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cÔNG TY CP SÀN XUÂT KINE DOANH XNK BiNH THANH Bâo câo tài chinh giûâ nitu itô
334A Phan Vàn T4, Quêp BlûI ThAnlL Tp. Hè Chi Minh Cho 6 thâng dàu ntur 2014, két thûc ngày 30/06/2014
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côNG TY cP sÀN xUÂT KINH DoANH xNK BiNH THANH Bâo câo tài chirh git" niên ilo
334A Phan Vàn Tri, Quân Binll ThênI, Tp. Hô Chl MjnI Cho 6 thâng dàu nàm 2014, két thûc ngày 30/06/2014

BÂo cÂo cûA BAN GrÂM Dôc
Ban Giâm d6c Côrg Ty Cô Phàn Sân Xu:it Kinh Doânh Xuât Nhâp Khâu Binh Th+nh - GILIMEX (sau
dây gçi tât là "Công ty") trinh bày Bâo câo cûa minl và Bâo câo tai chinh giiia niên dô cûa Công ty cho 6
thâng dâu nàrn 2014, kêt thûc ngày 30 thâng 06 ràm 2014.

Công q

Công Ty Cô Phàn Sân Xuât Ki|lh Doânh Xuât Nhâp Khàù Binh Th?nh (GILIMED tièn thân là doanh
nghiçp nhà nuôc thành lâp nàm 1982 t4rc thuoc ttBND TP. HCM thqc hien cô phân h6a theo Quyét dinh sô
134/2000/QD-TTg cùa Chinh phù ban hành ngày 24ll I/2000 vè vièc chuyèn Công Ty Sân Xuât Kinh Doanh
Xuât Nh4p Khâu Binh Thanh thành Công Ty Cô Phân Sâû Xuâr Kinh Doanh Xuât Nhip Khâu Blnh Th4nh.

Theo giây chimg nlr-ân dàng k:i kinh doanh làn dàu sô 4103000253 câp ngày 29112/2ooo và ciây chûng nhên
dàng ki kinh doanh thay dôi Èn tht 14 s6 0302181666 ngày 2610912012 do So Ké Hoêch và DÀu Tu Thành
phé Hà chi Mint câp.

Vi5n dièu lÇ cùa Công ty theo Giây chÙng nh{n dàng loi kinh doanh là 139.245.880.000 \.rND.

Vrin gôp cùa Công ty d én ngày 30106/2014 là 13 9.24 5.880.000 VND.

Tru sô chinh cûa Công ty tai dia chi 344A Phan Vàn Tri, Quân Binh Thanh, Thành phô Hô Chi Minh.

Két quâ hogt ttông

Lqi nhuên sau thué 6 thâng dàu nàm 2014, két thuc ngâ) 30 thâng 06 n àn 2014 là 20.722.292.403 \î.ID (Lqi
nhuên sau thué 6 thâng dàu nàm 2013, két thric ngày 30 thâng 6 nàm 2013 là 26.991.030.829 VND).

Lgi nhuên chùa phân phôi tâi tlài diêm 30 thâng 6 nàm 2014 là 161.979.111.988 VND (Lqi nhuQn chÙa phân
phi5i taithùi diém 30 rh6ng 6 nàm 2013 là 90.677.104.072 VND).

Câc sq kiÇn sau ngày khoâ sô ké toân lôp bâo câo tài chinh giiiâ niên ilo

ông
ung
ông
ung
ông
ung
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Không cô su kiÇn trçng yéu nào xây ra sau ngày lâp Bâo câo tài chinl giùa niên dô dôi hôi duoc dièu chinh

Ch'i tich
Thành viên

Thành viên
Thanh viên
Thanh viên
Thành viên
Thành viên

I Ong utatn 00c
rno long (Jtam ooc

Thành viên BKS
ThÀnh viên BKS

hay công bô trên Bâo câo tài chinh gita nién dô.

EQi dàng Quân tri và Ban Giâm d6c

Câc thành viên cria HOi dèng Quân trl bao gèm:

Lê Hùng
Nguyên Mgnh Hùng
Nguyên Vàn Luân
Nguyën Viêt Cuong
Nguyên Hoài Nam
Lê Trung Hâi
Le rnl Lç nang

Câc thùh viêû cùa Baû Girâm dôc bao gôm:

ung : Le nung
Ông: Nguyên Hà Trung

Câc thành viên Bar Kiém soât

Ông : Dào SY Trung
Ông : Nguyèn Dinh Quang Minh

Công ly TNHH Dich w Tu vân Tài chinh Kê toân và Kiêm toÉn Phiâ NâIII (AASCS) ilâ th(rc hiêû soât xét câc
bâo câo tai chinh giùaniên dô cho Công ty.
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côNc ry cp sÂN xuÂT KrNH DOANH xNK BiNH THANH Bâo câo iàichinh giùa niên d0
3 344 Phan Vàn Tri, Quên Binh ThanL Tp. Hô Chi Minh Cho 6 thâng dàu nàn 2014, két thrjc nsay J 0/06/20 I 4

Công b6 trdch nhiêm cùâ Bân ciÉm d6c d6i v6i Bâo câo tài chinh giùâ niên dO

Ban Giâm dôc Công ty chiu trâch nhiêm vê viÇc lip Bâo câo tài chinh giùa niên dô phàn ânh trung thùc, hqp li
tinh hinh hoat dông, két qùâ hoat dông kinh doanh và tinh hlnh luu chuyên tièn tê crta Công ry tong 6 thâng
dâu nàm 2014. Trong quâ trinh lâp Bâo câo tài chinh giiia niên dô, Ban Girâm dôc Công ry cam két dà tuan rhù
câc yêu càu sau:

- Lua chgn câc chinh sâch ké toân thich hqp và âp dung câc chinh sâch này ll1Ot câch nhât quân;

- Dùa m câc dân}l giâ và dlr doân hap lti và thân hang;

- Câc chuân mçc ké toân dang âp dçng dugc Công ty tuân thù, không cô nhûng âp dung sai lêch trQng
yéu dén mtc càn phâi công bti và giâi thich trong bâo câo tài chinh.

- Lâp và trinh bày câc Bâo câo tài chinh trên co sô tuân thû céc chuân myc ké toân, ché dô ké toân và
câc quy dinh cô liên quân hiçn hành

- LAp câc bâo câo tâi chinh dlra trêù co sô hoet dong kinh doanh liên tuc.

Ban Giârn déc Công ty dâm bâo ràng câc sô ké toân duqc luu giû dé phân ânh tinh hinh tài chinh cûa Công ty,
v6i mûc dO tung thlrc, hqp l:i tqi bât crf thài diém nào và dàm bào ràng Bâo câo tài chinh tuân thù câc quy
dinh hiÇn hùh cria Nhà nuôc. Dàng thài c6 trâch nhiêm trong viêc bâo dâm an toàn tài sân cùa Công ty và
thùc hiên câc biên phâp thich hqp dé ngàn chin, phât hiçn câc hành vi gian IQn và câc vi ph4m khâc.

Ban Ciâm dtic Công ty cam két àg Bâo câo Ui chlnh giùa niên dO dâ phân ânh trung thuc và hAp ly tinh hinh
tài chinh cùa Công ty tai thài diém ngày 30 thâng 06 nàm 2014, két quâ hoat dong kinh doanh và tinh hinh lùu
chuyén tièn tê cho 6 thiâng dàu tàrn 2014 két thûc cùng ngày, phù hqp vôi chuân mgc, ché dô ké toân Viêt
Nam và tuân thù câc quy dinh hiên hành c6 liên quan.

câm kér khâc

Ban Giâm di5c cam két ràg Công ty khône vi ph4m nghia vU công ba; thông tin theo quy dinh tai Thông tû s6
52120121TT-BTC rgày 05/4/2012 do Bô Tài Chinh ban hành vè huong dàn vè vi,;c công b6 thông tin trên th!
truùng chtng khoân.

Phê du!ê, ctic btio ctio lài chinh

Chûng tôi, HOi dàng Quân tri Công Ty C6 Phàn Sân xuât Kinh
Doânh Xùât Nhâp Khâu Binh Th?nh - GILIMEX phê duyCt 860
cào lài chrnh giùa niên dQ cho 6 rhâng dàu nâm 2014. kér rhùc ngà5
30/06/2014 cùa Công ty.

Tp.HCM nga! 17 thdng 07 nàn 2011
Thay m{t HQi dàng Quân tri
Chû tich HOi dàng Quân tri

It À u
b/\J" '

a------'/
Lê Hùng

!:Ir.1
colc T

rN |lNgrfi
,l vu llJ
Bi ir xi
|(rÊfu r
i r r

l7 thànq07 nàn 2All

fî;
(à1.

/ .  . io  Pfnrr  \ 'ô

1( ; [ r r i !  I )



EEEO,côr{c ry rNrilrorcnry nJvÂtrÀrcnixnxû rofuvÀ rÉMroÂNpuia NAM

Kiêm toâû viên

SOUTHERN AI]DITING AND ACCOUNNNG FINANCIÀL CONSI,'I,TINC SERI'ICES COMPAM LIMMD (AASCS)

s6 :41)../BcKT/rc

BÂo cÂo
xnr quÂ côNc rÂc soÂr xÉr sÂo cÂo rÀr cuiNn

Vè Bdo cdo Tài chïnh cho 6thdns alàu ndm 2014
cûa Công Ty Cô Phàn Sdn Xuét Kinh Doanh Xuàr Nhâp Rhàu Binh Thgnh - 1ILIMEX

Kinh sftl - Cô dông Công Ty Cô PhÀn Sân Xuâr Kinh Doanh xuât Nhâp KhÀu Binh Thenh
- HOi dàng Quân tri Công Ty CP Sân Xuât Kinh Doanh Xuâr Nhâp Khàu Binh Th4nh
- Ban ci:tm dôc Công Ty CP Sân Xu6t Kinh Doanh Xuâr Nlfp Khâu Binh Th?nh

Chûng tôi dà thuc hiên công tâc soât xét Bâng cân d6i ké roân cùa Công Ty Cô rhàn Sân Xuât Kinh
Doânh Xùât Nhôp Khâu Binh Tgnh - GILIMEX lâp tai ngày 30/06/2014, Bâo câo két quà hoar dong
kinh doanh và Bâo câo luu chuyén tièn tê 06 thâne dàu nàm 2014 két thric vào ngày trên.

Viêc lâp và trinh bày bâo câo tài chinh giûa niên dQ này thuQc trâch nhiçm cûa ciâm dôc don vi. Trâch\-
nhiêm cûa chûng tôi là dua râ Bâo câo nhân xét vè bâo câo tài chinh giùa niên dô này rrèn co sô công tâcQ)\.r.

ih)
'7s

soâl xér cùa chung rôi. -Àâ

Chûng tôi ilâ thuc hiên công tâc soât xét bâo câo tài chinh theo Chuân muc kiém toân Vie, Nrr 
"i "O"g ilir)ïtâc soât xét. Chuân mgc này yêu càu công tâc soât xét phâi l{p ké hoach và thuc hiçn dê cô ss dâm bâo iN /l

vira phâi ràng bâo !âo tài chinh không chua dung nhiing sai s6t trqng yéu. Công tâc soât xét bao gôm chri !./-5f
yéu là viêc trao dôi vôi nhân sg crta Công ty và âp drmg câc thû tlrc phân tich trên nhtng thông tin tài)
chinh; công tâc này cung câp môt mric dQ dâm bâo thâp hon công tâc kiém toân. Chûng tôi không thuc
hiÇn công viêc kiém toân nên cûng không duâ ra j kién kiém toân.

Toi thài diém phât hành bâo câo kiém toân, Chûng tôi chuâ nhân dùoc rhù xâc nhân công no tai ngày
30/06/2014 cùa khoàn muc dâu tu dài h4n khâc cô giâ tri là 4.?21.578.152 dàng.

Trên co so công tâc soât xét cûa chirng tôi, ngoai trùr vân alê nêu trên và ânh huông cùa chûng, chûng tôi
không thây cô su kiên nào dé chûng tôi cho ràng bâo câo tài chinh giùa nién dÇ cùa Công Ty Cô Phàn
Sân Xu:il Kinh Doanh Xuât Nhâp Khâu Binh Thgnh - GILIMEX dinh kèm theo dây L1ông phàn ânh
lrung thuc và ho.p li trên câc khia cqnh trong yéu phir hç vôi Chuân muc ké toân Viçt Nam (hoàc chuân
muc kê toân khâc dugc Viêt Nam châp nhân) và câc quy djnh phâp lf cô liên quan.

