN DUONG BIEN HOA
£>jachi: Khu cong nghi~p Bien Hoa 1, PhuOng An Binh, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh £>6ng Nai·
BAo cAo TAl CHINH HQ'P NHAT GrUA NIEN DQ
Tit ngily 01 thang 04 nam 2014 d€n ngily 30 thang 06 nam 2014
Ban thuy~t Minh Bao cao titi chinh hQ'P nhAt gifra nien dq (ti€p theo)

9. Cac khoan yay

a. Yay ngln hv,n

Yay ng~n h~n (*)

NQ'dili h~n d€n h~n tra (**)

Tang cqng

SJ. I.. k'o CUOI Y

1.131.301.799.032

47.420.976.571

1.178.722.775.603

(*) Chi tiit vay ngiin hem
- Ngan hang TMCP Ngogi thUO'ngVi~t

Nam - CN D6ng Nai
Ngan hcmg TMCP Cong ThUO'ngVi~t
Nam - Chi nhdnh 1Tp.HCM

Ngan hang Chinatrust- TP. HCM

- Ngan hang Far East National Bank-
CNTp.HCM

- Ngan hang MB - CN Tp.HCM

Ngan hang Natixis - CN TP.HCM
Ngan hang Shinhan Vi~t Nam - CN Bien
Hoa

885.329.866.995

57.656.784.320

942.986.651.315



CONG TY CO PHAN DUONG BIEN HOA
Dja chi: Khu cong nghi~p Bien Hoa 1, PhuOng An Binh, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT GIUA NIEN DQ
Tir ngay 01 thling 04 nam 2014 d8n ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuy@t minh Bao cao tai chinh hyp nhAt giii'a nien d§ (ti@p theo)

9. Cac khoan yay

a. Yay ngAn htln

(**) Chi tiit n(1dai hem ttin h(ln tra
- Ngan hcmg Ddu tu va Phat triin Vi?t

Nam - CN D6ng Nai
- Ngan hang NN & PTNT Vi?t Nam - CN

D6ngNai
- Ngan hang phat triin Vi?t Nam - CN

TayNinh
- Ngan hang TMCP Sai Gon Ha N6i SHE

-CND6ngNai
- Ngan hang TMCP Ngogi thU07lg Vi?t

Nam - CN D6ng Nai
TAng c§ng

Cae kho8.n yay dai h\ln

TAng c§ng

(*) Cae khoan vay dai hgn
- Ngan hang NN & PTNT Vi?t Nam - CN

D6ngNai
Ngan hang phat triin Vi?t Nam - CN
TdyNinh

- Ngan hang TMCP Sai Gon Ha N6i SHE
- CND6ngNai

- Ngan hang TMCP Ngogi thuang Vi?t
Nam - CN D6ng Nai
Tangc{jng

sa cuai kg sa ttliu nom

5.943.400.000 11.891.900.000

3.679.507.322 3.679.507.322

2.012.970.800 2.012.970.800

12.941.098.449 17.228.406.198

22.844.000.000 22.844.000.000

47.420.976.571 57.656.784.320

S.< .<.kY sA dAu namo CUOI

73.850.954.933 94.795.095.507

73.850.954.933 94.795.095.507

sa cuai nom sa ttliu nom

14.718.029.289 14.718.029.289

9.255.969.000 10.262.454.400

23.851.245.042 32.471.900.216

26.025.711.602 37.342.711.602

73.850.954.933 94.795.095.507



CONG TY co PHAN DVONG BIEN HOA
Dia chi: Khu cong nghi~p Bien Hoa 1, PhuOng An Blnh, Thlinh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHINH HQP NHAT GIfr A NItN DO
Tu ngay 01 tMng 04 n1im2014 d8n ngay 30 tMng 06 n1im2014
Ban thuy~t minh Bao cao tai chfnh hQ'Pnhit gifts ni~n dO Cti8ptheo)

