
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Số 1/8 KP Quyết Thắng - P. Bình Thắng - Dĩ An- Bình Dương

VI. Thông tin bổ sung cho các khoảm mục trình bày trong Bảng cân ñối kế toán và Kết quả hoạt ñộng kinh doanh.

1. Tiền và các khoản tương ñương tiền. Số cuối quí Số ñầu năm

Tiền mặt tại quỹ 362,233,194         362,233,194        
Tiền gửi ngân hàng 4,745,395,986      6,745,630,428     

Cộng 5,107,629,180      7,107,863,622     

-                           

2. Các khoản ñầu tư tài chính ngắn hạn. Số cuối quí Số ñầu năm

23,500,000,000    23,500,000,000   

 Cổ phiếu 242,270,380         242,270,380        

(82,776,030) (82,776,030)        
Cộng 23,659,494,350    23,659,494,350   

-                           

3. Các khoản phải thu ngắn hạn Số cuối quí Số ñầu năm

Phải thu khách hàng 4,391,996,944      3,073,114,361     
4,391,996,944      3,073,114,361     

Trả trước cho người bán 37,537,500           77,237,500          

Trả trước khác 37,537,500           77,237,500          

Các khoản phải thu khác 490,525,818         207,059,634        

Thuế thu nhập cá nhân 5,137,107            2,200,686           

Ông Huỳnh Văn Reo 25,000,000           25,000,000          

421,277,778         157,877,777        

BHXH, BHYT, BHTN 4,992,290            17,991,167          

Các khoản phải thu khác 34,118,643           3,990,004           

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ñòi ông Huỳnh Văn Reo (25,000,000)         (25,000,000)        

Cộng 4,895,060,262      3,332,411,495     

-                           -                          

4. Hàng tồn kho Số cuối quí Số ñầu năm

Nguyên liệu, vật liệu 1,965,136,969      2,754,226,907     

Công cụ dụng cụ 29,214,532           28,732,232          

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 426,581,115         489,746,219        

Thành phẩm tồn kho 5,857,795,348      4,069,446,390     

Hàng hóa tồn kho 56,752,308           

 Cộng 8,335,480,272      7,342,151,748     

-                           

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (545,151,604)       (545,151,604)      

Giá trị thuần có thể thực hiện của hàng tồn kho cuối kỳ 7,790,328,668      6,797,000,144     

Lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn chưa ñáo hạn

Khoản phải thu ñã ñược khách hàng xác nhận nợ hoặc 
ñã có biên bản ñối chiếu công nợ

Trả trước tiền mua ñất trồng cây lâu năm ñể xây dựng 
nhà máy mới.

 Dự phòng giảm giá chứng khoán 

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2014

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2014.

(Thể hiện bằng tiền ñồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng ñồng tiền khác)

 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (01 năm) tại Ngân hàng  
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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Số 1/8 KP Quyết Thắng - P. Bình Thắng - Dĩ An- Bình Dương

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2014

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2014.

(Thể hiện bằng tiền ñồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng ñồng tiền khác)

5. Tài sản ngắn hạn khác Số cuối quí Số ñầu năm

0 -                          
Tạm ứng 53,970,500 22,405,000          

Cộng 53,970,500           22,405,000          
                           - 

6. Tăng, giảm tài sản cố ñịnh hữu hình

Nguyên giá

Số ñầu quí 6,038,781,065     5,030,389,031          36,231,480              526,071,795         11,631,473,371      

Mua trong quí 423,103,999        -                              423,103,999           

Thanh lý trong quí -                             

Số cuối quí 6,461,885,064     5,030,389,031          36,231,480              526,071,795         12,054,577,370      

Giá trị hao mòn

Số ñầu quí 4,263,565,712     3,658,113,954          36,231,480              284,955,580         8,242,866,726        

Tăng  trong quí 71,734,087         75,110,790               13,151,796           159,996,673           

Giảm trong quí -                             

Số cuối quí 4,335,299,799     3,733,224,744          36,231,480              298,107,376         8,402,863,399        

Giá trị còn lại

Số ñầu quí 1,775,215,353     1,372,275,077          -                              241,116,215         3,388,606,645        

Số cuối quí 2,126,585,265     1,297,164,287          -                              227,964,419         3,651,713,971        

