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cÔNG TY CP S.iN XUÂT KINH DOANII XNK BiA'H THA\TI Bâo câo tài chlnh hqp nhât giùa niên ilo

334A Phan Vtu Tri . Hô Cbi Minh dâu nàm 2014. ket thûc nq ày 30106/2014

BÂo cÂo cûA BAN GIÂM EÔc
Ban Giâm d6c Côug ry cô rtàn Sân xuât Kinh Doânh Xuât Nhâp Khâu Binh Thqnh Gau dâv gai tâtlà

"công ty") trinn bày Bâo céo cûa minh và Bâo câo tài chinh hgp nhât giûâ niêû dô cûa Công ty cho 6 thrâng dâu

nÉm 2014, két thric ngày 30 thâng 06 nàm 2014.

Công ty

Công Ty Cô Phàn sân Xuât Kinh Doûnh Xuât Nhâp Khâu Binh Th?nh (GILIMEX) tièn thân.là doanh
nghiÇp nhà nuéc thành bp nàm 1982 fiqc thuôc LBND TP. HCM thgc- hiÇn cô phàn h6a theo Quyét dinh sô
134/2000/QD-TTg cûa chinh phû ban hành ngày 2411 1/2000 vè vipc chuyên Công Ty Sân Xuât Kinh Doânl Xuât
Nh[p Khàu Binh Tï4nh thàh công Ty cô ?hân sân xuât Kinl Doanh Xuât Nh{p Khâu Bùrh Th4nh.

Theo Giây chring nhin dàng ki kinh doanh làn dàu sé 4103000253 ngày 29112/2000 và Gi..v ohùng nhôn dàng lci
linl aoari *ay aôi tàn U,i t q s6 O:oz tt teee ngày 26109/2012 do So Ké Hoqch Và Dàu Tu Thànb phô Hô Chi

Minh câp, lïnh wc hoat dong kinh doanh chinh cùa Công ty là: sân xuât' chê bièn và xuât khâu hàng nông, lâm,

thùy hâi sân, thù công my nghÇ, may mic,.hàng da, cao su, lÛonglhlrc, thu!,phàm, fiiét bi, mây m6c, vât liêu xây

dttng, câc loei nguyên liêu và câc sàn phâm khâc 1không ché bién t}gc phâm tuoi sông, gia công co klti, xi m4
diên, son hàn, san xuât g6m sû thùy tinh, ùuQc d4 ché bién cao su t?i tlu sô) Nhêp khâu thiêt bi mây môc,
nguyên liêu, vât ttr, phùong tien vôn tâi, hàng tiêu dùng, kim khi diçn mây, diên trl. Dich vu thuong mei và dich
vu, càn dô.xây autg trang t nôi thât, san lâp m[t bàng kinh doanh dia 6c, Hqp tâc dâu tu trong linh wc du lich,
nhà hàng, khâch san.
V6n dièu lÇ cùa Công ty theo Giây chûg n.hân dàng lci kinl doaln h 139.245.880.000 VND.

Vi5û g6p cùa Công ty d én ngày 30/06/2014 là 13 9.245 .880.000 \'|'ID

Try sd chinh cùa Công ty t+i dia chi 334A Phan Vàn T{, Quân Binh Thênh, Thùh phô Hô Chi Minh.

Tông s6 câc công ty con dàu tù trrtc tiép: 05 công ty.
Tông sé câc công ty con dàu tu truc tiép duqc hqp nhât 05 công ty.
Tông sé câc công ty con dàu tu giân tiép: 01 công ty.
Tông sô câc công ty con dàu tu giân tiép dùqc hqp nhâl 01 công ty.
Tông sô câc công g liên két: 0l công ty.
Tông sd câo công ty liên két klông dùgc hqp nhâl 0 t công ty.

Công fy con dàù hr trFc tiép duqc hqp nhât:
- Công T! INHH May Thqnh MY

+ Dia chii Cum CN, TTCN Hâc Dich, Tâû Thành, Bà Rja - Vûng Tàu.
+ Tt lê loi ich cùa Công ty mç: 100%
+ Quyèn biéu quyét cùa Công ty mç: 100%

- Công Ty TNHH MW B.it Dông Sàn Gia Dinh
+ Dia chi: Tàng 1, Tèa nhà GILIMEX Building, 24C Phan Dàng Lùu, Phuong 6, Qu{n Binh th4nh, Thành phé

Hô chi Miûh.
+ Ti lê lqi ich cùâ Công ty mç: 100%
+ Quyên biêu quyét cùa Công ty Inç: 100%

- Công Ty Cô Phàn May Hang Gia Dwg Gilimd - PPJ
+ Dia chi: Tàng 1, Tôa nhà GILIMEX Building, 24C Phan Dàng Luu, Phùông 6, Quôn Binh Th4nh, Thành phô

Hô Chi Minl.

+ Tt lê lsi ich cùâ Côngq mï 63,83V.

+ Quyên biéu quyét cùa Công ty mçr 63,83%
- Công Tt Cô Phàn Sàn Xuât Kinh Doanh Kn Khi Dqi Tay Dffittg

+ Dia chi: Duong 25B, ICru Công Nghiêp Nhon Tr4ch l, xâ Phudc Thièn, huyÇn Nhon Trqc\ Dông Nai

+ Ti 1ê loi ich cûa Côngty ûç: 100%
+ Quyèn biéu quyét cùa Công tymç: 100%



côNc ry cp sÂN xuÂT KINH DoaNH xNK BINH THANH Bâo câo tài cbinh hqp nhét gitr niên dO

3344 Phân Vàn . Hô Chi Minh dâu nàm 2014, kêt thûc ngày 30/06/20 l4

- Côttg Ty Cii Phàn Sàn Xu.it Kinh Doanh Thiâ Bi Chiéu Sàng Ihâi Binh Dlrong

+ Dia chir cum công nghiÇp - Tiêu thû công nghiÇp Hâc D1ch, âp Trang Côt, xâ Cât Dich, huyçn Tân Thành,

tinh Bà Ria - vûng Tàu.

+ Ti lç lqi ich cùa Công ty mç: 100%

+ Quyèn biêu quyét cùa Công ty mç: 100%

Công ty con itÀu tû giân tiép duqc hqp nhât:
- Công ry Cô Phàn Xuâ MQp.Khàuvà DàuT*ThinThiên Hué

Dùgc thành l{p theo giây chri.ng nhên dàng ky kinh doanh sé :30010t+s+ dàng Ic! làn dàu ngày 15/10/2004 và

aang q; *,uy àbi Èn tÀ',r it ngè,| o+tottzot2uii sô Ké Ho?ch và Dàu Tù tinh rhùa Thiên Hué'

+ Dia chi: 93 An Dùong Vuoîg, phùÙng An Dông, Thành ph6 Hué, tlnh Thira Thiên Hué, ViÇt Nam

+ Tt lç lqi ich cùâ côûe ty mçt 39 ,57%
+ Quyèn biéu quyét cùa côr'gty n,1t 62,2yo

Công ty liên két không dùqc hqp nhâtl
- Côûg ty Cô Phtut K, NshQ Thttc Phàn Phrû Yên

Duqo thành lip theo giây chûûg nhAn dâng h-i killh doanh sé 4400117137 dàng lci là dàu ngày 1/11/2005 và dtug

b rhaydôi làn thû4 ngày2ll l2t21ll bôi Sô Ké Hoach Dâu Tu tlnh Phû Yên.

+ Dia chir 235 Ngu)èn Tât TtànI. Phûong 8. Thà,nh Phé Tuy Hoà, Tinn Phu Yên
+ Ty lê lqi ich cùa công ty mp: 13,40/o
t quyèn biéu quyét cria c6ngy mï 2lyo

Két qrâ ho?t ilôtrg

Lqi ûhuên sau thué 6 thâng dàu nàm 2013, két thûc ngày 30 thâng 6 nàm 2014 là 11.981.792.908 VND (Lgi nhufn
sau thué 6 thâng dàu nâm 2013, két thirc ngày 30 thâng 6 nàm 2013 1à 7.540.657 463 \1{D).

Lqi nhuân chùa phân ph6i tei thùi dièm 30 thâng 6 nâm 2014 là 108.355.328.980 VND (Lqi nhuen chua phân phéi
têi thèi diém 30 thâng 6 ràm2013 là 44.47'l .859.200 \îlD).

C{c srt kiÊn sau ngày k}oâ sô ké toÉtr lip bâo câo tài chiuh bqp nbât giùâ niên dO

Không c6 sg kiê! hqng yéu nào xây ra sau ngày lip B6o câo tài ohinh hgp nhât giùa nièn d$ dôi hôi rtuqc dièu
chinh hay công bô trên Bâo câo tài chlnl hqp nhât giûa niên d0.

Hôi dàng Quâtr t4 vÀ Ban Gi6m d6c

Câc thànb viên cua Hôi dàng Quân tri bao gôm:

urg
ôog

Uûg
ông
ung
urg
Bà:

Lê Hung
Nguyên M4nh Hr)ng

Nguyên Vàn Luân
Nguyên Viêt Cùèmg
Nguyên Hoài Nam
Lê Trung Hài
Le tnl L9 hang

Chù tich
Thành viêrl
Thànl viên
ThànI viên
ThànI viên
Thàûh viên
ThàDh viên

Tông ciâm d6c
-fho rong utam ooc

C6c thàrnh viên cria Ban Giâm dôc bao gôm:

ung: Le f lung
ông, Nguyên Hà Trung

Câc thành viên Ban Kiêm soât

Ôog, Dào SYTrung Thành viên BKS
Ông : Nguyên Dinh Quang Min! Thàni viên BKS

lltem toan vlen

Công ty TNHH Dich 4r Tu vân Tài chjnh Ké toân và Kiém torân Phia Nam (AASCS) dâ thqc hiên soât xét câc bâo

câo tÀi chinl giûa niên d0 cho Công ty.
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côNG Ty cp sÂN xuÂT KrNH DoANH xNK BiI\'H TH4NH Bâo c6o tài chinh hqp nhât giûâ niên d0

334A Phan Vàn T{, Qùên Binh Thanh, Tp. Hô Chi Minh dàu nàm 20 14. két rhtc ns ay 30/0612014

Co sû cûâ Bâo câo tài chinh hgp nhât giùâ niên tlo

Bâo câo tài chinh hq? nlât giûa niên dO cho 6 thâng dàu ûâm 2014, két thûc vào ogày 30/06/2014 cùa Công Ty CP

Stu Xuât Kinl Doanh xuât Nhâp Khâu BinI Thanh (GILIMEX) và câc Công ty con dùqc lâp tlên co sô Bâo câo

tai chini riêng giûâ niêû dô cùa Công ty mç vdi 06 (sâu) Công ty con (bao gôm câ ûtic tiêp và giân tiêp) do dô

Bâo câo tài chinh hqp nhât eiùa niên dô phâi dugc dqc kèm vôi bâo câo tài chinh riêng giùa niên dô cùa câc công

ty con.

Công bd trâch nhiem cûa Bân Giâm dôc ddi vûi Bâo câo tài cbinh hqp nhiit giùa niên dO

Ban Giâm déc Công ty chiu hâoh nhiên vè viêc l{p Bâo câo tài chinh hçp giùa niên dq.nhât phan ânh hung thuc.

hap li tirh hinlt hoet dQng két quâ ho4t dQng kinl doanh và tinh hinl luu chuvên tièn tÇ cùa Công ty trong 6

thâng dàu nâm 2014. Trong quâ trinh lôp Bâo câo tài chinh ho. p nhât gita niên dô, Ban Giâm dôc Công ty cam kêt

dâ tuân thû câc yêu càu sau:

- Llra chen c6c chinl sâch ké toân thich hqp và âp dung câc chinh sâch này mat câch nhât quân;

- Dùa râ câc dânh giâ và dlr doâû hqp li và thân tang;
- Câc chuân rngc ké toân dang âp dqng dùqc Công fy tuân thù, không cô nhùng âp dpng sai lÇch trqng yêu

dén mûc cà phâi công bô và giâi thich hong b6o câo tài chinh.

- Lêp và trinh bày câc Bâo câo tai chinh tlên cd sô tuân thù câc chuân mgc ké toân, ché dO ké toân và câc

quy dinh c6 liên quan hiÇn hành
- Lâp câc bâo câo tài chinh duâ trtu co sô ho4t dong kinh doanh liên tuc. z:::

Bar ciâm dôc Công ty dâm bâo ràng câc sô ké to6n dtro,. c lùu giù dé phân ânh tini hinh tài chinn cria Công ty. voi tcff.Tl

mûc dÇ trung th1rc, hqp lf tai bât cû thèi dièm nào và dàm bâo ràng Bâo câo tài chinh tuân thù câc quy dinh hiÇniorru l|ttûtr1
mnfr c,la Nhi nu6c. Dèng Àal 

"a 
t a"n *iç- trong viêc bâo dâm an toan tài sân oûa công ty và thuc hiên c6ciH,v! rlfi

cHixH xÊ I(
biQn phâp thich hqp dè ngàn chén, phât hiên câc hành vi gian lên và câc vi ph4m khâc. ;r {lÊi't r0Âl

PHIAI{AM
Ban Giâm déc Công ty cam két dng Bâo câo tài chinh hqp nhât gita niên dQ dâ phàn âni trung thlrc và Uqp tysÏjz
tinrr inrr ai 

"r'inn "i" 
công ry tai th;i diêm ngày 30 thâng L nam i014, két quâ hoet dQng kinh aoanrr rrqp nÏât va'-lÙ99

tinh hinh lùu chuyln tièn tç hqp nhât cho 6 thâng dàu nàm 2014 két thric cùng ngày, phir hçp v6i chuân m1rc, ché
dO ké loân Viçt Naln và tuân thrl câc quy dinh hien hành c6 lien quan.

cam két khâc

Ban Giâm ddc cam két ràrg Công ty Lhông vi ph?m nghïa vu công b6 thông tin theo quy dini tei Thông tu sô
52120121TT-BTC ngày 051412012 do BQ Tài Chinh ban hanh vè huong dân vè viÇc công bô thông tin trên thi
truèlg chÉng khoân.

Phê dulet ctic bdo ctio tài chlnh hïp ,1hât giûa niên dO

Chilng tôi, Hôi dàng Quan tr! Công Ty Cô Phàn sân xuét Kinh
Doânù Xuât Nhâp Khâu Binh ThAuh (GILIMEE phê duyet Bâo
oâo tài chini hap nhât giùa niên tlQ cho 6 thâng dàu nàm 2014, két
thric ngày 30/06/2014 cùa Côngty.