11. Thu~ va cac khoan phai tra Nha mrac
s6 cu6i ky s6 diu nlm

Thu8GTGT 86.432.042 1.754.656.445

Thu8 tieu th\l d~c bi~t 305.845.870 147.189.363

Thu8 thu nMp doanh nghi~p 6.274.619.285 4.194.318.348

Thu8 thu nh~p ca nhan 162.796.884 157.136.839

Cac 10l;lithu8 kMc 6.292.980 6.540.180

Tang cOng 6.835.987.061 6.259.841.175

12. Chi phi phai tra
s6 cu6i ky s6 diu nlm

Chi phi v~n chuyen 2.444.979.244

Chi8t khau, gilim gia h~ HTPP 1.966.863.130

Chi phi lai vay phai tni 1.705.360.065 2.211.455.360

Chi phi luong, cong tac phi HTPP 429.915.859 1.044.755.684

Trq gia mia cho 2 nha may 319.788.534 569.719.875

Chi phi phai tra kMc 75.862.934 3.535.462.772

Tang cOng 4.497.790.522 9.806.372.935

13. Cac khoan phai tra ngiin h\ln khac
s6 cu6i ky s6 diu n!lm

BHXH, BHYT, bao hiem that nghi~p 702.385.831 901.215.042

Kinh phi cong doan 311.467.548

NMn ky cuqc, ky qu,Yngan hl;ln 135.350.000 717.200.000

Cac khoan phai tra, phai nQPkhac C*) 21.329.989.383 81.353.004.152

Tang cOng 22.479.192.762 82.971.419.194

(*) Chi nit cac khocln phcli trei, phai n9P khclc sJ cuJi ky sJndu nam
DII an nha rYCB CNV - Qu(in 9 123.539.403 123.539.403

Quy turlng tr(1 cong nhan 13.906.050.812 2.758.535.555

C6 tu-cphai tra 1.660.640.700 1.660.640.700

Khen thU"Cmgcho HDQT, BKS, Ban TGD 3.300.610.989 3.300.610.989
V(in chuyin va adu cong thu hO(lch 407.753.134 11.649.193.744
Khoein vay tai san tir Vinamilk 60.083.475.900

Cac khoein pheii tra khac 1.931.394.345 1.777.007.861
TJngc~ng 21.329.989.383 81.353.004.152



CONG TY CO PHAN DUONG BIEN HOA
Dja chi: Khu c6ng nghi~p Bien Hoa 1, Phucyog An Binh, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh DAng Nai
BAo cAo TAl CHiNH H<}P NHAT GIU'A NIEN DQ
Tir ngay 01 thling 04 nam 2014 d€n ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh h9'P nhAt giii'a nien dQ (ti€p theo)

14. Quy khen thuOng, phuc lQi
Giai dOli\n tit Giai dOli\n tit

0110112014 den 0110112013 den
30/06/2014 30/06/2013

s6 du ddu ky 9.366.463.232 7.018.360.087

Tang trong kY 4.668.590.197

Giam trong ky (7.895.319.463) (4.408.076.461)

SA: A:. k' 6.139.733.966o CUOI Y 2.610.283.626

15. van cbi SO'hii'u
a. Tinh hinb tang giam nguAn van chi SO'hii'u

VDn dau tit cluj Thpngdlt vDn QuJ dau tit phdt QuJ d(r phong tal L{1i nhuQn sau thul
sbhu'u cDphan trlln clllnh chu:a phlin phDI

Tai ndy 0110112013 314.974.590.000 39.817.240.000 87.752.273.950 25.241.483.303 104.938.687.259

Tling trong nllm 314.974.590.000

Lqi nhu~ trong nllm 37.364.205.285

Chia c6 tirc (62.994.918.000)

Trich l~p quy 17.386.390.621 5.795.463.540 (37.090.966.658)

Sir d\mg quy
(3.300.610.989)

Giam khac

Tai ngay 31/12/2013 629.949.180.000 39.817.240.000 105.138.664.571 31.036.946.843 38.916.396.897

TlIng trong ky

Lqi nhu~n trong ky 42.824.260.502

Chia c6 tirc

Trich I~p quy 1.945.245.915 1.945.245,915 (8.559.082.027)

