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Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bình 
Dương (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) hân hạnh trình bày bản báo cáo này cùng với các báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2013.  

1. Hội đồng Thành viên và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2013 và cho đến ngày lập 
báo cáo này gồm: 

Hội đồng Thành viên: 

Ông Nguyễn Công Luận Chủ tịch 
Ông Nguyễn Văn Mai Thành viên 
Ông Lê Quang Chánh Thành viên 
Bà Tăng Phương Thành viên 
Bà Lê Thị Mỹ Dung Thành viên 

Ban Tổng Giám đốc: 

Ông Nguyễn Công Luận Tổng Giám đốc 
Ông Nguyễn Văn Mai Phó Tổng Giám đốc 
Ông Lê Quang Chánh Phó Tổng Giám đốc 
Bà Tăng Phương Phó Tổng Giám đốc 

2. Hình thức sở hữu vốn là doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi từ Công ty Xổ số 
Kiến thiết – Dịch vụ Bình Dương theo Quyết định số 4048/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 
năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Công ty hoạt động theo Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hựu hạn một thành viên, mã số doanh 
nghiêp: 3700149547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu 
ngày 22/8/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 08/11/2003. 

3. Trụ sở hoạt động 

Trụ sở chính đặt tại số 1 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương.  

4. Hoạt động kinh doanh 

Công ty có chức năng kinh doanh các nghành nghề sau: 

- Kinh doanh các trò chơi xổ số có thưởng; 

- Đầu tư vốn vào các công ty khác; 

- In ấn; 

- Mua bán vật tư ngành in; 

- Dịch vụ nhà cho thuê, văn phòng, kho bãi; 

- Bán buôn tổng hợp; 

- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; 

- Đại lý, môi giới, đấu giá. 

Hoạt động kinh doanh chính trong năm 2013 là kinh doanh xổ số và in ấn;  

5. Đánh giá tình hình kinh doanh  

Các số liệu về tình hình kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 
31/12/2013 được trình bày trên báo cáo tài chính từ trang 5 đến trang 17 đính kèm. 

6. Kiểm toán viên 

Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt được chọn thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài 
chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2013. 
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7. Ý kiến của Ban Tổng Giám đốc  

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cùng với bảng thuyết minh đính kèm đã được 
soạn thảo thể hiện trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cho năm tài chính kết thúc 
tại ngày 31/12/2013 của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực /Chế độ kế toán Việt Nam. 

Cho đến ngày lập báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc nhận thấy không có vấn đề bất 
thường nào có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty và Công ty 
có khả năng hoàn trả các khoản nợ đến hạn trả. 
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Số:  130/BCKT/2014 
 

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 
 
 

  Kính gửi: Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc 
    CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG 
 

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ 

KIẾN THIẾT BÌNH DƯƠNG (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 20 tháng 2 năm 

2014 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 và thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết 

thúc cùng ngày được trình bày từ trang 5 đến trang 17 kèm theo. 

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý 

báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình 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 đảm bảo cho việc 

lập và trình 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 ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc 

kiểm toán. Chúng tôi đã 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 còn 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 liệu 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 đã 

xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính 

trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình 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 Tổng Giám đốc cũng như đánh giá 

việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính 

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã 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 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía 

cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN 

THIẾT BÌNH DƯƠNG tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình 

hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 

chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 

trình bày báo cáo tài chính. 

 


