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TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 44 /BC-LTBĐ  Qui Nhơn, ngày  05 tháng  04 năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tổng công ty Lương thực Miền Nam;
- Quý Cổ đông công ty.

I. Thông tin chung:
1.Thông tin khái quát:
- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 557-559, đường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định
- Điện thoại: 056-3822456 Fax: 056-3825242
- E-mail: bidifood@vnn.vn Website: www.bidifood.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển:
- Thành lập năm 1975, trực thuộc UBND tỉnh Bình Định
- Năm 1995, là thành viên trực thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam
- Năm 2005, chuyển sang mô hình hoạt động  Công ty TNHH Nhà nước một thành viên,

đổi tên gọi là Công ty TNHH Lương thực Bình Định
- Năm 2008, chuyển sang mô hình hoạt động Công ty cổ phần do Nhà nước giữ 51% vốn

điều lệ, đổi tên gọi là Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
- Kinh doanh, chế biến mặt hàng lương thực và nông sản phục vụ cho xuất khẩu và nội địa

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC CHI NHÁNH, ĐƠN VỊ

1. Chi nhánh An Giang
2. Chi nhánh Gia Lai
3. Xí nghiệp CBLTXK Hòa Bình
4. Xí nghiệp LT Quy Nhơn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

1. Phòng Kinh doanh
2. Phòng TC-KT
3. Phòng TC-HC
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- Công ty con, Công ty liên kết: Không có.

5. Định hướng phát triển:

- Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, đảm bảo lợi ích của chủ sở hửu, cổ đông, người lao
động, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.

6. Các rủi ro:

- Rủi ro đặc thù ngành như thu hoạch theo mùa vụ chịu ảnh hưởng của thời tiết , thiên tai,
dịch bệnh ..

- Xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện

II. Tình hình hoạt động trong năm 2013:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013:

TT NỘI DUNG ĐVT Kế hoạch
Năm 2013

Thực hiện
Năm 2013

% So
KH

% So
2012

1 Sản lượng mua vào Tấn 120.000 124.496 103,75 68,01

Trong đó - Lúa gạo (quy gạo) Tấn 90.000 64.847 72,05 63,96

- Mì màu Tấn 30.000 59.649 198,83 73,04

2 Sản lượng bán ra Tấn 120.000 134.152 111,79 81,35

Trong đó - Lúa gạo (quy gạo) Tấn 90.000 62.968 69,96 62,36

- Mì màu Tấn 30.000 71.184 237,28 111,33

3 Doanh thu Tỷ đ 1.100 1.086 98,69 78,90

4 Kim ngạch xuất khẩu 1.000
USD 48.479 47.348 97,67 81,18

5 Nộp ngân sách Tỷ đ 34,200 33,216 97,12 74,08

6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đ 30,000 30,431 101,44 70,44

7 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đ 26,003 69,44

8 Tỷ suất LN trước thuế
Vốn điều lệ % 75,00 76,08 101,44 70,44

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu đ/cổ phần 6.501 69,44
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2. Tổ chức và nhân sự:

- Ban điều hành: 05 người
Cổ phần sở hữu

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
Số lượng Tỷ lệ %

1 Phạm Văn Nam 1959 Tổng giám đốc 33.200 0,830
2 Nguyễn Phan Quang 1967 Phó TGĐ 117.400 2,935
3 Huỳnh Văn Chót 1958 Phó TGĐ 21.200 0,530
4 Hà Thanh Đính 1963 Phó TGĐ 21.000 0,525
5 Phạm Văn Thanh 1959 Kế toán trưởng 25.520 0,638

 Lương bình quân: 28,33 triệu đ/người/tháng

- Người lao động: 95 người

+ Đảm bảo thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp BHXH, BHYT,  BHTN đầy đủ,
tôn trọng và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động theo đúng pháp luật
lao động

+ Tạo điều kiện, tổ chức cho người lao động được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ

+ Việc làm người lao động đảm bảo. Lương bình quân 9,45 triệu đ/người/tháng

3. Tình hình đầu tư, hình thức thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn:

b. Công ty con, Công ty liên kết: Không có:

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013  %
(đồng) (đồng)  + / -

1. Tổng giá trị tài sản 253.573.152.919 162.325.783.402 -35,98
2. Doanh thu thuần 1.376.222.328.979 1.077.705.023.114 -21,69
3. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 40.567.885.949 26.161.921.113 -35,51
4. Lợi nhuận khác 2.634.730.009 426.539.790 -83,81
5. Lợi nhuận trước thuế 43.202.615.958 30.431.460.903 -29,56
6. Lợi nhuận sau thuế 37.448.695.710 26.003.586.200 -30,56
7. Tỷ lệ trả cổ tức 40% 25% -37,50
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b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

 + Hệ số thanh toán ngắn hạn

 TSLĐ/Nợ ngắn hạn 1,418 3,365

 + Hệ số thanh toán nhanh

(TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 0,505 2,107

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,52 0,169

 +  Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,081 0,204

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

 + Vòng quay hàng tồn kho

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 10,338 27,892

 + Doanh thu thuần/Tổng tài sản 5,427 6,639

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần 0,027 0,024

 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu 0,307 0,193

 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản 0,148 0,160

 + Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần 0,029 0,024

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

- Tổng  số cổ phần: 4.000.000  (mệnh giá: 10.000 đồng)

Trong đó: cổ phần phổ thông: 4.000.000

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.960.000

b. Cơ cấu cổ đông:

Cổ phần sở hữu
STT Họ và tên

Số lượng Tỷ lệ %
Phân loại theo cổ đông lớn, cổ đông nhỏ

1 Cổđông lớn (từ 5% trở lên) 2.040.000 51,00
2 Cổ đông nhỏ 1.960.000 49,00

 Phân loại theo cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân
1 Cổ đông tổ chức 2.064.200 51,61
2 Cổ đông cá nhân 1.935.800 48,39
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 Phân loại theo cổ đông Nhà nước, cổđông khác
1 Cổđông Nhà nước 2.040.000 51,00
2 Cổ đông khác 1.960.000 49,00

 Phân loại theo cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài
1 Cổ đông trong  nước 4.000.000 100,00
2 Cổ đông nước ngoài 0 0

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. Các chứng khoán khác:

III. Đánh giá của Ban giám đốc:

Hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục phát triển và mang tính bền vững, đảm bảo lợi ích
của chủ sở hửu, cổ đông, người lao động, thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao.
Đời sống người lao động được nâng cao, chính sách phúc lợi tốt, các chế độ q uyền lợi được thực
hiện đúng và cao hơn luật quy định.

2. Tình hình tài chính:
Chỉ tiêu Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 186.873.210.653 92.509.473.422
  I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 7.669.634.623 23.364.047.110
   1. Tiền 7.669.634.623 23.364.047.110
   2. Các khoản tương đương tiền 0 0
 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN
HẠN 0 0
   1. Đầu tư ngắn hạn 0 0
   2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 0 0
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 49.920.799.265 30.949.522.806
   1. Phải thu của khách hàng 42.194.915.864 22.063.031.321
   2. Trả trước cho người bán 6.381.625.154 8.876.267.864
   3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0
   4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0
   5. Các khoản phải thu khác 1.806.539.531 1.182.259.298
   6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi -462.281.284 -1.172.035.677
 IV. HÀNG TỒN KHO 120.402.668.465 34.570.998.909
   1. Hàng tồn kho 123.323.022.744 36.241.684.326
   2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2.920.354.279 -1.670.685.417
 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 8.880.108.300 3.624.904.597
   1. Chi phí trả trước ngắn hạn 22.299.649 0
   2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 5.339.816.765 2.954.521.351
   3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0
   5. Tài sản ngắn hạn khác 3.517.991.886 670.383.246
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 66.699.942.266 69.816.309.980
  I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 0 0
   1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0
   2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 0 0
   3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0
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   4. Phải thu dài hạn khác 0 0
   5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0
  II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 64.550.478.252 67.376.818.987
   1. TSCĐ hữu hình 51.265.536.539 56.028.121.259

- Nguyên giá 75.823.522.995 85.508.290.731
- Giá trị hao mòn lũy kế -24.557.986.456 -29.480.169.472

   2. TSCĐ thuê tài chính 0 0
- Nguyên giá 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0

   3. TSCĐ vô hình 9.501.490.259 9.439.010.263
- Nguyên giá 9.634.147.126 9.634.147.126
- Giá trị hao mòn lũy kế -132.656.867 -195.136.863