Tp.HCM, ugù 26thdng .9.nàn 2014
Thay rn4t EOi tlàrg Quâtr tri
Chû lich Eoi ilông Quân tri
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CONG TY TNI{H DICII \IJ TTJ VAN TAI CHINH KE TOAN VA KMM TOAN PHIA NAM
SOUTI#RN ATIDITING AND ACCOUN,I'ING FINANCIAL CONST]LTING SERVICES COMPAM LIMITED (MSCS)

sé:.â&yBCKT/TC

sÂo cÂo
KET QUA CONG TAC SOAT XET BAO CAO TAI CHINH

Vè Bào ctio Tài chinh hQp nhât giùa niôn dA cho 6lhdng dâu nàn 2014
da Công TJ Cô Phàn Sâh Xah Kihh Doanh Xuât Nhîp Khiu Binh Thgnh (GILIMLX)

Kinh siti:- C6c cô dôrrg công Ty cô Phàn sân Xuât Kinh Doânh xuât Nhâp Khâu Bitrh Th?nh (GILIMBX)
- ItOi dông Quân tr i  công Ty cô Phàn sân xuét Kinh Doânh xuii t  Nhâp Khiu Bitrh Thtnh (Gll, lMlx)
- Ban Gi:im dilc Công Ty Cô Phàn Sân xuât Kinh Doanh Xuât Nhâp Khâu Bitrh Th?nh (GILIMEX)

r nrrng toi de th. c lr ierr công trc soat ret Bang can doi ké toan hop nhal cua Công 11 Cô Ptràn San \uâl Kinh Doânl '

X u i r  N h à p  K h À u  B i n l '  l  b ? n h  -  G l L l M f  X  l a p  t a i  n g a y 1 0 0 b 2 0 l , , 1 . B â o r a o k è t q u â h o ? t d a n g k i | l l ' d o â ' l h , Ç t , r l , r l
và Bâo câo lùu chuyên tièn tê hqp nhât 06 thâng dàù nàm 2014 két thûc vào ngày û€D.

Viêc Iêp và trinh bày bâo câo tài chinh hgp nhât giria niên dÔ này thuôc trâch nhiCrn cua Ciam dôc don ri Trach
nhiêrn cûa chûng tôi là dlra ra Bâo câo nhân xét vê bâo câo tài chinh ho. p nhât giùa niên d0 này tfên cLt sù công lic soât
(er cua cnirrg roi.

Chûng 1ôi dâ thlrc hiên công tâc soât xét bâo câo tài chinh theo Chuàr mIc kiêm toân Viet Nâm vè công tâc soât r\

Chuân mqc này yêu càu công tâc soât xét phâi lâp ké hoach và thqc hiên <1é cô su dâm bâo vira phâi Ling bâo câo !p-\\
chinh không chûa dung nhùng sai sôt trang yéù. Công t6c soât xét bao gèm chû yéu là viQc tlao dôi vOi nhan su cpli li
Công ty và âp dung câc thû tlc phân tich trên nhirng thôtg tin tài chinh; công tâc này cunÊ cap mot LnLre Ju danr bg{! 4
thâp hor công tâc kiêm toân. ChriDg tôi không thlrc hiCn công viêc kiém toân nên cùng không dua ra I I'ien .rem to,,/r"È/,/

Công Ty CP San Xùât Kinh Doanh Xuât Nhâp Khâu Binh Thqnh không thuc hiCn hqp nhâl vôi COûg fy Cô fhàn i(y
NghÇ ThrLc Phàm Phû Yêr (công ty liên két) do Công ty Gilimex chi nân giir vôi muc dich dâu tu. không cô bâr cir su
kiôm sodt hay iiLnh huôùg dtug kô nào dôi vôi câc chinh sâch tài chinh và hoqt dong cûa Công ty này.

f4i rhôi diém kiêrn toân, Chûng tôi chua nh{n duo. c thu xâc nhân công Do tai ngày 30/06/2014 cira lhoin mu( d,1u lLr

dàih4n khâc cô giâ tr j  là4.741.578.152dèng.

Tfên co sd công tâc soât xét cin chûng tôi, ngoii tni nhûng vân dê nêu trên và ânh htrôîg cûa chLing, chÛng tôi không

thây cô slL kign nào dé chirng tôi cho ràng bâo câo tài chinh hçp nhât giira niên dQ cùa Công Ty Cô Phàn sân xu:ir

Kinh Doânh Xuât Nhip Khâu Binh Th4nh - GILIMEX dillh kèm theo dây không phân ânh trung thlLc và hop li
tÉn câc khia caDh trQlg yéu phir hq p v6i Chuân rnqc ké toân Viêt Narr (hoëc chuân mgc kè toân khac duqc Vièr Nanr
châp nh{n) và câc quy dirù phâp li cô lién qual.

Tt Hô, h! l\!t'th ugù) 4rhinq .1. nàn 20ll

Kiim toân vièn

-f,-q/a4t6L-'

Dô Khic Thânh

Sô giây CNHN KTV: 0064-2013-142-1
Duong ThiQùinh f loâ

sô giây CNHN KTV: 0424'2013-142-l

29 Vo Thi Sau Srreet. Dlstrlc! 1. Ho ChiMinh Cil,
Teli (08) 3820 5944 - (08) 3820 5947. Fax: (08) 38205942

Emr i l :  i n l . ôââç . . . ôm  vn

Công lX Dlch v! Tuvân Tài chinh
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côNG Ty cp sÂN xuÂt Ktmt noeN'H xxx Birr{ THANH Bâo câo tài chinh hqp nhât gitr nien dO

334A Phan vàn Tri, Quên Binh Thann, Tp. HÀ chi Minn cho 6 thâns dàu nàn 2014, két thric ngàY 30/062014

eÂNc cÂNoôr rÉ roAN nop NnÂr
Tqi hgù) 30 thdng 06 nàrn 2014

Chi tiêu

rÀr sÂN

À . TAI S,{N NGÀN H4N (100 = 110 + 120 + 130 +
140 + 150)

I. Tièn và cÉc khoân tuong tluong tièn

2. Câc khoan tùong duûng tièn

II. Câc khoân dÀu tù tài chinh ngÉn h9n

1. Dàu tu ngân han
2. DÈ phông giâm giâ dàu tù ngàn han (*)

m. Câc l{ùoân phâi thu

I . Phâi thu khâch hang
2. Trâ truôc cho ngùùi bân

3 . Phài thu nOi bô ngàn han
4. Phâi thu theo tién dO ké ho4ch hqp dông xây dung

5. Câc kloâr phâi thu khéc
6. Dg phông c.tc khoân phai thu kltô ôi (*)

IV, Hàng tôn kho
I . dang ron Kno
2, Du phông giàm giâ hang tôD kho (*)

V. Tài sân ngÉn h4n khâc
1 . Chi phi trâ tru6c ngàn hpn
2. Thué GTGT duqc k1lâu trù

3 . Thué và câc khoan phâi thu nhà nùôc
4. Tà san ngân h4n k:hâc

B. TAI SÂN DÀI HAN QO\ = 210 + 22O +240 +2s0
+260)

I. Câc khoân phâi thu dài h?n

I . Phâi thu dài hên cûa khâch hàng

2. Vôn kinh doanl ô iton vit4rc thuôc

3 . Phâi thu nôi bô dài h?n

4. Phâi thu dài hên khâc

5. Du phôns phâi thu dài han kh6 dôi (*)

Dotl ri linh: WD

Mâ
so

Thuyét
minh

30/06/2014 01/01/2014

100

110
r 1 1
l t 2

130
131
r32
133
t34
138
t39

140
t41
t49

150
l J l

152
154
1 5 8

581.978.597.397

142.937.891,963
21.267 .891.963

r21.670.000.000

15.480.257.713
t9 .149 .832.636
(3 .669 .57 4.923)

226.549.331.811
t95.2t1.498.526
t8.ss6.348.425

t4 .go1 .116.21;
(2.tu .63 | .4r9)

180.304.149.170
180.304.r49.170

16.106.966.1 40
3 .549 .407 .813

10.462.535.631
279.033.385

2.4ts .989 .911

594.779.375.933

103.911.1?9.864
27.16t.119.864
76.750.000.000

12.524.634.113
t9 .t49 .832.636
(6.62s.t97.923)

120 2
12l
t29

5
6

271.625.789.754
203 .2s9 .998.t10
58.915.405.575

t7.576.017.428
(2.1.25 .63t .4t9)

176.038.192.365
t'7 6 .038.192.365 

_

24.679.579.237
832.342.408

21.548.116.  t94
274.954.381

2.024.t66.254

200
21n
2 l l
2 1 2

2 1 8
2t9

250.211.095.016 371.532.476.965

r9| 4./ 1Nt
?/ Drr
r  LrÀr  r

\ù



sÂNc cÂN oôr rÉ roÂN nop NnÂr
Igi hgàr 30 thting 06 ndn 2014

Chi tiêu

rÀ sÂN

tr. Tài stu cô .tinh
1. Tài san cô dinh hùu hinll

- Nguyên giâ
- ciâtrihao môn luy ké (*)

2. Tài san cô dinh thuê tài chinh
- Nguyên giâ
- ura lrl hao mon luy Ke (_,

J. rar san co otnn vo nrnn
- Nguyên giâ
- ciâtrihao môn lui ké (*)

4. Chi phi xây dung co brân dô dang

Itr. Bât dOng sân dàu tr
- Nguyên giâ
- Giâ tri hao môr luY ké (*)

IV. Câc khoân dÀu tÛtài chinh dài h+tr

1 . Eâù tu vào công ty con
2. Dàu tÙ vào công ty liên két, liên doaih
J. tJaU rLloar nan KDac
4. Dq phông gitun giâ dàu tu tai chith dài han (*)

V. Tài sân dài h4n khâc
1 . Chi phi tIâ trùôc dài h?n
z. ral san rnue tnu nnqp noan $l
3 . Tài san dài hgn klâc

IV. Lqi thé thùmg m4i

TôNc coNG TÀ sÂN (270 = roo + 2oo)

cÔNG TY CP SÂN XUÂT KIN'Ii DOANTI XNK BIN'H TH'INH Bâo câo tài chiDh bqp nh6t giÛ? niên d0
l l 4 A P h a r v à n  I  r i .  Q u à n  B i n Ï  T h a n h .  T p .  H ô C h i  M i n h  C h o 6 r 1 â n e d à u n à m 2 0 1 4 . k é r r h u c n e a ) . 1 0 0 o 2 0 1 4

Don vi linh: WD

Mâ
so

30/06n014 0u01t2014

220
221
222

224
225
226
22',7
228
229
230

250
25r
252
258
259

260
261
262
268

187.s39.315.585
I s4 .869 .065 .7 46
225 .461 .982.07 4
(10.s92.916.328)

176,556,493 ,516
t26.495 .684.33 4
t91.4t6.962.016
(64 .92t .271 .682)

240
241
242

10

t4.462.10',7.41',7
15.158.488.376

(696.380.959)

t8.208.t42.422

t4.632.431.895
15.158.488.376

(526.050.43H-'  
^ 0 1 1 7  ) ^ \

3s.428.371.J+ffic
" v ! 9  

' ]  \

N ltft f[ |]!L] 8 i

122.424.343.24rv r !. y ̂ r
l I H  x Ê  t 0 /

134.550.429.498Êir ioriri
(t2.126.086.2t14NAv

_,È
:ry

24,534.97 2.152

10.677.394.000
t'7 .85',7 .57 8.t52

1 l

l 1 .  t
rl.2

23.254.972.152

10.677.394.000
t2.517.518.1s2

36.435.979.511
36.006.915.569

r92.',l7 6.342
236.28't.600

3,046.827.768

40.790.615.061
40 .077 .71 1 .209

396.437.052
316.466.800

3.226.052.934

270 a32.255.692.413 966.311.852.898



BÂNG CÂN DÔI KÉ TOAN HqP NHÂT
Tçi ngàr 30 thing 06 nùm2014

NGUÔN VÔN

A . Nq PHÂr rRÂ (3oo = 310 t 330)

I. Nq ngÉn t4n
1 . Vay và ng ngàn h?n
2. Phâi trâ ngrôi bân
3. N$rdi mua trâ tièn tntdc
4. Thué và câo khoan phâi nQp Nhà ntr6c

5. Phài trâ công nhân viên

6. Chi phi phâi hâ

7. Phâi tIâ nôi b0
8. Phâi tIâ theo tién dO ké hoach hqp dèng xây d\rng

9. Câc khoàn phâi tr4 phâi nop ngân han khÂc

lu, uu pnong pnar Ûa ngaû nan

11. Quy klen thùong, phric lqi, thùông Ban dièu hùh

tr. Nq dài hqn
1. Phâi trà dài han ngtùi brtn
2. Phâi tIâ dài han noi b0

3. Phài trâ dài h4n khâc
4. Vay vànq dài han
5. Thué thu nhêp hoân lei phâi trâ
o. uv pnong ûg cap mar vrçc lam

7. Du phèng phâi trâ dài han

8. DoânI thu chua thuo hiên
9. Quy phât trièn khoa hçc và công nghê

B . vÔN cI{Û sô HÛT (4oo = 410 +,130)

l .  von cnu sû nÉu

I . Vôn dàu tr: cùa chù sô hùu
z, lheng oû von co pnan

3. Vôn k:hâc cûa ohrl sô htu
4. Cô phiéu ngân qu!

5. Chênh lech dânÏ giâ hi tai san

6. Chênh lçch fi 8iÉ hiSi doâi

7. QUY dâu tù phât triên

8. QUY du phông tai chinh
9. Qu! lùâc thuQc vôn chù sô htu

10. Lqi nhuên chua phân ph6i
I L Nguàn vén dàu tu XDCB
12. Quy hô trq sip xép doanh nghiêp

côNG Ty Cp SÀN XUÂT KINH DOANH)NK BiNH THANT{ Bâo câo tài chinh hqp nhât giûa niên d0

334; phan Vàn Tri, eùân BinI Thênt, Tp. Hè Chi Minh Cho 6 thâng dàu nàm 2014, kéi thûc neày 30/06/2014

Dcrn lti tînh: VND

Mâ
so

Thuyét
minh

30/06D014 0u01/2014

300

310

312

314
3 1 5
3 1 6

3 1 8
319
320

330

333
334

338

400

410
4tl
412
413
414

416
4r7
4 l E
4t9
420
42r

14

t 5

1 1

1 6

(435.838.220.5

458.692.544.508

429 .351.183.922
330.015:302.199
57.190.879.411

568.844.884
5 .4'7 5 .936.57 1

t6.723 .tt9 .243
| .t73 .t41 .913

3s.483.599.600
10.109.909.000

108.335.328.980

604.323.704.153

4s6.560.612,412
3t9 .247 .625 .658
sl .129 .699 .196
3 .7 43 .001 .182

32.449 .843 .4't 5
27.614.431.981

| .239 ,395 .37 6

18 .039 .'791 .926

(435,838.22s)