Tp Hô Chi Minh, ngày2Ahdng.K nàn 2011
Công ty TNHH Dich vg Tuvân Tài chinh

Sô giây CNDKHN KTVt 0064-2013-142-l
Droîg Thi Quinh Hoa

Sé giây CNDKHN KTVt 0424-2013-142-1

29 vo Thi  sau Sl reet ,  Dlst r ic l  l ,  Ho chi lMinh c i ty
Tel: (08) 3820 5944. (0S) 3820 5947 - Far: (03) 3320 5942

Fmâil: inr.@"sôs .ôn vn Websilè: www.ââs.s.côm.vn

Kiém toân Phia Nam<#
orcn vu ru rl^ir

riricuirir rÈ lorin
vl  HtEt

, ' {



côNG Ty cp sÀN xuÂT KrNH DoANrr xNK BiN' THANH Béo câo tài chinh ginâ niôn dô
334A Phân Vàn Tri, Quân B)nh Thann, Tp. Hô Chi Minh Cho 6 dâù nàm 2014. két thric :,0t06t20r4

nÂNc cÂuoôrxn roÂN
Tgi ngày 30 thdng 06 ndm 2014

Mâ ,6 rhlvjt
Don vi tinh VND

Chi tiêu

rÀr sÂt

Â . TÀr sÂN NcÀN HAN (100 : 110 + 120 + 130
+ 140 + 150)

I. Tiên và câc ktroân tuong itÙorrg tièn

2. Câc khoan tuo-ng duolg tièn

IL Câc kboân dàu tû tài chinh ngÉn h4n
l. Dâu tu ngàn hflr
2. Dû phèng gitun giâ dâu tu ngàn h4n (*)

IV, IIàng tôn kho
l. Hàug tèn kho
2. Du phông eiâm giâ hàngtèn kho (*)

V. Tài sân ngâu han kh{c
1. Chi phi trâ trûô! ngân h?n
2. Thùê GTGT duo. c Iùâù tuir
J. r nue vâ cac Knoan pnal Inu nna nùoc
4. Tài san ngân h4n khâc

B. TÀr sÂN DÀr II4N (200 = 2nJ + 220 +210
+250 +260)
I. Cic khoâtr phâi thu dài h?n
l. Phâi thu dài h?n cirâ khâch hàng
2. Vôn kinh doanh ô don vi t4rc thuôc
3. Phâi thû noi b0 dài han

4. Phàithu dài hên klâc

5. Du phèng phàithu dài han kI6 dôi (*)

583.001.735.062 511.173.s07.253

135.432.234.269 90.209.817.366
14.012.234.269 13.709.817.366

121.420.000.000 76.500.000.000

4.171.081.713 3.837.112.113
4.6tt.223.243 4.611.223.243
(440.141.530) (774.050.530)

30/06/2014 01/01t2014

III. Câc khoân phii thu 130
1. Phâi thu khâch hang 131
2. Tr'â trLtôc cho ngLLôi bân 132
L Phâi thu nôi bô ngân han 133
4. Phâi thu theo tién dô ké ho4ch hgp dông xây dlrng 134
5. Cac khoàr phâi rhL khic I l8
6. Dr phông câc khorân phài fiu khô dôi (*) 139

100

110
l 1 t
1t2

120
t21
129

140
141
149

l J l

152
r54
158

263.438.436.865
2.00 .53 4 .279 .664

t8.33'1.240.272

45.086.815.417
(519.898.488)

11.638.609.3s6
3.027.285.824
6.828.633.208

| .7 82.690 .324

293.6E9.640.834
212 .6t9 .888.794
4r.781.042.871

39.E0E.607.657
(519.898.488)

168.321.372.859 164.373.27 8.214
168.321.3',72.859 164.373.2',78.214

19.663.598.126
306.328.989

18.185.248.278

1 .112 .02ô .859

200
210
2t1
2 t2

2 1 8
219

339.354.049.107 319.472.847.506



BÂNG cÂN oôr xÉ roÂN
fgi ngà), 30 thdng 06 nàn 2014

Chi tiêu

TÀr sÂN

[. Tài sân c6 ilinh
1. Tài sâû c6 dinh hùu hinh

- Nguyên giâ
- Ciâ rr ihao môn luy ké (*)

2. Tài sân cô dinhthuê tàichinh
- Nglryên giâ
- Giâ tr! hao môn lui ké (*)

- NgLryên giâ
- Giâ trihao môn luy ké (*)

4. Chi phi xây dLlng co bân dô dang

III. Bât .rong sân dàu tù
- Nguyên giâ
- Giâ tri hao môn 1uy ké (*)

IV. Câc khoân tlâu tu tài chinh dài hen
L. t,au ru vao cong ry con
2. Dâu tù vào công ty liên kêt, liên doanh

4. Dy phông giâm giâ dàu fir tài chinh dài han (')

V. Tài sân dài hen khâc
1. Chiphi trâtrudc dài han
r. I  al san Ûue Inu nnap noan r4l
3. Tài sân dàihan khâc

TôNc coNG TÀr sÂN e7o= too+zo|l

CÔNG TY CP SÂN xUÂT KINII DOANII XNK BiNH THANH Bâo cÉo tài chtnh gitÂ nio dô
334A Phâr Vàn Ti, Quân Bi.h Thên!, Tp. Hô Chi Minn Cho 6 thâns dàu nàm 2014, két thûc nsày 10/06/2014

Don yi tinh: VND

Mâ,é rhlvjt
30/0612014 01101n014

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

240
241
)4)

251)
251
252
258
259

260
261
262
268

210

I
9 . t

9.2

l 0
1 5 . 1

113.069.545.852
9 | .540 .965 .39 5

129 .079 .589 .316
(37 .538.623.921)

,o.rr, . t  r .ro,
t4 .733 .258.464

(5 58.026 .256)
'/ .3 53 .348 .249

222.772.492.2fl
164 .053 .523 .339

58.718.968.91 I

3.512.011.005
3.496.011.005

16.000.000

101.134.552.978
60.068.073.009
94.382.75'7.599

(34.314.684.590)

,  o.r r ,  .rr ,  .r to
14 .133 .258 .464

5 0 1 i
(420.126.744) 6;

27.353.348.249 )rMjfli
t ! ! j r
Itftfl |(

_ nrÊir
- :i,r t
- lF ua

:-

213.492.492.250
149.',/'13.523.339

63 .718 .968 .91 l

4.245.802.278
4.139.061.05'1

90.'7 41.221
16.000.000

922.355.784.169 891.246.354.758



CÔNG TY cP sÂN xUÂT KINII DoANH xNK BiNH THANH Bâo câo tài  chinh giûâ niên d0
334A Phan Vàn îri, Quân Blnh Thqnh, Tp. Hô Chi Mint Cho 6 thâns dàu nàm 2014, két rhuc nsay lOi 00/2014

BÂNG cÂN oôr rn roÂn
Tgi ngày 30 thdn| 06 nàm 2014

Mâ sé
minh

Don ri tinh: vND

Chi tiêu

NGUÔN VÔN

e . Nç euÂr rn 1, 600 = 310 + 330)

I. Ng ngÉn h4n
L, Vayva no ngan n4n
2. Phâi tIâ nguôi bân
3 . Nguôi mua trâ tièn ffù6!
4. Thué và câc khoan phâi nQp Nhà nuôc
5 . Phai trâ công nhân viêr1
6. Chiphi phài trâ
7. Phâi trà nQi bô
8. Phâi trà theo tién dO ké ho4ch hqp dèng xây dpg
q. Câc khoan plrâ;rÈ. phài nOp ngan bdn kiâc
10. Du phông phâi trâ ngân hen
1 I . Quy kh€n thuông, phûc lqi

IL Nq dài h?n
'. 

Phâi trà dài han nguoi bân
2. Phâihà dàihên noi bô
3. Phâi trâ dài han khâc
4. Vây và ng dài han
). rrrùe rnù nnap noaû ral pnâl lra
6. Dlr phèng trg câp mât viçc làm
7. Du phông phâitrâ dài h?n
8. Doanh ihu chua thuc hiên
9. Quy phât triên kloa hQc và công nghç

B. vÔN cHÛ sô Hû\] (4oo = 410 +430)

L Vôn dâu lu cûa chù sô hûu
z. rnang 0u von c0 pnan

J. V On KnaC CUa CIIU SO nUU

4. LO pnreu ng:rn quy

5. Chênh lêch dânh giâ hi tài sàn

6. Chêûh lçch ti giâ h6i doâi

/. vuy oau ru pnarûren

8. Quy du phàng tài chinl
9. Qu! khâc thuQc vôn chù sô hùu

406.142.068.788 39s.348.138.032

30/06/2014 01/01/2014

300

310
3 1 1
312

314

316
3r '7
3 1 8
319
320
323

330
3 3 1

333
334
335
336
337
338
339

400

,{10
4 l l
4 t2
413
4t4
415
416

418
4t9

16 .5

I 4

11

12

13

t5.2

t4

401.241.62s.392
31',7 .500 .143 .365
5 5 .650 . ',7 64.712

308.003.355
3 .869 .649 .643

10 .220 .593 .',Z13
780.347.361

12.906.276 .430

45.846.813

4.860.443.396

1.948.881.840

t12.919.490

2.798.642.06;

516.213.715.381
139.245.880.000
I7 L .657 .714.793

(2.262.500 .000)

35.483.599.600
10.109.909.000

393.023.498.616
279 .643 .t54 .57 8
49 .86s .489 .595
3 .',l 42.873 .065

28 .809 .242.t37
16.57 6.304 .832

2.324.639.416-

1 .948.881.841

1.002.e10.e82-N
-IY \:,^

-rùlr\ij
r3.337.676 614liâïil)=

4s.8468;v.\9

16 516.213.715.381 495.898.216.726

495.898.216.726
139.245.880.000
17 1 .65'7 . '7 14 . ',7 93

(2. r25.000.000)

35.483.599.600
10.109.909.000



BÂNG CÂN DÔIKÉ ToÀN
Tgi ngày 30 thdng 06 ndm 2014

Chi tiêù

tu, Lot nnuan cnua pnan pnol

1 I . Nguàn vén dàu tu XDCB
LZ. quy rlo rrg sap xep coann ngnLgp

II. Nguôn kinh phi, quy khâc
l. Ngùôn kinh phi

2. Nguôn kinh phi dâ hinh thanh TSCD

rôNG coNG NGUÔN vôN (440 - 3oo + 4oo)

côNc ry cp sÀN xuÂT KrNlr DOANH xNK BiNH THANH Bdo câo tài chinh giiiâ niên dô
334À Phan Vàn Tfi, Quân BinI Than[ Tp. Hô Chi Minn Cho 6 rbâns dâu nàm 2014. két druc neày j0/06i 2 0 ] 4

Don l)i t{nh; VND

Mâ.6 rhlv:t
mlnn

30/06t2014 01/01n014

420
421
422

161.979.11i.988 t4t.526.|3.333

430
432
433

440 922.355.784.169 891.246.354.7s8

MÉ 
"6 

rhlYï
30t06t2014 01/01t2014

595.750,76 605.991, L1
4,87

CAc CHi TIÊU NGoÀI BÂNG CÂN DÔI KE ToÂN

Chi tiêt

1. Tài sân thuê ngoà

2. Vât tu, hâng h6a nhân giû h0, nhên gia công

3 . Hàng h6a nhân- bân hô, nhân k:i gtii

4. Nq kn6 dôi dâ xi lj

5. Ngo?i tç câc loei
- USD
- EI]R

6. Du toân chi sB nghi9p, dU Én

Ngùtri lâp biéu Ké toân tnrông

Lôp, ûgày 17 thting 07 ndm 2Al1

/,f,n,iÈi' d l  - c F F ' N  l
,j lsAN rLlAr f tli00i\il

,o\,. lilrrah4^i

V);-11'T}5

Lê Hùng



BÂo CÂo KÉT QUÂ Ho4TEQNG KINH DoANH
6 thàng dàu nàh 2014

Chi tiêu

1. Doânh thu bân hàng và cung câp dich v$
2. Câc khoân giâm tru doanh thu
3. Doanh thu thùÀn yè bân hàng và cùng câp di€h vrl

+. ura von nang oan
5. Lqi nhuân gôp r è bdn hàog và cung cdp dich vg
6. Doanh thu hoat dông tài chinl
7. Chi phi tài chinh

+ Trong dô: chi phi lai tay
8. Chi phi bân hàng
9. Chiphi quân li doaûh nghiêp
10. Loi nhuân thuàtr tir ho4t ilông kinh doânh
1 I . Thu nhâp khâc
12. Chi phi kùâc

13, Lqi nhu$n khâc
14. Tông lqi nhuin ké toân trù6c thué

rs. chi phi thué TNDN hiên hành

16. Chi phi thué TNDN hoân hi

17. Lqi nhuôn sâu thué thù nhâp doanh ryhiep

18. Lâi co bân trên cô phiéu

CÔNG TY cP sÀN XUÂT KINH DOANH XNK nirrrr ru4r,ru Bâo câo tài chinh giia niên ilô
i34A Phan Vàn Tri, Quên BinI Thanh, Tp. Hô Chi Minh Cho 6 rhâns dàu nàm 2014. két thùc neày joi 06i 20 j 4

Don ri inh WD

Thuyét minh
6 thâùg dàù
ràm 2014

6 thâng ttÀu nàm
2013

l 8

1'7.2
1 9

17.3
2D

**ur-o *-1*nn",éo

382922.27a.8a1

3U.922.278.881

317 .638.239 .168
65.284.039 .7 t3
4 .989 .162.s45

tt .64'7 .320 .t l2
7.524.I10.559
7.224.272.342

24.451.337.984
26,950.271.820

756.662.t43
334.701.831
421.960.312

27.372.232.132

6.446.279.018

203.660.711

20.722.292.403

41s.541.136.591

41s.541.136.s91

334.377 .818.'770
81.163.317.821
5.298.523.888

14.400.094.304
I1.502.605.288
9.706.898.698

26.204 .7 54 .043
36.150.094,664

545.954.749
708.008.307

(162.0s3.ss8)
35.988.041.106

8.997 .0r0.271

26.991.030.829

1.951

17.1

^ 5 0 l l i

;ctilfirÉfr

}i,tiu l(i
,ûEù T

]IIÀ l|ll

24 1.512

Lâp, ngày l7 thdng 07 nàn 2A14

Ngûoi lâp biéu Ké to{u trutng '6ri:,
; \

: : i l '  r . )
2.. 'e. '", ,* i" \ î

'  ^ ' ,  / " , i  1 *
BtNct.tiff
1{]I!1Mn\)