   4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.783.451.454 1.909.687.465
 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 0 0

- Nguyên giá 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0

 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 14.102.287 14.102.287
   1. Đầu tư vào công ty con 0 0
   2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh 0 0
   3. Đầu tư dài hạn khác 14.102.287 14.102.287
   4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0
 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 2.135.361.727 2.425.388.706
   1. Chi phí trả trước dài hạn 2.135.361.727 2.425.388.706
   2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 0 0
   3. Tài sản dài hạn khác 0 0
            TỔNG CỘNG TÀI SẢN 253.573.152.919 162.325.783.402
                     NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ 131.749.544.239 27.495.549.337
  I. NỢ NGẮN HẠN 131.749.544.239 27.495.549.337
   1. Vay và nợ ngắn hạn 91.374.289.962 0
   2. Phải trả cho người bán 6.989.208.146 5.545.858.840
   3. Người mua trả tiền trước 1.137.724.090 2.411.101.668
   4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 15.094.098.911 6.039.556.534
   5. Phải trả người lao động 7.820.412.432 6.636.194.555
   6. Chi phí phải trả 1.449.709.272 914.781.825
   7. Phải trả nội bộ 0 0
   8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0
   9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 5.680.601.042 2.784.396.281
   10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0
   11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2.203.500.384 3.163.659.634
 II. NỢ DÀI HẠN 0 0
   1. Phải trả dài hạn người bán 0 0
   2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0
   3. Phải trả dài hạn khác 0 0
   4. Vay và nợ dài hạn 0 0
   6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0
   7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0
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   5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 121.823.608.680 134.830.234.065
 I. VỐN CHỦ SỞ HỮU 121.823.608.680 134.830.234.065
   1. Vốn đầu tư của  chủ sở hữu 40.000.000.000 40.000.000.000
   2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0
   3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0
   4. Cổ phiếu ngân quỹ 0 0
   5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0
   6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0
   7. Quỹ đầu tư phát triển 40.495.399.959 54.609.383.293
   8. Quỹ dự phòng tài chính 11.533.167.568 14.725.300.139
   9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0
   10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 29.795.041.153 25.495.550.633
   11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 0 0
 II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC 0 0
   1. Nguồn kinh phí 0 0
   2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 0 0
          TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 253.573.152.919 162.325.783.402

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa.

- Hoàn thiện các Qui chế quản lý trong Công ty, công tác giáo dục CB-CNV được chú
trọng

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, phát huy sự ủng hộ, đồng thuận của
đại hội đồng cổ đông

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Mở rộng thị trường kinh doanh, đa dạng hóa mặt hàng, ngành nghề, từng bước đầu tư
sang một số ngành nghề khác trong lĩnh vực nông nghiệp

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động sản xuất kinh do anh:

- Hiệu quả kinh doanh cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra

- Công tác quản lý tài chính tốt, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện theo đúng chế
độ, chính sách quy định của Nhà nước.

- Công tác Đảng, đoàn thể được thực hiệ n tốt. Người lao động có việc làm đầy đủ, thu
nhập cao, chế độ chính sách được thực hiện đúng và cao hơn luật.

- Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo, t ỷ  lệ chi trả cổ tức cao, đạt 25% vốn điều lệ, đảm
bảo hài hòa lợi ích của chủ sở hửu, cổ đông và người l ao động,
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc :

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty, đã có
những giải pháp điều hành đúng đắn, kịp thời . Trong bối cảnh kinh tế cực kỳ khó khăn vẫn duy
trì được tốc độ phát triển, kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao , các mặt công tác khác
đều thực hiện tốt

 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các định
hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật
doanh nghiệp, Điều lệ công ty  và các quy định khác của pháp luật.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản tr ị:

- Tiếp tục định hướng Công ty theo sát thị trường , mở rộng thị trường kinh doanh, đa  dạng
hóa mặt hàng, ngành nghề.

- Đảm bảo việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập

- Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, tham gia
thực hiện tốt các chính sách xã hội.