29.341.360.586

l_948181.840
24 .r64.696.500 

-

3.227.782.24;

-

357 .560.167 ,296

357 .560.167 ,296
139.245.880.000
r7 | .657 .1 t4.793

21.572.446.5

t47 .7 63.091.7

1 8
1 9

1.889.976.841
19.977.t96.500-

125.895.918.400

341.327 .212.806

341.327.272.806
139.245.880.000
17 r .657 .'7 14.'793

35.483.599.600
10.109.909.000

9r .964 .934 .490

1 7

20

(t07.272.26s.077) (t07 .134."t 6s .017)



coNG Ty cp sAN xuAr KrNH DoAr\H xNK BirlH THAI\H
334.4 Phan Vdn Tri, Qudn Binh Thanh, Tp. HO Chi Minh

Bdo c6o tii chinh hEp nhet giiia ni€n alQ
Cho 6 th6ng ddu ndm 2014, ki5t thrrc ngdy 30/0612014

BANG cAN ooI KE ToAN HOP NHAT
Tgi ngdy 30 thdng 06 ndm 2014

Thuy6t ,o/o6t2or4

Eon vi tinh: VND

Chi ti6u

II. Nguiin kinh phi, qui kh6c
1. Ngudn kinh phi
2. Ngu6n kinh phi da hinh thdnh TSCE

C. LgI iCH C6 E6NG THIEU 56

ToNG coNG NcuoN vON (440 = 3oo + 4oo)

r6.002.980.609 20.660.875.939

832.255.692,4t3 966.311.852.898

Mfl
so

Ouot/2014

430
432
433

500

440

Thuy6t
minh 30/06t20r4

692.690,48
4,87

913.1 i0 ,95
4,87

\ tb^+
K6 toin tru&ng

I
l i---fr..==

Nguy6n Thi Minh Hiiiu

LQp ngay26thdng f, ndm 20 I 4

cAc cni rrtu NGoAr BANG cAN DoI xf roAN Hop NHAr

Chi ti6u

1. Tii san thu6 ngoii

2. Vat tu, hang h6a nhfn git hQ, nhin gia c6ng

3. Hang h6a nhin b6n hQ, nh$n kf gui

4. Nq k1r6 ddi tld xri lli

5. Ngoai tC c6c lo?i
.USD
- EIJR
6. Dg torin chi sU nghiQp, dU rin

Nguoi lip bi6u

'I r9 I
,t,rH

' q / .  c g
!a /sAli XUAr
t - \  \ r  r r  N
,l ]  \  Bi NH

\dArcrrv;;
Duong Nggc Hii

10

L6 Hing



côNc ry cp s,iN xuÂT KINH DoANH xNK BiNH THAÀ'H Bâo câo tài chinh hqp nhât giùâ niên d0
334A Phan Vân Tri, Quân Binl ThanL Tp. Hô ch{ Minh Cho 6 rhâne dàu nàm 20l4,kîThnc nzày 3o/06t2014

nÂo cÂo xÉr euÀ uo4.r DQNG KrNH DoaNu uctp NnÂr
6 thdng dàu niim 2014

Donri tinh: WD

Thuyét minh
6 thâng dàu nàm 6 thâng dàu tràm

2014 2013
Chi tiêu

1. Doanh thu bân hàng và cung câp dich vg
2. Câc khoàn giâm trù doanl thu
3. Doanh thu tbuàn vè bân hàng và cung cip dich vg
4. Giâ vôn hang bân
5. Lqi nhuân gop vè bân hàng và cung câp dicù vg
6. Doanl thu ho?t dong tài chinh
7. Chi phi tài chinh

+ Trong dô: chi phi lâi vay
8. Chi phi bân hang
9. Chi phi qùân li doanh nghiep
10. Lqi nhuin thuàn tir hoet tlong kinh doânh
I I . Thu nhâp khâc
12. Chi phi khâc
13. Lqi nhuâtr kh{c

14. Phàn lô trong công ty liôn két

15. Tông lgi nhu{n ké toâr trùûc thué

16. Chi phi thué TNDN hiên hành

u. chi phi thué TNDN hoân l?i

18. Lqi nhuin sau thué thu nhip doanh ughiQp
tô,1 Lgl tcn cua co oongûreu so
18.2 Lqi nhuin sau thué cùa oô dông cùa công ty mç

lv. i!âI cq oan rren co pnreu

22

2t .2

21.3

553.7 40.204.696

553.7 40.204.696
485 ,185 .699 .212
6E.554.505.484
4.4t8.37 5 .159

12.121 .049.554
10.092.898.631

7 .'7 49 .586.7 09
33 .149 .949 .886
19.352.294.494
| .365 .592.67 r
l.040.7r5.168
324.871,503

19.617 .r7 r.998

7.49t.718.319

203,660,711

11.981.792.908
(4.651.89s.330)
16.639,688.238

1.548

430.7 45.134.602

430.7 45.134.602
358 .931 .949 .154
71.813.185.448
6 .t 66 .5'17 .050

r5.259.856.5s 1
t 3.093.289.720
10.250 .2t 1 .694
32.165.204.17ffi\
20.304.490.079;;;;*c.

1.155_103.326i l f  ! rNLluNÀl

1.202.896.080i;; r(; ;;;
(47.192.754\1,Êil' rcÂr

A NÀr\'l
(3.40e.163.4sqÙ@

16.847.533.875

8.991.010,271

309.866.135

7 .540.657 .463
(s .142.8t9 .2t2)
t2.683 .416.67 4

25

26

28 1.166

t t

Lâp ngay2tthàng I nàn 20 I 4

, /<"t i218 |' ' . ,  - .  T
âJ c .  ' r1
i 1 l ,  i u ; r r  f D  " r !  -

*L r , r . i r  !h / id  i f l  r  l *

vi#,-.

Nguèri lip biéu

Duûng NgQc Hâi

Ké 1o6n truông

Lê Hùng



BÂo CÂo LUU CHUYÉN TIÈN TE HOP NHÂT
(Theo phtohg phdp gidn tiëp)

o Inahg aau nam zut4

Lnl  l teu

cÔNG TY cP sÀN xuÂT KINH DoANH xNK BiN'H TIT4NH Bâo câo tài chinh hqp nhât giû a niên d0
334A Phan Vàn Tri, Qùân BIoh ThênL Tp. Hè Chi Minl Cho 6 ùâng dÀu nàrn 2014, két thric nsày 30/06/2014

Thuyêt
minh

6 thâng itâu nim
2nt4

Don yi tinh: WD

6 thâng dâu nàm
20t3

I. Lùu chuyôn tièn tir ho?t tlOng kinh doanh

1. Lqi nhu\n n&tc thué

2. Dièu chinh cho cdc khoin
- ttnaù nao ml sân co olnn
- Câc khoan du phông
- (Lâi)^ô chênh lêch ri giâ hôi doâi chua thyc hiÇn
- (Laullo ru no4r oQng oau ru
- Chi phi lâi vay

3. Lqi nhuSn tîr hogt d,ng kinh doanh trù6c
tfto! alol von ltu oo g

- (Tàng)/giâm câc khoât phài thu
- (Tàng)/giâm hang tèn klo
- (Tàngygiâm câc khoan phâi trâ (không ké lâi
vay phâi trâ, thué thu nhâp phài nop)
- (Tàng)/giâm chi phi trâ tnJôc

- rlen lal vay oa a
- tnue thu )ap ooann ngn,çp oa nQp
- Tièn thu khâc tu ho?t dong kinl doanh
- Tièn chi k:hâc tu hoet dQng kinh doanh

Lt u chujên tiê rhûàh tit hoû irphg kirh doarrh

tr. Luu chuyên tièn tù ho?t ilong itàu tù
t. I len cnt oe mua sarn, xay olmg I )L1/ va câc
tài sân dài hen lûâc
2. Tién ihu rir rhanb li. nhlrqng bân TSCD và
câc tài sân dà han khâc

3. Tièn chi cho vay, mua câc công cf ng cùa alorr
vi klâc

4. Tièn thu hèi cho vay, bân l4i câc công or,r nq
cùa don vi khâc

5. Tièn chi dàu tu g6p v6n vào don vi khâc

6. Tièn thu hài dàu tù g6p v6n vào don vi khâc
chiâ

Ltu chq'?n [An lhudn ltr hoql dQhg alau îu

19.617 .171.998

14.036.987.107

8.850.668.463

(2.9s5.623.000)

2.515 .623 .793

(4.466.580.780)

10.092.898.631

33.714.159.105

61.004.536.394

(4.265.956.805)

9 .649 .549 .253

| .353 .730.235

(10.683.964.451)

(32.02s.711 . l  
-01)

58.746.336.630

16.847.533.875

16.285.080.433

1r.367.435.239
(2.909.835.940)

3 .159.354.850
(8.425 .163 .436)

13.093.2S9.72(\
.?\
l a  \ t

33.132.614.30tr 1
(2e .136 .403 .36p,f
8t .t01 .'t 64 .6ty

3.141.178.809
(70.606.542.266)

(7.333.830.615)

Q.532.969 .'t22)
(13 .065.983.10r )

(11 .728.987.861)

545 .954.'7 49
(946.033.332)

50,039.125.681

(3 | .87 6 .453 .619)

(138.600.000)

4.681.830.000
(3.000.000.000)

3.853.399.039
(26,479.824.640)

(40 .433 .123 .046)

| .325 .401 .97 1

(63.920.000.000)

29.280.000.000

12



cÔNG TY cP sÂN xUÂT KINH DoANH xNK BiNH THANH
334A Phan Vàn Tri, Quân Bln}l Thaù, Tp. Hè Chi Minl

Bâo c6o tài chinh hqp nhât giùâ niên d0
Cho 6 thâng dàu nàn 2014, két tbûc ngày 30/06/2014

BÂo cÂo Lûu cHUYÉN TrÈN TE rroP NHÂT
(Theo phrong phip gidn tiép)

6 théhg dàu ndm 2014

Chi tiêu

Itr, Luu chuyên tièn tir ho?t dong tài chinh
t. I ren Lhu Iu pnal nann co pnleu. nnan von gop
cûa chû sô htu
2. Tièn chi trâ v6n g6p cho câc chù sô hùu, mua
l4i cô phiéu cùa doanh nghiÇp dâ phât hànl

3. Tiên vay ngân h?n, dài h4n nhin duq c

4. Tièn chi trâ ng g6c vay

), I  len cnlûa ngûue Iar c nn

6, Cô trtc, lqi nhuin dâ hâ oho ohù sô hùu

Lnu chuyên fièn thuàn ttr ho& afAûg ùi chinh

Luu chuyên tièn thuàn trong ki

Tièn và tuong ttuong tièn itàu k)

Ânh hudng cùa thay dôi ri gie ndi aoai quy aô;
ngo?i tç

Tiètr và tùnng itudng tièn cu6i t<i

Nguùri l$p biêu

mitrh
6 thâng dÀu nàm

2014

Don vi tînh: WD

6 thÉng ilâu nàm
2013

14.280,000,000

3t9 .506.430 .771

(282.952.562.0 

-38)

50.833.868.733

38.973.663.097 (97.700.853.6

103.911.179.864 202,154,163.

53.049.002 (600.463.27

t42.937.891.963 104.452.841.007

Lêp ngayuthéng I nàn 2014

3.060.000.000

(750.000.000)

309 .794.973 .650
(419 .505 .322.89s)

(13.8s9.80s.400)

(121.260.154.64s)

Kfà4nl ritcN{l
:/ Dpfl !2 l r A t c H i N
û^\ vÀ rri

NaYt

ùfia r i
1 .  c d p H d N

, r r ' ^ r " r l .

(GrLl\il,tr

Lê IIùng

13



côNG TY cP s,ÂN xuÂT KINH DoANH )c{K BiNH THA\'H Bâo câo tài chlnh h9? nhât giùa niên d0
l l4A Pban VànTri .  Quêo Binh Th?nh. lp.HôChiMinh Cho6rhràngdàunâm2014,kètthr icngày10062014

BÂN THUYÉT MINH BAO CÂO TÀI CHiNH IISP NHÂT
6 thdng dâu nbn 2014

I Eàc iriêm ho?t dong cûa doauh nghiçp

1. Hinh thric sô hùu v6n

Công Ty Cé Phàn sân xuât Kinh Doanh xuét Nhâp Khâu Binh Th4nh (GILIMf,X) tièn thân là doanh
nghiep nhà rù6c thàrh lâp nàm 1982 tryc thuôc UBND TP. HCM thuc hipn cô phàn hda theo Qult dinh sé
134/2000/QD-TTg cùa Chinh phù ban hành n gày 24llll2ooo vè viQc chuyên Công Ty Sân Xùât Kinh Doânh
Xdt Nhâp Iftâu Binh Thênh rhành Công Ty Cô Phân San Xuât Kinh Doanh Xuât Nhêp Khàu Binh Thanh.

ciây chrnng nlên dàng lci kinh doanh làn dàu s6 4103000253 t\gày 29/12/2000 \à thay dôi lân thrr muùi b6n
theo ciây chrnng nlên dàne ki kinn doaDh s6 0302181666 trgày 26/09/2012 do Sô Ké Ho?ch và Dàu Tu Thành
phé Hè chi Minh câp.

Vén dièu lÇ cùa Công ty theo Giây chring nhfln dàng ky kinl doanh là 139.245.880,000 Vl'lD.
Vén g6p cùa Công ty d ên ryày 30106D014 1à 139.245 ,8 80.000 \.,.I.ID.

T4r sô chfirh oùa Công ty tei dia chi 334A Phan Vàn Tri, Quên Binh Th+nh, Thànl phii Hô chi Minh.

Tông sô céc công ty con dâu tu rryc tiép: 05 công ty.
T6ng s6 câc công ty con dàu tù hrlc tiép duqc hqp nhât 05 công ty.
Tông s6 câc công ty con dàu tù giân tiép: 01 công ty.
Tông s6 câc công ty con dÀu tu girin tiép duqo hqp nÏât: 01 công ty,
tong so cac cong ry uen Ker: ul congry.
Tông si5 câc công ty liên két không dugc hqp nhât 0 I công fy.

Công ty con dàu lu lrfrc tiép dùqc ùqp nh4tl
- Công Ty TNHH May Thqnh Mi

f Dia chl: Cum CN, TTCN H;c Dich, Tân Thành, Bà Rja - Vûng Tàu.