Duûng Nggc Hâi
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CÔNG TY cP SÂN XUÂT KINH DoANH xNK BiNI{ THAN}I Bâo c6o tà i  ch inh g iùâ n iôn dô
l34A Phâniàn{4, Quân Binn Thanlr, Tp. Hô Chi Minn Cho 6 thâng dàu nàm 2014, két rhuc neay j0/06i2011

nÂo cÂo r,ûu cnuyÉN rrÈu rn
(Theo phvong phip gitin tiép)

6 thdng iiàu hùh 2014

Don'ri tinh. VND

Chi tiêu

I. Lùû chuyên tièn tir hoet dong kinh doânh

. - . , ' : '

- I(râu hao tài san cô dinh

- Câc khoan dr,t phông

- (Lâù^ô chênh lech bi giâ h6i doâi chua rhuc hiên
- (Lâiytô tù hoar dons dàu tu
- Chi phi lâi vay
3. Lli tlhkâtt tîi ho(û dAng kith tloanh tr&tc thay

- (Tàng)/giâm câc khoan phâi thu

- (Ttug)/giâm câc khoan phâi trâ (không kê tâi vay
phâi tû, thué thu nhâp phâi nôp)
- (Tàng)/giàm chi phi trâ tru6c
- I ten tatvay oarra
- Thué thu nhêp doanh nghiçp dâ nop
- Tièn thù khâc tri hoat dông kinh doanh
- Tièn chi khâc tu hoet dong kinl doanh

Ltu chu!éh lièn th àh tîr hol d,hg kirlh dodfth

l l .  Luu cnuyen ûeD tttno?I oqng oâù ûr
1. Tièn chi dè mua sâm, xây dung TSCD và câc tài
sân dài h4n khâc
2. Tièn thu tù thanh bi, nluo. ng bân TSCD và câc tài
sân dài han khâc
3. Tièn chi cho vay, mua câc công c! ng cûa don vj
khâc

4. Tiêu thr hôi cho vay, bân lei câc công cu no cùa
don vi khâc

). t ren cnr 0âu tu gop voû vao ooï] vr Knac

6. Tièn thu hôi dàu hr gôp vén vào don vikhâc

7- Tiên thu lâi cho vay, cô hlc và lgi nhuân duqc chia

Luu chuyiin tùèn thuàn tîr hoqt dôftg dàatt

Thuyêt
minh

6 thâng ilâu nàm
2074

6 thâng dàu nàm
2013

9.557.661.863

4 .252.9l4 .611

(333.909.000)

2.572.332.577

(4.4s1.186.884)

7.524.110.559

36.929.893.995

41 .087 .890.794

(3.948.094.645)

41 .259 .95'7 .022

(2.0'77 .906.',783)

(8.090.876.7s4)

(30 .980.277 .7 40)

80.180.585.889

3s.988.041.106
13.931.407.316

5.618.403.383
(160.77 r.000)

3 .159.106. r06
(5.298.523.888)

10.613.192.715

' t61.445.580

(10.656.836.862)

(11.'/28.987 .861)

5 45 .95 4.'7 49

(944.608.307)

59.548.208.865

EN
49,919.448.422 ! \a \\

ùùu4!\.4 \
(30.674.1s 1.465) r/Âi \;
cq rro rn, ' . '  Io^f l l t

u ,l-.i,

122 .ss1 .2sa .6e )7ty

(3 s .714 .643 .637)

545.401.971

(63.920.000.000)

24.000.000.000

(3 r .384 .93 4 .299)

3 .9t2.384 .9t3

(71,176.856.753)

(3.000.000.000)

4. ' ,778.562.351

(29.606,37L942)

1 l



cÔNc TY CP SÂN XUÂT KrNH DOANH XNK BiNH TII.ANH Bâo câo tài chinh giû.â niên dô
334A Phan Vàn Tri, QuAn Binh Th4nh, Tp. Hô Chi Minn Cho 6 rhâns dàu nàm 2014, kéfthûc neày 30/06/2014

BAo cÂo LUU CHUYEN TtÈN TE
(Theo phtù,tg phtip g6n tiêp)

6 thdns dàu ndm 2014

Edn ri tinh. vND

Chi tiêu

trI. Luu chuyên tièn tir ho4t ilong tài chinh
L Tièn Lhu ru phâr hành cô phiéu. nhân von gôp cuâ
chri sô hùu
2. Tiên chi trâ vôn g6p cho câc chrl sô hûu, ûrua lai
cô phiéu cùa doanh nghiêp dâ phât hành

3 . Tiên vay ngàn han, dai han nhQn duqc

4, l  len cnr rÉ ng goc vay

). I  ten cnr ûâ nqlnue tal chlnh

6. Cô tic, lqi nhuân dâ rrà cho chir sô hûu

Ltu chu!èn tièn thuân tù hog, ding tài chinh

Lru chuyén tièn thuàn trong kj

rren vâ rùong où(rng ûen oau r(y
Ànlr huông cùa rhay dôi ry giâ h6i do;i quy dài ngo?i
tc
Tièn và tuong iluong tièn cuili kj

Dudng Nggc IIâi

@ I | .q20.63 4.400 | ,4a

fr*
( I1.8s9.805.400 ) / / .?/rf lÀc8

l71 9t"'

6 thârg ilâu nàm
2014

6 thâng dàu nàm
2013

311.049.444.092
(27 4 .850 .203 .486)

36.199.240.606

45.202.969.7 42

90.209.817.366

19.44't.161

135.432.234.269

(750.000.000)

301.339.753.108

194.869.340.842

(600 .131 .341 )

99.020.359 .732

( t 2 s. I e o. 6 s 6. 6 s 2 
f,îfÀiu]t1i

(es.24s.84e.76e)w

Lôp, ngay 17 thàng 07 nàm 2014

Ngrùi Ifp biéu Ké toân truông

6-tni uintt giéu

a i ! . 1 1 ,  i r . r !  Â  r h i r

( ( . iL  $ i i , I r

Lê Hùrng
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côNc TY cP SÂN xUÂT KINH DoANH xNK BiNH THANH Bâo câo tài chinh girlâ nien dô
334A Phan Vàn Tri,  Quân Binh Th4nh, Tp. Hô Chl Minn Cho6thângdàunàm20t4,kérrtucnsà)i0,0ô,2014

BÀN THUYET MINH BÂo cÂo TÀI CHiNH
6 thdng diiu hùm 2014

I D{c tliêm hoqt tlQng cûa doâtrh nghiê!
l .  trnn tnuc so nuu von

Công Ty Cd PhÀn Sân Xùât Kinh Doanh Xuât Nhâp Khâu Binh Th?nh (GILIMEX) tièn thâll là doanh
ngh:çp nià nuoc rhanh làp nàm lg82 rrrrc thuôc L BND lP. HCM rhuc hien cô phàn hôa rheo Qu1ét dinlr sô
lJ4 2000 QD-ITg cùa Chin} phu ban hành ngày 24 l l  2000 \è r iÇc chuyèn Công ly San Xrrâr Kirrh Doa.'h
Xùât Nhêp Khâu Binh Than]l thaùh Công Ty Cô ptrà San X"ât ri"r' Ooanh Xuât Nhâp Khâu Binh Thanh.

Theo giây chrtng nh{n dàng loj kinh doanh làn dàu sii 4103000253 câp ngày 29/1212000 và Giây chirng llhân
dàng hi kinh doanh thay aôi tà uri 14 s.i 0302181666 ngày 26109/2012 do Sô Ké Hoach và Dàu TLr Thành
phô Hô chi Mhh câp.

Viin dièu 1Ç cira Công ty theo Giây chung nhin dàng k! kinh doanh Ià 139.245.880.000 VND.

Vén gôp cûa Công ty dén ngày 30/06/2014 là 139.245.880.000 \1.{D.

Tru sô chinh cria Công ty tai dia chi 344A Phan Vàn Tri, Quan Binh Thanh, Thành phô Hô Chi Minh.

2. Linh vgc kinh doanh
- Thuong mai; dich vg; san xuât côDg nghiêp.

3, Ngành nghè kiûh doanh:

Hogt dêftg chinh ci.a Công 4,,1i.' San xuât, chè bién và xuât khàu hang nong, lâm, thùy hâi san, thri công m!
nghç, may méc, hàng dE cao sù, lùong thlrc. thlrc phâm. thiét bj. mây môc. vAt liêu xây dung, câc loai nguyên
liÇu và câc sân phà11khâc (kiông ché bién thuc phârn tuoi siing, gia công crr khi, xi ma diçn, son hàn, sân xuât
gi5m sir thiry iinh, thuoc da, ché bién cao su tai tr.u sô). Nhâp klàu thiét bi mây m6c, nguyên lieu, vât tu,
phùorg tien vên tâi, hang tiêu dirng, kim khi diÇn mây, diÇn tu. Dich w thùorg mai và dich vu, câm dô.Xây
dllllg lrang tri n9i thât, san lâp mit bàng kinh doanh dia 6c. Ho. p tâc dàu tu hong linh vuc du lich, nhà hàng,
khâch sdn.

II ché dO và chitrh sâch ké roân âp dlng t?i công ty

l. Ki ké loân, ildn vj lièn té srr d$trg trong Lé toitr

Njên dQ ké toân cira Công ty b;t dàù tùL ngày 01/01 vàkét thûc vào ngày 31/12 hang nâm.

Dorr r i  t ièn tè ,ù dung trong ghi clrép ké roàn lâ dàng Vi.;r Nam r V\Di

2. Chuân mu. c và Ché dô ké toân âp d$xts

2.1. ché iIO ké toân âp dqns:

Công ry âp dune Ché dO Ké toân doanh nghiep ban hành theo Quyét dinn s.i t5/2006/QD-BTC neày 201312006
cùa Bè iai chinh va cac lhông lu vàn ban hLrông dàn bô sung.

2.2. Tuyên bii vè viÇc tuân thû chuân mrlc ké toân và ché .IO ké toâr

Công ty dâ âp dlmg câc Chuân muc ké toÉn viet Nam va câc vàn bà1,1 huông dàn Chuàn mÙc do Nhà ntôc dâ
ban hành. Câc bâo câo tài chinh dùo. c lâp và trinh bày theo dûng mai quy dinh cLiâ hJng chuân muc, thong Ir
huông dâI1 thr.rc hiên chuân mpc va ché dç ké toân hiçn hanh dang âp dung.

2.3. trinh thûc ké toân âp drJng

Công ty âp dung hlnh thirc sô kê toân NhAt ki chung.

3. Câc chinh sâch ké toân âp dgng

3.1. Nguyên tâc xâc ilinh câc khoân fièn: tièn màL rièn gûi ngân hàng, tièn <lang chuyèn

Ngrryèh titc x(ic dinh cric khoàn tuong dtrdrrg ièn

Nguyên t;c xâc dinh câc khoân tùong alÛong tièn là câc lihoàn dàu tu ngÉn han kirông quâ 3 thâng cô khâ nàng
chùyéD dôi dê dàng thùh tièn và không co nhiÀu rui ro trong cfiuyèn dôi thành tiÀn kê tir neày mua khoân dàLr
tu d6 taithôi diém bâo câo.

,<
IHG TY
rtlir h
)!, r{!
] H ( E I
Êfi ro,i
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cÔNG TY CP SÀN xUÂT KINH DoANH XNK BiNH THANH B â o  c â o  t à i c h i n h  g i n a  n i a n  d ô
l34A Phan Vàn Tri, Cho 6 dâu nàm 2014, kêt thûc nsày 30/06/2014

BÂN THUYÉT MINH BÂo CÂo TÀI CHINH
6 thting dàu ndm 2014

Ngutên tiic, phtong phtip chuyén dôi cdc dàng ûèn khdc
câc nghiêp vu kinh tê phât sinh bàng ngoai tê dr:oc quy dôi ra dèng Viêt Nam rheo fi giâ giâo dich rhrc té tai
thôi diêm phât sinh nghiçp vlr.

chènh lèch iy gia thuc té phâr sinh hong kj'và chênh lêch nj, giâ do dânh giâ lai sé du câc kloân mùc tièn tê tai
thài diem c uôi.kj/ duoc kèt chuyen vào doani thu hoàc chi phi tài chinh rrong ûâm tài chinh (xu li theo chuàn
nuc ké toân sô l0 - Ành huông cira viÇc thay dôi tri giâ hdi doâi, ban hàrh theo Qu1ét dinh so 1;5/2002 eD_
BTC ngày 3l I 1212002).

3.2.Nguyên tâc ghi nhin hàng tôn kho

Hàng tàn kho dugc tinh theo giâ gdc. Truàng hoD giâ rri thuÀn cô rhé thuc hiên duqc ihâp hon giâ géc rhj phâi
tinJr theo giâ tri thuàn cô thé thuc hiên duoc. Giâ gôc hàng tôn kho bao gàm chi phi mua, chi phi ché bién và
câc chiphi Iiêù quan trùc tiép khâc phât sinh dé cô dugc hàng tôn kho ô dia diérn và rang thâi hiên rai.