Sir dVng quy

Giamkhac

Tai ngb 30/0612014 629.949.180.000 39.817.240.000 107.083.910.486 32.982.192.758 73.181.575.372



CONG TY CO PHAN DUONG BIEN HOA
Bia chi: Khu cong nghi~p Bien Hoa 1, Phucmg An Binh, Thanh phc3Bien Hoa, Tinh BAng Nai
BAo cAo TAl CHiNH H<}P NHA.T GIUA NIEN DQ
Tu ngay 01 thang 04 nam 2014 d€n ngay 30 thimg 06 nam 2014
Ban thuy~t minh Bao cio tai chinh hClPnhit giii'a nien dQ (ti€p theo)

Ngay 25 thang 09 nam 2013 Hc)i dAng Qm\n tri dil quy€t dinh pMn phc3ikhoan c6 tuc 15.749
tri~u dAng, tuong duong 500 dAng mc)t c6 phi€u cho c6 tuc dqtl cua IQ'inhu~n nam 2013.

sa hr9'Dg cO phi~u da phat hanh

sa lU'9'DgcO phi~u da ban ra cong chung

+ C6 phi€u ph6 thOng

+ C6 phi€u uu dili

Sa lU'9'DgcO phi~u dU'Q'cmua Ifi

+ C6 phi€u ph6 thOng

+ C6 phi€u uu dili

Sa lU'Q'ngcO phi~u dang lU'Uhanh

+ C6 phi€u ph6 thOng

+ C6 phi€u uu dili

M~nh gia c6 phi€u dang luu hanh la 10.000d/c6 phi€u.

S" ,,·w,o CUOI =y
62.994.918

62.994.918

62.994.918

62.994.918

62.994.918

62.994.918

62.994.918

62.994.918

62.994.918

62.994.918



CONG TV CO PHAN DUONG BIEN HOA
Dja chi: KIm cong nghi~p Bien Hoa I, Phuong An Blnh, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHiNH H<}P NHA.T GIUA NIEN DQ
Tu ngay 01 thang 04 nam 2014 d€n ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban th)ly~t ,Minh Bao cao t~i chinh hQ'p nhAt giii'a nien elQ(ti€p theo)

d. Uii CO' ban tren cA phi~u

Lgi nhu~n sau thu€ tlm nh~p doanh nghi~p

C6 phi€u ph6 thong dang luu hanh blnh quan
trong ky

Uii cooban tren cA phi~u (EPS)

Quy 02-2013

(15.809.193.900)

31.497.459

Quy 02-2014

22.410.624.059

THONG TIN BO SUNG cAc KHoAN Ml)C TRINH BAy TRONG BAa cAo KET
VI. QuA KINH DOANH

1. Doanh thu ban hang va cung cAp dich VI} Quy 02-2014 Quy 02-2013

Doanh thu ban hang 648.088.533.361 479.326.439.288

Doanh tlm cung cAp djch V\l 3.514.406.823 1.476.808.264

TAng cQng 651.602.940.184 480.803.247.552

Cae khoan giam trtl' 3.646.770.468 485.458.699

Doanh thu thuAn 647.956.169.716 480.317.788.853

2. Ghi vBn hang ban Quy 02-2014 Quy 02-2013

Gia v6n ban hang 563.806.236.064 433.546.369.556

Gia v6n cung cAp djch V\l 1.117.860.622 1.222.918.416

TAng cQng 564.924.096.686 434.769.287.972

3. Doanh thu tai chinh Quy 02-2014 Quy 02-2013

Uii ti€n gui ngan hang 23.928.149 822.661.258

Uii ttr dAu tu tr6ng rnfa 712.342.503 6.196.400.430

Doanh tlm tai chinh khac 11.046.463.679 3.632.352.652

TAng cQng 11.782.734.331 10.651.414.340



CONG TY CO PHA.N DUONG BIEN HOA
Dja chi: Khu cong nghi~p Bien Boa 1, Pl1l1'O'JlgAn Binh, Thanh ph6 Bien Boa, Tlnh D6ng Nai
BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT GIUA NIEN DQ
Ttr ngay 01 thang 04 nam 2014 d~n ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuy~t minh Bao do tai chinh hQ'p nhAt giii'a Hien dQ (ti~p theo)