+ Tt lê ldi fch cria Công ty mçi 100%

+ Quyèn bièu quyét cta công fy mç: 100%

- Công Ty TNHH MW Biit Dông Sân Gia Dinh
+ Dia chi: Tàng 1, Tôa nhà GILIMEX 24C Phan Dàng Luu, Phùôîg 6, Quin Bin-h Th3nh, fiànI phô Hô Chi

Minl.

+ Ti lç lqi ich cûa Công ty m9: 100%
+ Qufn biêu quyét cùa Côûg ty me: loo%

- Công Ty Cô Phàn May Hattg Gia Dwg Gilinex - PPJ

+ Dia chi: Tàng l, Tôa !hà GILIMEX Building,24C Phan Dàng Luu, Phùong 6, Qu$n Binh Th4nh, ThànI
phé Hè chi Minh.

+ Ti lê lgi {ch cria Cônety mç| 63,83'/"
+ Quyèû bièù quyit cùa công ty mç: 63,83%

- Công Ty Cà Phàn San Xuât Kinh Doanh Kin Khi Dqi T,tf Lnrong
+ Dia chi: Duong 258, Khu Công Nghiçp Nho'n Tr4ch 1, xâ Phuôc Thièn, huyên Nhon Tr?ch, Dông Nai'

+ TY 1ê lqi lch cria Công tY û9: 100%
+ Quyèn biéu quyét cua Côngq rrr9: 100%

- Công Ty CP SX & KD Thiét Bi Chiéu Sdng Thâi Bînh Dvong
+ Dia chi: Cum côûg nghiÇp - Tiêu thù công nehiêp Hic Dich, âp Trarg Cât, xâ Cât Dich, huyên Tân Thành, tinh

Bà Ria - Vûrg Tàu.

+ Ti lê lai ich cùa Côngty mç: 100%
+ Quy,àn biéu quyét cûa Công ty m9: 100% 
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CôNG TY cP sÂN xUÂT KINH DOd.TH XNK BiN'H THANH llâo câo râr cnrnn nqp nnâr gruâ nren 09
3J4A Phan van Tri.  Ouân Bmh Thani, Tp. Hô cbiMitrh cho6rh' ingdàunàm2014.kérthùcnsà)30062014

BÂN THUyÉT MINH BÂo cÂo rÀI cHiNH Ho-P NHÂr
6 thdag dàu nàm 2014

Công ty con dàu tù giân tiép ttuo;c hqp nhât:

- Công ty Cô Phàn Xlrtit lrhQp Khtiu và Dàu Tu Thùra Thiên Hui)

Dùo. c thanh lêp theo giây chrmg nh{n tlàng lcj kinh doanh sô 3300101484 dàng lci Èn dàù ngày 15/10/2004 và

dàrg lry thay dôi làn thû ll ûgày 0410412012bôi Sô Ké Ho4ch và Dàu Tu tinh Thùa Thién Hué.

+ Dia chi: 93 An Dûoig Vùcrn& phrJùng An Dông, Thanh phi5 Hué, tinh Thira ThiêD Hué, ViêÎNâm

+ Ti lê ldi ich cûa công Q m9: 39,12o/o
+ Quyên biéu quyét cûa công ty û9: 62,2 %

công ty liên két không ituqc hqp nhât:
- Công ty Cii Phàn Kt Nghê Thttc Phtin Phû Yên

Duo. c thành lfp theo giây chr?ng nh{n dàng ki kinh doanh s6 4400117137 dàng lc! làn dàu ngày lllll20o5 ''/à

dàng lcj thay dôi lân thrt 4 ngày 21l12l201I bôi Sô Ké Ho4ch DÀu Tu tinh Phû Yên

+ Dia chii 235 Nguyèn Târ Thành. Phuong 8. Thàrù Ph6 Tu) Hoà finl Phû Yên

+ Ti le lqi ich cùa công ty ntpt 13 ,40o/o
+ Quyên biêu quyét cûa .ônE ty mï 21yo

2. Lïnh vrlc kinh doaûh

- Thuong m4i: dlch q: san xuât công nghiÇp.

3, Ngành nghè kinh doanh:

Hogr dfurg chinh cûa Côtg rt /â.' Sân xuât, ché bién và xuât khâu hang nôtg, lâm, thriy hâi sân, thù công mi

nghê, may mà0, hang da, cao su, IÛong thgc, th\rc phâm, thiét bi, mây môc, vât liêu xây d{ng câc loai nguyên

tlu va cic sân ptrâm khâc (không ché bién thuc phâm tuoi siing, gia công co khi xi m? dien, son hàn, sân xuât

g6m sû thùy tinh, thuoc da, ché bién cao su tei tru sd). Nhâp klâu thiét bi mây m6c, nguyên liçu, vêt ff, phuong

tiêÊ vâû tai, bàng tiêu dùog, ki4.khi diCn ûây, diçn tù. Diçh vu thuoû€ mai và dich vll câm dô.Xây duig trang

tri noi thât, san Ép mlt bàng kinh doanh dia ilc. Hqp tâc dàù hr trong linh qrc du lich, nhà hàng, LlhÉch sgt

II Ché dô và chinh sâch ké totu âp dgng t?i CôDg ty

1. K' ké toân, ilon vitièn tê sir dÈtrg trong ké toén

Niên dô ké toân cùa Công ty bât dàu tir ngày 01/01 và két thric vào ngày31/12 hang nàm'

Don vi tièn tê st dung trong ghi chép ké toân là dông Viet Nam OrND)

2. Chuân mu.c và Ché dô ké roân âp d+trg

2.1. ché ito ké toân âp dgng:

Công ty âp dlmg Ché dô Ké toân doaDh nghiçp ban hành theo Quyét din]t s6 15/2006/QD-BT0 neàv 20/312006

cùa Bô Tài chinh và câc Thông hr vàn bân hudng dân bô sung

2.2. Tuyên bi6 vè viÇc tuân thri Chuân mr,rc ké toân và cùé ato ké toâr

công ty dâ âp dung câc Chuân muc ké toân viet Nam và câc vân bàn hudng dàn Chuân rnuc do Nhà nudc dâ

ban hàûh. Câc bâo câo tài chinh dùqc lâp và trinh bày theo dung quy dinh cria chuàn mqrc, thông tÙ hÙcmg dân

thuc hiên chuân mlrc và Ché dô ké toân hien hành dang âp dqng

23. mnh thûc ké toân âp dlng

công ty âp dung hinh thrt" s6 ké toân \h4t lry chung.

3, Câc chinh sâch ké to6n âp dr;ng

3.1. Nguyên tÉc xâc ltinh câc khoàn tèn: rièn màt, tièn gùi ngân ùàug, tièn dang chuyên

Ngnyên Éc x.tic dlnh cdc lthoàn ttorlg dtrûtg iàt

Nguyên lÉc xâc dinh câc khoân ttrûng dùqng tièn b câc lùoan dàu tÙ ngÉn h4n không quri 3 thring c6 kAâ nàng
ctruyin aôi aê aang thanh tièn và không c6 nhièu rui ro trong chuyên dôi thành tièr kè tù ngày mùa khoân dàu tù
dd lai thôi diém hâo câo



cÔNC TY cP sÀN xuÀT KrNH DoANH xNK BINH THANH Bâo c6o ràichinh hql nhât giùu nien aq
3l4A Phan Vân Tri, Ouân Binh Thênh. Tp. Hô Chl Minb Cho 6 rhâns dâu nàÎ) 2014. ké hûc ogà) 30/06/2014

BÂNrHUyÉT MrNH BÂo cÂo rÀr cHiNHHop NHÂT
6 thâng aâu ndm 2014

Nguyên tÉe, phuong phrip chuyèn dôi cd.c dàng tièn khdc
Câc rghiçp v+ kinh tè phât sinh bàng ngoei tê duqo quy dôi ra dông ViQt Nam theo tj giâ giao dioh thvc té tei
thùi diém phât sinl nghiêp vrr.

Chênh lçch ti giâ thgc té phât sinh trorg kj' và chênh lÇch tj giâ do dânh giâ lai sé du cÉc khoân mlc tièn tÇ ei
thùi diêm cuiii kj, duoc két chuyén vào doanh thu ho4c chi phi tài chinh trong ky (Xrt li theo ohuàn muc ké toân
sti lO - Àatr huong cùa viêc thay dôi qù giâ hôi doâi, ban hành theo Quyét dinh sé 165/2002 eD-BTC ngày
3t /12/2002).

3.2.Nguyên tic ghi Dhfln hàng tàn kho

Hang tèn kùo duqc tiûh theo giâ g6c. Tnrong hqp giâ td thuàn cd thê thlrc hiÇn duo. c thâp hon giâ g6c thi phâi
tinh theo giâ tri thuàn c6 thé thÛo hiçn duqc. ciâ g6c hàng tàn kho bao gèm chi phi mua, chi pfi ché bién và câc
chi phi liên quar tnrc tiép kjlâc phât sinl dé cô dùqc hàng tàn kho ô dia diém và trqng thrii hiÇn tgi.

ciâ tri hàng tàn klo cuôi k' dùqc xâo dinl theo phuong phâp binh quân gia quyèn.

Hàûg tôt kho dùgc hêch torin theo phuoûg phâp kê khai thuùng xuyên.

3,3. Nguyên tÉc ghi nhên câc khoân phâi thu thùûrg mei và phâi thu khâc:

3.3.1. Nguyên tÉc ghi ,thôh. Câc khoân phâi thu khâch hang, Lloan trâ tru6c cho nguài bâ4 phâi thu noi bô và
câc L-hoân phâi thu tùâc tai thùi diêm bâo câo, néu:

- Cd lhoihan ùu hôi hoêc than.h loân duoi I nàm duqc phàn loqi là tài sàn ngàn hpn.
- Cô thôi hatr thu hôi hoëc thanh toân trên 1 nàm aluqc phân lo4i là tài san dài han.

3.3.2. Lîp dt phàng ph6i thu kh6 .tài: DE phông ng phâi thu khd dôi thé hien phân giâ tri dF kién bi tôn thâr
cùa câc khoân nq phâi thu cô khâ nàng không duqc k}âch hang thanfi torân dôi vôi câc khorân phai thu t4i thài

3,4. Nguyên tic ghi nhân và tùâu hâo lài sân c6 dinù

Tài sân cé dinh hùu hinn, tà sân c6 dinh vô hinh dùo. c ghi nhân theo giâ géc. Trong quâ trùh su d!mg, tài sàn ci5
dinï hûu hinh tà sâû c6 dinl vô hinh dùqc ghi nhên theo nguyên gi4 hao mù luy ké và giâ tri côn lci.

Klâu hao dùgc tuich theo phuong phâp duùng thàag. Thài gian khâu hao dugc udc tinh nhù sau:

- Nhà cù4 vât kién tnic
- Mây û6c, thiêt bi
- Phùong ti9n vên tai
- rnrer DIvan pnoog

3,5. Nguyêr tic ghi trhâd cÉc khoân dàu tu tài chinh

Khoan dàu tu vào công ty liên doanh, liên két dùqc ké toân theo phuong phÉp vôn chû sô hûu iheo huône dân
cùa Chuân mlrc ké toân sti 07 "Ké to,ân câc khoan dàu tÙ vào công ty liên két" và chuân mlrc sô 08 "Thông tin tài
ohinh vê nhiiîg khoân g6p vôn liên doanh".

Ctic khoàn dàu uchting khotin tgi thùî diém btio cdo, néu:

- Cd thùi hcn thu hài hoéc dâo haû klông quâ 3 thâng ké tir ngày mua khoân dàu tù dô dugc ooi là " tuong
duons tiên"

- c6 thùi h?n thu hài v6n duôi 1 nàm ilùgc phân lo4i là tài sàn ngân hêû
- C6 thùi h4n thu hôi vôr trên 1 nàm duq c phân loei là tài saû dà hen

3.6. Nguyên r;c gùi rhin và vdn hoâ céc kùoân chi phi iti vay

Chi phi di vay dùqc.ghi ûhfu vào chi phi san xuât, kinh doanl trong kj, khi phât sinh, tru chi phi di vay liên quan
truc tiép dén viêc dà tÙ xây dlmg ho{c sân xuât tài sân dô dang dùoJ tini vào giâ tri cùa tài san d6 (tlugc vén
hoâ) khi cô dû câc dièu kiên quy rlinh trons Chuà muc Ké toân Viêt Nam sé I 6 ,,Chi phi di vay',.

08 - 25 nàm

04 - 07 nàm

03 - 06 ntun



cÔNc rY cP sÂN xuÂT K|NH DoANIT xNK BiNH TH,|\'II Bâo câo tài chrnh hq? nh6t eiùfa niên irO
334A Phan vàn Tri, Quan Binl Thên!. Tp. Hè Chi Minh Cho 6 ûâns dàu nàm 2014, két thic ngày 30/06/2014

BÂN THUyÉT MrNH BÂo cÂo rÀr cHiNH Hop NHÂT
6 thdng dàuûàn 2014

3.7. Nguyên tic ghi trhfu và phân bô chi phi trâ tnrûc

Câc chi phi trâ truôc chi liên quan dén chi phi san xuât kinh doantr nàm tài chinh hiên tqi dùûc ghi nhên là chi
phi trâ truéc ngÉn hqn và duoc tinh vào chi phi sân xuât kinh doanh trong nàm tà chinh

Câc chi phi sau dây dâ phât sinh trong nàrn tài chinh nhùtrg dugc hêch torin vào chi phi trà truôo dài han dé phân
bô dan veo két quâ hoat dông kinh doanh trong nhièu nàm:

- Công qr dlng qr xuât dlùg cô giâ td 16n:

- Chi phi sûa chûa 16n tài sân c6 dinh phât sinh môt là quâ Li,n.

Viêc tinh và phân bô chi phi tllâ truôc dài hgn vào chi phi san xuât kinh doanh timg kt h4ch toân dùoc càn cû
vào tinh chât, mûc dO tirng loai chi phi dé chçn phuong ph6p và tiéu thûc phan bô hqp li. Chi phi trâ tru6c dùgc
phân bô dàn vào chi phi sân xuât kinh doanh theo phùotrg phâp dùùng thâûg.

J.8. Nguyên tic ghi nhâtr chi phi phâi tnÀ.