Giâ ti hàrg tôn kho cuôi kj' duo-c xâc dinh theo phuong phâp binh quân gia quyèn.

Hàng tàn kho duoc hach toân theo phuong phâp kê khai thuùng xuyên.

3.3. Ngtyên tâc ghi nhên câc khoân phâi thù thuoïg m+i và phâi thu klrâc:

3.3.1. Nguyên tlic ghi nidnr Câc kioàn phâi thu khâch hàng, khoân rrâ truôc cho nguôi bân, phâi rhù rôi
ra c"c ldroan plrài t lru lhâc lai ùôi dièrn bâo cao, néu:

- C6 thài h?n thu hài hoàc tlranh toân duôi I nàm duo. c phân loêi là tài san ngân han.
- C6 thùi han thu hài hoàc thanh toân trên 1 ûàm dùoc phân loai là tài sân dài hên.

3.3.2. LAp d+i phàng phâi thu khô .tài: Dû phông no phâi thu ki6 dôi rhé hiên phà eiâ tri du kién bi tôn thât
cira câo khoân no pbâi thu cd L1lâ nàng khôrg duo. c kÀâch hàng thanh totuI déi véi câc lùoan phâi rhu tai rhài
diém lâp Bâo câo tàichiûh.

3.'f. Ngûyên tic ghi nhôn yà khâu hâo tài sân cô ilinh

Tài sân cô dinh hiru hinh, tài sân cô dinh vô hinh duq c ghi nhin theo giâ géc. Trong quâ trini sir dung, tài sân
cô diûh hùu hinh, tài sân cô dinh vô hini dùoc ghi nhân theo nguyên giâ, hao môn lu! ké và giâ tri côn lai.

Khâu hao dLro-c tr ich theo phuolg phâp duông thàng. Thôi gian khâu hao alugc uôc trnn nnu sâLrl

- Nhà cirê, vât kién trûc
- Lvtay moc, tnter ol

- Phùong tiçn vên tài

- l nler o! van pnong

3.5, Nguyên tIc ghi nhâtr cÉc khoân dâu tutài chinh

Khoà1 dàu tu vào công ty con, công ry liên két dugc ké toân theo phuong phâp giâ géc. Lqi nhuân thuàn duoc
chia tir công ty con, công ty liên két phât sinh sau ngày dàu tu duo. c ghi nhân vào Bâo câo Két quâ hoar clông
killh doanh. Câc khoân duo. c chia khâc (ngoâi lgi nhuin thuàn) dugc coi Là phàn thu hôi câc khoân dàu tu và
duqc ghi nh{n là k}roân giâm trir giâ gôc dâu tu.

Khoân dàu tr.r vào công ty liên doanh duo. c ké toân theo phùong phâp giâ glic. ICroàn vén gôp liên doanh klông
dièu chinh theo thay dôi cùa phàn sô hru cùa công ty trong tài sàn thuàn cùa công ry liên doanh. Bâo câo Két
quâ hogt dQng kinh doanh cira Công ty phàr tuh khoân thu nlêp dugc chia tù lqj nhuân thuân luy kê cira Công
ty liêu doanh phât sinh sau khi gôp vôn liên doanh.

Hoêt dông liên doanh theo hiù th/rc Hoat dqng kinJr doanh dông kiém soât r,â Tài sân dông kiêm soât duo.c
Công ty âp dung ngùyên Éc ké toân chung nhu vdi câc hoat dông kinh doanh thông thûàng khâc. Trong dôl

Binn Thanh, Tp. Hô Chi Minn
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CÔNG TY CP SÂN XUÂT KINIT DoANII xNK BiNH THANI-I
334A Phan Vàn Tri, Quân Binl Thanh, Tp. Hè Chi Minn dàu nam 2014, ke huc ngà! i0/06,20t4

Bâo câo tài chinh gita niên dô

BÂN THUYÉT MINH BÂo CÂo TÀI CHINH
6 thdng dâa ndm2014

- Công ty theo dôi riêng câc khoân thu nhâp, chi phi liên quan dér hoat dông lién doanh và thuc hiên phân bô
cho câc bên trong liên doanh theo hqp dàng liên doanh;

- Công ty theo d6i riêng tài san gôp vén liên doaoh, phân vén g6p vào tài san dàng kiém soât và câc kioân cônq
no. chung, công no riêng phât sinh tu hoAt dông liên doânh.

Ctic khoân dàu * chting kho(in tgi thùi diêm btio crio, néu:

- C6 thùihan thu hôi hoàc dâo h?n không quâ 3 thâng kê tù ngày mua khoân dàu tu d6 duoc coj tà ', tuo.rlg
duong t ièn"

- Cô ihùi han thu hôi vdn dudi 1 nàm duoc phân loêi là rài sàn ngân han

- Cô tho-i han thu hôi vôn trên 1 nàm aluoc phân loai là tài sân dài han

3.6. Nguyên tÉc ghi nhân và vôn hoi céc kloin chi phi ili vay

Chi phi di vay duqc ghi nhâr vào chi phi san xuâr. kinh doani rrong ki khi phât sinh, trir chi phi di vay liên
quan tr\rc tiép dén viçc dàu xây dung hoàc sân xuât tai sàn dô dang dùoc tinh vào giâ tri cira tài sân dô (dugc
vôn hoâ) kii c6 dù câc dièu kiÇn quy dinh trong Chuân muc Ké toân Vièt Nam sô 16 "Chi phj di vay,,.

3.7. Nguyên tic ghi nhin và phân bô chi phi trâ truôc

Céc chi phi trâ trùôc chi liên quan dén chi phi sân xuât kinh doanh nàm rài chini hiçn tai duoc ghi nhân là chi
phi trâ nuôc ngân h4n và dugc tinh vào chi phi sân xuât kinh doanh trong nàm tài chinh

Câc chi phi sau dây dâ phât sini tlong nàm tà chinh nhung duo. c hqch toân vào chi phi trâ truôc dài han dè
plràn bô clân \ào lèt quà hoal dông kinh doanh lrong nhiêu nàm:

- Công cu dung cu xuât dùng cô gié tri Iôn;

-  Ch i  p l r i  sùa  c l rua  l ô r r  ra i  sàn  tô  d in l r  p l râ r  s inh  môr  l an  quâ  l on .

Viêc tinh và phân bô chi phi tÉ truôc dài hêr vào chi phi sân xuât kinh doanh tung ki hach toân alugc càu cri
vào tinh chât, mlic dô tùng loai chi phi dé chan phùong phâp và tiêu thrtc phân bô hqp li. Chi phi rrâ rrùôc
dugc phân bô dàn vào chi phi sân xuât kinh doanh theo phuong phâp duông thâng.

3.8. Nguyên tÉc ghi nh{n chi phi phâi trâ

Câc K1oar chi phi thqc té chùâ phât sinl n}lûng dlrq c trich tluôc vào chi phi sân xuât, kinl doanh rLong kj, dé
dâm bâo kii chi phi phât sinh ihuc té t(hông gây dôt bién cho chi phi sân xuât kinh doanh trên co sô dâm bâo
nguyên tâc phù hqp giùa doanh thu và chi phi. Khi câc chi phi d6 phât sinh, néu c6 chènh léch vôi so dà trich,
ke loân l iên hành ghi oô .ung ho;c ghi giàm chi phi ruong ung \ôi phân chèni lèch.

3,9, Ghi nhôn câc khoân phâi trâ thuong m+i và phâi trâ kh,ic

Câc khoân phâi trâ ngudi bân, phâi trâ nôi bô, phâi trâ khâc, khoân vay tai thôi diém bâo câo, néu:

Lo thôi hdn Lhanh Loàn duoi I  nàm duoc phân lopi là ng ngân h4n.

- Cô thdi han thanh toâu trén 1 nàm dùqc phân loêi là nq dài han.

Thué thu nhêp hoân l?i dùoc phân loai là no dài han.

3.10. Nguyên tâc ghi nhin vdn chù sù hiiu

Vôn dàu tu crla chri sô hùu duo-c ghi nhân theo s6 v6n thgc gôp cùa chir sô htru.

Th{ng dLr vén cô phàn duoc ghi nhf:r theo s6 chênh lÇch l6n honi hoàc nhô hon giùa giâ thtrc tè pLrât iành va
mênh giâ cô ph;éLr khi phât hanh cô phiéu iàn dàu, phât hành bô sung hoàc tâi phât hành cô phiéu qui

6r,
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CÔNG TY CP SÀN xUÂT KINH DoANH xNK BiNH THANH Bâo cao tà ich inh g iùc ' r iôn dô
334A Phan VÀn Tri, Quân BinI Thantr, Tp. Hà Chi Minh Cho 6 thâns dàu nâî 20I4. kér thuc ngay j0/06 2014

BÂN THUYET MINH BÂo CÂo TÀI cHiNH
6 thdng dàu nàm 2014

Vén khâc cirâ cliù sô liûù duoc ghi theo giâ fti càn lai giûa giâ tri hop lli cira câc tài sân mà doalh nghiêp dnoc
câc tô chirc, câ nhâu khâc tà'rg, biéu sau khi tni (-) câc khoan thué phâi nQp (néu cô) liên quan dén câc tài sân
duoc tàng, biéu này và không bô sung vén kinh doanh tu két quâ hoat dông kinh ,loanh

Cô phiéu qul Ià cô phiéu do Công ty phât hanh và sau dô mua l4i. Cô phiéu qu! duoc ghi nh{n theo giâ rri thoc
tê và trinh bày Îrên Bâng Cân diii ké toâ là môr khoân ghi giâDr vén chù sô hiiu.

Cô tuc phài trâ cho câc cô dông duoc ghi nhâû là kloân phâi rrâ rrong Bâng Cân dôi ké roân cira Công iy sau
khi c6 thông bâo chia cô tric cùaHôi dông Quan td Công ty.

chênh lêch ri giâ h6i doâi phân ânh trên bâng cân dôi ké toân tà chênh lêch ri giâ hdi doâi dânh giâ lai s6 dlr
clrdi nàm cira câc kloân muc cô gi5c ngoai tê sau: tièn m[t, tièn gûi, tièn dang chuyén, câc khoân ,rg ngân h4n
(1 nàm trô xuéng).

Lqi nhuân sau thué chua phân phôi là sô lgi nhuAn tir câc hoêt dong cûa doanh nghiêp sau khi trir C) câc ldoân
dièu chinh do âp dung hài t6 thay dôi chinh sâch ké toân và dièu chinh hèi t6 sai sôr trang yeu cL:ia cac nàn
trù6c.

3.1r. Nguyên tic và phudng phâp ghi nhâr doânh thu

Doihh thu bdft lùng

Doâùh thu bân hang dùo-c ghi nhân kli dèng thài thôa mân câc dièu kiÇn sau:

_ Phân lôn rui ro và lo. i ich gÉn lièn vôi quyèn sô hiiu san phâm hoàc hàng hda dâ dùoc chuyên giao cho
oguol mua;

Công ty không côn nàm giû quyên quan l]f hang h6a nlû nguài sô hiru hàng h6a hoâc quyèn kiém soât- 
hàng h6a;

- Doanh thu dugc xâc dinh tuorrg dôi châc chân;
- Công ty dâ thu duqc hoéc sè thu dr.ror loi ich kini té tu giao dich bân hàng;

, Xâc dinh dugc chi phi liên quan dén giao dich brin hang

Doanh lhu cuttg ciip dich vtr

Doanh thu cung câp dich \,'u dùqc ghi nhân khi két quâ cùa giao dich dd dugc xâc dinl mot câch dâng tin cây.
Truàng hgp viÇc cung câp dich vr,r liên quan dén nhièu k' thi doanh thu dugc ghi nh-ân trong kj,theo két quâ
phàn công viÇc dâ hoàn thành vào ngày lâp Bâng Cân diSi ké toân criâ hj' dô. Két quâ cùa giao djch cung câp
dich vu dugc xâc dinh khithôa mân câc dièu kiQn sau:

- Doanh thir dugc xâc dinh tuong diii châc chÉn;
- Cô khâ nàng thu dùgc lo-i ich kinh té tir giao dich cung câp dich vu d6;
- Xâc dinh dugc phà công viÇc dâ hoàn thùh vào ngày lip Bàng cân déi ké torân;

- Xâc dinh dugc chi phi phât sinh cho giao dich và chi phi dê hoân thùh giao dich cung câp d ich vlr dô

Phân công viçc cuùg câp dlch \'\r dâ hoàn thanh duqc xâc djnh theo phuong phâp dânh giâ công viêc hoàn
thành.
Doanh tha lngt dqng tài chinh

Doanh thu phât sinh tu tièn lâi, tièn bàn quyèn, cô tû'c, lç,^i nhuân dùqc chia và câc khoàn doanh thu ho?t dôrg
tài chinh khâc dùgc ghi nhân khi thôa mân dông thài hai (2) diêu kiên sau:

- C6 khâ nàng thu dugc lqi ich kiù té tù giao dich d6;

- Doanh thu duçc xâc dinh tuong d6i châc chân.