7.  Tăng, giảm tài sản cố ñịnh vô hình

Nguyên giá

Số ñầu quí 2,859,654,747      2,859,654,747     

Tăng trong quí -                           -                          

Giảm trong quí -                          

Số cuối quí 2,859,654,747      2,859,654,747     

Giá trị hao mòn

Số ñầu quí 501,339,833         501,339,833        

Tăng  trong quí 15,210,930           15,210,930          

Giảm trong quí -                           -                          

Số cuối quí 516,550,763         -                        516,550,763        

Giá trị còn lại

Số ñầu quí 2,358,314,914      -                        2,358,314,914     

Số cuối quí 2,343,103,984      -                        2,343,103,984     

Thiết bị 
văn phòng

Phương tiện, 
vận tải

Tổng 
cộng        

Không có tài sản cố ñịnh hữu hình nào ñược dùng ñể thế chấp, cầm cố các khoản vay;

Không có tài sản cố ñịnh hữu hình nào ñang chờ thanh lý vào thời ñiểm cuối quí;

Không có cam kết nào về việc mua bán tài sản cố ñịnh hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện;

Chỉ tiêu
Quyền sử 
dụng ñất

Tổng 
cộng        

Tài sản thiếu chờ xử lý

Chỉ tiêu
Nhà cửa, 

vật kiến trúc
Máy móc, 

thiết bị
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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Số 1/8 KP Quyết Thắng - P. Bình Thắng - Dĩ An- Bình Dương

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2014

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2014.

(Thể hiện bằng tiền ñồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng ñồng tiền khác)

8. Tài sản thuế TNDN hoãn lại Số cuối quí Số ñầu năm

22%

                         -   

9. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước Số cuối quí Số ñầu năm

Phải trả cho người bán

Khoản phải trả ñã ñược khách hàng xác nhận nợ -                       -                      

Khoản phải trả chưa ñược khách hàng xác nhận nợ 8,125,948,899      6,962,190,347     

Cộng 8,125,948,899      6,962,190,347     

-                       

Người mua trả tiền trước

Khoản phải trả ñã ñược khách hàng xác nhận nợ 609,286,532         663,091,099        

Khoản phải trả chưa ñược khách hàng xác nhận nợ

Cộng 609,286,532         663,091,099        

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. Số cuối quí Số ñầu năm

Thuế GTGT phải nộp 245,155,056         242,528,906        
Thuế thu nhập doanh nghiệp 247,019,234         830,512,008        
Thuế thu nhập cá nhân 3,907,345            125,921,465        
Các loại thuế khác

Cộng 496,081,635         1,198,962,379     

-                       

11. Chi phí phải trả Số cuối quí Số ñầu năm

Chi phí gia công ñá xây dựng
627,571,788         107,445,128        

Chi phí Đại hội công nhân viên chức cuối năm

Phí khuyến mãi khách hàng cuối năm

Chi phí phải trà khác
127,916,395         124,903,000        

Cộng 755,488,183         232,348,128        

-                       -                      

12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Số cuối quí Số ñầu năm

Tài sản thừa chờ xử lý
34,022,391           34,022,391          

Thuế suất thuế TNDN

Năm 2003, Công ty ñược UBND tỉnh Bình Dương cho thuê 21.702,20 m2 ñất với thời hạn 49 năm kể thừ ngày cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng ñất (ngày 23/7/2003), là khuôn viên của Văn phòng và nhà xưởng sản xuất gạch ngói hiện nay của Công
ty. Tháng 10/2005, theo yêu cầu của Công ty, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương chấp thuận chuyển hình thức
thuê ñất sang hình thức Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất, không ñiều chỉnh thời hạn sử dụng ñất.

Chênh lệch tạm thời chịu thuế

Tài sản thuế TNDN hoãn lại
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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Số 1/8 KP Quyết Thắng - P. Bình Thắng - Dĩ An- Bình Dương

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2014

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2014.