Câc ktroan ohi phi thuc té chua phât sinh nhùng ilugc t ch trùéc vào chi phl san xuât, kiûh doanh trong kj'dê
dârn bâo khi chi phi ph6t sinh thlrc té li-hông gây dQt bién cho chi phi sân xuât kinh doanh trén co ss dàm bào -------
nguyên tÉc phir hqp gita doanh thu và chi phi. Khi câc chi phi d6 phât sinh, néu c6 chênl lÇch rôi sd dà trich, ké 4llQ
toân tién hùh ghi bô sung hoàc ghi giâm chi phi tuong 'irng vôi phàn chênh lpch. ïil,Î;j,

3.9. chi nhên câc kloân phâi trâ tùùdng mgi và phâi trâ khéc ;,iilii
Câc lJroân phâi trâ nguùi bân, phâi trâ rôi bô, phâi trâ khâc, khoân vay t?i thùi diém bâo câo, néu xrÊfu rol
- Cô thùi han thanh toân duôi I nàm duoc phân lo4i 1à ng ngân han. i9
- Cô thùi h+n thanh toân trêr I nàm duqc phân lo?i là nq dài han. ry

Thuê thu ûlâp hoân Iêi dugc phân losi 1à ng dai h?n.

3.10. Nguyên tÉc ghi nh$n v6n chû sô hûu

Vôn dàu tu cùa chrl sô htu duoc ghi nhân theo s6 vén thqc gôp cua chù sô hnu.

Thing du vôn cô phàn duoc ghi nhin theo sé chênh lÇch l6n hon/ hoèc nhô hon gita giâ th\rc té phât hùh và
mÇnh giâ cô phiéu khi phât hành cô phiéu lân dàu, phât hànl bô sung hoëc trii phât hành c6 phiéu qu!

Vôn khâc cûâ chù sô hùu dùdc ghi theo giâ tri càn lai giûa giâ tri hqp It cùa câc tài sân rnà doânlt nghiêp duqc
câc tô chûc, c6 nlân kùéc tèng, biéu sau kli tù (-) c6c khoàn thué phâi nQp (néu c6) liên quan dén câc tai sàn
dugc ting biéu này và l*rông bô sung v6n kinh doanl tir két quâ ho0t dông kinh doanh

Cô phiéu quj là cô phiéu do Công ty phât hànlt và sau d6 mua lqi. Cé phiéu qui duqc ghi nhân theo giâ tri thuc
té và trinh bày hên Bâng Cân d6i ké toân là môt kioàn ghi giâm v6n chri sô hùu.

Cô tuc phài hà cho câc cô dông duqc ghi nhân là kùoàn phâi ûâ lrong Bâng Can déi ké toân cùa Công ty sau kli
cô thông bâo ohia cô tuc cùa Hôi dông Quân tri Công ty.

Chênh lêch tt giâ h6i doâi phân ânh trên bang cân d6i ké toâr 1à chênh lêch ri gi6 h6i doâi phât sinh khi thanh
toân câc khoh muc tièn tç c6 géc ngoai tç dé thyc hiÇn dàu tu xây dr,rng và ohênh lêch ti giâ héi doâi phat sinh
khi drinh giâ l?i câc khoân muc tièn tê c6 gi5c ngo4i tÇ cuéi nàm tài chinh trong giai doen dàu tu xây dpg dé
hinl thanh tai san cô dinh cria doaih nghiêp mdi thành lâp, chùa di vào hoet dong

Lgi nhuin sau thué chua phân phéi là s6 lqi nhuân tù câc hoat doûg cùa doanh nghiep sau kti tru G) câc khoân
dièu chinh do ap aune hèi td thay dôi ohinh sâch ké torân và dièu chinh hèi té sai sôt trQng yéu cùa câc nàm

truoc.

3.11. Nguyên tÉc và phùdng phâp ghi nhâh doanh thu

Doa h thu bd hàng

Doanh thu brin hàng duoc ghi nhin khi dông thùi thô.a mân câc diêu kiÇn sau:



côNc ry cp sÀN xuÂT KINIr DOANH xNK BINH THAN'H B{o câo tài chinh hqp nhât giùa niên iio

334A Phan Vân Tri, Quân Binh Th?nh, Tp. Hè Cbl Minh Cho 6 thàog dàu nàm 2014, két ttrûc ngày 30/06/2014

BÂN THUYÉTMINH BÂO CÂO TÀI CHINHHgT NHÂT
6 thâng dâu nàm 2014

Phàn lôn rùi ro và lgi ich gÉn lièn vdi quyên sô hùu san phâm hoéc hàng hôa dâ duoc chuyén giao cho
ngùol mua;
Côry ty Lùông côn nâm giû quyên quan lj hang h6a nlù ngûài so hiiu hàng hôa ho{c quyèn kiêm soât hâng

- 
h6a;

- Doanh thu dugc xâc dlnh tuong déi châc chân;
- Công ty dà thu duqc ho{c sè rhu dugc lgi ich kin} tè 1ù giao dich brin hàng;
- Xâc dinh duqc chi phi liên quan dên giao dich bân hàng

Do.tnh thu cung ciip dich vy

Doa r thu cung câp dich vg duo. c ghi nh{n khi két quâ cùa giao dich d6 dùqc xâc dinh mOt câch d6ng tit cêy
Trûông hqp viec cung câp dich v.u liên quan dén nlièu k! thi doanh thu dùqo ghi nh4n trong kt theo k& quâ
phàn công viÇc dâ hoàn thanh vào ngày lâp Bang Cân di5i ké to6n cùa ki dô. Két quâ cùa giao dich cung câp dlch
vu duqc xâc dinh khi thôa mân câc tliêu kiÇn sau:

- Doanl thu dùgc xâo dinh tuong d6i châc chÉn;

Dodnh ,hu hogt d'ing lài chinh 
^n)

Doanh thu phât sinh tu tièn lai, tièn bân quyèn, cô tuc, lgi nluân duqc chia và cric khoàn doanh thu hoet dqng tâZDoann thu phal slnn tu ûen lar, uen Dan quyen, co Iuc, lgr nnu?n ouqc
chinh ldrâc dugc ghi nhfln kli thôa mân dông thài hai (2) dièu kiçt sau:

- C6 Lhâ tàng thu dùqc lqi ich kinh té tùr giao dich d6;
- Doanh thu dûgc xâc d6h tuong d6i chÉc chân,

Cô h?c, lqi nhuân d!rd. c chia dùqc ghi nhân kùi Công ty dugc quyèn nhân cô tûc ho6" dugc q,ryên nhân lqi nhuên
tir viÇc g6p vôn.

3.12. Nguyên tÉc và phùûng phâp ghi nhân chi phi tài chinh

Câc khotu chi phi duqc ghi nhrin vào chiphl tàichinb gôm:
- Chi phi ho{c câc khoân lô liên quan dén câc hont tlQng dàu tÙ tài chini;
- Chi phi cho vay và di vay vôn;
- câc khoan 16 do thay dôi tj gi6 hiSi doâi cûacâc nghiçp vq phât sinh liên quan dén ngoaitê;
- Dgr phông giâm giâ dàu tù chûng kùoân,

Câc khoân trên dugc ghi nhên theo tông sô phât sinh tlong kj', không bir trir vôi doanl thu ho?t dôûg tài chith

3.13. Nguyên tâc và phudng phdp ghi nhân chi phi thué thu rhâp doanh nghiÇp biên bàtrh. chi phi thué

thù nhâp doanh nghiêp hoân lei

Chi phi thué thu nhâp doânh nghiêp hien hànl dùgc xâc dinh trên co sô thu nhâp chiu thué và thué suât thué

TNDN trong nàm hiên hanh.

Chi phi thué thu nhêp doanh nghiêp hoân lei dugc xâc dini Îrtu cq sô si5 chênl lech t?m thùi dùqc kùâu trir, s6

chênh lêch t?m thài chiu thué và thué suât thué TNDN.

3.14. Công c+ tài chinh

3.11.1. Tài sân tài chinh

Theo Thông t* 210, Công ty phâtr loqi càtc tài san tài chinh thành cdc nhôm:

- C6 khâ nàng thu duqc lqi ich kinh té tùr giao dich cung câp dich qr dô; N
- Xâc dinh duqc phân công viçc alâ hoan thành vào ngày lâp Bane cân d6i ké toân; 

"-,9\- Xâc dinh duqc chi phi phât sinh cho giao dich và chi phi dé hoan thàth giao dich cung câp dich vu dô ,ti E\
Phàn công viÇc cung câp dich vu dâ hoan thành dùgc xâo di r theo phùong phâp dânh giâcôngviÉc hoàn thànhi^T*]

Dodnh ,hu hoal dôns lài chinh *V

18



cÔNG TY cP sÂN xUÂT KINH DOANI{ xNK BiÀ'H THÂNH Bâo câo tài chinh hqp nhât giùâ niên dô
334A Phan Vàn Hè chi Mintl dàu nâm 20 I4, két ûnc naày 30lo6t21t4

BÀN THUyÉT MrNH BÂo cÂo rÀr cHiNH Hop NHÂT
6 thdttg diia ndm 2014

- Tài sàn tài chinh dùqc ghi nl4n ûeo giâ tri hop li thông qua Bâo câo két quâ ho4t dQng kinh doanh là mor tai
sân tài chinh duoc nâm giù dé kinh doanh hoëc duoc x3p vào nh6m phân ânh theo giâ tri hqp li thông qua Béo
câo két quâ hoat dông khh doanh t4i thùi diém ghi nh{n ban dàu;

- câc làoàn dàu tu nâm giii dén ngày dâo h4n: là câc tà san tai chinh phi phâi sini vôi câc khoân thanh torân cô
dinh hoàc cd thé xâc dinh và cô kj dâo han cô dinh mà Công ty c61i di;h v; c6 khà nàng giù dén ngày dâo han;
- câc khoâtr cho vay và phâi thu: là câc tài sân tài chinh phi phâi sinl v6i câc khoân thanh torin cé dinh ho6c cô
thé xâc dirh và không duoc niêm yét trên thi truông;

- Tài san sân sang dé bân: là oâc tài san tài chinh phi phâi sinh dugc xâc dinh là sân sàng dê bân hoêc kiông
dùgc phân loai là tài sân tai chinh dugc ghi nhân theo giâ 4 hqp ly thông qua Bâo câo két quâ hoer itông kinh
doanh, câc khoân dàu tu nÉm giû dén ngày dâo hqn, câc khoan oho vay và phài thu.

viêc phân loai câc tài sâr tài chinh này php thuôc vào muc dich và bân chât cùa tài sân tai chinh và duoc ouvét
dini r?i ùsi diém ghi nhân ban dàu.

Câo tai sân tài ohinh cùa Công ty bao gôm tièn và tièn gui ngÉn fu4 câc khoân phài thu lûâch hàng, phâi thu
khâc, câc khoân cho vay, câo oông cu rài chinh ilÙoc niêm yét và không dugc niêm yét

Câc tài sân tài chinh duqc ghi nhên t?i ngày mua và dlrng ghi n.han t?i ngày btu. Toi thùi diêm ghi nhQn làn dàu
tài sâr tài chinh dugc xâc nhân theo giâ gôc oong vdi chi phl giao dich t4rc tiép liên quan dén viéc mua, phâr
hành.

3,14.2. Nq phài rrà tàî chinh và công c4 v6n chù sù hitu

Câc công cu tài chinh duqc phân loAi là ng phâi trâ Ai chinh hoëc côtrg cp v6n chû sô hiru r4i thài diém ghi nlan
ban dâu phir hqp v6i bân chât và dinh nghîa cùa nq phâi rrâ rài chinl và công cu vén chù sô hûu.

Theo Thong tr 2 t0. Công ty phln toqi nq phài nà tài chinh rhàth cdc nhôn:

- Nq phâi trâ tài chinh dùqc ghi nhâd theo giâ tri hqp It rhôrg qua Bâo câo két quâ hogt dông kinl doanh là nq
phâi tIà dùqc nâm giù dê kinl doanh hoéc duqc xép vào nhôm phân rinh theo giâ tri hqp li thông qua BÉo céo
kêt quâ hoat dQng kinh doanh tai thùi diém ghi nh{n ban dàu;

- Câc ktoàn no phài hâ tài chinh dudc &io dini theo giâ hi phân bô duqc xâc dinl bàng giâ tri ghi ùfn ban dàu
cùa tro phài trà tài chinl tni di câo khoàn hoàn trâ g6c, cong hoëc hri c6c Lloân phân bô lûy ké tinh theo phùong
phâp lâi suât thtrc té cùa phân chênh lpch giiia giâ tri ghi nhên bar dàu và giâ tri dâo han, tnr di câc khoÀn giâm
tnr (tr\tc tiêp hoéo thông qua viCc sri dUng mot tai kloâû dU phông) do giâm giâ rri hoëc do không thé thu hèi.

Viêc phân loping phài trâ tài chini này phu thuOc vào muc dich và ban chât cùa tài sân tài chinl và duoc quyét
dinl tai thùi diém ghi nhin ban dàu.

Ng phâi hâ tai chinl cùa Công ty bao gôm câc kloâr phâi trâ ngùài bÉn, phâi trâ khâc, câc khoàn nq và vay.

Tai thùi diém ghi nh{n ban dàu tât câ ng phâi trâ tài chinl dùgc x6c nhân theo gié g6c công voi chi phi giao
dich truc tiép fiên quaû dén viçc phât hành.

Công cu t ôn Chù sà hîiu (CSÀJ : Là hqp dông chûng tô dùgc nhùng lqi lch cèn l4i vè tài sân cùa Công fy sau t$i
hù di toan b0 ûghia vu.

Bù trù câc công cg tài chinh: Tài san tài chinh và dq phâi hâ tà chinh duqc bù trlr vdi nlau và trinh bày gié hi
thuàn trên Bàng cân déi ké toân khi và chi khi Công ty c6 quyèn hqp phâp dé bù hir giâ tri dâ duqc ghi nhân; và
c6 dq dinl thanl toân tlên co sô thuân ho?c ghi nhân tài sân và thadr toân nq phài trâ cùng mOt thài diém.