Cô tirc, lqi nhuân duq-c chia duqc ghi nhên khi Công ty duo.c quyèn r4n cô tûc hoAc duoc quyen nhân loi
nhuin tLi viÇc gôp v6n.
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CÔNG TY CP SÀN XUÂT KINU DOANTI XNK BiNH TH4,NH ts6o CâO tài ChiNh giùâ NiEN dO
334A phan Vân T{, euân BinI Thanh, Tp. Hè Chi Minn Cho 6 thâns dàu nàm 2014, ké! thûc neà;3 0/06/2;;;

BÂN THUYET MrNH BÂo cÂo rÀr cHiNH
6 thting îàu hdm 2014

3.12. Nguyên tiic và phuong pùâp ghi nhôn chi phi tài chinh
Câc khoân chi phi dlrqc ghi nhân vào chi phi tài chinh gÀm:

- Chi phi hoàc câc khoân lô liên quan dén câc hoat dông dàu tu tà chinh;
- Chi phi cho vay và di vay v6n;

- Câc khoân lô do thay dôi r,i giâ h6i doâi cria câc nghiçp v]l phât sinh liên quan dén ngoai tê;
- Du phàng giâur giâ dàu tu chring khoâr.

câc khoân 1rên duoc ghi nhln theo tông sé phât sinh trong kj', lùông bù tdr vôi doanh thu hoat dông tài chinh.

3.13. Nguyên tÉc và phucrng phâp ghi nhin chi phi thué thu nhâp rtoanh nghiÇp hiÇn hành, chi phi thué
thù nhâp doanh nghiep ùoân lçi

Chi phi thué thu nhâp doanh nghiêp hiên hành rluoc xâc dlnh trên co sô thu nhfp chiu thué và thué suât thué
TNDN trong nàm hiên hanh.

Chi phi thué thu nhâp doanh nghiÇp hoân lai duqc xâc dinh trên co- sô s6 chênh lêch tam thôi duoc khâu
chênh lêch tam thài chiu thué và thué suâr thùé TN'DN.

3,14. Công c'J tài chinh

3.14.1. Tài sân tài chïhlr

Theo Thông hr 210, Công ty phôn loqi côc tài sàn tài chilth thà h cac nhôm:

?9.\\
Nj,"

tnri;rd\'-f

- Tài sân tài chinh duo-c ghi nhân theo giâtd hqp lli thông qua Bâo câo két quâ hoar dông kinh doanh là môr tài
sâû tài chinh duoc nâm giù dé kinh doanh hoàc duqc xép vào nl6m phân ânh rleo giâ rri ho-p li rhông qua Bâo
cào kér qua hoaL dông kinh doanh rai lhôi diém Bhi niân ban dâu:

- Câc klroân dâu tti nàn giù dên ngày dâo han: tà cÉc tài san tài chinh phi phâi sinh vôi câc khoân thanh toân cé
dinh hopc cô thê xâc dinh và cô kj,dâo han cô dirr}I mà Côrg ry cd i dintr vri cO tla narg gil eén ngày dâo han;

- Câc khoân cho vay và phài thu: là câc tài sân tài chinh phi phâi siûh vôi câc khoân thanh toân c6 d4h hoac cô
thê xâc dinh và không dùoc niêrn yét trên thitruùrg;

- Tài sân sân sàrg dé bân: là câc tài sân tài chinh phi phâi sinh dùoc xâc dlnh là sàn sâng de ban hoac khong
dugc phân loai là tài sân tài chinh duoc ghi nhân theo giâ rri hqp It thông qua Bâo câo kèt quà hoat dông kinh
doanh, câc lchoân dàu tu nÉm giù dén ngày dâo han, câc khoân cho vay và phâi rhu.

Viêc phân loai câc tài sân tài cbinh này phu thuoc vào rnfic dich và bân chât cria tài sàn tài chinh và dnoc quyét
dinh tâi thùi diém gbi nhên ban dàu.

Câc tài sân tài chinh cûa Công ty bao gôm tièn và tièn gûi ngân h4n, câc kioàn phâi thu khâch hàng, phâi thu
khâc, câc khoân cho vay, câc công cù tài chinh dùgc niêm yet và không dùo. c niêm yêt.

Câc tài sân tài chinh duoc ghi nhân tai ngày mua và dirng ghi nhên têi ngày bân. Tai thôi diém ghi nhin ]àn dàLr
tài sân tài chinh dugc xâc nhên theo giâ g6c công vcri chi phi giao dlch tryc tiép liên quan dén viéc rnua, phar
hành.

3,14,2. Nl phâi ttà tài chinh và côIg cu vôn chù stù hiiu

Câc công cu tù chh]] dugc phâû lo4i là ng phâi tIâ tài chinh hoÉc công cu vén chù sô hûu t4i thài diêm ehi
nhên ban dàu phù ho. p vôi bân chât và dlnh nghr-a cùâ ngphâitrà tài chinh và công cu vén chri sô hûr..r.
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CÔNG TY cP SÀN XUÂT KINH DoANH xNK BiNH THANH B â o  c â o  t â i c h i n h  g i û  r  n i i n  d 0
ii4A Phan Vàn Trj, Quân Btni Thanh, Tp. Hô Chi Minl dàunàm2014. két thric 3UA6/20t4

BÂN THUyÉr MrNH BÂo cÂo rÀr cniNu
6 thting i iu,tàm 2014

Theo Thông tlt 21A, Công ty phân loqi no phài ftà tài chinh thanh cd.c nhôn:

- Nq phâi trâ tài chinh dûoc ghi nhân rheo giâ rri hqp li thông qua Bâo câo két quâ hoat dông kinh doanh là ng
phâi trâ dùoc nâm giû dé kinh doanh hoàc duoc xép vào ntiôm phan ânh rheo giâ ti hAp li thông qua Bâo câo
két quâ hoat dông kinh doanh rai thùi diêm ghi nhân ban dàu;

- Câc khoan no. phâi trâ tài chinh duoc xâc dinh theo giâ tri phân bô dùoc xâc dinh bàng giâ tri ghi nhQu ban
dâu cùa ûq phài trâ rài chinh tù di câc khoân hoan trâ gitc, cong hoàc tru câc khoan phân bô tty té tiot tt,"o
phuong phâp lâi suât thuc té cùa phàn chênh lêch giûa giâ rri ghi nhân ban dàu và giâ tri dâo han, trù di câc
khoân giàm trir (truc tiép hoic rhông qua viêc sû dung môt tài khoân du phông) do giâm giâ rri hoëc do tûông
thê ihu hôi.

Viec phân lo?i nq phâi trâ tài chinh này phu thuôc vào muc dich và bân châr cûa rài sân tài chinh và drLo-c quvét
d in l r  t a i  t hô id ie rn  gh i  nh fn  ban  dâu .

No. phài trâ tài chinh crla Công ty bao gèm câc khoân phai tIâ nguùi bân, phâi trâ khâc, câc khoân no và vay.

T4i thài dièm ghi nhân ban dàu tât câ no phâi trâ tài chinh duoc xâc nhân theo giâ géc cong vni chi phr giao
dich truc tiêp liên quan dên viçc phât hùh.

CôngcuvônChù 
"ô 

hn,Cs,q,: I  a hop dàngchûng tô drrçc nhùng lo. i  ich côn lai rè tài san crta Công r) sa.l
khi tru di toàn bô nghia \,,rl.

Bù trir câc công cg tài chinh: Tài san tài chini và rg phâi tIâ tài chinh dùoc bir dr vôi nhaù và trinh bày giâ
hi thuàn trên Bâng cân dôi ké toân khi và chi khi Công ty c6 quyèn hap phâp dé bir trù giâ tri dâ duqc ghi
nhàr; và c6 dù dinh thanh toân trên co sô thuan holc ghi nhèn tài sân và thanh toân ng phâi trà cùng môt thôi
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CÔNG TY CP sÂN XUÀT KIN}I DoAN}I xNK BiNH THANH B É o  c â o  t i i c h i n h  g i n â  n i a n  d ô
ij4A Phân Vàn Tri, Quân Biû Thann, Tp. Hô Chi Mint dàLr nàm 2014, két rhuc nqày l0/00/2014

nÂN ruuyÉr lrrxn nÂo cÂo rÀr cuii.lu
6 thring dàu nàm 2014

IIL Thông tin bô sung cho câc kloâr mr]c trinh bày trong Bâng cân d6i ké toân và Bâo câo két quâ ho4t
dong kinh doanh

Don ))i t{ h: VND
1. rIÈN vÀ cÂc KroÂN Trlol,{c Drtor{c rrEN

30/06/2014 0t/0t/2014

'r'iènmit - 
r-# 

-*"^;#
Tièn gùi ngân hàng 13.563.664.918 13.442.663.756

Tiên gLtiVND 906.2t7.154 683.723.860
Tiên gLi ngoai tê 12.657.417.764 12.758.939.896

Câc kioân trrong aludngtièo rùèn gùi riét
kêm du6i 3 thd g) 121.420.000.000 76.500.000.000

Ngân hàng DT&PT I/iêt Nam - CN Gia Dinh 39.0A0.A0A.0A0 19.000.000.00A
Ngân hàng TMCq eut n Dôi 82.420.000.00A 57.500.a00.0a0 @
chi chû: coÀ61Y\

- Tièn k1àt tôn qui trên bàng cân déi ké tuan ngày 30/06/2014 khûp.tôi biên ban kiëm kê rhqc té ]lii'ii-#
- riè" g,k Ng,ân nng vàa gay 30/06/2014 îên bàng cân déi ké tuâ| phit hop yôi càc xàc nhan sà a" ,ucr;Hjl!.ye_r.o

\Bàn hàtg. .r 
rjlir ToA

rfllÀ tl{Ài, ,
. r;:=.\\

rông cQng :-r,A4:jrjÆ426, ,0l0t8t?J66-\g

2. cÂc KHoIi]\[ DÂU TTITù cIIiNH NGÂN HAN
30/06/2014

WD
01/01/2014

I/ND
Sô lùqng

2.1 DàutË ch mg khotin ngiin hgn
+ CK dàu tu ngân h?n (Trâi phiéu)
+ CK dàu tu ngân hên (Cô phiéO

rfong aa:
Cry CP Benh.,,iê da khoa tu nhân Trièu An 50.000
Cty CP Ché Bién Hàng Xui' Khiiu Lang An 123-670
Ngân hàng TMCP Ngoqi Thuong l/iCt Nan 132
( ons ty ( P XNKva Dl ThLra Thièn Huë 51400
2.2 Dàu ut ngiin hqn khdc Qièn giri cô k) hqn)
23 Dàu xt ngiin han khdc (Cho vql)
2,4 Dtr phàng giâm giti CK dàu xr ngiin hgn (")
Cty CP Ché Bién Hàng XtLtit Khtiu Long An

r ong cQng

Ghi chû:

G i tri
4.611-223.243

4 .611 .223 .243

2.2s0.000.000
1.775.760.743

290.004
585.172.s_00

(440.141.530)
(440.141.530)

Sô hrqhg Giâ tr!
4.611.223.243

4.611.223 .243

2.250.400.000
1.775.760.743

290.40A
585.172.500

(774.0s0.530)
(77 4.0 5 0.5 3 0)

50.400
123.670

132
5t.900

4.171.081.713 3.831.1',72.713

Tqi thài diën 30/06/2014, Công E không cô co so gid giao dich do ctic công ty chting khoàn công bif cho cà
phiéu Ctt CP Bl/ Da khoa Tt nhân Trièu An yà Công Ty CP À?{K và Dàu Tt Thim Thiên Hué dé trich llp dt
phông cho khoàn dàu ru này.
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cÔNG TY CP sÀN xUÂT KINH DOANII xNK BiNH THAÀ'H Bâo câo tài chinh gi[.a niên dô
334A Phan Vàn Td, Quân Binn Thanl, Tp. Hô Chi Miûh dàu nàm 20 14, két thûc rgày i 0/06/20 I 4

BAN THUYET MINH BÂO CÂO TÀI CHiNH
6 thtihg dâu nàm 2014

3. cÂc KHoÂN PIIÀI TIIU NGÂN IT.AN KETic

1. Phâi thu vè cô phàn h6a
2. Phâi thu vè cô tirc và loi nhuân dugc chia
3. Phâi thu vè lao dong
4. Phâi thu khâc

30/06/20r4
WD

01,/0t/2014
VND

45.086.815.417 39.808.607.6s7

39.808.607.65;45 .086.815.417

Chi tiêt sô tût khoâû mttc phôi thu khâc tqi ngày 30/06/2014 là:
Công Ty TNHH MTV B.it Dôngsàn GiaDinh
CTy CP SX ù ts-Lt TB Chiêu Sdng Thdi Binh Dliûng
Công ry CP Mat Hàng Gia Dung Gilinex-PPJ
CanB fy CP XNK & Dau trThûThie,l Huè
Công Ty CP SXKD Kim Khi Dai Tâj Duong
Công 6) TNHH Mq) :Ihanh Mi
CTt TNHH Giao Nhân rà vln tài Liên LUc Ela
Ngân hàng TMCP Quân Dôi - CN Bâc 3ài Gôn
Công Ty CP Cking Khoân Phuong Dông
Ngân hang TMCP ET&PT l/iêt Nam
Cdc dôi lrqng kltuic

rong cQng

HÀNG TÔN Kfio

7.410.717.092
7.534.443.203

340.469.725
5.861.t76.3t 6
7.065.921.707

14.166.347.039
106.2E6.851
199.792.179

83 .135 .986
9l.437.500

t.694.554.319

\p)\
' ' l ; lJv

45.086.815.417

4.