4. Chi phi tai chinh Quy 02-2014 Quy 02-2013

<;hi phrnii yay 23.315.714,674 41.602.797.683

DV'phong (hoan nh~p )giam gia chung khoal1 (1.508.127.600) 836.340.034

L6 chenh l~ch ty gia 1.033.659.645 37.032.469

Chi phi tai chinh khac 23.958.331 606.632.434

TAng cQng 22.865.205.050 43.082.802.620

5. Chi phi ban hang Quy 02-2014 Quy 02-2013

Chi phi nhan vien 6.711.878.661 5.231.456.667

Chi phi v~t li~u, d6 dung van phong 523.962.392 259.523.982

Chi phi khAu hao tai san c6 djnh 298.580.837 382.209.612

Chi phi djch VI,I mua ngoai 13.510.371.425 15.378.763.020

Chi phi b~ng ti€n khac 1.070.123.658 3.436.039.151

TAng cQng 22.114.916.973 24.687.992.432

6. Chi phi quan Iy doanh nghi~p Quy 02-2014 Quy 02-2013

Chi phi nMn vien 11.662.226.889 2.901.359.483

Chi phi v~t li~u, d6 dlll1g van phong 1.964.353.367 176.752.079

Chi phi khAu hao tai san c6 djnh 175.843.591 538.982.654

DV'phong nq phai tlm kh6 dol 527.345.321 2.078.912.134

Thu~, phi 1~phi 165.856.058 140.677.525

Chi phi djch VI,I mua ngoai 2.063.645.368 1.041.301.055

Phan b6 lqi th~ thuO'ng m~i 545.329.807 545.329.807

Chi phi b~ng ti€n khac 3.892.324.230 2.136.855.729

TAng cQng 20.996.924.631 9.560.170.466

7. Thu nh~p khac Quy 02-2014 Quy 02-2013

Thu tu thanh ly tai san c6 djnh 219.090.909

TIm nh~p khac 382.290.268 74.985.625

TAng cQng 382.290.268 294.076.534

8. Chi phi khac Quy 02-2014 Quy 02-2013

Gia trj con I~i tai san thanh 1y

Chi phi khac 522.500.000 2.342.605

TAng cQng 522.500.000 2.342.605



CONG TV CO PHAN DUONG BIEN HOA
Dja chi: Kim c6ng nghi~p Bien Hoa I, Phuong An Blnh, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl cHiNH HQ'PNHAT GliJ'kNIEN DO
Tir ngay 01 thang 04 nam 2014 d€n ngay 30 thang 06 nam 2014
Ban thuy@t minh Bao cao Uti chinh hQ'p nhfit giu'a nien dQ (ti@p theo)

9. Thtl~ thu nh~p doan~nghi~p va IQ'inhu~n sau thu@

• Nguyen t~c va phuO'ng phap ghi nh~n chi phi thu€ thu nMp doanh nghi~p (TNDN) hi~n hanh, chi phi

thu€ TNDN hoan l!;ti: Chi phi thu€ TNDN hi~n hanh duQ'c xac dinh tren cO' sa thu nMp chiu thu€ va

thu€ suat thu€ TNDN trong nam hi~n Mnh; chi phi thu€ TNDN hoan l!;tiduQ'c xac dinh tren cO' sa s6

cl1enh I~ch t!;tmthOi duQ'c khau trir, s6 chenh I~ch t!;tmthoi chiu thu€ va thu€ suat thu€ TNDN dlJ Hnh se

ap dt,mg cho nam tai san duQ'c thu h6i hay nQ'phai tra duQ'c thanh toan, dt,ra tren cac muc thu€ suat (va

cac lu~t thu€) c6 hi~u IlJc t!;tingay k€t tht\c nam tai chinh.