Kf,Ia/ lqt
2l at()
> l iÀ ic
:\ vÈ
VcÀr
\i1)
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côNc TY cP SÂN xUÂT KINH DOANH XNK BiNH THAN'H BÉo c6o tài chinh hqp nhât giùâ niên i10

334À Phan vàn Tri, Quên Binh Th?nh, Tp. Hô Chi Minh cho 6 tlâng dàu nàm 2014. két thùc ngàv 30/061014

BÂN THUYÉT MINH BÂO CAO TÀI CHiNII HOP NHÂT
6 thdng dâu ndm 2014

m. Thông titr bô strng cho câc khoân muc trinh bày trong Bâng cân a6i té toln lqp nlât và Bâo câo két quâ
ho?t ilong kinh doanh hqp nhât

Don ri tinh: YND

r. TrÈN vÀ cÂc rGoÀN TtloNG DrtctNc rrÈN

142.931,891.963

01/01/2014
VND

rtÊh ro
ail Hlt

103.91 r. 1 79.864 --. "ai

01/012014
WD

30/06,2014
,a{D

Tièn mit 894'558.905 506.210.465

Tièn gûi ngân hàng 20.3?3'333.058 26.654.909'399

Tiê" gti mlD 5 656 304.004 7 331 289 048

Tiên gtri ngoqi tê 14717A29054 19323620351

Câc khoân tudDg tlùdng tièn 121.670.000.000 76.750.000.000

Ngân hàng TMCP DT&}T l/iCt Nam - CN Gia Dinh 39.000.000.000 19 000.000.000

Ngân hsug TMCP QututDfi 82.670 000.000 57 750.000.000 ,..=.--
(0 l l729.

chi chû: ;ffi ----
- Tièn ndî tôn qui îên bàng c,in diii hl to,in ngay 30/06/2014 khôp vdi biên ban kièn kè thltc té t *|rL!111'l.l
- Tièn fiti Ngân hàng vào ngaf 30/06/20t4 îên bang c,ân déi kë toân phit hqP 'rôi càc xàc nhÇn sa a,r cla ',[";'*ii

Ngân hàng.

rong c9ng

2. cÂc KHo,ÂN DÀu rrt TÀr crriNH NcÀN H4N

Sô tqns
2,1 Dàu fir cht ng khoén ngdn hgn

+ cK dàù hr ngân hên (TÉi phiéu)
+ CK dàu tù ngàll han (cô phiéu)
Trong dô:

Ct, CP Bênh liên da khoa tv nhân Triêu An QAH)
Cry CP Ché Bién Hànsxuiit Khiiu Lons An (LAF)

Công ry CP )OIKvà DT Thù,a Thiên Hué
Ngôn hàng TMCP Ngoai Thwng viCt Nan (VCB)
2.2 Dàu tu ngÉn hsn khic FLèn gftl cd ht hqn)
X Dàutt gdft hst *hdc (Cho var)
2.4 Dti phàng giin gld CK itlu tu nsin hgn (*)

Trang d6:
Cr! CP Ché Bién Hùng Xuiit Khàu Long An

Tông cQng

30/06,2014
I/ND

Gld tt!
18.491.832.636

18.49 | .832.636

2.250.004.004
I5.656.370.136

585.172.504
290.004

658.000,000

(3.669.571.923)

(3.669.574.923)

Gùttti
18.491.832,636

t8.49t.832.636

2.250.000.400
15.656.370.136

585.172.540
29A.AA0

658.000.000

(6.62s.r97.923)

(6.625.t97.923)

50.000
1.r09.890

51.900
t32

54.400
123.670
5t.900

132

15.480.251,113 12.524.634.713

Ghi chû:

Tqi thùi dié 30/06/2014, Công ty không cô co so gi,i giao dich do aic công ty chimg khoàn công bô cho cà

piiéu Cty CP BIt Da khoa ru itr,an rrièi ,u ra Cing Ty CP X'tK tà Dàu Tt îhua Thiên Hué dij tich l'âp dtr
phàng cho khoàn dàu hr nay.



BÂN THUYÉT MINH BÂO CAO TÀI CHiNH HqP NHÂT
6 thâng dâu nàn 2014

3. cÂc KroÂN PHÂr rEU NcÀN EAN Krric

1. Phâi thu vè cô phân h6a
2. Phâi thu vè cô tuc và lgi nluin dugc chia
J. rnal tnu ve tao oQng
4. Phâi thu khâc

Chi tiôt sô dt khoân mrc phâithu khdc tgi ngày 30/06/2014 là:
Ng,în Hang TM CP Quân Dêi - CN Bâc Sài Gôn
Ng,ân Hàng TMCP DT&PT Viêt Nam - CN Gia Dinh

CTy TNHH Giao Nh'n và rên tâi Liên Luc Dla

Thuê NK chà thu
Ctr TNEH ̂ D l/iêt Build
Doàt1 Ngac Quang
longl j  t l \ f ln  f t  EDô Anl) ren

Nguyên ThÉng Hoang
Côhg ty TNHH Hâi Nguret
Phài thu khdc

rong cang

EÀNG TÔN IGo

Giâ giic cùa hang tèn hho
- Hàng muâ dang di duùng
- Neuyên liçu, vêt liçu
- Công cu, dung cu
- Lnr pnl san xuar Krlrn ooarn oo oang
- Thành phàm
- Hang hoâ
- Hàne gùi di bân
- Hàng h6a kho bâo thùé
- Hang noa Da[ oQng san

r ong cqng

THLÉ vÀ cÂc KHoÂN PEAI TEU NHÀ NTI6C

- Thué ttru nlâp doanh rghiêp nop thira
- Thué và câo khoân khâc phà thu Nhà nuôc:

+ Thué GTGT hàng nh1p kluiu
+ Ihué xutit, nhâp khàu

rong c9trg

CôNG TY cP SÀN xUÂT KINH DOANH XNK BiNH THANH Bâo cÉo tÀi chinh hqp trhât giûâ niên dO

334A Phan vèn Tri, Quân Binh Th4nh, Tp. Hô Chi Minh Cho 6 thâns dàu nàm 2014, két thic ngày 30/06/2014

30/06./2014
WD

01/012014
VND

l4.901.116.219

r4.gor .t l6.27;

17 .576.017 .42a

r7 .s7 6.011 .42;

199.792.179
9t.437.540

t08.286.851
668.744.065

5.400.000.000
193.800.040

3.950.000.000
557.927.046
50.000.000

4.031.128.638

14.901.116.279

30,/06,2014
WD

01/01/2014
VND

1t0.87 4 .22t .221
9.611.338.700
4.908.661.909

54 .855 .230.t64

54.69'7.t't6

287.510.000
103.409.40r.304

9 .420.203 .452
19.530.129.118
43 .324 .443 .316

11.808.000
54.697.1'75

180.304.149.170 176.038.192.365

30/062014
VND

01/01/2014
VND

256.895.138
22.138.247
20.197.342
1.940.905

158.781.872
|6.t72.509
116.172.5_09

2 I

279.033.38s 274.954.381



cÔNG TY cP sÀN xUÂT KINH DoANH )sIK BiNII THANH Bâo câo tài chinh hqp nhât giûa niên d0

334A Phan Vàn Tri, Quâû Blnh Th4nlL Tp. Hô Chl Minh Cho 6 ùÉng dàu nàn 2014, két thûc ngày 30/06/2014

BÂN THUyÉT MrNH BÂo cÂo rÀr cniNn nop NHÂr
6 thdng dàu ndm2011

Quyét toân thué cùa Công ty së chiu sg kiém tra cûa co quan thué. Do viêc âp dlng lu4t và câc qui dinh vè thué
déi vdi nlièu lo?i giao dich khâc nhau c6 thé duqc giâi thlch theo nhièu cÉch kh6c nlau, s6 thué dugo rrinh bày
t|ên Bâo oâo tài chinh 06 thé bi thay dôi theo quyét dinh oùa co quan thué.

6. TAr sÀN NGÂN H4N rarric
30./06/2014

VND
01/01/2014

VND
. lal san ureu cng xù ty
- Têm tug
- Ki quy, kt cuqc

t orrg cQng

'72.'7 85.861
1.024.858.187
1.318.345.863

11.582.319
1.189.260.915

823322.960

2,415,989,911 2.024,166.254

//,*ta/1A
2 t  D l
i { rÀt

Rr\
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CôNG TY CP s,iN xUÂT KINH DOANII xNK BiNII TI{ANH
334A Phaû vàn Tri, Quân Blnà Th?nh, Tp. HÀ cht Minà

Bé0 câo tài chinh hqp nhât giù? niên d0
Cho 6 thâng dâu nàm 2014, kêt thic ngày 3 0/06/20 14

BÂN THUYÉT MINII BAo cÂo TÀI cHiNH HOP NHÂT
6 thdng dàu ûàtt 2014

p. cm rrri xÂy orrxc co nÀx rô n.qxc

- Chi phi )OCB dô dang
Trong dé: nhùng công trinh, hgng muc lén

+ Công tlinh cao ôc ùn phông côt1g ty
+ Công trinh phuàng 28, quQn Binh Thgnh
+ Công Ûinh Phti My
+ Công binh XùAng I
+ Công ninh nhà nô1 Quàng Tri
+ coflg ûtn4 4na nay n e
+ Công *inh Công Ty Thâi Binh ùrong

- Mua sâm tai san c6 dinh
- Sùâ chta lon tài sârl c6 dinh
roDg cqng

10. T,ING, GIAM BÂT DONG S,iN DÀU TÛ

Sii tlàu nàm Tàng lrong kj Giâm trong ki

Donri tinh: VND

30/06/2014 01/01/2014

t8.185 .t82.422 35 .382.45L34'7

1.009.988.310
26.313.359.939

3.867.584.240
212.698.720

3.948.824.138
45.920.000

t.009.988.310
6.343.359.939

258.525.720
3.867.584.210

6.705.724.213
22.960.000

fi.2n8.142.422 33.428.371.341

Khoân mlc

I.Ngùyên giâ BDS dàu tu
l. Quyên sù dung dât
2. Nhà và co sô h3 tàng

3. Nhà và quyèn sû dung

[.Giâ tri hao màn lui ké
1. Quyèn su drmg dât
2. Nhà và co sô ha tÀng
3. Nhà và quyù sù dung
dât
III.Gié tri côtr lîi BDS
dâu nr
l. Quyèn su dung dât
2. Nhà và co sd hp tàng
J. I,! nâ Vâ qUyen su dung

dât

134.550.429,499

134.550 .429 .499

12,L26,086,257

t2.126.086.257

122.424.343.242

t22.424 .343 .242

134.ss0.429.499

t34 .550.429 .499

12.126.086.25;

12.126.086.257

122.424.343.242

122.424.343 .242

lr. cÂc KroAN DÀu rrl TÀr cHiNs DAJ H,f,N

ll.l. Dâu rkvào công ty liêr1 kê|,lièn doanh
30/062014

VND
01/01/2014

YND
Sô tusng

Công T, TNITH Hudttg Xuàk
Cty CP XD&PT Ngôi Nha Hué

CTy CP K, Nshê Tp.Pki Yên (nj, lQ
sà hî1a21/o) 342.350
l Ong cSng

Tri giâ
600.404.000

6.6s3.894.404

3.423.500.000
10.677,394.000

L\-

ùo tuqng Tri giti
600.000.000

6.653.894.000

3.423.500.000342.350
10,677,394,000



cÔNG Ty cp sÂN xuÂT KrNH DoANIt xNK BiNH THANH Bâo cio rài chinh hQp nhât giûa niên dO

- 334A Phan van T4, Quên Binh Thênh, Tp. Hô Chl Minh Cho 6 thâng dàu nàIn 2014, két thric ngày 30/06/2014

Don,ri tinh: WD

01/012014
WD

BÂN THUYÉT MINH BÂo cÂo TÀI cHiNH HOP NHÂT
6 thâttg dàu nàm 2014

11.2, Dàutudài hgn *hlic

s0/06/2014
VND

t . oàu tu cô phiéu
Trongdô:

+ Công Tr Cp Dêt 29/3
t, 1jau ru ûat pnteu

J, rau ru ùn pnreu) r(y pnreu

4. Cho vay dài h4n
), t au ù 0âl n8u Knac

Trong ilô:
- DA Phuàng 28, quSn B.Thqnh, TP HCM
- CTCP DTPT Phong Phli Ldûg Cô
- CTy CP TMDV fh&îû Phrt

Tông cQng

12. CE PEi TR i TRttôC DAr H4N

Tri giri Tti giâ
5,280.000.000

5.280.0A0.000

Sô luo. ng 
-

330.000

80.000
705.600

12.577 .578.152=:,+- ' ^  q0 t  172ô

7LôNc 1r-
1.72 l. 57814jl, NÊrNtl'Jt

sor.oodiryHdNilii
7.056.000.0pQ|ÊitrDt

80.000
705.600

12.5'77.578.r52

4.721.578.152
800.000.400

7.056.000.000

12.577.57E.152

30/06/2014
WD

01/012014
VND

- Lhr pnl Ûa lluÛc ve oar oar n?n
- Lqi thé thùqng m4i
- Chi phi cho giai doan tiên kùai
- Công c9 dung cu xuât dùng c6 giâ tri lon
- chi phi sua chùa lon TSCD phât siù mqt Êr quâ 16n

I ong cgng

13. TÀI S,iN TTUÉ THU NEÂP IIOÂN LAI

Tài sân thué thu nhip hoân l4i liên quan dén khoân
chêrh lçch t4m thùi dùqc k:hâu trii

Tài sân thué thù nhêp hoân lqi liên quan dén khoan lô
tinh thué chùa su dung

Tài sàn thué thu nhâp hoân 14i liên quan dén khoan uu

dâi tinl thué chua sù dqng

Khoân ho,àn nlêp tài sân thué thu nhâp hoân l4i dâ dugc
ghi niên tlr céc nàm tlùéc

Tài sâu thué thu nh{p hoân l4i

26

36.006.915.569 40,017 .11r,209

12.988.362.846
10.388.830.447

87 5 .8',14.90'7
9 .935 .3 47 .369
1.818.500.000

13 .t3',7 .654 .3 72
r  1 .113.657.688

620.556.259
14.595 .229 .186

610.613.704

30/06/2014
VND

0t/01/2014
WD

Q03.660.7 1t)

192.176.342

90.141.221

Q66.747.036)

396.431.052



nÂN ruuyÉr urNn nÂo cÂo rÀr cniNn nop NnÂr
6 thdng dàu nàm 2014

r+. vlv vÀ rq rcÂN RtN

14.1. Vay agÉn hgn
- Vay ngân hàng

Ngàn Hang Dtiu Tlt & Phù Trièn - CN Gia Dinh
Ng(tn hàngTMCP Quàn Dçi CN Bàc Sài Gôn
Ngôn hàng ÀNZ

- Vay d6i tuçng ldÉc
14,2. Nl dài hgn dé hqû1rà

rong cQng

- Ghi chri:
Câc Moàn wy trên dttqc dàm bào bài hinh thlto ttn êhâp.

rs. rmÉ vÀ cÂc rsoÂN prrÂr Nô. p NEÀ r\ùoc

I',r. rnue pner ngp nna nuoc

- r nue xua! on4p Krvrù
-  t h u e  I  N I J N

- r nue rar nguyen

- I len rnue oar
- Lac loar tnue Knac
r tnue rnu nnqp ca nnan

15,2. Câc khoân phâi trop khÉc
- Câc khoan phi, lC phi
- Câc khoan phâi rop khâc
rong cçng

- Lâi vay phâi trâ
- Chi phi sûa chta 1ôn| TSCD
- Chi phi kltâc

roDg cgng

30/06/2014
WD

Don t)i tînh: WD

01/01/2014
VND

CÔNc TY cP sÂN xuÂT KINI{ DOAN}I XNK BINH THAN'H Bdo c6o tài chinh hgp nhât giûa niêo dô
334A Phal vàn Tri .  Quèn Blnh Thênh. Tp. Hô Chi MinÏ Cho6rhângdâun n2ol4.kérrhûcngày30/062014

330.015.302.199
330.015.302.199
77.529.891.678

206.692.399.317
45.793.011.204

313.247.625.658
313.247 .625 .658
32.481.717.625

244.329.10t.526
35.933.506.507

6.000.000.000

330.015.302.199

30/06/2014
WD

5.475.936.51r
| .284.462.t96

2.105.121
3.588.938.990

600.430.;5s
353.556.307
246.873.951

32.449.843.47s
1.338.983.136

27.922.998.236

2.493 .820 .44t
694.04r.662
682.t 17.140

11.924.522

5.415.936.571 32.449.843.47 5

. Quyit toén rhué cùa Công ty sè chiù sy kiém tra cria co quan thué. Do viêc âp dlrng luêt và câc qui dinh vè thué diii voi
nhièu lo4i giao dlch khâc nhau cô thê duqc giâi thich theo nhièu câch khâc nhau, sé thué dugc trini bày tlên Bâo câo tài
chinh c6 thê bithay dôi theo quyét dlnh cùa co quan thué.