30/06/2014
VND

01/01/2014
YND

Giâ gôc cùa hàngtôn kho
- Hâng mua dang di duông
- Nguyên ]iêu, vêt liêu

Công cf, dlng cu
- Chi phi sân xuât kinh doanh dô darg
- tnann pLtam
- Hang hoâ
- Hang gLri di bân
- Hàng hôa kho bâo thué
- Hàng hôa bât dông san

T6ng cQng

rÀr sÀN NG;IN HAN rGÂc

1ât sal l  u]]eu cno xu ty
- T?m ûng
- Thé châp, kj qu!, kj cuoc ngân han

Tông cong

108.098.604.992
8.191.563.038

10.320.908.643
4l .660 .304.7 1.6

49.991 .470

99 .',1 62.934.106
7 . /20 . ' t  4s .263

11.304.r42.7\2
39 .523 .65 6 .663

11 .808 .000
49.991.4',t0

168.321.312.859 164.313 .278.214

30./06nu4
,/ND

0t/01/2014
VND

t1.582.379
540.i 88.853

| .230 .9l9 .092

11.582.3',79
430.542.291
729.896.189
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côNc ry cp sÀN xuÂT KINH DoANI.t xNK BiNH THAN'H
rj4A P.ran Vâr Tr' .  Quan Bnh Th?r r. lp. Hô Chr [4id

Bâo câo tài chinh giûâ niên .lô
dàu nàm 20 i 4, két thric ng ày 30/06t2014

BÂN THUYET MINH BÂo CÂo TÀI CHÎNH
6 thdng ôàu ûdm 2014

8. cHr PHi x,iy DûNc co BÂN Dô DANG

- Chi phiXDCB dô dang
Trong dô: nhîmg công trinh, hang myc lôn

+ Công îinh cao 6c vàtx phàng công ty
+ Công îinhphùng 23, qu.in Bi h Thanh
+ CônC îinh Phti Mi
+ Công trinh fitàt1g I

- Mùa si.n rài sân ci5 dinh
- Strâ chiLa l6n tài sân cô dinh

Tông cQng

q. cÂc KxoÀN DÀu Tû rÀt cHilTt D^t Hrrx

v.t, t)flu tt tao coftg ty coft

aong t)) T^HH May 7 hanh Mi tty l? eôp von l00a al
Công I y TIHH Bàt Dông \an Gia Dinh t D t( eôp vàn t 00" i'1
Công Ty CP Moy Eàng Gia Dung Gilimex - PPJ (tj, lQ gôp \,ôn fi,83%ô)
Công ry CP SX & I..D Kim Khi Dqi nty Dtdtlg (ti lQ gép vôn 100%a)
| ône D I P SX & r-D rBC\ thù Bnh Duonï $j tè gôp vôn t00qù

t ong cpng

t.z. t)arr lr aar han l{finc

30/06/2014
WD

30/06/2014
M\D

Edn |i titlh: ttND

01/01/2014
mvD

7.353.348.249 2'1.3s3.348.249

t .049.988.310

6.313.359.939
L009.988.310

26.313.359.939

7 .353.348.249

30/062014
WD

54.833.900.000
20.000.040.000
68.319.623.339
10.200.000.000
10.200.000.000

24.000.000.000
63.819.623.339
3.060.000.000
3.060.000.000

164.053.523.339 149 .77 3.s23.339

01/0120t4
wt)

27.353.348

51.833.940.

Sô lvqng Tri sidTri gid
L Dàu tu cô phiéLr
z. tau ru rrat pnteu

3. DàLr tu tin phiéu, hj phiéu
4. Cho vay dài hên
+ CTy CP Ma! Hàng Gia Dung Gilimex (GPPJ)
+ CTy CP XNK&DâI Tt Thùa Thiên Huê(Jnimex)
). tJaù Iù oal nan Knac
+ Dr Àn phtntng 28, quÇn B.Thqnh, Tp.ECM

rong cqng

53.99',7.390.759
26.152.726.1t9
27.814.664.610
4.' /2t .578 .152
4.721.578.152

58.997.390.1s9
3I.t 52.726.119
27.841.664.640
4.72t.578.152
4.721.578.152

58.718.968.911 63.718.968.911

Ghi clrti:

- Sau ngày 3A/06/2014, Mà mdy Gîlinex-PPJ Quàng Tri cua Công ty CP May Hàng Gia Dtmg Gilimex-PPJ duoc
dtji ftn tà Nhà Mày xui;r Khiiu Phong Phlt guàng hi Gông ty CP Mat Gia D\ng Gilimex-PPJ chka cung cap tai
hCu nào vê riCc thay dôi tèn rà chuyèn nhltqng nhà mày cho Công ty CP quôc tê Phong Ph,;).



côNc Ty cp sÀN xuÂT KIN'H DoANr{ xNK BiNH TH4NH
3344 Phan Vàn Tri, Quâr Blnà Thanh, Tp. Hô Chi MinI d nâ4 20t4, kët rhuc ngày i0/0è/2014

Bâo câo fài chinh giû.a niên dô

BÂN THUYÉT MINH BÂo CÂo TÀI cHiNH
6 thdng dàu nàm 2014

Don.)i tinh: I/ND
- Theo Hqp dàng vay u6n sij 0S/1A13/EOW ngày 0j/12/2013. sé ù Công Ty citime, cha Côns ty Cp Mtly Hàns
Gia Dung Gilimex-PPJ (GPPJ) nuron dmrc chuyên rha h 1,q, voi thèi han 60 tking kà n. ngav lry kèt nop nng. tii
suât o,syahh(ing, tài sàn dàn bào tà khoàn phài thu, ndy môc thiét b.i, tài sàn hinh thành trên' atî,...ni4, tii ,a,
khac và toàn bA sô cà phiéu Công Ty Gilimex mà CôngTy GppJ hiên dang sà hùa.

- Theo Hop dông vay vôn ngay Al/01/2013, sô tièn Công ty Gitimex cho Công ry Cp Xùi Nhâp Khàu Ità Dâu Tu.
Thira Thiên Hué (Công ty Unimex) mlron dtqc.ehuyèn thành vdy.r6i thèi han 6A thâng kê tii n[ày kj, kêr hqp dông,
han mtrc cho vay 34.000.0.00.0a0 dàng, lai suâ a,5"/o/thdng, tài sàn dàn bàô rà khaàn phài thn, may naciniét b-i,
tài san hinh thành trên dâ,...hoàc tài sàn khâc \'à toan bô s6 cô phiéu công ty Gilinex mà công ty rJninex hiêi.n

10. CITI PIIi TRÂ TRI'OC DÀI IIAN

30/06/2014
WD

01/01/2014
WD

- Công cu dung cu xuât dùng c6 giâ tri lôn;
- Chi phi sria chùa lôn TSCE phâr sinh môt lân quâ lôn

rong cgng

11. VÀY VÀ NO NGÀN IIAN

1t.1. v(ry, ngon nlh
- Vây ngân hàng

^edn Hang Dà TL( & Phù Ttiën - CN Gia Dinh
Vgàn hang TIVCP Quàn Dôi CN Bà( Sai ttôn
Ngôn hàng AlrZ

- Vay d6i tuong khâc
11.2. Nq dài hpn ûén httn tfi

rong cqtrg

Ghi chti:

Ciic khoàn t'ay trên droc dàm bàa boi hinh thltc tin chiip.

12. THUÉ VÀ CÂC KIIOÂN PfiÂI NOP NHÀ NU6C

12.1. Thûé phâi nop nhà nu6c
- Thué GTGT
- Thué TTDB
- I nue xuar, nnêp Kltaù
. Thué TNDN
- I nlre É! nglyen
- Thuê nhà dât

- Câc loai thué khâc
r I nue tntL nndp cû nna4
+ ra.: toat Lnue Knac

3.496.011.005 4.139.061.0

2.667.40s.565
828.60s.440

3.528.447.353
610.613.' ,1

30/06,2014
mw

01/01/201
WD

317.500.143.365
317.500.t43.365
77.529.891.678

194.177.240.483
15.793.011.201

279.643.154.578
279.643.154.518
32.481.717.62s

2t r.224.93A.4$
35.933.5A6.5A7

317.500.143.36s279.643.154,5 7 8

30/06/2014
WD

01,/01,2014
VND

3.869.649.643

3.588.938.990

28.809.242.137

280.710.6s3
280.710.653

28.122.937.712

686.304.425
682.I17.114

4.187.285

t",9.
ê.',.' I



BAN THUYÉT MINH BÂo CÂo TÀI cHiNH
6 thdftg dàu nàm 2014

12.2. Câc khoàn phâi nôp khâc
- Câc Iùoân phi, lê phi
- Câc khoân phâi nÇp khâc

rong cqng

- 13. CHI PI{iPHÂI TRÂ

- Trich truôc chi phi lâi vay
- Chi phi sua chùa lôn TSCD

r ong cgng

.' 14. CÂc K}IoÂN PHAI TRÂ, PHAI NOP NGÂN E4N IGÂC

cÔNc TY CP SÂN XUÂT KIMI DOANH XNK BiNH TH4,NH Bâo câ0 tài chinh siùâ niên dô
334A Phan Vàn Tri, Quên Binn Thalrl, Tp. HÀ Chi Miih Cho 6 rhâns dàu nalll 201a, kér thlc ngâ; j 0 /0ôi20 tj

Don vi tinh: l/ND

Quyêt loân thuê cira Công ty sê chiu sù ldêm tra cria co quan thué. Do viêc
véi nhièu loai giao dich khâc nhau c6 thé dûgc giâi thich theo nhièu câch
Bâo cao Lài chinh cô ùé bi ùay clài rheo qulét dini cùa co quan rhué.

3.869.649.643 28.809.242.137

âp dung lùât và câc qui dinh vê thuê dôi
khâc nhau, sé thué duo-c rinh bày lrên

30/46/2014
WD

01,/01/2014
,,NDæi

1.002.910.es2 fi;È
{HrEt HûJ
V U  T U I
N H  X E '

780.347.361 1,002.910.982 JEU r0/

780.347 .361

30/06/2014
WD

_- __ :^ NÂn

01,/0L2014
VND

- Tài sân thira chô xir li
- BIIYT, BIIXH, BHTN
- KPCD
- Doanh thu chua thuc hiên (cho thuê vân phàng)
- Phâi rrâ vè cô phà hoâ
- Nhân (y' qr.r!, \,7 cuqc ngân har
- Cô tuc phâi tla
- Câc khoân phâi tr4 phâi nôp khâc

t ong cgng

Chi tiét sii dÈ khotîû mW phâi tA, phdi ûAp khdc lgi ngàr 30/06,Q014 là:
Cône T) T\IHH Bàt Dëag Sàn Sài Con Dan Linh
Công Ty lkec! Trading Hongkong
Phài trà dà1g phuc côt1g nhân'rà nhan ûên vtu phàng

Công Ty TNHH Textile (Dài Loan)
Công Ty TNHH Blaze Max
Cdc dôi hrqng khtl,.

899.613.523
| .069 .4',7 0.9'7 0

231.552.208
2.798.642.0--66

10.699 .639 .729

899.613.523
2t9.333.706
232.409.822
375.757.575

11.986.319.563

15.704.918.496 11.71J.434.189

6.539.108.991
1.263.897.391

2.130.507.000
238.062.583
107.455.014
69.828.378

350.760.337

Tông công

25
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CONC TY CP SAN XUÀT KINII DOANH XNK BiNII THANH Bâo céo tài chlnh giÉâ niôn.lô- 
334A Phan Vàù Tri, tsinh Th+nh, Tp. Hô Chi Minl Cho 6 thâng dàù nàn 2014, két thûc

BÂN THUYÉT MINH BÂo CÂo TÀI CHiNH
6 thdng dlju ndm 2014

rs. rÀ sÂN ruuÉ rxu NHÂp EoÂN LAr vÀ THUÉ THU NEÂp HoÂN r +r pHÀI TRÀ

15.1. Tài s\n thué thu nhïp ho1n lai

30/06/2014
VND

Tài sân ûué thu nhâp hoân 14i liên quan dén khoân
chêni lêch tâ. m thài dùoc khâu tru

Tài sân thué thu Dhâp hoân l4i liên quan dén Hroân
lô tinh thué chua sù dung

Tâi sàn LnuÉ rnu nhâp hoàn l?i lién quan dén kloàn
uu dàitinl thué chùa sn dung

Khoar hoàn nh{p tai sar thué thu nÀâp hoân lai dâ
dugc ghi nhân tù câc nàm trùôc

Tài sân thuê thu nhâp hotu I?i

Ë.2. fhué tha nhôp ho1n IAi phâi tr,i!