• Cac bao cao thu€ cua C6ng ty chiu SlJ ki~m tra cua cO' quan thu€. Do vi~c ap dt,mg lu~t va cac quy
dinh thu€ d6i v6'i cac nghi~p Vt,lkhac nhau c6 th~ duQ'c hi~u theo nhi~u cach kh,k nhau, do v~y, cac s6
li~u thu€ th€ hi~n tren bao cao tal chinh c6 th€ bi thay d6i theo quy€t dinh cu6i cling cua cO'quan thu€.

T6ng lQ'inhu~n k~ toan tru-O'cthu~
Cae khaan di~u chinh
T6ng thu nh~p chiu thu~

1 Chi phi thu~ TNDN hi~n hilnh

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh Hnh tren thu nh~p chju thu~
hi~n hanh

6 thang 2014
55.432.684.000

974.109.000
56.406.793.000

12.302.799.083

6 thang 2013
7.463.904.609

7.463.904.609

1.798.895.723

2 Chi phi thu~ TNDN hoan Il}i
Chi phi thu~ TNDN haan l~i phlit sinh tir vi~c haan nh?p tai
san thu~ thu nh?p haan I~i

LQ'inhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p



Dia chi: Khu cong nghi~p Bien Haa I,Phuimg An Binh, Thanh ph6 Bien Hall, Tinh D6ng Nai

BAO CAO TAl CHINH HQP NHA.T GIffA NIEN DO

Tlr ngay 01 thang 04 nam 2014 d~n ngay 30 thang 06 nam 2014

Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh hQl>Dh~t giii'll DieD de}(ti~p theo)

VII. BAO CAO BO P~N
Nhfun phlJc V\I fiVC dich quan Iy, Cong ty co quy fiO ho?t di)ng tren toan qu6c philn chia ho?t di)ng cua minh thanh cac bi) ph~ chinh theo Hnh V\fC san xd.t kinh doanh
nhu sau:
+ Duimg san xufrt

+ RuQU san xufrt

+ Duimg hang hoa

+ Dich V\I

+ Khac

HI" ngay 01 thang 04 nam 2014 d~n ngay 30 thang 06 nam 2014 Dan vi tinh: 1.000 d6ng

Doanh thu thu~n
Tir khach hang ben ngoai
Gifra cae b9 phiin

Tang c{lng
Chi phi theo b{lph~n
Chi phi phful b6 tnrc ti~p
K~t qua ho,t dQng kinh doanh theo bQph~n
Phful b6 chi phi gian ti~p
LQi nhu~n tnnyc thu~, thu nh~p tai chinh va chi
phi tai chinh (chll'a bao gAm d'1 phOng giam gia
han~ tAn kho)

DI,fphong(+)/ hoan nh~p (-) giam gia hang t6n kho
Lq-i nhu~n trll'lYcthu~, thu nh~p tai chinh va chi
phi tai chinh ~bao gAm dl}·phong giam gia hang
tAn kho)
Thu nh~p tai chinh
Chi phi tai chinh
Thu nh~~/(chi phi) khac
Phful lai ho\ic 16 trong cOngty lien k~t
LQinhu~ tnrac thu~
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p
ThUl~thu nh~p doanh nghi~p hoan Il;li

LQ·inhu~n sau thu~

DuOng san suAt RuQUsan xuAt HanghOa Dich Vl,I Khac

552.024.907 1.474.565 50.698.745 3.373.959 40.383.992
552.024.907 1.474.565 50.698.745 3.373.959 40.383.992

552.024.907 1.474.565 50.698.745 3.373.959 40.383.992

483.325.318 1.271.671 42.975.423 1.117.861 37.580.346
68.699.590 202.894 7.723.323 2.256.099 2.803.646
42.136.174 64.878 324.855 40.605

26.563.416 138.015 7.398.468 2.256.099 2.763.041

647.956.170
647.956.170

(1.346.522)
1.346.522

545.330

564.924.097
83.032.073
43.111.842

11.782.734
22.865.205

(140.210)