16. CHI PHi PH,|I TRÂ
30/06/2014

VND
01/012014

VND
840.495,864

332.652.049

r .002.910.982

236.484.394

n
1.173.147.91J 1,239,39s.37 6



BÂN THUyÉT MrNH BÂo cÂo rÀI cnixn nçn NuÂr
6 thdng ilâû hàm 2014

- 17, cÂc KroÂN pHAr rRÂ, pHfu NOp NGÂN HAN r<rric

- Tài sân thira chà xrr lY
. BIIYT, B}'(H, BHTN
- KPCD
- Doanh thu chùa thuc hiÇn (cho thuê vàn phông)
- ftral Ira ve co pnan noa
- Nhân lci quy, lci cùqc ngàn han
- LO RrC pnal ûa

- - Câc khoân phâi trà, phài nôp khâc
r ong cQng

, Cnitâ du khoâû mgc phhi bd, phdi nOp khtic tgi ,tgàr, 3 0/06./2014 là:

Công Ty CP DQt Phong Phn

CôhgT) TNHH Bàt Dang Sàn Sài Gôn Dan Linh
Công Ty lkea Tradin& Hongkong

Phâi trâ dàng phlrc công nhân và nhân ûên vàn phàng

bàn Hing Phi

Côftq Ty TNEH Textile (Dài Loaû)
Công Ty TNHH Blaze Max
Câc déi fi.sng khôc
t ong cQng

1s. vAY VÀ NqDÀHAN

18.1. Vay dài hgn
- Vay ngâr hang

Ngân hàngTMCP Quan Dôi CN Bàc Sài Côn
Ngàn Hàng Vierconba - CN Huë

- Vay dôi hrqng khâc
- rrât pnteu pnar nann
18,2. N! rlài hqn
- Thuê tai chinlt
- Nq dài haû khâc
rong cQng

19, TEUÉ TEU NII,|P HO.4N LAI PEÀI TRÀ

ftùé thu nhâp hoân l4i phâi hâ phât sinh tit c6c khoan
ohênh lÇch t4m thùi ohiu thué

Khorân hoàn nh{p thué thu nl4p hoân hi phài trâ dâ
dùgc ghi nhân tû câc nàrn trudc
Thuê tùu rhâp hoân lei phâi trâ

28

Dtn yi tinh: VND

30/06/2014 01/01/2014
WD VND

cÔNc TY cP sÀN xuÂT KrNH DoAN'H xNK BiNH THA\'H Bâo câo lài chinh hqp nhât gira nien aE
3344 Phan Vàn Tri, Quêr Bbn Thqnh, Tp. Hè Chi Minh Cho 6 thang dàu nâm 2014, kéi rhuc ngày 10/06/2014

901.540.173
2.346.389 .499

992.310.056
3.221.182.246

387.28 r.608

13.412.270.590

899.613.s23
L383.500.308

861.4s9.637
125,895.918.400

387.281.608

18.040.591.493

21.267.574.112 141,468,364.969

1.061.710.952
6.539.108.991
1.263.897.391
2.130.507.000

238.082.588
107.455.044
69.828.378

2.001.680.246

/Éfr,
l /1 i  orc
\ \ E l r Â r r
\\\ vr

K'|
13.412.270.590

30/062014
VND

01/01/2014
VND

24.164.696.500
24.t64.696.s00
22.500.000.000
1.661.696.500

19.977.196.500
19.97'1.t96.500
18.040.0a0.00a
1.977.196.500

24,\64.696.s00 19.97 7 .196.500

30/06/2014
WD

01/01/2014
VND

(1.478.068.868)
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BÂN THUYÉT MINH BÂO CÂO TÀI CHiNH HqP NHÂT
6 th(ing dàu hàn 2014

20-3. Cric giao dlch vè vôx ùil ctic chû st hftq và phân phiii cô t{rc, lqi nhu'n

- Vtin dàu tu cria chù sô hûu
+ von gop oâu nam
+ von gop rang rfong Ky
+ Vôn g6p giàm trong k'
+ von gop crlor Ky

- LO tUC lgt llnuan oâ cnra

20.4. Cô phiéu

- 56 luqng cô phiéu dàng k! phât hùh
- 50 lûgng co pnreu oa Dan ra conS cnung
+ LO pnteu rnkong
+ co pûteu tu aat
- ùo lugng uo pnreu oÛgc mua reL
+ Cô phiéu thwng
Trong d6:

Công t! con nua
+ LO pnteu tu aat
- Sô luqng cô phiéu dang lùu hùh
+ Cii phiéu thvàng
+ co pnleu w aar

Menh già cô phièu dang lw hành: 10.0A0 l4{D C P

20.5. Cdc q t cûa doûnh nghiCp

- Qu! dàu tu phât triên
- QUY dlr phàng tà chinh
- QUy KnâC mùQC VOn CnU SO nUU

- QUY kheû thuqng, phûc lqi

côNG TY cP sÂN xuÂT KINH DoÀNH xNK BiNH THANtrr Bâo c6o tài chtnh hgp nhât giÛ'â niên dô
334A Phan vàn Tri, Quên Bln}I Th?pI, Tp. Hô cbj Minn Cho 6 thàns dàu nÂrn 2014, két thirc ngày 30/06/2014

6 thdng itâu nàm 2014
WD

Don vi tinh. YND

6lhdhg dâu ndn 2013
WD

139.245.880.000
139.245.880.000

139.245.880.000
4.093.748

139.24s.880.000
139.245.880.000

r39.245,880.000

212.500
2.956.994

10.755.098
10.755.098

30/06/2014
WD

13.924.588
t3.924.588
13.924.588

3.t83.240
3.183.244

226.250
2.956.990

r0.741.348
10.74t.348

30/062014
WD

01/01/2014
YND

35.483.599.600
10.109.909.000

(435 .838.225)

35.483.599.600
10.109.909.000

(43s .838.22s)

Mltc ôïch cûd trich lôp và sîr .l4hg cdc qui cita doanh ghiâ,p:

20.5.1. }ai d$phàng tài chinh àqc di)ng.1è:

a) Bir dâp nhùng tôn thât, thiçt hei vè tài san, công nq không dèi dugc xây ra trong quâ trinh kinh doânl;

b) Bir dâp Froân Iô cùa công ty theo quyét dinl cùa HOi dèng quân trj hoac dai diên chù sô hii!.



côNG TY cP sÂN xUÂT KINH DoANII xNK BiNH TH NH Bâo cÉo rài chinh hqp nhât giùN niên dO
334A Phan Vàn Tri, Quôn Btnh Th rh, Tp. Haj CbiMitri Cho 6 rlâne dàu nâm 2014, két thûc ngàt 30/06/201;

BÂN THUYÉT MINH BÂo cÂo TÀI CHINH HOP NHÂT
6 rhdng dàu ndn 2014

Dotl ri tinh: YND
20,5.2. Q1|i diiu tu phdt trién duoc dùng dé

a) Bô sung v6n dièu lê cho công ty.

b) Dàu tu mô rQng quy mô hoat dQng kinh doanh và dôi m6i công nghç, trang thiét bi ilièu kiçn làrn viêc cùa Công
ty.

20,5.3. Qu, kheh thtàng dvqc dùng dé:

a) Thuqng cuéi nàm hoàc thuàng kj,hên co sô nàng suât lao dQng và thành tich công râc cùa môi cân bô, công
nlân viên troûg Côrg ty.

b) Thùôrg dôt xuât cho nhûng câ nhân, tâ. p thé trong Công ty .

c) Thuông cho nhùng câ nhân và don vi ngoài Công ty cô d6ng gdp nhièu cho hoat dong kinh doanh, công tâc quân
li cùa công ty.

20.5.4. 814 phûc lqi dvac ding dé:

a) Dâu tu xây dung hoèc sûa chùâ câc công trinh phûc lqi cûa Công ty.

b) Chi cho câc hoat dông phûc lgi công cQng cùa tip thé công nlràn vién Công ty, phric lqi xâ h$i.

c) Gôp môt phàn vén dé dàu tu xây dgng câc công trinh phtc lqi chung trong ngành, ho4c vqi câc don vi khâc th
hç dông;

d) Ngoài ra cd thê sù d+ûg môt phàn quy phric lqi dê tlq câp kh6 khàn dQt xuât cho nhûng nguôi lao dông kê
nhùng trùdng hqp vè hùu, vè mât srtc, lâm vào hoàn canh klé kiàn, không ndi nùong t.ua, hoàc làrn công tâc tù

3 l



cÔNG TY cI sÂN XT]ÂT KINH DOANH XNK BiNII THANH Bâo c6o tàt chinh hqp nhât gitâ niên ilo
334A Phan Vàn Tri, Quân Binn Thêûh, Tp. Hô Chl Minh dâu nàrn 2014. kêt thric neàv 3 0/06/20 l4

BÂN THUyÉT MrNH BAo cÂo rÀr cuiNn ngr NnÂr
6 thing dàu àm2014

21.1. Doanh thu bin hàng r'à cung càp dlch vt|
- T6ng doanh tha

+ Doanh thu bân hàng
+ Doanh thu cung câp dich vT
+ Doanh thu bân bât dông san dàu tÙ

- Cdc khoân gîôm tir doanh thu
+ Chiêt làâu thùong m?i
+ ciàm giâ hang bân
+ Hang bân bi trà l?i
+ r hue u l û | pbal nQp (pnuon8 pnap D1Ic flep,
+ Thuê TTDB
+ Thué xuât klrâu

- Doanh thu thuàû
Trong al6:

+ Doani lhu thuàn trao dôi hang hoâ
+ Doânh thu thùàn cung câp dich qr
+ Doanh thu thuà bât dông sân

. 21.2. Doanh thu hoqt dqûg tài chinh
- Lâi tièn gùi, tièn oho vay
- Lâi bân chûng ldo:in

- - Cô tirc, lqi nluân dùqc chia
- HOa nong uymac
- Lâi chênh lêch ti giâ dâ thuc hiên
- Lâi chênh lêoh fi giâ ohua thlrc hiCn

- 21.3, Thu nh|p khôc
- Thù tièn diên nûôc nhà én
- Thu tùr nhuqng brin, thanh li TSCD
- Thu tièn bèi thùong, thuong
- Công nq Ltông ai ddi

_ 
- Thu nhip kùâc

22. GIri VôN HÀNG BÂN

- Gi6 v6n cùa thành phâm, hàng h6a dâ cung câp
- Giâ v6n oung câp dich vu
. Giâ vén bÉn bât dQng san dàu tu

21. DOANE THU

Chi tiêu
6 thing dàu nàm2014

UND

Don vi tînh: WD

o Inang aau nam zutJ
WD

553.740.204.696
409.024.158.611

18.988.773.355
125.727 .2',72.730

430.745.134.602
4t2.169 .603 .200

18.575.531.402

-i'roTN.i
43 0.74 s. B 4.dlir(lt!ry\553.740.204.696

409.024.158.61I
18.988.773.355

t25 .727 .212.130

4.418.375,159
3.141.178.809

i04.46i.;so
512.128.660

L,365,592.611

809.?45.455
257.826.181

298.021.035

liu"rrJ vhk
rH iË'10Âf

412.t 6g.603.2çi I t/.tt,

r8.s7s.53r.4uNÀy4
tly

6.166.577.050
5 .02t .445 .373

494.740.985
158.400

335.001.941
309.720.558

5.509.793

1.155.103.326
74.35t.2t3

838. r81 .819

t'72.064 .8'7 6
70.505.418

6 ttuing dàu ndm 2014
VND

6 thdttg dôu ftàtn 2013
VND

356.062.239 .673
6.246.t'7 4 .023

122.877.285.516

354.667.992.639
4.263 .956.5 t5

Tông cQng 48s.185.699.212 358.931.949.154



JÔNG TY cP SÀN xUÂT KINH DOANÊ XNt< BiNH TH4NH
334A rhan Vàn Tri, Quên Binh ThaDn, Tp. Hô Chi Minh

BÉo c6o tài chinb hqp nhât giÉâ niên dO
Cho 6 thâng dâu nàm 20 14, kêt thûc ngày 3 0/06101 4

BÂN rHuyÉr MrNH BÂo cÂo rÀI cHiNH Hqp NHÂT
6 thring dàu ndm 2014

- Hoan nhip dll phông dàu tu chrlng khoân
- L6 do thanh ly câc khoân dàu tu ngan han
- Chi phi lâi vay
- LO Cnenn rçcfl ry gra oa rnlrc nr9n
- LO Cnenn r9cn ry gla cnuamqc nrçn
- Lqi thê thuqng m?i
- Chi phi tai chinh khâc
rotrg cQdg

,4. CHI PHI KHAC

- Chi phi nQp phat
- Chi phi hang h6a bi tôn thât
- Thanh li nlùqng bÉn TSCD
- lû pnr pnan oo
- Chi phi khâc
r0ng cqDg

l.5. CEI PHi TIII'É TEU NIIAP DOÀNII NGI4P HIÊN HÀNE

- chi phi thué T\DN tirh trên thu nhâp chiu thué nàm hifu hành
- Dièu chinh chi phl thué TNDN cùa câc nâm ûu6c vào chi phi thué

- TNIDN hiên hànl nàm nây
rong cqng

J6. CHI PIIi TEUÉ THU NEÂP DOANH NGHIÊP HOÂN L+T

- Chi phi thué TNDN hoân lai phât sinh tù câc khotur chênh lêch
tqm thài phâi chiu thuê

- chi phi thué TNDN hoân lai ph6t sinh tir viec hoàn nhâp tài sàn
thué thu nhâp hoân lai

.- - Thu lhâp thué TNDN hoâa l4i phât sinh tu câc khoan chênh lÇch
tam thoi dugc khâu trir
- Thu nlâp thué TNDN hoân l4i phât sinh tir câc kioân Iô tinh thuê- 
và uu dâi thué chua su dgng

- Thu nhâp thùé TNDN hoân lei phât sinh tu viÇc hoan nhip thué
- thu nl4p hoân lai phài trâ

rong cqng

6 thdng ilàu ndm 2014
WD

D(r1vi tifih: VND

6 thdng dôa hàrn 2013
VA'D

23. CHI PHi TAI CIIiNII

(2.9s5.623.000)

r0.092.898.631
| .403 .924.709
3.088.352.453

483.218.160
8.278.601

(2.909.83s.940)
397.6',70.400

t3 .093 .289.720
793.910.725

3.159.354.850
724.827.240

639.556
12.r21.049.554 15.259.856.551

6 thâng dâu nàm 2014
WD

79.900.554

661.34t.512

2s9.473.t[z

460.484.\
4s0.693.4

60.654.
19.480.