(Thể hiện bằng tiền ñồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng ñồng tiền khác)
Kinh phí công ñoàn

25,229,638           25,556,454          
Bảo hiểm xã hội

696,625               -                      
Bảo hiểm y tế

-                       -                      
Bảo hiểm thất nghiệp

Các khoản khác
22,218,415           22,347,720          

 - Chia cổ tức cho cổ ñông
31,920                 31,920                

 - 5% tiền bảo hành theo hợp ñồng
2,797,000            2,797,000           

 - 10% phí thiết kế tư vấn phải trả

19,388,795           19,518,800          

700                      -                      

Cộng 82,167,069           81,926,565          

-                       -                      

13. Vốn chủ sở hữu

Bảng ñối chiếu biến ñộng của Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu  Vốn góp 
 Cổ phiếu 
ngân quỹ

 Qũy ñầu tư
phát triển 

 Qũy dự phòng 
tài chính 

 Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối  

Năm trước
Số dư ñầu năm 
trước 15,207,710,000   1,245,577,870          15,018,734,844       3,399,100,479      3,839,304,260        

-Tăng vốn trong năm 
trước

-Lợi nhuận sau thuế 
tăng trong năm trước -                      -                           4,778,293,073        

-Phân phối lợi nhuận 
năm trước 4,460,714,600        

  + Phân phối cho quỹ 
CSH -                              238,914,700         238,914,700           
  + Chia cổ tức năm 
trước 3,531,228,000        

  + Phân phối cho quỹ 
khen thưởng, phúc lợi -                      -                           476,171,500           
  + Các khoản khác 
(Thù lao HÑQT, BKS, 
thưởng ban ñiều 
hành) 214,400,400           

-Tăng vốn ñầu tư từ 
quỹ ñầu tư phát triển

 - Bảo hiểm xã hội phải trả CBCNV

 - Bảo hiểm y tế thu thừa

 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

 - Khoản thu khác
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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Số 1/8 KP Quyết Thắng - P. Bình Thắng - Dĩ An- Bình Dương

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2014

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2014.

(Thể hiện bằng tiền ñồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng ñồng tiền khác)
Số dư cuối năm 
trước 15,207,710,000   1,245,577,870          15,018,734,844       3,638,015,179      4,156,882,733        

Năm nay

Số dư ñầu kỳ 15,207,710,000   1,245,577,870          15,018,734,844       3,638,015,179      4,156,882,733        

-Tăng vốn trong kỳ -                         

-Lợi nhuận sau thuế 
tăng trong kỳ 875,795,461           

-Phân phối lợi nhuận 
trong kỳ 191,496,349           

  + Phân phối cho quỹ 
CSH -                          -                         
  + Chia cổ tức trong 
kỳ -                         

  + Phân phối cho quỹ 
khen thưởng, phúc lợi 191,496,349           

  + Các khoản khác ( 
Thù lao HÑQT, BKS, 
thưởng ban ñiều 
hành )

Số dư cuối kỳ 15,207,710,000   1,245,577,870          15,018,734,844       3,638,015,179      4,841,181,845        

-                         

Chi tiết vốn ñầu tư của chủ sở hữu

Chỉ tiêu Tổng số
 Vốn cổ phần 

thường 
Tổng số

 Vốn cổ 
phần thường 

4,568,970,000          4,568,970,000         4,568,970,000      4,568,970,000        

10,144,480,000        10,144,480,000       10,144,480,000    10,144,480,000      

-Cổ phiếu ngân quỹ 494,260,000             494,260,000            494,260,000         494,260,000           

         15,207,710,000        15,207,710,000     15,207,710,000       15,207,710,000 

Công ty không phát hành trái phiếu

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận:

Vốn ñầu tư của chủ sở hữu Số cuối quí Số ñầu năm

Vốn góp ñầu năm 15,207,710,000    15,207,710,000   

Vốn góp tăng trong năm

Vốn góp giảm trong năm -                           -                          

Vốn góp cuối năm 15,207,710,000    15,207,710,000   

Cổ tức, lợi nhuận ñã chia -                           3,531,228,000     

Cổ tức: Năm nay Năm trước

Cổ tức ñã công bố sau ngày kết thúc niên ñộ kế toán 2.400 ñồng/cp

-Vốn của cổ ñông khác

-Vốn ñầu tư của nhà nước

-Thặng dư vốn cổ phần

Năm nay Năm trước
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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Số 1/8 KP Quyết Thắng - P. Bình Thắng - Dĩ An- Bình Dương

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2014

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2014.