11.782.734
22.865.205

(140.210)
137.841

28.835.392
6.119.144

305.624
22.410.624



CONG TY CO PH AN DUONG BIEN HOA
Dia chi: Khu cong nghi~p Bien Hoa 1, Phuang An Binh, Thanh ph6 Bien Hoa, Tinh D6ng Nai
BAo cAo TAl CI-liNH H<}P NI-IAT GIU'A NIEN DQ
Tit ngay 01 thling 04 nam 2014 d€n ngay 30 thling 06 nam 2014

Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh hQ'p nh§t giG'a nien dQ (ti~p theo)

VIII, THONG TIN VE cAc BEN CO LIEN QlJAN

I. Cac dbi tac lien quan g6m c6:

ca tlon~, Cong ty lien k~t:

"cty cP Mia Duong Thanh Thanh C6ng Tiiy Ninh C6ng ty CP Nghien Cuu O'ng D\lng Mia Duang

T6ng C6ng ty Mia Du&ng II- Cty C6 Phfin Thanh Thanh Cong

Cong ty CP Delu Tu Thanh Thanh Cong Cong ty con:

Cong ty CP ThuO'ng M~i Thanh Thanh Cong C6ng ty TNHH MTV Hai Vi
L. ( (IIngay (liP bang can dOl Ketoan, cac SO du V(llcac ben lien quan nhu sau:

Chi ti~t So cuoi ky So dAu naID
Cong ty CP Mia DU'o'ng Thanh Thanh Cong By Ninh

Phai thu - 22.591.096.355----------_~--_._--_._----,._-
Phai tra 19.406.030 -

Cong ty CP onu tu' T~anh Thanh Cong~
--_~

Phai thu 27.094.472.503 86.611.863.685- -------_.

Phai tra - -
Cong ty CP Tillro'ng IDl,IiThanh Thanh Cong ,'-------

Phai thu 14.453.625.001 100.266.666.666------_~_-----------_.-_ .. ---- - -
Phai tra 359.941.853 535.619.788

Cong ty CP NghienCu'u (rng O•••ng l\'Ha_Du'o'ng Thanh Thanh Cong
Phai thu 29.700.000 ----_~_- ------
Phai tra 26.595.000 -

Cong ty TNHH MTV_I!.il!..~ _____ -----_~_-
~haithll - 5.817.167.834---

Phai tra 3.694.199.927 938.945.399

Chi tiet Quy 2-2014 Quy 2-2013
Cong ty CP Mia DU'o:ngThanh Thanh Cong By Ninh

._~_------ -
Mua hang h6a, djch V\I 848.861.686 29.368.687
Chi tra c6 tuc - 10.222.722.000
Ban hang - 19.413.636

Cong ty CP onu tu' Thanh Thanh Cong -_._---_._._-----
__ Mua han~ h6a, djch V\I 12.786.360.168 ------

Cho vay 27.000.000.000 -
Chi tra c6 tuc

- _._._-.--_._------------- -_~
- 6.896.239.500

__ •___ 0'. __ ._---_. __ ._---

_~Ban _~!lng 16.921.475.594 25.728.913.999----
Doanh thu tai chinh 4.569.841,566 -

Cong ty CP Thu'o'ng ml,li_Thanh Thanh Cong ._--_._---
Mua hang h6a, djch V\I 40.508.799.899 11.926.216.306
Ban hfmg va cung Clipdjch V\I

-_ ..,--

1.164.661.804 1.660.404.789
Mugn d6i duong 5.855.391.410 ------
Doanh thu Utichinh 742.977.163 3.287.149.400

Tang fonJt!y Mia ~u'o'ng II - Cong ty Ca Phlin
-- -_~_---~._-- ---_~.._--, .._----

Chi tra c6 tuc - 5.062.650.000
Cong ty CI> Di~n Gia Lai

Doanh thu tai chinh 256.780.556 -
Cong ty CP Nghien Cu'U (rng O•••ng Mia DU'o'ng Thanh Thanh Cong ----------

Mua hang h6a, djch V~I 141.745.000 -
Cong ty TNIIII MTV Hili Vi

Ban hang va cung cdp djch V\I - 986.040.000