181.582
1.040.?15.168 1.202.896.080

6 thdng dâa ndm 2011
WD

6 thâhg dàu hàrn 2013
I,'ND

7 .49t .'7 r8.379 8.997.010.277

7,49r,118319 4.997.010.277

6 thdttg dAa hàm 2014
WD

6 thdng dâu nàm 2013
WD

t12.919.490

90.'t 41.221

309.866.135

6 thdng dâu nàrn 2013

203.660,111 309.866.135



BÂNTHUYÉT MINHBAO CÂO TÀI CHINHHgP NHÂT
6 thdng dàu ndm 2014

-n7. cn prd sÂN xuÂT xnru oolxs rmo vÉu rô

_ 
Chi tiêu

1 . Chi phi nguyên liçu, vêt liêu
2. Chi phi nhân công

- 
3. Chi phi khâu hao TSCD
4. Chi phi dich vp mua ngoài

), Lnr pnl Ktlac oang uen
rong cQng

2s.LficOBÂNTRiNcÔPI ÉU

Lgi nhuin ké toàn sau ùué rhu nhâp doanl Dghigp

Câc kloân dièu chinl tàng ho{c giâm lqi nhuân ké toân dé xâc dinh
lgr nbuen hoêc lo pnaD 0o cno lu so nuu Lr pno rnong

Lqi nluân ho&'16 phân bô cho CD sô hûu CP phô thông

_ CP phô thông dang lùu hànl binh quân trong ki

Lâi co bàn trên cô phiéu (tinl trên lqi nlutr sau thué cùa cô dông
công ty me)

-ilr'. 
MIIING TEôNG TIN IGTIC

1. Thông tin vè câc bên liên quan
' 

a. Tinh hitrb tbu Dbfp cùa Ban Giâm dr5c

Lùokg cùa cdc thành tiên BGD
Ltmng, thù lao a)a cdc thành 1tiên HDOT

2. Thông tin vè Bâo câo bQ phin:

6 th'ing dàu nàm 2014
WD

Don 1)i tinh: WD

6 thdng dôu nàm 2013
WD

côNG TY cP sÀN xUÂT KINII DOANH )C{K Bi}'H THANII B{o c6o tài chinh hqp nhât giûâ niên tlO
334A Phan Vàn Tri, Quân Binh Thanl, Tp. Hô Chi Minh Cho 6 thâne dàu nâm 2014. kél thûc neày 10/062014

232.880 ,970 .073
105 .272.666.7 62

8.850.668.463
12.5lt .693 .577
17.966.221.876

t89 .505 .7 19.7 62
7 4 .423 .190 .3t8
11.218.80'7 .247
4.894.472.1 s3

37.029.tr8.7t0
317.482.220,752 317.071.308.791

6 thdhg dàu ndm 2014
UND

6 théûg dàu ,tàm 201

16.639 .688.238

16.639 .688.238

t0.752.363

t2.683.476.

t2.683 .47 6.67 4

10.877.598

Lt66I .548

6 thtittg dàu ,ràn 2014
VND

6 thdng dàu nàm 2013
WD

1.890.000.000
264.000.000

t.890.000.000
264.000.000

Công ty kiông lâp bâo câo bô phân vt khôrg thôa mân t hong 3 dièu kiÇn theo linh vgc kinh doanh hay theo vi hi dia li
theo qny dinh t4i Thôn gtu 2ODOO6||T-BTC îgày 20/03/2006 cn^ BO tài chlnLv huông dân thqc hiÇn 06 Chuân muc
ké toâû ban hùh theo Quyét ailntr sé tzlzooslqD-BT? treày l5/o2DOO5 cùa Bô Tài chinh.

3. Tài sân và nq phâi tài chitrh:

Do chua c6 hur5ng dân c1r thé thuc hiÊn h4ch toân, theo d6i vè công cu tà ohinh nên Công ty chua c6 su chuân bi dày dù
vè hê th6ng công nghê thông tin, quy trinh nghiÇp qr, cs sô dt liÇu, dào t+o nhân viên...dè trbh bày k:hoâ.û muc này.

4. MÈc ilich và chinh sich quân It rûi ro cùa Công ty:

d" Rtii ro tin d(ng

Rui ro tln duûg là rui ro rnà mQt bên thâm gia trong hqp dèng kùông c6 khà nàng thlrc hien itugc nghia qr cùa minh dàn
dén rôn thât vè tài chinh cho Công ty.

- Công ty cd câc nii ro tin dpng tu câc ho4t dQng kinh doanh ( chri yêu dôi vôi câc khoân phâi thu khâch hang) và ho4t

'æ

nÀol I
DICH '

rÀrcfl i

dong tài chinl (tiên gùi ngân hÀng).



cÔNG TY cP sÀN XUÂT KINH DoANH xNK BiNH THAN'H Bâo câo tài chinh hqp nhât giûa niên dO
334A Phan vân Td, Qùfu Bin! ThFn, Tp. Hô Chi Minh Cho 6 thâns dàu nàm 20I4, kér thûc nsày 10/06/2014

nÂN rnuvÉr nnrNn nÂo cÂo rÀr cuiNu uop unÂr
6 thdng dâu nàm 2014

Don yi tinh: WD
b. Phàithu khâch hàng

Công ty giârn thiêu rui ro tin dung bàng câch chi giao dich vdi câc don vi c6 khâ nàng tài chinh t6t và nhan viên ké toân
công ng thuùng xuyên theo dôi nq phâi thu dé dôn déc thu hèi. Trên co sô này kloan phâi thu cùa Công ty liên quan dén
nhiêu khâch hàng khâc nhau nên nii ro tin dgng không tâp trung vào môt Lhâch hàng nhât dinh.

c. tten gur ngan nang

Phàn 16i tièn grii ngân hang cùa Công ty dùqo gùi t4i câc ngân hàng l6n, c6 uy tin ô Viêt Nam. Công ty nhân thây mûc
dQ t4p tung rùi ro tin d(mg di5i vôi tièn eùi ngân hàng là thâp.

d. Riti ro tha h khoân

Rùi ro thanh khoân là rûi ro Công ty g4p kh6 khàn kli th\tc hiên nghia qr tài chinh do thiéu tièn.

Ban girâm dôo ohiu trâoh nhiÇm cao nhât trong quàn lli rùi ro thanh khoân. Phân lon phât sinh nghia W phâi trâ cùa Công
ty dèu dûgc dàm bâo bàng câc khoân tièn gui và câc khoan phâi thu và tài sân c6 lcj h4n ngiin ban. Công ty nhân t_{
mrtc dô têp hung rùi thanl khoân dôivôi vigc thùc hiçû nghia !'u tài ohinh là thâp. tfAÀ

Công ty quân li rti ro thanh khoân thông qua vi€c duy tri ûôt lùqng tiên và câc khoân luong dro"g ,ièn ph,i t qp rOi ffi;,iroK
tùoân vay ô mûc dQ mà Ban giâm d6c cho là dù dâp ûng nhu càu hoat dông cûa Công ty nhàm giàm thiéu ành hûsng çuU vÂl 

'

nlrirng bién dQng rè luàng tièn. Tt 
-,itl)

e. Thùi hgh tha h totitt cûa cttc khoân nl phâi trâ tài chinh dya tÉn aic khoân thanh todn dy *ién neo hn dàfi!/;J
chra ituqc chiâ khéu nhr saa: '-g

Tir 1 nàm tra Tùr 1 dén 5
xuotg nam

c0ngTrêû 5 Dàm

T?i ngày 30/06,2014

Phài trà cho nguài bân
Ngùùi mua trâ tên tnrdc
Vay và ûq
Phâi tIâ ngûdi lao dông
Chi phi phâi trâ
Câc kùoân phâi tIâ phâi nop
khâc

57.790.879.4t1
568.844.884

330.015.302.199
t6 .723 .t19 .243
| .r '73 .t4'7 ,9r3

t8.039 .19L .926

51.190.819.411
568.844.884

330.015.302.199
t6.123 .t 19.243
| .t73 .r47 .913

I8 .039 .79t .926

Côog 424.311.085.576 -

Công ty cho ràng muc dô tâp trung rui rc ddi vôi viêc trâ nq 1à thâp. Côrg ty cô klà ntug thanh toân câc khoàn ng dén
han tù dèng tièn hr ho+t dQng kinh doanh và tièn thu tu câc tài sân tài chinh dâo h4n.

f. Rûi ro th! tMùng

Rrii ro thitnrong 1à rriiro ûà giâ trihqp lihoèc câc luông luu chuyen tièn tÇ trong ruong lai cùa câc công cu tài chinh sè
bién dôûg theo nhùng thay dôi cria thi truùng. Rùi ro thi truùng bao gèm 3 loei: rui ro ngoai tê, rùi ro lâi sùât và rui ro
k:hâc.

Câc phân tich vè dO nl?y dùôi dây dùqc ûirh bày trêr co sô giâ td câc lihoân nq thuà, $' lç giùa câc khoan ng cô Iài

suât oii dinh uà 
"âc 

khoân nq cô lâi suât thâ nôi D kiông thay dôi.

g. Rtûi rc vè eô phiéu

Cô phiéu cùa Công ty nâm git bi anh huong bôi rui ro thi hùong phât sinh tri tinh không châc chân vègiâ tri tuong lai

cùa cé phiéu dàu tu. Công ty quân li rùi ro vè giâ cô phiéu bàng câch thiét Dp hen mitc dàu tu. HOi dông quan t4 cùa

Công ty cûng xem xét và phê duyêt câc quyét dinh dàu tu vào cô phiéu. Công ty.kh6 xâc dinh rui ro vè cô phiéu cùa

Công Ty CP Benh Viên Da Khoa Tu Nhân Triêu An và Công Ty CP XNK và Dâu Tû Thua Thiên Huê vi không xâc
dinh dùqc giâ giao dich trên thitludng.



côNc ry cp sÂN xuÂT KrNH DoANH xNK BINH THêNH Bâo c6o tài chtnh hgp nbéi giiiâ niên dô

. -134A Pban Vân Tr!. Ouan BinI Thênh Tp. Hô ChJ Minl Cho 6 !hânÊ, dâu nàm 2014. lèr ùùc nsà) 10 06'2014

BÂN THUYÉT MINH BAO CAO TÀI CIIiNH HO.P NHÂT
6 thdng dàu ndu 2014

Don vi tînh: IND

h. Rûi ro ngo*i tê

Rti ro ngoêi tê 1à rui ro mà giâ tri hep li hoéc câc luèng luu chuyên tièn trong tuong lai cùa công cu tai chinh së bién
dong theo nhùng thay dôi oùa t3, giâ hi5i doâi, Trong 6 thhg dàu nàm 2014, chênh lÇch tj giâ không bién dgng manh nên
Công ty không dânh giâ nii ro ngoai tê.

L tlUI fO Ve tQt SUA(

Rrli ro lâi suât là rui ro mà giâ td hqp ly hoéc câc luèng tièn trong tuong lâi cûa câc công cv tài chinh sè bién dông theo
nhtng thay dôi cùa lâi suât *rl truong.

j. Dô nhgr cûa ngogi tê

công fy thuc hiên dânh giâ chênh lêch $ giâ theo Churàn mlrc s6 l0 "Ânh huong cûa viÇc thay dôi ti giâ", do dô t'i giâ
Công ty sù duog dé dânh giâ chênh lÇch tj giâ cuôi ki là ti giâ binh quân liên ngân hàng dùqc Ngân Hàng Nhà Nû6c
công b.5 tai ngày 30/06/2014. c6ng ty kiông thuc hien phân tich dô nhêy cùa ngoai tê vi rui ro do tbay d6i ngo4i tç t?i
rgày lâp bâo câo tà chinh hqp nhâl gita niên dô vi rui ro này là klông dring ké. \

k Rûirovè giri khtic 
Ë\

Rùi ro vè giâ là rui ro mà giâ td hqp li hoéc câc luàng tièn trong tuong lai cûa công cu tài chjnh sè bJén dQng theo nhiinS j]

thay dôi cûa giâ thi tlùdng ngoà thay dôi cùa lâi suât và fi giâ hdi doâi. Vén dè này klrông anh huong dén bâo câo td7l/
chinh hgp nhât giûa niên dÇ cùa Công ty. /

t. ùo |lçu so sâtrtr

Sô liê'r so sânh 1à sé liçu trên Bâo câo tài chinh hqp nhât cho nàm tài chinl két thûc ngày 3l thâng 12 nàm 2013 và Bâo
câo két quâ kinh doanh hqp nhât 06 th,âng dàu nàrn 2013 dâ dÛgc Công ty TNHH Dich qr Tu vân Tài chlnh Ké toân và
Kiêm toân Phia NaÛl - AASCS kiém toân và soât xét.

ngay 26thângN nàn 2014

itôc

nrurfin ,oit=*o 
",ao

Nguoi tip bièu

Lê IIùng
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