Thué thu nhêp hoân lai phài trâ phât sinh tir câc
khoân chênlr l . ;ch ram Ihôichiu !huê

Ktroân hoàn drâp thué thu nhâp hoân lai phài hâ dâ
dùoc ghi nhân tu câc nàm trudc

Thùé thu nhâp hoân l+i phâi trâ

Bini Thanh, Tp. Hè ChiMintr

Doû ri tinh: VND

30/06/20t4

01/012014
WD

90.741.221

(90 .7 4t .221 )

30,/06/2014
WD

tt2.9t9.490

112.919.490

(70 .zss .149)

26
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6 thdng iliiu ndn 2014

)6.3, Cdc gitto tllch vè vén vûi cdc chïr st hftu 1)à phân ph6i c6 ûûc, ei nha(,n

nÂN rnuyÉr MrNH BAo cÂo rÀr cHiNH

6 thtitg dàu ndh 2014
WD

- Vén dàr.r tÙ oira chù sô hiru
+ Vén g6p dàu nàm
f von gop rang rrong Ky
r von gop glam ûong Ky
+ Vôr g6p cuôi k'

- Cd fiic lqi nhuên dâ chia

16.4. cii phiéa

- Sô luong cô phiéu dang k)i phâr hành
- 50 lugng cô phtèu dà bân ra côLlg chLing
+ co pnteu rnLrong
+ co pnreu ru aal
- 50 luÇng Lô phrêu alugc mua lAr
+ LO pnleu thtong

r lo pnteu Lfu aal
- ùo lugng co phreu alang lllu hânh
+ co pnreu tntûng
i ço pnleu Èu aal

Mênh giâ cô phiêu dang lttu hành:10.00A VND/CP

16.5. Cdc qui cùa.loaûh nghiêp

- QUY dâu tù phât triên
- Quy du phôngtài chinh
- QuY ldréc thuôc vôn chù sô hûru
- QUY khen thùông, phûc loi

cÔNc Ty cp sÂN xUÀT KINH DoANH xNK BiNH TH,INH Bâo c6o tài chinh giû.a niên itO
3344 phan Vàn Tri, Qûên Binh Thcnh, Tp. Hô Chi Minn cho 6 thâne dàu nâ11 201a, k6 thric ngà;30/06/201;

Don.)i tînh; l/ND

6 thing îâu nà,n 2013
VND

139.24s.880.000
139.245.880.000

r3e.24s.s8o.;00
4.093.148

133.245.880.000
139.245.880.000

r3e.245.8s0.;oo
27 .123 .627 .650

30/06/2014
VND

01/01/2014
,ZVD sor

é6,*t;P<l13.924.588
13.924.588
13.924.588

226.250
226.250

13.698.338
13.698.338

3 0./06,/2014
WD

11.924.588 toN_c TI\
!  a  ̂ r  r  . - -  { [H ! f l i ! fu1 ] i

01/01/20t4
VND

13.924.588 l!rr; ; ;
13.924 588 |NH xE 10

{lEÀt To/ii-  
l iÀ l tÂM,

212.500 #À_c\j
2t2 500 .:::=7

13.712.088
13.712.088

35.483.599.600

10.109.909.000

45.846.813

35.483.599.600
10.109.909.000

45.846.811

MUc dlch crid trich 4p và sû dgng cdc qai cùa doonh hghiep:

16.5.1, Qti dV phông ràr chinh duqc dùng dë.

a) Bù dâp niirng tôn thât, thiêt hei vè tài sân, công ng klông dôi dùgc xày ra trong qué trlnh kinh doanh;

b) Bir dâp khoàn lô cùa công ty theo quyét dinh cùa HQi dông quan trl hoéc dêi diên chù sô hùu.

10.).2. vry aau M pkal Ifleh arqa aùng ae

a) Bô sung vôn dièu 1Ç cho công ty.

b) Eàu u mô rOng quy mô hoêt dông kinh doanh và dôi mdi công nghê, rrang thiét bi dièu kiçn làm viec cùa Công



nÂN rnuyÉr nrrNn nÂo cÂo rÀr cuiNn
6 thdng dàu nàm 2014

16.5.3. Qui phûc loi drqc ding dè:

a) Eàu tu xây dung hoàc sùa chûâ câc công tdnh phfic loi cûa Công ty.
b) Chi cho câc hoAt dông phûc lqi công cong cira tQp thé côngnbân viên Công ry, phûc loi xâ hôi.

c) Gdp mQt phàn v6n dê dàu tu xây dl''lrlg câc côngtrinh phûc lgi chung trong ngành, hoèc vôi câc dorl vi khâc theo
n9u oong;

d) Ngoài ra cô_ thê sir dung môt phàn qui phûc lqi dé ûo câp kI6 khàn dôt xuât cho nhûng nguài lao dông kê câ
nhùng truoîg ho. p vé huu, vè mât sûc, làm vào hoàn crânh kh6 khàn, không noi nùong tu4 hoàc làm công tâc tù
thiên xâ hôi.

cÔNG TY CP SÂN XUÂT KINH DOANII XNK BiIçI TH4 'H Bâo câo tài chlnh siÉà niên .to
334A Phan Vàn Tri, euAn Bjnt Thqnh, Tp. Hô Chi Minh Cho 6 thâns dàù nàrn 2014, két thtc ryà;30/06/201;

Dqn yi tinh: VND

'\
1f l l r  l l,y



côNc ry cp sÀN xuÂT KtNn DoANH xNK BiNtr rHANH
;4A Pnàn \  an fr  .  QLdn Srù Than}.  Tp. Hô chi MhI

Bâo câo tài chinh giiia niên dô
Cho 6 tùâng dâu nà.n 2014, két rhirc neày:0/06/2014

- 
T7. DOANII TIIU

Chi 1iôu

Dony! tinh: VND

6 thdng Ai nàm 2013
wl)

382.922.278.881
365 .343 .615 .849
17 .s1I .663 .032

415.541.136.591
396.'/79.5'/1 .390
18 .7 61 .5 59 .201

41s.s4t.t36.sst //iy
/ /e / tF
?l ot

.196.77e.577.1eqi lI^r,
I8 .7o1.s59 20l \ \EV

s.2e8.s23.8ss R)

382.922.278.881

365 .343 .6t5 .849
17 .5',78.663.032

4.989 .162.545
3 .9t2.384 .91 3

563.447.856
513.329.77 6

756.662.143
545.40r.971
208.-/34.412

2.525.760

6 thdng dàu nàn 2014
VND

4 .937 .199 .r |  1
158.400

25.:,t5.692
248.744

335 .001 .941

s45.951;7 49
354.545.45s

t4.144.418
172.064 .8'7 6

5.200.000

6 thtihg diiu nùm 2013
l'l\tD

3t2.61t .802.t95
5 .026.436 .9'73

329.641.710.436
4.736.t08.334

317.638.239.168 334.377.818.770

6 thdhg dàu nàm 2014
VND

6 thdng dàu nàm 2013
VNT)

(333.909.000)
1.371.456.200
3 .085 .662.3 53
7.524.110.559

( r60 .771.000)
'788.31',7.139

3. r 59.354.850
10.613 .192.7 15

BÂN THUyET MrNHBÂo cÂo rÀr cHiNH
6 thàng dâu ndm 2014

6 thdhg diiu nàtu 2014
WD

17.1, Doaûh ut btin hàng và cang câp dlch vu
- Tiing doanh thu

+ Doani thu bân hang
+ Doanh thu cung câp dich v!

- Cdc khoAn giûrn trii.losnh thu
+ Chiêi khâu rhùong mêi
+ Giâm giâ hang bân
+ Hàng bân bi trâ lai
+ Thué GTGT phâi nop (phuong phâp truc tiép)
+ Thué TTDB
i tnue xùâI Knau

- Doanh thu thuàn
Trcrg dô:

+ Doânh thu thuan tr ao dôi hang hoâ
+ Doanh thu th àntraodôidichvu

17,2. Dodnh thu hoqt dông tài chinh
- Lâi tièn giri, tièn cho vay
- Cé drc,loinhuân duoc chia
- Lâi chênh lêch ti giâ dâ thuc hiên
- Lâi chênh lêch ri giâ chua thuc hiên
- rloa nong ùy rnac

17.3. Thu nhqp khdc
- Thu tu nhuong bân, thanh li TSCD, CCDC
- Th- | hap ru thuông. bôi rhûông. can lru công nq
- Tbu do sir dpngvêt iu ngoài dinh mûc
- Công n{) không ai dôi
- thu nhâp khâc

18. GIÂ VON HÀNG B/iN

- Ciû \ ôn cùa lhanh phàm- hâng hôa dà cung câp
- ciâ vôn c ng câp dich vu
Tông cotrg

19. CHI PHi TÀI CIIINH

Hoàl nh{p dq phèng chûng khoân
- Lô chênh lÇch t! giâ dâ thqc hiÇn
- Lô chênh lêch ri giâ chÙa thgc hiên
- Chi phi iâi vey

_ rong cqng
l0

11.647.320.112 14.400.094.304



côNG ly cp sÂN xuÂT KrNH DoaNrr xNK BiNH TH4N,H Bâo cdo tà ich inh g iùr  n ian dô
334A Phan Vân Tri, Quân Binn Thêin, Tp. Hè Chi Miin dàu nàq 2014, ker rhùc ngay l0/06/2014

BÂN THUyÉTMrNH BAo cÂo rÀr cniNu
6 théng diia nàm 2014

6 thtihg dâu nà,n 2014
VND

Donvi rlnh. I/ND

20. CIII PIIi rcrÂc

- Chi do vi pham hq p dông, nQp phêt
- - Tharh lj, nhuo.ng bân TSCD, CCDC

- Thanh lj nguyên php liêu tèn kho

- 
- Chi phi khâc

Tông cQng

-21. 
CHI PIIi TI{TIÉ THU NIIÂP DOANE NGHTfP IMN EÀNH

- Chi phi $ué TNDN tinh trên thu nhâp chiu rhué nàm hiên hùh

- Dièu chinh chi phi thué TNDN cira câc nàm tflrôc vào chi phi thué
TNDN hiên hành nàm nay

rong cong

Thué tha nhap doanh nghiêp d1!çc xâc dlnh nhl! sau:

Chi tiêu

- Tông loi nhuân ké torin truôc thué

- Câc khoàn dièu chinh tàng hoàc giâm loi nhuân ké toân dé xâc
dinh lo-i nhuân chiu thué TNDN

+ Cac khôàn dièu chinh tàng

Chi phi khôns hqp li hdp lê

+ lac Knoan aleu c4lnh glam

CLTG cuôi k) (TGNH, phài thu)

- long mu nnap chLu thue

- Thué thu nhâp doanh nghiÇp phâi nQp
- Thué thu nhâp doanh nghiep phài nôp tlong bi
- Thué TNDN hoân tqi nàm î1rôc îô thành da thw hien nàm nay

- Thué thu nhQp doanh nghiçp hoân Iêi
- I nue t lrDN noan lat nom tfkoc nôaû nkap nam na)
- Thué TNDN hoân lqi nàm nay

- Lqi nhuân sau thué thu nhip doanh nghiÇp

334,701.831 708.008.307

6 thti g dAa hàh 2014 6 thdng dâa nàm 2013

6 thting itàu nàm 2013
VND

72.491.296
139.036.988

123 .1',73 .547

479.965.224
28 .014 .152
60.654.723

139.37 4.208

6.446.279 .0t8

wD ,?ffi----__-âùÈ

4r [l]rÊg |]ù] |
L991 .010 2wux rt v

ifl{t (Ê.r
t (iÊlt ro/i
IIIÂ NAM

6.446.279.01a 8.es7.010.2'<9

6 thdng dliu ndh 2014 6 thtittg dâu r1àtn 2013
VND ,NI)

27.372.232.t32

2.34t.496.228

2.851.766.636

2.854.766.636

(513.270.408)

(513.270.108)

29 .7 \3 .728.360

6 .446 .2'79 .0t8
6.537.020.239

(90.741.221)

203.660.7 t\
90.741.221

I12.919.190

20 .722.292.403

35 .988 .041 .106

35 .988 .04 i .106

8.997.010.277
8.997.010.277

26.991.030.830

3 i



côNG Ty cp sÂN xuÂT KINH DOANH xNK BiNH THAN'H Bâo câo tài chinh giÉa nien dô
334A Phan Vàn Tr!, Quân Binn Thann, Tp. HÀ Chi MinI dàu nàm 2014, két rhric.sà\ 30t06/2014

6 thdng dàa ndm 2014

-22. 
CHI PIII THUÉ TEU NHÂP DOANH NGHTEP HOÂN L4I

, Chi phi thué TNDN hoân tai phâr sinh tu câc khoân chênh lêch
têm tho'i phâi chiu thué
- Chi phithué TNDN hoân lai phât sinh tù viçc hoan nhêp tài sân
thuê ih nhâp hoân lai
- Thu nhâp thué TNDN hoân lai phâr sinh tr) câc kùoân chênh lêch
tqm thàidùoc khâu trù (*)

- Thù nhâp thué TNDN hoân lêi phât sinh tu câc khorân 16 tinh thué
và uu dâi thué chua siL dung (*)

- Thu nhâp thué TNDN hoân l?i phât sinh tu viec hoan nhêp thué
thu nhâp hoân lai phâi trâ (*)

rong c9ng

23. CHI PHi SÂN XUÂT KINH DOANH THEO YÉU Tô

Chi tiôu
1. Chi phi nguyên liêu, vât liéu
2. Chi phi nhân công
3. Chiphi knâu hao TSCD
4. Chi phi dich vu muâ ngoài
5. Chi phikhâc bàng tiên

_ rong c9ng

24. LÀI CO BÂX TRÎN CÔ PHIÉU

Loi nhuân ké toân sau thué thu nÏâp doanh ngliêp
Câc kioan dièu chinh tâng hoâc giâm lqi nhuên ké toân dê xâc dinh
lo-i nhuàr hoàc 1ô phân bô cho CD sô hùu CP phô thông

r lac Knoan aleu cnlntT lang

+ Càc khoàn dièu chinh giàn
Loi nhuân holc lô phân bô cho CD sô hùr CP phô thôrg
CP phô thông dang luu hành binh quân rrong r<y
Lâi co bân trên cô phiéu

{v. N'ITÛNG THôNG TIN KEAC

l. lnoDg ûn ve câc Den lren quan

â. Tinh hinh thu nh4p cûa Ban Giâm tlôc

Lrûng cùa câc thành viên BGD
Lrong, Ihù lao cùa côc thành riên HDQT

303 .642.987 .s20 263.568.380.826

BÂN THUYET MINH BÂo CÂo TÀI cHiNH

6 thdng dàu ndm 2014
VND

Don ri tinh: VND

6 thàhg dàû nàm 2013
VND

r12.9t9.490

90.741.221

203.660.111

6 thdng dâu nàm 2014
WD

221 .2t0 .253 .862
59.009.605.894
4 .252.914 .6t I
7.346995.699

tt.823.217.454

40.302.643.608
5 .618 .403 .383

620_066.847
30.288.347.849

o Inang aau nam zul4
WD

6 th(ing dâu ndm 2013
VND

20 .122.292.403 26.991.010.829

20 .722.292.403
13.709.353

26.ee1.030.;2e
I3.834.5 88

1 .951

6 thdng dàu nàn 2014
WD

6 thring dâu nàn 2013
VND

1.890.000.004
264.400.000

1.890.400.000
261.000.000

6 thnng tlàu nàm

186 .738 .9 i9 .