V. Quản trị Công ty:

1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Cổ phần sở hữu
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ

Số lượng Tỷ lệ %
Thành viên không điều hành

1 Đặng Văn Lạc 1956 Chủ tịch 0 0
Thành viên điều hành

2 Phạm Văn Nam 1959 Ủy viên 33.200 0,830
3 Nguyễn Phan Quang 1967 Ủy viên 117.400 2,935
4 Huỳnh Văn Chót 1958 Ủy viên 21.200 0,530
5 Hà Thanh Đính 1963 Ủy viên 21.000 0,525

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy chế làm
việc của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch công tác, chương trình làm
việc cụ thể, hoạch định chiến lược phát triển công ty theo từng giai đoạn. Định kỳ mỗi quý họp 1
lần, các phiên họp có sự tham gia đầy đủ của  các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám
đốc và đại diện Ban kiểm soát. Tại từng phiên họp, Hội đồng quản trị đã xem xét kiểm điểm,
đánh giá và có những quyết định chỉ đạo sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế, phù hợp
với chiến lược phát triển của công ty. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên
trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
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Hội đồng quản trị công ty thực hiện tốt vai trò quản trị và giám sát toàn diện công t ác điều
hành của Ban giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kiểm tra giám sát về việc
thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ
đông, của Hội đồng quản trị.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Hội đồng quản trị Công ty có 1 thành viên độc lập không điều hành, t ham dự trực tiếp đầy
đủ các phiên họp Hội đồng quản trị

e. Hoạt động của tiểu ban trong Hội đồng quản tr ị: (không thành lập)

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Cổ phần sở hữu
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ

Số lượng Tỷ lệ %
1 Trần Anh Vương 1980 Trưởng ban 10.000 0,25
2 Trịnh Thị Hoài Thanh 1959 Ủy viên 21.000 0,525
3 Võ Thị Minh Thư 1979 Ủy viên 3.000 0,075

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát họp định kỳ năm 2 lần, được tạo điều kiện cử đại diện tham dự các cuộc
họp của Ban Tổng giám đốc , Hội đồng quản trị Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ
nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Côn g ty: giám sát, kiểm tra, thẩm tra báo
cáo tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm bảo đảm tính chính xác,
trung thực về báo cáo hoạt động của Công ty và đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Hàng năm, Ban kiểm soát có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài
chính, hoạt động đầu tư của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với Hội đồng quản trị,
Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, quyết định.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

STT Chức danh Mức thù lao hàng tháng
(đồng/người/tháng)

Thu nhập
khác

1 Chủ tịch HĐQT 5.000.000 0
2 Ủy viên HĐQT 4.000.000 0
3 Trưởng Ban kiểm soát 3.000.000 0
4 Ủy viên Ban kiểm soát 2.000.000 0

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:
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Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị Công ty theo của Luật doanh nghiệp và
các quy định khác của Nhà nước.

V. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Toàn văn ý kiến của Công ty kiểm toán độc lập:
Số : 334/2014/BC.KTTC-AASC.KT5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:  Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và  Ban Tổng Giám đốc
 Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Chúng tôi đă kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Lương thực Bình
Định được lập ngày 10 tháng 02 năm 2014, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế
toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển
tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

 Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và tŕnh bày trung thực và hợp lý
báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định
pháp lý có liên quan đến việc lập và tŕinh bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát
nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảmbảo cho  việc lập và tŕnh bày báo cáo
tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

 Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ư kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc
kiểm toán. Chúng tôi đă tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn
mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế
hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính
của Công ty có c̣òn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm
toán về các số l iệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn
dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo
tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này , kiểm toán viên đă
xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và tŕnh bày báo cáo tài chính trung
thực, hợp lư nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với t́nh h́nh thực tế, tuy nhiên không
nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán
cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng  và tính hợp lý
của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc tŕnh bày tổng thể báo cáo tài
chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đă thu thập được là đầy
đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.
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Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đă phản ánh trung thực và hợp lý, trên các
khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định tại ngày 31
tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả  hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong
năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và
các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và tŕnh bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Nguyễn Thanh Tùng Trần Thị Mai Hương

Phó Tổng Giám đốc Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

số: 0063-2013-002-1 số: 0593-2013-002-1

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2014

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:
Xem báo cáo tài chính được kiểm toán đính kèm tại  website: www.bidifood.vn, chuyên mục Tin

cổđông

TM.HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)

Phạm Văn Nam