(Thể hiện bằng tiền ñồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng ñồng tiền khác)
  + Cổ tức ñã công bố trên trên cổ phiếu thường

Cổ phiếu: Số cuối quí Số ñầu năm

Số lượng cổ phiếu ñược phép phát hành 1.520.771 cổ phần 1.520.771 cổ phần

Số lượng cổ phiếu ñã ñược phát hành và góp vốnoùp voán ñầy ñủ1.520.771 cổ phần 1.520.771 cổ phần

  + Cổ phiếu thường 1.520.771 cổ phần 1.520.771 cổ phần

  + Cổ phiếu thường ưu ñãi -                       -                      

Số lượng cổ phiếu ñược mua lại 49.426 cổ phần 49.426 cổ phần

  + Cổ phiếu thường 49.426 cổ phần 49.426 cổ phần

  + Cổ phiếu thường ưu ñãi -                       -                      

Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành 1.471.345 cổ phần 1.471.345 cổ phần

  + Cổ phiếu thường 1.471.345 cổ phần 1.471.345 cổ phần
  + Cổ phiếu thường ưu ñãi -                       -                      

- Mệnh giá cổ phần  : 10.000 ñ/cổ phần

14. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 Quí 1 năm nay  Quí 1 năm trước 

Doanh thu sản xuất gạch ngói 4,883,264,336         1,991,443,374        

Doanh thu sản xuất ñá xây dựng 16,030,937,195       12,403,421,583      

Doanh thu bán hàng hóa (Cát) 606,821,307            

Doanh thu dịch vụ 419,156,073            290,337,580           

Cộng 21,940,178,911       14,685,202,537      

-                          

15. Các khoản giảm trừ -                       -                      

Tổng doanh thu thuần 21,940,178,911       14,685,202,537      

16. Giá vốn hàng bán  Quí 1 năm nay  Quí 1 năm trước 

Hoạt ñộng sản xuất gạch ngói 5,043,494,482         2,071,149,711        

Hoạt ñộng sản xuất ñá xây dựng 13,684,899,589       10,816,593,910      

Kinh doanh hàng hóa (Cát) 464,714,984            -                         

Hoạt ñộng khác 362,807,724            235,648,609           

Cộng 19,555,916,779       13,123,392,230      

-                          

17. Doanh thu hoạt ñộng tài chính  Quí 1 năm nay  Quí 1 năm trước 

Lãi tiền gửi, tiền cho vay, KD chứng khoán 399,892,214         433,732,577        

Cộng 399,892,214         433,732,577        

18. Thu nhập khác  Quí 1 năm nay  Quí 1 năm trước 

Thu từ thanh lý tài sản -                           

Xử lý ñất thừa & các khoản khác -                           

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản trên ñất T. Uyeân (tường rào)
Cộng -                           -                          

Chuyển nhượng quyền sử dụng ñất tại Tân Uyên
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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP
Số 1/8 KP Quyết Thắng - P. Bình Thắng - Dĩ An- Bình Dương

Báo cáo tài chính quí 1 năm 2014

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 1 NĂM 2014.

(Thể hiện bằng tiền ñồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng ñồng tiền khác)

-                           

19. Chi phí khác  Quí 1 năm nay  Quí 1 năm trước 

Chi phí thanh lý tài sản cố ñịnh

Giá trị còn lại của dụng cụ thanh lý -                       

Cộng -                       -                      

20. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành  Quí 1 năm nay  Quí 1 năm trước 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,122,814,694         721,563,170           

Tổng thu nhập chịu thuế 1,122,814,694         721,563,170           

Thuế suất thuế TNDN 22% 25%

Thuế TNDN phải nộp 247,019,233            180,390,793           

Chi phí Thuế TNDN hiện hành 247,019,233         180,390,793        

21.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Chênh lệch tạm thời chịu thuế -                      

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

Tài sản thuế TNDN hoãn lại -                      

21. Những thông tin khác.

(ñã ký) (ñã ký)

Giám ñốc

NGUYỄN NGỌC NUINGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

Kế toán trưởng

Các khoản ñiều chỉnh tăng, giảm LN kế toán ñể xác ñịnh LN 
chịu thuế TNDN

 + Các khoản ñiều chỉnh tăng

       Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2014

 + Caùc khoaûn ñieàu chænh giảm chênh lệch vĩnh viễn (cổ tức)

 + Các khoản ñiều chỉnh gỉam

Thông tin so sánh (những thay ñổi về thông tin cùng kỳ quí 1 năm trước): 
Kết quả hoạt ñộng kinh doanh quí 1 năm nay tăng 55,6% so với kết quả thực hiện quí 1 năm trước (quí 1/2013) là 
do quí 1 năm nay ngành ñá hoạt ñộng tốt, ñạt hiệu quả kinh doanh cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
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