32.



cÔNG Ty cp sÂN xUÂT KINH DOANIT.XNK BiNH TH4,ÀT{ Bâo câo tài chinh giûâ niên dO- 
334A Phan Vàn Tr!, Quên Binh Th?nI, Tp. Hô CbiMi r Cho 6 ttânsdàunàm2014,kétthicnsà;30/06201;

nÂN rnuyÉr narNn sÂo cÂo rÀr cuinn
6 thtiûg dâu nàm 2014

b. Câc giao dich trgng yéu vrôi câc bêu cô liên cuan:
Don vi tinh: I.ND

Trory quà trinh hoqt dêng kinh doanh îong 06 thting dàu nàû. 20i4, công t! phât sinh cric nghiep.rq,rôi cdc bên riêûqtmn. Câc nghiêp t1t chù yéu nht sau:

Céc bên liên quan
Công Tt TNHH Mî! Thçnh M,

CTy WHE MIY BDS Gia Dînh

Công T! CP SXKD Thiâ Bi
Chiéu Sâng Thôi Binh Dwng

Công T! CP Mar Hàng Gia Dung

Câc bên liên quan
Công ry TNHH May Thqnh W

CTy TNHH MII/ BDS Gia Dikh

Công Ty CP Mct Hàng Gia Dtng

Côhg Ty CP îùYKD thiét Bi

Chiéu Sâng Th,ii Binh Dûne

Cty CP S,XKD kth K-h Dqi Tay Du.lhg

c0og

Cty CP S.XKD Kim Kht Dqi T,ty Duong Công r! can

Môi quan hC
Công ry con

Công ty cok

Công, can

Côhg t! can

Giâo dich

Cho nuqn tiêh
Trà tèn nuon

Thltê l/P

NOi dung
Phâi thu tièn bân TSCE

Nq phài rrà
Phài tha tièn cha thuê YP

GiÉ tri giâo dich
OTND)
23.751.331.561
23.849.33A.042
1.123.304.862
2.000.0a0.000

8.303.141.950
6.410.5s3.000
2.731.286.846

877.450.446
192.714.352

c0ng

c, Câc khoân côrg nq phâi thu, phâi trâ t?i Dgày 30/06/2014 vôi câc bên c6 tiên quan :

86.838.582,850

M6i quan hÇ
Công tt can

Công ly coh

Công ty con

CônE rr con

Sô du công ng
10.779.726.233
14.166.847.039
5.014.85t.293

417.578.557
7.440.747.092

26.993.195.844

7.534.143.203
149.822.167

2.862.057.950

7.071.835.707

Công tf coh

82.394.105.r35
2. Thông tin vê Bâo câo b0 phân:

Công ty klông lâp bâo câo b0 phân vi không thôa mân 1 trong 3 dièu kiên theo lïnh 4rc kinh doanl hay theo vi tri dia li
th€o quy dinh tai Thông tû 20/2006ÆT-BTC ngày 2010312006 .taBô tài chinh V/v huông dân thr,rc hiên 06 Chuân muc
kê toân ban hành theo Quyêt diinh sô 12/2005/QD-BTC îgày t5/02/2005 cûa BQ Tài chinh.

3. Tài sân và nq phài tài chinh:

Do chua c6 huong dân crr thé thgc hien hach toân, theo dôi vè công cU tài chinh nên Công ry chua cd sù chuân bi dày dû
vè hê ih6ng công nghê thông tin, quy trini ngli€p vu, co s<r dù liÇu, dào tao nhân viên...dé trini bày khoân muc này.



CÔNG TY cP sÀN xUÂT KINIT DoANH xNK BiNH THANH- r;44 Phdn Vàl lrt .  Qrân Bini -hann. Tp. Hô Chi N4ini ,  
Bâo céo rà i  ch inh g iûa n iên iJô

dâu nàm 2014, kêr thûc ngày 30/06/2014

6 thtiftg iîàu ndm 2014

4. M{c alich và chinh sâch quârt li rûi ro cûa Công ty:

Rùi ro thanh khoan là rfii ro Công ty gèp khô khàn k:hi thuc hiêû nghîa vu tài chi.h do thiéù tièn.

BAN THUYET MINH BÂO CÂO TÀI CHiNH

a, Rûi ro tin .lrytg
Rùi ro tin dirng là ̂ ii ro mà môt bên tham gia trong hqp dèng Hrông c6 khâ ûng thÈc hiên droc nghîâ vu cira minrl dân
dén tôn thét vè tài chinh cho Công ty.
công ty cd câc rrli ro tin dung rir câc hoar dông kinh doanh (chri yéu d6i véi câc khoân phâi trru khâch hàng) và hoat
dône tài chirh (tiên giri ngàr hàng).

b. Phiti th khdch hàng

Công rv giâm thiéu mi ro tin dung bàng câch chi giao dich vôi câc doll vi c6 khâ nàng tài chinh r6t và nhân viên ké roân

::iC ii,lig"g ]iyél :h.eo 
dôi na phài thu dé dôn di'c thu hài. Trêl1 co sô này khoân phài thLr cùa Công ty lién qLral

den nhièu khâch hàng khac nhau nèn mi ro tin dtlng không têp rrung vào mot khâch hàng nhât dinh.

c. Tiên gû'i ngân hùng

Phân Iôi tién giLi ngân hàng cua Công ty duoc gûi tai cÉc ngân hang l6n, cô uy tin ô Vigt Nam. Cons ry nhân thàv mirc-
dô tâp trung rùi ro tin dung dôi vôi tiên grii ngân hang là rhâp. i#
d. Rui tu thonh khoàn "!',ri.

Ban giâm.dôc chiu trâch nhiêm cao nhât trong qùân li rui rc thanh khoân. Phàn l6n phât sinh nshia \,u ohài uà .t,Jil,ll'
Công ty dêù duoc dtun bâo bàng câc khoân tièn gui và câc L4roân phâi rhu và tài san cô kj, h4n ngân lao. Cing ty nla,J-)
thây mric dO têp tung rûi thanh kioân déi v6i viêc thgc hiên nghTa vr: tài chinh tà thâp. 

' ' - 
@

Công ty quan li rùi rc thanh kioàn rhông quâ viêc duy tri môt lù9ng tièn vâ câc khoân tuong duong tièn phù hqp vôi
céc khoa' vay ô muc d0 mà Ban giém déc cho là dù dâp ûng nhu càu hoat dong cria cônj ty nr'ràm gia. miêu anr,
huông cûa nhimg bién dông vè luÀngtièn.

e, Thùi h(rn thuth todn cûo ctic khoân nl phâi trà tài chinh ttva tÉn cdc khoàh thahh todû dt kiên theo hqp dàng
chua drçc chiét khiiu nhn saa:

Tu I nàm trd Tir I dèn 5
: r ren 5 namxuong nam

Don t tinh. I/ND

V U  I U ]
rf l  xÊ'

c0nc

T?i ngày 30/06/2014
Phài trà cho ngùùi bén
Nguôimuatrâtièn tru6c
Vay và no
Phàitrâ ngLrài lao dong
Chi phiphâitIâ
Câc khoân phâi trâ phâi nôp L1lâc

55 ,650.7 64.7 12
5 5 .650 .7 64 ,7 12

317,500.143.365
l0 .220.593 .7 t3

780,347.361
12.906 .27 6.430

55 .650 .7 64.7 12
55 .6s0.', l  64.7 12

317.500.143.365
I0 .220 .s93 .7 13

'780.347.361

12.906 .2',7 6 .430

452.708,890.293 452.708.890.293

Công ty cho ràng mirc dQ tip trung riri ro d6i vôi viêc trâ nq là thâp. Công ty cô khà nàng thanh toân câc khoân no- dén
harr t i l  dông t.èn ru hogr dg g Linh doanh và rièn rhu ù câc tài sàn rài chûrh dâo hEn.

f. Rùi to thitruùng

Rùi ro thi truoîg là n:i ro mà gié tri hgp li hoàc céc luàng iuu chuyén tièn tê trong htoîg lai cùa câc công clr rài chinh
së biên dÔng theo nhùng thay dôi cùa thi truùng. Rûi ro thi trùôlg bao gôm 3 lo4i: nli ro ngoei tê, riti ro lâi suât và riri
ro khâc.

Câc phân tich vè dO nhay duôi dây dùqc tinh bày trên co sô giâ tri câc khoân no thuàn. t'i lè giùa câc khoàn no cô lài
suât c6 dlnh và câc khoân no cd lâi suÂt thâ nôi là kiông thay dôi.

công
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nÂN rnwÉr mrNnnÂo cÂo rÀ cniNn
6 thdtrg dâû ûdm 2014

- 
g. Rûi ro vè cô phiéu

Don yî tinh: tr/ND

cô phiêu cria công l, nâm giû bi ânh huông bôi rùi ro thi truông phât sinh ft rinh l.ùông châc chân vè giâ tri tuorg tai
cira cô phiéu dàu trL. công ty quâr l1i rui ro vè giâ cô phiéu bàng câch thiét lâp han mtc dàu tu. Hôi dàng quàn tri cira
Công ty cûng xem xét và phê duyêt câc quyér dfuh dàu tu vào cô phiéu. Công ry kùô xâc dinh rui ro vè cô phiéu cLia
Công Ty CP Bênl Viên Da Khoa Tu Nhân Trièu An và Công Ty CP XNK và Dàu Tu Thùa Thiên Hué vi khône xâc
dinh duAc giâ giao dich irên thi truông.

h. Rùi ro ngoai tê

Rûi ro ngoai tê là rui ro mà giâ tri ho.p li hoàc câc luông luu chufn tièn trong tuong lai cùa công cu tài chinh sc bién
dong theo nhtng thay dôi cùa fi giâ hôi doâi. Trcng 6 thâng dàu nàm 2014, chênh tçch fi giâ không bién dông manh
nên Công ty drânh giârûi ro ngoêi tê.

t.Kut fo te IaI saal

Rùi ro lâi suât là rui ro mà giâ tri ho.p lli hoàc câc luông tièn trong iuong lai cùa câc công cU tài chinh sê bién dông rheo
nhùng thay dôi crla lâi suât thi truorg.

j. D0 fthq) cûtt ngogi 4

Công ty thùc ]iên dânh giâ chênh lÇch tj, giâ theo Chuân mqc si5 10 ,,Ânl huông criâ viçc thay déi rj giâ',. do ôâ;ylÈ
Công ty su dung dé dâni giâ chênh lêch ti giÉ cuéi k3' le 6 gia binh quân liên ngân hang duo. c Neân Hàng Nlid
công bô tai thùi diêû 30/06/2014. Công ty klông thuc hiên phtu tich dô nh4y cùa ngo?i rê vi rûi ro do thay dôi- tâi ngày lâp bâo câo tài chinh giûa niên dô vi riri ro tlên là không dâng ké.

k. Rfii to vê gid

Rrii ro vè giâ là rui ro mà giâ tri hop li hoàc câc luèng tièn trong tuong lai criâ công cu tài chinh sê bién dông theo
nhùng thay dôi cria giâ thi huùng ngoài thay dôi cùa lâi suâr và ri giâ h6i doâi. Vân dè này kÀông anh huông dén bâo
câo tài chinï giûa niên dô cûa Công ty.

Sô liêu so sânh là sô liêu trên Bâo câo tài chinh cho nàm tài chinh két thûc ngày 3l thâng 12 nàm 2013 và Bâo câo két
quâ kinh doanh 06 thâng dàu nàm 2013 dâ duqc Công ty TNHH Dich vU Tu vân Tài chinh Ké toân và Kiêm toân Phia
Nam - AASCS kiêm toân và soât xét.

Nguyên Thi Minh IIiéu

Ngtùi lfp biéu

uong Nggc IIâi

L)p, ngày 17 thâng 07 nàm 2014

Lê IIùng
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